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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE
Akjærske reg. = Registratur over breve paa
Aakjær 1611, trykt ÆA. II 113-66.
Alborghus reg. = Registratur over Breve på
Alborghus (1573 og 1578), trykt ÆA. III
1-76.
Alling kl. reg. = Registratur over Alling Klo
sters Breve (1580), trykt ÆA. II 167-94.
Antvorskov kl. reg. = Registratur over Ant
vorskov Klosters Breve (1607), trykt ÆA.
IV 57-274.
B 29. Sv. RA. »Spécification uppå dhee breef
och documenta, som till Lunde dombkyrckio tillhöriga finnas« (før 1693)
( = Skånebrevsfortegnelsen).
B 30. »Extracter af åthskillige breef« (omkr.
1685). Udkast til B 29, Sv. RA.
Bartholin = Th. Bartholin, Collectanea, Kgl.
Bibi., Kbh., E donatione variorum 1,2°.
Bohlen, J. v., Geschichte des adeligen, frei
herrlichen und gräflichen Geschlechts v.
Krassow. I II. Berlin 1853.
Brandt, Ahasver v., Der Stralsunder Frie
de. Verhandlungsablauf und Vertragsverk
1369-1376. Eine diplomatische Studie.
Hansische Geschichtsblätter 88, 123-147.
Köln/Wien 1970.
C = Decreti pars secunda. Causæ, udg. af E.
Friedberg, Corpus Iuris Canonici I 3571292.
Christiem Poulssøns registratur (1548) se
Odense St. Knuds Klosters Registratur.
Classica et Mediaevalia XXXIII. Kbh. 1982.
Cypræus, Povl. Kgl. Bibl., Gl. kgl. Sami.
1047, 2°.
Denucé, Catalogue = Musæum Plantin-Moretus Catalogue des manuscrits ... par J.
Denucé. Anvers 1927.
Dictionnaire de Théologie catholique I-XV.
Troisième tirage red. A. Vacant, E. Mangenot et E. Amann. Paris 1923-47. XVI.
Par B. Loth et A. Michel. Paris 1951-72.

Dipl. Dan. = Diplomatarium Danicum. 1.
Række I-VI. 2. Række I-XII. 3. Række IIX. Kbh. 1938 ff.
DRB = Danmarks Riges Breve udg. af Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab under
ledelse af Franz Biat. 1., 2. og 3. række I ff.
Kbh. 1938 ff.
E 102 a = »Excerpta diplomatum. E 102 a.
Biömers m.fl. Extracter« (omkr. 1685).
Udkast til B 29. Sv. RA.
Eline Gøyes Jordebog = Fru Eline Gøyes Jordebog med tilhørende Brevuddrag, udg.
af A. Thiset. Kbh. 1892.
Enders, H. W. und Jan Pinborg, Radulphus
Brito, Quaestiones super Priscianum mi
norem. Stuttgart 1980. (Grammatica spe
culativa III, 1-2).
Extravagantes Decretales quæ a diversis Ro
manis Pontificibus post Sextum emanave
runt ( = Extravagantes Communes), udg.
af E. Friedberg, Corpus luris Canonici II
1236-1312.
Fauser, Winfried, Der Kommentar des Radul
phus Brito zu Buch III de anima. Münster
1974. (Beiträge zur Geschichte der Philo
sophie und Theologie des Mittelalters,
Neue Folge 12).
Frederik Ls danske reg. = RA. Ældste efter
retninger om Rigsarkivet indtil 1660. Re
pertorium over breve fundne på sølvkam
meret i Københavns Slot 1524, trykt ÆA.
IV 383-420.
Friedberg = Corpus iuris canonici. Editio
Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici
Richteri curas ad librorum manu scripto
rum et editionis Romanae fidem recognouit et adnotatione critica instruxit Ae
milius Friedberg. I II. Lipsiae 1879-81.
Grandjean, Poul Bredo, Dansk Sigillografi.
Kbh. 1944.
Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chronolo-
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gia rerum Danicarum secunda, trykt SRD
I 266-334.
Hanserecesse = Die Recesse und andere Ak
ten der Hansetage. I ff. Leipzig 1870 ff.
Hans. Gesch. blätter = Hansische Geschichts
blätter 1 ff. Leipzig, senere Köln/Wien
1874 ff.
Histoire litteraire de la France par des Religieux Bénédictins de la Congregation de
St. Maur. I-XL. Paris 1733-1974.
Hlaväcek, Ivan, Das Urkunden- und Kanz
leiwesen des böhmischen und römischen
Königs Wenzel (IV), 1376-1419. Stuttgart
1970. (Schriften der Monumenta Germa
niae historica. Bd. 23).
Hvitfeld = A. Hvitfeld, Danmarckis Rigis
Krønicke 4°, I-IV. Kbh. 1599-1603. Fol.
I II. Kbh. 1650-52.
Kalundborgske registratur (1476), trykt ÆA.
I 1-86.
Kalundborgske reg. (1551) = Registratur over
Brevene paa Folen paa Kalundborg 1551,
trykt ÆA. IV 1-81.
Kult. leks. = Kulturhistorisk leksikon for nor
disk middelalder. I ff. Kbh. 1956 ff.
Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.
I-X. Hamburg 1869-1951.
Langebek = Langebeks Diplomatarium (Rigs
arkivet).
Liber daticus Lundensis se Weeke.
Liber obligationum i Greifswald Stadtarchiv.
Liber proscriptorum i Rostock Stadtarchiv.
Lundebogen = Sv. RA. Registrum ecclesie
Lundensis (1494).
Lundegårds reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Lundegaards
Breve (1555 og 1577), tryk ÆA. IV 291364.
Lunde kapitels gavebøger se Weeke.
Lunde kap. reg. = Registratur over Breve i
Lunde Kapitels Arkiv (1425), trykt ÆA. V
123-74.
Lüb. UB. = Lübeckisches Urkundenbuch =
Codex diplomaticus Lubecensis. Urkun
denbuch der Stadt Lübeck. I ff. Lübeck
1843 ff.
Løgumbogen = Kgl. Bibl., Kbh. Ny kgl.
Sami. 881,2°.

M. Manitius, Gesch. = Max Manitius, Ge
schichte der lateinischen Literatur des
Mittelalters. I II. München 1911-31.
Mariager kl. reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Breve i Mari
ager Klosters Arkiv 1584 (-1602), trykt
ÆA. V 643-761.
Maribo kl. reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Maribo Klosters
Breve 1624, trykt. ÆA. III 251-312.
Mekl. UB. = Meklenburgisches Urkunden
buch. I ff. Schwerin 1863 ff.
Migne, Pat. lat. = Migne, J. P., Patrologiæ
cursus completus. Series latina. I-CCXXI.
Paris 1844-1905.
Mon. Vat. Bohem. III og IV = Monumenta
Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia.
III-IV. Pragae 1944-54 og 1949-53.
Mynors, Catalogue = Catalogue of the Manuscripts of Balliol College Oxford compiled by R. A. B. Mynors. Oxford 1963.
Niederstadtbuch, kopifilm i Lübeck Staats
archiv.
Næstved klosters registratur = Næstved St.
Petri Klosters Registratur (Næstved Gave
bog): Herlufsholm Arkiv (1528), trykt SRD
IV 335-406.
Odensebogen = Uppsala Univ. Bibi. De la
Gardies Donation nr. 39.
Odense St. Knuds Klosters Registratur = Re
gistratur over Breve i Odense St. Knud
Klosters Arkiv (1548 og senere), trykt ÆA.
V 175-269.
Pavelige kopibøger = Registra Aunionensia
og Registra Vaticana, Vatikanarkivet.
Pavelige regnskabsbøger = Introitus et exitus
og Obligationes et solutiones, Vatikanar
kivet.
Pontoppidan, E., Annales ecclesiæ Danicæ
diplomatici. I-IV. Kbh. 1741-52.
Quellensammling VI = Quellen zur Geschich
te des Bistums Schleswig. Hrsg, von Rei
mer Hansen und Willers Jessen. Kiel 1904
( = Quellensammlung der Gesellschaft für
Schleswig-Holsteinische Geschichte VI).
Registratur over brevene på gl. Estrup (1568),
trykt Danske adelige Brevkister, udg. af A.
Thiset (Kbh. 1897) 39-46.
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Registratur over brevene på Vallø (1541),
trykt Danske adelige Brevkister, udg. af A.
Thiset (Kbh. 1897) 126-165.
Rep. = Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen, udg. af
Kr. Erslev. I-IV. Kbh. 1894-1912.
Rep. 2. rk. = Repertorium diplomaticum
regni Danici mediævalis. Series secunda.
Fortegnelse over Danmarks Breve fra Mid
delalderen. 2. Række, udg. ved W. Chri
stensen. I-IX. Kbh. 1928-39.
Ribe kapitels reg. = Registratur over Breve i
Ribe Kapitels Arkiv (1553), trykt ÆA. V
319-461.
Ribe Oldemoder (Avia Ripensis) = Ribe
Stiftskistes Dipi. Suppl. 48. Rigsarkivet,
Kbh., trykt »Samling af Adkomster, Ind
tægtsangivelser og kirkelige Vedtægter for
Ribe Domkapitel og Bispestol, kaldet »Ol
demoder«, udg. af O. Nielsen. Kbh. 1869.
Rigens forfølgningsbog i RA., Kbh., trykt i
Det kgl. Rettertings Domme og Rigens
Forfølgninger fra Christian III’s Tid. I II
ved Troels Dahlerup. Kbh. 1959-69.
Roskilde Agnete kl. reg. = Registratur over
St. Agnete Klosters Breve i Roskilde
(1575), trykt ÆA. IV 275-90.
Roskilde Clara kl. reg. = Registratur over
Breve i Universitetets Arkiv, hovedsagelig
fra Roskilde Clara Klosters Arkiv (1596),
trykt ÆA. V 559-601.
Roskildegårds reg. = Registratur over Breve
på Roskildegård (omkr. 1570), trykt ÆA.
III 313-74.
Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. = SchleswigHolsteinische Regesten und Urkunden.
IV-V, Hrsg. v. Volquard Pauls. Kiel 192432. VI VII. Neumünster 1962-80.
Schmeller, J. A., Bayerisches Wörterbuch.
2. Ausgabe. I-II. München 1872-77.
Schuback, J., Commentarius de jure littoris,
vom Strandrechte. Hamburg 1751.
Schäfer, Dietrich, Das Buch des lübeckischen Vogts auf Schonen. Halle a. S. 1887.
2. Auflage. Lübeck 1927.
Silkeborgske reg. = Registratur over Brevene
paa Silkeborg 1558, trykt ÆA. II 1-111.

IX

Skånebrevsfortegnelsen, se B 29, B 30, E 102
a.
Skanderborgske reg. = Skanderborgske Regi
stratur (1606), trykt ÆA. I 161-276.
Sorø gavebog = GI. kgl. Saml. 2485,4°, Kgl.
Bibi., Kbh., trykt SRD IV 463-531.
S RD = Scriptores Rerum Danicarum, Ed. J.
Langebek etc. I-IX. Kbh. 1772-1878.
Stegmüller, Fr., Repertorium Biblicum Me
dii Aevi. Collegit, disposuit, edidit. I-VII.
Matriti 1940 (i.e. 1950) 1961.
Stralsunds liber memorialis, håndskrift i
Stralsund Stadtarchiv, trykt Der Stralsun
der liber memorialis. I ff. Schwerin 1964
ff. (Veröffentlichungen des Stadtarchivs
Stralsund V).
Terpager = P. Terpager, Ripæ Cimbricae
descriptio. Flensburgi 1736.
Trap, Slesvig = Statistisk-topografisk Beskri
velse af Hertugdømmet Slesvig. Ved J. P.
Trap. Kbh. 1864.
Ulsig, Erik, Danske Adelsgodser i Middelal
deren. Kbh. 1968. (Skrifter udgivet af Det
historiske Institut ved Københavns Univer
sitet II).
UB. des Hochstifts Meissen = Urkundenbuch
des Hochstifts Meissen, herausgegeben von
E. G. Gersdorf. I-III. Leipzig 1864-67.
(Codex diplomaticus Saxoniae regiae.
Zweiter Haupttheil. I-III).
Weeke = Libri memoriales capituli Lunden
sis. Lunde Domkapitels gavebøger. Udg.
ved C. Weeke. Kbh. 1884-89.
Vestervig klosters registratur 1599, trykt ÆA.
III 131-70.
Verfestungsbuch i Stralsund Stadtarchiv.
Westphalen, Monumenta inedita = Monu
menta inedita rerum Germanicarum. Ed.
E. J. de Westphalen. I-IV. Leipzig 173945.
Viborg St. Hans klosters registratur (1574) i
RA., Kbh., trykt ÆA. II 361-392.
Viborg stifts reg. = Registratur over Viborg
Stifts Breve (1540’eme og 1574), trykt ÆA.
II 201-360.
VI = Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii papæ VIII, udg. af E. Friedberg,
Corpus luris Canonici II 929-1124.
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Vordingborgske reg. = Vordingborgske Registratur (1476), trykt ^A. I 87-160.
X = Decretalium Gregorii Papae IX, udg. af
E. Friedberg, Corpus luris Canonici III927.

Yngre kalundborgske registratur se Kalundborgske registratur 1551.
ÆA. = De ældste danske Archivregistraturer.
I-V. Kbh. 1854-1910.
Æbelholt bogen = Kgl. Bibi., Additamenta
51,2°.

1376-1379

1376. 13. januar.

1

Oldermænd, rådmænd og hele sognet Olsdorffastsætter, at skibbrudent
gods skal fordeles med 2/3 til den købmand, der ejer det, og 1/3 til den, der
har bjerget det, forudsat at købmanden kommer til stede inden år og dag.
Original i Hamburg.

i oldermænd og rådmænd og hele sognet Olsdorf erkender og gør vit
terligt for alle dem, der ser, hører eller læser dette brev, at vi har fastsat
og stadig fastsætter som ret og vil overholde som ret, at hvad der er kommet
eller fremtidig vil komme eller kommer i land hos os af skibbrudent gods hvad Gud forbyde - deraf skal to trediedele tilbagegives købmanden og en
trediedel til den, der fører godset i land og bjerger det, forudsat at den køb
mand, hvis gods bliver bjerget op på vort land, inden år og dag kommer til
landet. Til vidnesbyrd om og erkendelse af, at det stadigt og fast skal over
holdes, så har vi hængt vort sogns segl under dette brev år 1376 efter Guds
fødsel på ottendedagen efter helligtrekongersdag.

V

1376. 16. januar. Elbogen.

2

Kejser Karl 4. af Tyskland opfordrer borgmester, råd og borgere i staden
Lübeck til at hjælpe hertug Albrecht 4. af Mecklenburg til hans ret til Dan
marks rige og ikke understøtte dronningen af Norge og hendes søn.
Original i Lübeckarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og kon
ge af Böhmen, formelder borgmesteren, rådmændene og borgerne i
staden Lübeck, vore og rigets kære, trofaste mænd, vor nåde og sender vort
ønske om alt godt.
Eftersom den højbårne Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn, vor
kære onkel og fyrste, er den ældste søn af den ældste datter af afdøde kong

V
i

DR B. I. R.i kkr I

19. januar 1376

Nr. 3

2

Valdemar af Danmark, og han og ikke dronningen af Norges søn har ret til
kronen i det samme kongerige Danmark, og eftersom også vort forhold er så
venskabeligt til den fornævnte vor onkel, hertugen af Mecklenburg, og hans
børn, at vi ikke lader dem i stikken, men vil være dem behjælpelige med
hensyn til deres ret, befaler vi derfor Eder indtrængende ved vor nåde og vil,
at I ikke bistår eller hjælper den fornævnte dronning af Norge og hendes søn
mod den samme vor onkel og hans sønnesøn, og også at I ikke hindrer eller
fortrædiger den ovennævnte vor onkel og hans sønnesøn med hensyn til kon
geriget Danmark, som de har ret til. Thi hvad I gør mod dem i disse anlig
gender, det vil også være gjort mod os. Givet i Elbogen nærmeste onsdag før
sankt Fabians dag i vort 30. regeringsår og i vort kejserdømmes 21. år.
Efter befaling af herr kejseren: Nicolaus, provst i Kemberg1).
1) teksten har Camericensis, som i DRB. III 9 nr. 374 fortolkedes som Cambrai, men af pa
vebuller fra 1369 og 1372, Mon. Vat. Bohem. III 751 nr. 1145 og IV 349 nr. 615, fremgår det,
at Camericensis (ecclesie) ligger i Magdeburg stift og derfor, som anført af Ivan Hlavacek i Das
Urkunden- und Kanzleiwesen..... König Wenzel s. 194 med note 198, må være identisk med
Kemberg, jf. også UB. des Hochstifts Meissen I 334-35 nr. 406 og 408.

3

1376. 19. januar. Avignon.

Pave Gregor 11. udnævner biskoppen af Lübeck og dekanen og skatme
steren ved kirken i Hamburg til væmeherrer for biskoppen af Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

f | il vor ærværdige broder biskoppen af Lübeck og til vore elskede søn-L ner dekanen og skatmesteren ved kirken i Hamburg, Bremen stift, hil
sen o.s.v.
Dertil har Gud sat os i spidsen for tjenerne i sin bolig, at vi viseligt, som
det sømmer sig en tro tjener, efter tid og lejlighed hjælper de enkelte med
den forsorg, der tiltrænges, og navnlig kommer dem til hjælp i deres nød,
skærmer dem i deres trængsel og frier dem fra undertrykkelse, hvem det er
betroet at tage del i kirkens omsorg, og som er blevet udmærkede med en
højere værdighed. Ved en klage fra vor ærværdige broder, biskoppen af
Slesvig, har vi bragt i erfaring, (— — — j1) timeligt, der tilhører hans bispebord i Slesvig, og at de tilbageholder (— — — j1) forfængeligt, påfører sam
me biskop mangfoldigt besvær, (— — — j1), der tilhører fornævnte bord og
biskop. Derfor har nævnte biskop ydmygt bønfaldet os om med faderlig om
hu at sørge for ham i den anledning, da det er såre vanskeligt for samme at

20. januar 13 76

3

Nr. 4

tage sin tilflugt til det apostoliske sæde for hver enkelt klage. Idet vi nu øn
sker at hjælpe samme biskop mod dem, der således plager ham med beslag
læggelse, anmasselse, tilbageholdelse, besværing og uret, med et middel,
(— — — )^ dommere, yder fornævnte biskop et virksomt forsvars værn og
ikke tillader, at han utilbørligt besværes af disse eller nogen anden med hen
syn til disse ting eller med hensyn til andet gods og andre rettigheder, der til
hører fornævnte biskop og bord, eller at der påføres ham tynge eller tab el
ler uret, idet I, når nævnte biskop eller hans befuldmægtigede (— — —
dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter tre års forløb. Givet i Avignon den 19. januar i vor sjette (pontifikats)år.
1) for de forkortede formler se DRB. III 9 nr. 505.

1376. 20. januar.

4

Søstædemes udsendinge anmoder slæderne i Preussen og ved Zuidersøen
om at sende repræsentanter til forhandlinger i Lübeck 23. marts, da man
skal afgive svar på, hvem man foretrækker som konge af Danmark.
Afskrifter på det kongelige bibliotek, i Wismar og Stralsund.

ed forudgående kærlig hilsen i elskværdighed og ønsket om al ære og
behag.
Oprigtigt elskede venner. På samme måde som det jo står klart for Eder,
at den fordum berømmelige fyrste herr Valdemar, de Danskes konge, er af
gået ved døden og har efterladt sig to sønner, avlet af hans to døtre, ønsker
vi med dette brev, at I, kloge mænd, skal vide, at den stormægtige fyrste
herr Albrecht, hertug af Mecklenburg, har rettet sine bønner til os om, at
den velbyrdige Albrecht, søn af hans søn herr Henrik, hertug af Mecklen
burg, skal forfremmes til at opnå Danmarks rige, eftersom han er den æld
ste blandt de to fornævnte sønner og avlet af den førstefødte og ældste dat
ter af omtalte kong Valdemar, idet han udtaler, at han vil stille stædeme
fyldestgørende sikkerhed og besegle dem deres privilegier og friheder og gøre
lige så meget, som en eller anden fyrste kunde gøre for dem - og end mere
end han. På lignende måde har den høje fyrste herr Håkon, Norges konge,
og hans navnkundige dronning rettet deres bønner til os angående deres søn
Oluf, idet de udtrykkeligt tilbyder at gøre det samme. Derpå har vi ikke
kunnet svare nogen af parterne på grund af Eders manglende tilstedeværel
se. Derfor har vi fastsat og aftalt en termin for forhandlinger, som skal hol-

M

[Efter] 20. januar 1376

Nr. 5

4

des i Lübeck nærmeste Lætare søndag, idet vi indtrængende beder Eder,
omsigtsfulde mænd, om, at I efter i forvejen at have anstillet Eders modne
overvejelser og rådslagninger angående fornævnte sager sørger for at udsen
de Eders rådsudsendinge med Eders fuldmagt til fornævnte termin, for at vi
fra da af med enstemmig afgørelse og endrægtigt råd kan afgive sådanne
svar til fornævnte anmodninger og udtalelser, som kan være til gavn for os
alle og for hansekøbmandens tarv og nytte. Desuden skal I vide, at vi har er
klæret, at enhver skal tale om dette i sit råd, at hvis sørøverne og de ondsin
dede røvere skulde pønse på at angribe eller forstyrre kystlandene, hvorledes
man da bedst kan finde frem til, at deres oprørskhed og ondskab kan be
tvinges og tøjles, hvorom vi også beder om, at Eders råd tager stilling, og at
vi får overbragt Eders svar. Fremdeles meddeler vi Eder, at vi har erfaret,
hvorledes nogle stæder i Sachsen, nær ved staden Braunschweig, bringer
gods til og fra samme stad og dens indbyggere, idet de slet ikke bryder sig
om stædernes bestemmelse1), hvorfor vi kærligt beder om, at I sørger for
at tale om og pleje råd i denne sag og overdrage den til Eders rådsudsendin
ge, der kommer til fornævnte forhandlinger, så at vi i denne sag i lige måde
kan fremskaffe et nyttigt og tjenligt hjælpemiddel. Den Højeste bevare Eder
i held og i et langt liv. Givet i det Herrens år 1376 på selve martyrerne sankt
Fabians og sankt Sebastians dag under staden Wismars sekret, som vi alle
benytter for øjeblikket.
1) jf. DRB. III 8 nr. 481.
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Reces af hansedagen i Wismar.
Afskrift i hanserecessemc.

det Herrens år 1376 på de hellige martyrer Fabians og Sebastians dag
forsamledes de herrer rådmænd fra søstæderne i Wismar, fra Lübeck de
herrer Jakob Pleskow, Segebod Crispin og Herman v. Osenbrugge, fra Ro
stock de herrer Arnold Kröpelin, Johan v. Kyritz og Johan Nachtraven, fra
Stralsund de herrer Bertram Wulflam og Johan Ruge, fra Wismar de herrer
Didrik v. Rampen, Herman Kröpelin, Johan Dargetzow, Bertold Kalsow,
Peter Strömekendorp, Johan v. Kleve, Godskalk Witte og Markvard Bantzekow, og gennemdrøftede nedenfor anførte sager.
< 1 > For det første er de kommet overens om, at de til midfaste på sønda-
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gen Lætare vil holde en hansedag i Lübeck, som alle slæderne skal komme
til med fuldmagt til at træffe afgørelse om den anmodning, som hertug Alb
recht af Mecklenburg har indbragt for stædeme, nemlig angående Dan
marks rige, og om kongen og dronningen af Norges anmodning vedrørende
samme Danmarks rige og også om den anmodning fra samme Danmarks ri
ges råder, som har sendt stæderne breve derom. Fremdeles om herr Hen
ning Podebusks og herr Anders Jakobsens anmodning, som de indbragte for
dem i Stralsund, nemlig om at slutte evig fred og udsoning mellem kongen
af Norge og stæderne. Herom er der sendt breve til Preussen og til Zuidersøen, at de skal komme til den samme hansedag med fuldmagt, således som
det står skrevet herefter: Med forudgående kærlig hilsen i elskværdighed
(o.s.v. = nr. 4).
<2 4> ... *)
1) § 2 handler om forholdet til Braunschweig, § 3 om tønders størrelse og § 4 om møntfor
hold.
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Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Mag
nus af Mecklenburg slutter forbund med greverne Henrik 2., Klaus og
Adolf 7. af Holsten om at hjælpe disse til hertugdømmet Jylland med Als,
Langeland og alle omliggende øer.
Original i Schwerinarkivet.

i Albrecht, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og vi Al
brecht, af den samme nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre i Stargard og Rostock, og vi Henrik og Magnus, af den samme nåde
hertuger af Mecklenburg, erkender og bevidner med dette brev, at vi og vo
re arvinger i kraft af dette brev har forpligtet os og forpligter os over for de
ædle herrer Henrik og Klaus og Adolf, grever af Holsten og Stormam, og
deres arvinger på den måde, som det står skrevet herefter, <1 > at vi i tro
skab skal og vil hjælpe dem til, at hele hertugdømmet Jylland uden opsæt
telse skal tilfalde dem med al frihed og med al rettighed og med Als og Lan
geland og med alle øer og med alt dets tilbehør, som nogen hertug nogen
sinde i frieste omfang og fuldstændigt har haft det. Endvidere skal og vil vi
for disse fornævnte holstenske herrer og deres arvinger trofast fastholde be
siddelsen af hele dette hertugdømme Jylland og det med alt dets tilbehør,
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det ligge, hvor det ligger, mod alle dem, der hindrer eller anfægter dem el
ler deres arvinger desangående. <2> Fremdeles skal vi eller vore arvinger
aldrig forlige os, udsone os eller slutte fred med alle dem, der hindrer eller
anfægter disse fornævnte holstenske herrer eller deres arvinger med hensyn
til dette fornævnte hertugdømme og deres herskabsområde og med hensyn
til de borge og lande, som vi har pantsat til dem og givet dem brev på. <3 >
Fremdeles skal vi heller ikke forlige os, udsone os eller slutte fred med alle
dem, der nu er eller fremtidig kan blive disse fornævnte holstenske herrers
fjender i Danmarks rige og i Tyskland, som på grund af denne krig nu er
imod dem eller som fremtidig kan komme dertil, medmindre vi gør det
med disse fornævnte holstenske herrers vilje og samtykke. <4> Hvis der er
noget gods i Danmark, som disse fornævnte holstenske herrer eller deres
mænd har ret til i medfør af arv eller breve, det skal og vil vi lade dem for
blive ved og trofast fastholde dem derved. Og alle de breve, som vi har givet
disse fornævnte holstenske herrer, og som de har givet os til gengæld, de skal
forblive ved deres fulde gyldighed, og dette brev skal ikke komme de breve
til skade. Alle disse forskrevne artikler lover vi fornævnte kong Albrecht og
vi fornævnte Albrecht og Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, for
os og vore arvinger og for os og med os vore kære mænd og vore medlovere,
der står skrevet herefter, nemlig Raven v. Bamekow, Henrik v. Bülow, Fikke Moltke, Lyder Lützow, Otto v. Dewitz, Detlev v. Züle, Godskalk v. Zü
low, Johan v. Piessen, Hedenrik v. Bibow, Johan Knop, Didrik Sukow, Hen
rik Moltke, Nicolaus Smeger, Werner Axekow, Henrik Parow og Godskalk
v. Bamekow, riddere, Hartvig Kule, Helmold v. Piessen, Henning Halber
stadt, Henning Stralendorp, Ulrik v. Pentz, Burchard Lützow og Gerhard
Negendanke, væbnere, med samlet hånd på vor tro at overholde stadigt og
fast uden nogen argelist, udflugt eller indsigelse over for de fornævnte hol
stenske herrer Henrik, Klaus og Adolf og deres arvinger og til deres tro hånd
over for de hæderlige mænd, der står skrevet herefter, nemlig Kaie og Breyde, brødre, kaldet Rantzau, Lyder Limbæk, Godskalk Wildberch, Detlev
Stamp, Henrik Brockdorf og Burchard v. Itzehude, riddere, Sivert Dosenro
de, Ivan Krummedige, Wulf Rixtorp, Erik Krummedige, Hartvig Porsfeld,
Markvard Dosenrode, Klaus Rønnow, Henneke v. Thienen, Wulf Pogwisch, Markvard Lasbek, Henrik v. Siggen, Pole Partzow, Volrad v. Asche berg, Henrik Blok, Ivan Walstorp og Tideke Høken, væbnere, og vi har til
større bevislighed og erkendelse ladet vore segl sammen med vore fornævnte
medloveres segl hænge under dette brev, der er givet og skrevet i Greves
mühlen år 1376 efter Guds fødsel på den hellige jomfru sankt Agnetes dag.
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Kong Albrecht aj Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Mag
nus af Mecklenburg overlader greverne Henrik 2., Klaus og Adolj 7. ajHol
sten hertugdømmet Jylland med Als, Langeland og alle øer samt Friserne.
Original z Schwermarktvet.

i Albrecht, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og vi Al
brecht, af den samme nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
og herre i Stargard og Rostock, og vi Henrik og Magnus, af den samme nåde
hertuger af Mecklenburg, erkender og bevidner åbent med dette brev, at vi
og vore arvinger har overladt og overlader de ædle herrer Henrik og Klaus
og Adolf, grever af Holsten og Stormarn, og deres arvinger hele hertugdøm
met Jylland med Als og med Langeland og med alle øerne og med alle Fri
serne og med alle de landområder og alt det gods, der nogensinde har hørt
til hertugdømmet, hvor det end er beliggende. Fremdeles overlader vi og vo
re arvinger til de fornævnte holstenske herrer og deres arvinger alle bisperne
og prælaterne og alle stifterne og alle ting, både gejstlige og verdslige, og alt
det, der er beliggende i dette fornævnte hertugdømme. Desuden overlader
vi og vore arvinger kvit, ledigt og frit alle de breve og alle de rettigheder,
som kong Valdemar af Danmark, hvem Gud være nådig, eller vi nogensinde
havde eller endnu har i dette fornævnte hertugdømme i lande og borge.
Desuden skal og vil vi og vore arvinger lade disse fornævnte holstenske herrer
og deres arvinger forblive ved alle de friheder og alle de rettigheder, som en
hertug nogensinde har haft, og vi og vore arvinger skal og vil på vor tro lade
de fornævnte holstenske herrer og deres arvinger forblive ved alle disse for
nævnte friheder, rettigheder, lande og borge og fastholde besiddelsen af
dem for dem mod hvem som helst, og dette brev skal ikke volde nogen skade
på alle de andre breve, som vi har givet de fornævnte holstenske herrer, og
som de til gengæld har givet os, men de skal alle forblive ved deres fulde gyl
dighed. Alle disse forskrevne artikler lover vi fornævnte kong Albrecht og vi
fornævnte Albrecht og Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, for os
og for vore arvinger og for os og med os vore kære mænd og vore medlovere,
der står skrevet herefter, nemlig Raven v. Bamekow, Henrik v. Bülow, Fikke Moltke, Lyder Lützow, Otto v. Dewitz, Detlev v. Züle, Godskalk v. Zü
low, Johan v. Piessen, Hedenrik v. Bibow, Johan Knop, Didrik Sukow, Hen
rik Moltke, Nicolaus Smeger, Werner Axekow, Henrik Parow og Godskalk
v. Bamekow, riddere, Hartvig Kule, Helmold v. Piessen, Henning Halber-
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stadt, Henning Stralendorp, Ulrik v. Pentz, Burchard Liitzow og Gerhard
Negendanke, væbnere, med samlet hånd på vor tro at overholde stadigt og
fast uden nogen argelist, udflugt eller indsigelse over for de fornævnte hol
stenske herrer Henrik, Klaus og Adolf og deres arvinger og til deres tro hånd
over for de hæderlige mænd, der står skrevet herefter, nemlig Kaie og Breyde, brødre, kaldet v. Rantzau, Lyder Limbæk, Godskalk Wildberch, Detlev
Stamp, Henrik Brockdorf og Burchard v. Itzehude, riddere, Sivert Dosenro
de, Ivan Krummedige, Wulf Rixtorp, Erik Krummedige, Hartvig Porsfeld,
Markvard Dosenrode, Klaus Rønnow, Henneke v. Thienen, Wulf Pogwisch, Markvard Lasbek, Henrik v. Siggen, Pole Partzow, Volrad v. Ascheberg, Henrik Blok, Ivan Walstorp og Tideke Høken, væbnere, og vi har til
større bevislighed og erkendelse ladet vore segl sammen med vore fornævnte
medloveres segl hænge under dette brev, der er givet og skrevet i Grevesmiihlen år 1376 efter Guds fødsel på den hellige jomfru sankt Agnetes dag.
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Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Mag
nus af Mecklenburgforpligter sig til at overholde det lejde og de aftaler, som
greverne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten måtte slutte i krigen om
Danmark.
Original i Schwerinarkivet.

i Albrecht, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og vi Al
brecht, af den samme nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
og herre i Stargard og Rostock, og vi Henrik og Magnus, af den samme nåde
hertuger af Mecklenburg, erkender og bevidner, at hvem de ædle herrer
Henrik eller Klaus eller Adolf, grever af Holsten og Stormam, eller en af
dem lader gelejde eller give lejde i denne krig, i hvilken vi nu har forpligtet
os over for hinanden til at forblive sammen, nemlig således at de, som har
deres sendebud eller deres breve hos sig, kan ride til og fra kongeriget Dan
mark, det lejde skal vi og vore folk stadig overholde. Hvis fornævnte grev
Henrik eller grev Klaus eller grev Adolf eller en af dem pålægger brandskat
et eller andet sted i fjendernes land, hvor vi eller en af os eller vore høvedsmænd ikke er med på krigstogtet, den brandskat skal vi stadig overholde.
Hvor vi på den anden side eller en af os er i felten og pålægger brandskat i
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fjendernes land, hvor de fornævnte holstenske herrer eller en af dem eller
deres høvedsmænd er med på krigstogtet, den brandskat har vi myndighed
over. Dog skal de sammen med os oppebære brandskatten efter mandtal på
de (deltagende) folk. Og dette brev skal ikke volde nogen skade på alle de
andre breve, som disse fornævnte holstenske herrer har givet os, og som vi til
gengæld har givet dem, men de skal alle forblive ved deres fulde kraft og
gyldighed. Alle disse fornævnte artikler lover vi kong Albrecht og vi for
nævnte hertuger for os og for vore arvinger med samlet hånd i fuld troskab
at overholde stadigt og fast uden nogen argelist eller indsigelse over for de
fornævnte herrer Henrik, Klaus og Adolf og deres arvinger, og vi har til vid
nesbyrd ladet vore segl hænge under dette brev. Givet og skrevet i Greves
mühlen år 1376 efter Guds fødsel på den hellige jomfru sankt Agnetes dag.
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Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Mag
nus af Mecklenburg pantsætter Alholm og Ravnsborg med hele Lolland,
landet Sejerø, borgene Kolding og Ribe med deres fogedier samt kongens
Frisere til greverne Henrik 2., Klaus og Adolf 7. af Holsten for 30.000 lødige
mark, indtil disse kan få Fyn i pant.
Original i Schwerinarkivet.

i Albrecht, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og vi Al
brecht, af den samme nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre i Stargard og Rostock, og vi Henrik og Magnus, hertuger af Mecklen
burg, erkender og bevidner, at vi og vore arvinger i medfør af ret gæld skyl
der de ædle herrer Henrik og Klaus og Adolf, grever af Holsten og Stor
mam, og deres rette arvinger 30.000 lødige mark sølv. For denne fornævnte
sum i sølv og fremdeles for alle omkostninger og for alle skader og for alle de
tab, som de måtte lide eller lider i vor tjeneste og i alle krige, der kan opstå
af denne strid, hvori vi nu har forpligtet os på Danmarks riges vegne, og som
de retmæssigt kan føre bevis for, pantsætter vi dem og overlader dem som
uindskrænket pant1) Ålholm og Ravnsborg og hele landet Lolland med alt
dets tilbehør og hele landet Sejerø med alt dets tilbehør og borgen Kolding
med alle fogedieme, således som de fra gammel tid har hørt dertil, og med
alt deres tilbehør og med alle de befæstninger, der er bygget i dette for-
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nævnte fogedi, og staden og borgen Ribe med alle landene og fogedierne og
med alt deres tilbehør, således som de fra gammel tid nogensinde har hørt
dertil, og med alle de befæstninger, der er bygget i dette fornævnte fogedi,
og således som herr Bugge og herr Henneke Limbæk havde dem i deres be
siddelse, og alle de Frislande, der hedder kongens Frisere. Alle disse for
nævnte borge og lande og panter skal forblive disse fornævnte holstenske
herrers og deres arvingers uindskrænkede pant uden afkortning med
kirkelen2) og med tjenesteydelser3) og med al frihed og al rettighed, gejstlig
og verdslig, og med afgift og overordentlig afgift og med al nytte og med alle
kongelige rettigheder, og vi skal drage omsorg for, at de tilfalder dem uden
opsættelse. Når Gud vil, at vi med ære kan få landet Fyn fra dem, der nu
sidder inde med det, så skal vi eller vore arvinger uden nogen opsættelse frit
og uhindret overdrage disse fornævnte holstenske herrer eller deres arvinger
hele landet Fyn med alle borgene, nemlig Nyborg, Hindsgavl og Ørkild og
Næsbyhoved og fremdeles alle de borge og befæstninger, der hører til dette
fornævnte land Fyn, og vi skal og vil da uden opsættelse give dem sådanne
breve på fornævnte land Fyn og på de fornævnte borge, der hører til landet
Fyn, og på alle de øer, der hører til Fyn, og på Tåsinge og på Ærø, ved hvil
ke breve de fornævnte holstenske herrer og deres arvinger er vel sikrede, og
når vi frit og uhindret har overdraget de fornævnte holstenske herrer eller
deres arvinger dette land Fyn i deres besiddelse sammen med alle de for
nævnte borge og befæstninger, som hører til landet Fyn, og når vi har givet
dem sådanne breve, ved hvilke de er vel sikrede, og som lyder på 30.000 lø
dige mark og på al omkostning og skade, således som dette brev siger, og
hvorved de til enhver tid er vel sikrede, når dette er sket og er helt fuldbyr
det, så skal de fornævnte holstenske herrer tilbagegive os Lolland og Kol
ding og kongens Frisere og Ribe med fogediet, hvis de har det i deres besid
delse og det ikke er fravundet eller aftvunget fra dem, og når vi eller vore ar
vinger vil indløse disse fornævnte borge og panter, som vi har pantsat til
dem, så skal vi eller vore arvinger fuldt ud foretage betalingen i staden Kiel
eller, hvis det ikke passer dem der, i en anden sikker stad i landet Holsten,
hvor det er sikkert og nyttigt for dem at oppebære deres penge, og når vi el
ler vore arvinger vil foretage betalingen i landet Holsten, som det står skre
vet her foran, så skal de fornævnte holstenske herrer eller deres arvinger for
dem selv og deres mænd og for alle dem, der vil gøre og undlade at gøre no
get for deres skyld, uden argelist gelejde og give lejde til og fra til betalingen
og til alle dem, der kommer med den. Og dette brev skal ikke volde nogen
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skade på alle de andre breve, som disse fornævnte holstenske herrer har gi
vet , og som vi til gengæld har givet dem, men de skal alle forblive ved deres
gyldighed. Alle disse forskrevne artikler lover vi fornævnte kong Albrecht og
vi fornævnte Albrecht og Henrik og Magnus, hertuger af Mecklenburg, for
os og for vore arvinger, og for os og med os vore kære mænd og vore medio vere, der står skrevet herefter, nemlig Raven v. Barnekow, Henrik v. Bülow,
Fikke Mokke, Lyder Lützow, Otto v. Dewitz, Detlev v. Züle, Godskalk v.
Zülow, Johan v. Piessen, Hedenrik v. Bibow, Johan Knop, Didrik Sukow,
Henrik Moltke, Nicolaus Smeger, Werner Axekow, Henrik Parow og God
skalk v. Barnekow, riddere, og Hartvig Kule, Helmold v. Piessen, Henning
Halberstadt, Ulrik v. Pentz, Henning Stralendorp, Burchard Lützow og
Gerhard Negendanke med samlet hånd på vor tro at overholde stadigt og
fast uden nogen argelist, udflugt eller indsigelse over for de fornævnte hol
stenske herrer Henrik, Klaus og Adolf og deres arvinger og til deres tro hånd
over for de hæderlige mænd, der står skrevet herefter, nemlig Kaie og Breyde, brødre, kaldet v. Rantzau, Lyder Limbæk, Godskalk Wildberch, Detlev
Stamp, Henrik Brockdorf og Burchard v. Itzehude, riddere, og Sivert Do
senrode, Ivan Krummedige, Wulf Rixtorp, Erik Krummedige, Markvard
Dosenrode, Klaus Rønnow, Hartvig Porsfeld, Henneke v. Thienen, Wulf
Pogwisch, Markvard Lasbek, Henrik v. Siggen, Pole Partzow, Volrad v.
Ascheberg, Henrik Blok, Ivan Walstorp og Tideke Høken, væbnere, og vi
har til større bevislighed og erkendelse ladet vore segl sammen med vore for
nævnte medloveres segl hænge under dette åbne brev, der er givet og skrevet
i Grevesmühlen år 1376 efter Guds fødsel på den hellige jomfru sankt Agnetes dag.
1) d.v.s. med ret til at oppebære frugterne, så længe pantsætningen varede. - 2) d.v.s. patronatsret. - 3) jfr. DRB. III 1 nr. 10 note 4.
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Johan, kaldet v. Pape, borger i Münster, erkender som nærmeste arving
at have modtaget 48 guldnobler og 5 mark lødigt sølv samt en kiste og klæ
der af Henrik Brandenburg, som denne havde i varetægt ‘på Henrik Overbekens vegne, som druknede ved Hallands Väderö’.
Indførelse i Lübecks Niederstadt buch.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.
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1376. 22. januar. Grevesmühlen.

. Henneke Limbæk, væbner, forpligter sig til at hjælpe kong Albrecht af
Danmark og hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg med 50
væbnede mænd.
Original i Schwerinarkivet.

eg Henneke Limbæk, væbner, erkender og bevidner åbent med dette
brev for alle, der ser, hører eller læser det, at jeg med samtykke af mine
arvinger og efter råd af mine venner helt har besluttet og forpligtet mig og
beslutter og forpligter mig med dette nærværende brev til, at jeg skal og vil
tjene den høje fyrste og herre Albrecht, konge af Danmark, og den høje fyr
ste Albrecht, hertug af Mecklenburg, og Henrik, hans søn, med 50 gode
væbnede mænd hele den krig igennem, som de har med det samme Dan
marks rige på grund af anliggender, der vedrører den samme forskrevne
kong Albrecht af Danmark. Og denne tjeneste lover jeg disse forskrevne fyr
ster helt at vende til det gode uden hindring eller argelist. Til vidnesbyrd har
jeg forskrevne Henneke Limbæk hængt mit segl under dette brev, der er
givet og skrevet i Grevesmühlen år 1376 efter Guds fødsel på den hellige
martyr sankt Vincentius’ dag.

J
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1376. 30. januar.

Indførelse i Liber proscriptorum i Rostock om, at Herman, en løber fra
Skåne, er lyst fredløs for et voldeligt overfald på Adelheid Harmaghet.
Notits i Rostock.

nsdag før den hellige jomfrues renselsdag blev Herman, en løber fra
Skåne, dømt fredløs, fordi han har tilføjet Adelheid Harmaghet to ful
de sår og et knoglebrud under den sikkerhed og fred, d.v.s. det lejde, der
var givet hende af de herrer borgmestre. Til stede var Rikwin Eitze, Reimar
Schonenberg og Michael Berchane1).

O

1) indførelsen er den sidste i retsperioden 1375 22. februar - 1376 22. februar.
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Anna, enke efter ridderen herr Age Ingvarsen, erkender at skylde Roskil
de sankt Agnete kloster syv mark lødigt sølv.
Original i rigsarkivet.

nna, enke efter herr Åge Ingvarsen, ridder, til alle, der ser dette brev,
l hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til de velbyrdige perso
ner, de i Kristus og i Gud fromt hengivne søstre af sankt Agnetes orden i
Roskilde, for 7 mark lødigt sølv, som nu førstkommende sankt Hans dag
ubetinget skal betales dem af mig eller mine arvinger. Givet i det Herrens år
1376 dagen før den hellige jomfrus renselsesdag under mit segl til vidnes
byrd om det fornævnte.

A
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Rådmændene i de preussiske stæder svarer Stralsund, at de har modtaget
et brev og en afskrift af et brev, som dronning Margrete har sendt til Stral
sund angående fredsslutning mellem kong Håkon 6. af Norge og hansestædeme og meddeler samtidig, at de ikke kan deltage i forhandlingerne 17.
februar.
Afskrift i Danzig.

fter venlig og tjenstivrig hilsen.
I Kære herrer og venner. I skal vide, at vi har taget vel imod Eders brev
og også imod afskriften af det brev, som dronningen af Norge og Sverige har
sendt Eder, hvori vi har set, at hun har sendt herr Henning Podebusk og
herr Anders Jakobsen til Eder for at forhandle om en evig fred mellem deres
herre kongen af Norge og Sverige på den ene side og hansekøbmanden på
den anden side. Nu undrer det os meget, at den fornævnte konge ikke selv
har sendt Eder nogle breve eller tilsagn, for det synes os at være en stor sag at
fæste lid til fruen og henvende sig til hende. Og da I har skrevet til os, at I
har fastsat en hansedag til otte dage før fastelavn til at forhandle med de
nævnte sendebud, så vid, at vi ikke kan komme til den hansedag på grund
af den korte frist og andre anliggender, der hindrer os deri. Frem for alt sy
nes det os at være tilrådeligt og godt, at I kommer overens med sendebude-
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ne om at slutte en evig fred mellem den nævnte konge og købmanden, og
hvad I kan erhverve af privilegier og rettigheder derved, deri skal I også en
delig indbefatte os sammen med Eder. Det vil vi villigt gøre os fortjent til af
hensyn til Eder, hvis vi kan. Fremdeles er vi frem for alt blevet enige om,
at vi ikke kan give afkald på (erstatning for) den skade, som den forskrevne
konge og hans folk har forøvet mod os, således som vi også tidligere har skre
vet til Eder i vore breve, eftersom det vilde falde os meget svært at give af
kald på (erstatning for) så stor skade, der ubetimeligt og uden varsel og uden
nogen skyld fra vor side er overgået os. Desuden vis os velvilje for vor tjenstvilligheds skyld og skriv til os, så snart I kan, hvorledes I kommer overens
med de ofte nævnte sendebud. Givet på sankt Blasius’ dag under staden
Danzigs segl.
Rådmændene i stædeme i Preussen.
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1376. 4. februar.

Tingsvidne af Holbo herredsting, at herr Age Ingvarsen, ridder, har skø
det kong Valdemar 4. Atterdag alt sit gods i Høbjerg, Lavø og Mønge.
Original i rigsarkivet.

énkil Jensen af Blistrup, Jens Bondesen af Vejby, Hågen Pedersen af
.Græsted og Jens Madsen af Valby, præster, Barvid Andersen af Hel
singe, Jens Jakobsen af Tibirke, Peder Madsen af Kaathorp og Niels Øvesen
af Hågendrup, lægmænd, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle skal vide, at vi har været til stede og i sandhed hørt, at den velbyrdige
mand herr Åge Ingvarsen, ridder, personligt var på Holbo herredsting, og
til den mægtige herre herr Valdemar, de Danske konge, frit skødede alt sit
gods, nemlig i Høbjerg, i Lavø og i Mønge i fornævnte Holbo herred, med
alle de til samme gods hørende tilliggender, rørligt og urørligt, intet undta
get, at besidde med rette evindeligt, idet han forpligtede sig til personligt el
ler ved sine arvinger at hjemle samme herr kong Valdemar og hans efterføl
gere alt det ovennævnte gods og at fri det fra tiltale og krav fra hvem som
helst. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet i det Herrens år 1376 dagen efter den glorrige martyr sankt Blasius’
dag.

H
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Kong Albrecht af Danmark, hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af
Mecklenburg pantsætter Vålse og Egense til ridderen herr Mathias Ketelhot
for 300 lødige mark.
Original i den amamagnæanske samling.

i Albrecht, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og vi Albrecht
og Henrik, af den samme nåde hertuger af Mecklenburg, grever af
Schwerin og herrer i Rostock, erkender åbent med dette brev, at vi og vore
arvinger i medfør af restgæld skylder den hæderlige ridder, herr Mathias
Ketelhot og hans arvinger 300 lødige mark. For dette beløb har vi nu til ham
og hans arvinger med dette brev pantsat og som ret pantsætning og pant
pantsætter vi birket Vålse og Egense med jurisdiktion, med ret, med al nytte
og tilbehør og fuldt ud med al kongelig ret og jurisdiktion at fastholde og be
sidde uindskrænket uden nogen hindring og anfægtelse, således at vi og vore
arvinger intet beholder deraf bortset fra tjenesteydelser1) og kirkelen2). Og
dette fornævnte gods skal og vil vi mellem nu og førstkommende sankt Ja
kobs dag frigøre og udfri fra hvem som helst, og hvad de nyder og oppebæ
rer af dette forskrevne gods, det skal de ikke give os afslag for og heller ikke
gøre regnskab for. Når vi på den anden side har betalt dem de 300 lødige
mark helt og til deres brug på et sted, der er dem bekvemt, hvor deres penge
ikke kan blive taget fra dem - for hver lødig mark fem skilling grot eller gode
sølvpenge, som er gængse og gæve i Lübeck, så mange som man på landet
Lolland beregner og betaler for en lødig mark - så skal dette fornævnte birk
.....3) være kvit, ledigt og frit med den bestemmelse, at vi skal kundgøre
dem indfrielsen åbent fire uger før. Hvad de havde af løsøre i de samme
panter, som de vil indløse for penge, det kan de, når vi har kundgjort dem
indfrielsen, indløse i rede penge med op til 300 lødige mark for det, som to
af vore mænd og to af deres venner siger, at løsøret er værd. Hvis fremdeles
dette forskrevne gods bliver afvundet eller aftvunget fra dem, på hvilken
måde det end sker, så skal og vil vi uindskrænket betale dem de 300 lødige
mark inden for det næstfølgende år derefter på enhver måde og med sådan
ne penge, som det står skrevet her foran. Gør vi ikke det, så skal og vil vi
straks inden de næste otte dage derefter overlade dem så meget gods, hvor
det er dem bekvemt beliggende, som to af vore mænd og to af deres venner
siger, at de kan få for fulde 300 lødige (mark), og vi skal og vil sikre dem
godt derved med vore breve. Vi skal og vil endvidere trofast forsvare dem
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med hensyn til disse panter ligesom andre af vore mænd, hvor og hvornår
det er nødvendigt for dem og de kræver det af os. Alle disse forskrevne artik
ler lover vi fornævnte kong Albrecht, hertug Albrecht og hertug Henrik
med samlet hånd på vor tro at overholde stadigt og fast uden nogen argelist
eller udflugt over for den forskrevne herre Mathias Ketelhot og hans arvin
ger og til deres tro hånd de hæderlige mænd herr Henrik van der Osten,
herr Henning Køtelberg, riddere, Herman Køtelberg, Henrik og Lyder, kal
det Kabolt, væbnere. Til større erkendelse af alle disse forskrevne punkter
har vi med vidende og vilje ladet vore segl hænge under dette brev, og vi Jo
han Knop, Detlev v. Ziile, Benedikt v. Ahlefeld, Nicolaus Levetzow, ridde
re, og Gerhard Bassewitz, væbner, har været vidner til alle disse forskrevne
artikler og punkter, at de er aftalt og foregået således, og har til vidnesbyrd
herom på vore fornævnte herrers bøn hængt vore segl sammen med deres
segl under dette brev år 1376 efter Guds fødsel på den hellige martyr sankt
Valentins helligdag.
1) jf. DRB. III 1 nr. 10 note 4. - 2) d.v.s. patronatsret. - 3) originalen er beskadiget.
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1376. 19. februar.

Lars Jensen Yxendaal erkender at have overladt herr Niels Esgesen, rid
der, alt sit gods for fuld betaling.
Original i rigsarkivet.

T ars Jensen, kaldet Yxendaal, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
JLi med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev i sandhed
har overladt nærværende brevviser, den velbyrdige mand herr Niels Esge
sen, ridder, alt mit gods, hvor det end er beliggende, med alle dets tilliggen
der, rørligt og urørligt, intet undtaget, idet jeg erkender at have oppebåret
fuld og fyldestgørende betaling af nævnte herr Niels for samme gods. Af den
grund forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle samme herr Niels
fornævnte gods og frigøre det, således som landets love kræver. Til vidnes
byrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende den ærværdige fader i Kristus herr Svend, af Guds nåde biskop af Børglum, de herrer Ove, provst på
Mors, Lydeke i Haverslev, Torkil i Svenstrup, præster, herr Niels Torsten
sen, ridder, Esger Hedesen og Niels Ingvarsen hængt under dette brev i det
Herrens år 1376 tirsdagen før apostlen sankt Peter ad cathedram.

4. marts 13 76
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1376. 4. marts. Roskilde.
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Ærkebiskop Niels af Lund, kapitlet sammesteds, abbeden i Allehelgens
kloster, prioren i Dalby og en række riddere og væbnere meddeler biskop
per, riddere, riddermæssige mænd, væbnere, borgere og alle iJylland, at de
samtykker i og tilråder valget afjunker Oluf til Danmarks konge.
Original i rigsarkivet.

iels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, og hele hans
kapitel i Lund, abbeden i Allehelgens kloster nær Lund, prioren i
Dalby, Tue Galen, Holger Gregersen, Anders Jakobsen og Peder Nielsen fra
Blekinge, riddere, Torkil Nielsen, Henrik Josefsen, høvedsmand på borgen
Lindholm, Bosse Paris, høvedsmand på borgen Varberg, og Peder Brahe,
væbnere, til de ærværdige fædre i Kristus og herrer, de herrer biskopper,
riddere, riddermæssige mænd og væbnere, borgere og hele landet Jylland
hilsen og kærlighed med Gud.
Det er kommet til vor kundskab ved herr Jakob Olufsen, ridder, at I en
stemmigt og endrægtigt har besluttet og agter at vælge junker Oluf, den be
rømmelige konge herr Håkons søn, til vor fyrste og konge, hvis vi giver vor
tilslutning og vort samtykke hertil. Vi skriver Eder derfor til svar, at vi efter
fuldkommen overvejelse, med tilslutning og samtykke af alle vore lands
mænd i Skåne, Halland og Blekinge retter vore ønsker mod nævnte junker
Oluf og fra nu af giver vort samtykke til samme, som I skal vælge, og vi øn
sker at få ham til Danmarks konge og ingen anden, hvis Eders enighed, såle
des som vi har forstået af fornævnte herr Jakob, oprigtigt samler sig om sam
me. Vi beder derfor Eder, omsigtsfulde og forudseende mænd, og tilråder
Eder det i højeste grad, at I virkningsfuldt og uden nogen som helst tøven
skrider til valget af fornævnte junker Oluf og vælger ham og ingen anden
end ham til Danmarks riges konge. Thi det er vor vilje at yde Eder urokkelig
og trofast støtte med al den velvilje, som står i vor magt, og vi lover udtryk
keligt at gøre det med henblik på det fornævnte, på det vilkår, at samme
junker Oluf personlig og ved sine frem for alt skal stille fyldestgørende sik
kerhed for, at han vil bevare, styrke, forny og stadfæste alle vore rettigheder,
der er omtalt og indeholdt såvel i lovbogerne som i ‘handfest’1), privilegier,
almindelige eller private, der frit er tilstået af de Danskes konger og deres
forgængere, sædvaner og friheder, som ubrydeligt skal overholdes. Lev vel
med Gud. Skrevet i Roskilde i det Herrens år 1376 tirsdag næst efter sønda
gen Invocavit.

N

1) dansk ord i den latinske tekst.
2
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1376. 4. marts. Ålholm.

Hertug Bugislav 6. af Pommern, fyrste af Rügen, forpligter sig over for
kong Oluf, kong Håkon 6. af Norge og dronning Margrete til hjælp mod al
le kongens fjender og erkender at have Rügen i len af kongen.
Udtog hos Hvitfeld.
°

Ar 1376 til Ålholm tirsdag efter Inuocauit1) forpligtede hertug Bugislav,
xXhertug af Stettin, fyrste af Rügen, Pommern og Kassubien og herre i
Venden, sig over for kong Oluf af Danmark, kong Håkon af Norge og Sveri
ge, dronning Margrete, dronning i Norge og Sverige, og over for Danmarks
rige til, at han skal være dem til tjeneste og hjælp i al deres nød, og til af al
magt at ville bistå dem i enhver krig og vil blive hos dem og aldrig give sig af
med nogen fremmed, som kongen er imod, men vil være ham til hjælp,
hvor han har det behov, af al sin magt, hvor der er brug for ham, og nøden
til enhver tid kræver det. Ydermere hvad angår al den tjeneste, som vi2)
skylder ham for fyrstendømmet Rügen, som vi har i len af ham, skal vi yde
ham den fuldt ud med al troskab, således som vi er pligtig dertil over for
ham. Til vidnesbyrd om disse ovenanførte artikler hænger vi vort segl under
dette brev i nærværelse af grev Johan af Gützkow, Nicolaus Köller, Engelke
Manteuffel, Henning v. Pentz, riddere, og Svante Hasse, vor marsk, væb
ner, og andre gode, troværdige mænd. Givet som ovenfor.
1) 2. marts. - 2) hertug Bugislav.
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1376. 4. marts. Eger.

Kejser Karl 4. af Tyskland og hertug Albrecht 2. af Mecklenburg slutter
forbund på en række nærmere fastsatte betingelser, herunder bl.a., at her
tug Magnus" datter skal ægte kejserens søn markgrev Johan, som desuden
får de brandenburgske områder, der er pantsat til hertug Albrecht, og en
delig lover kejseren: »Desuden skal vi ovennævnte kejser Karl og vore arvin
ger i troskab, så godt vi kan, uden al svig være den fornævnte hertug Al
brecht af Mecklenburg og hans arvinger og også hans sønners arvinger og
navnlig hertug Henrik af Mecklenburgs søn behjælpelige med at skaffe sig
og erhverve kongeriget Danmark, så at de kan få og beholde det i uforstyrret
besiddelse.«.
Original i Schuerinarkivet.
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1376. 8. marts. Kalø.
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Peder Holk pantsætter gods i Holløse, Nørre Jernløse og Søstrup til herr
Jens Andersen.
Eline Gøyes jordebog.

ørst et brev, at Peder Holk pantsætter herr Jens Andersen gods i Holløse,
Nørre-Jernløse og i Søstrup for 60 mark lybsk. Givet på Kalø den anden
lørdag i fasten år 1376.

F
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Broder Henrik van Zutphen, guardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Abels breve af 1251 24. og 25. september samt kong Valdemar
4. Atterdags brev af 1362 21. august.
Original i Kampen.

eg broder Henrik van Zutphen, guardian for klostret i Kampen af fran

J

ciskanerordenen, gør det klart for alle, der får dette brev at se eller hører
det læse, og erklærer offentligt under mit segl, at jeg har set breve af de glorrige, navnkundige fyrster, de herrer Abel og Valdemar, fordum de Danskes
konger, ufordærvede, uskrabede, ustungne og ubeskadigede i enhver hense
ende samt savnende enhver anledning til mistanke, beseglet med deres rette
segl, og deres ordlyd er ord til andet følgende: Abel, af Guds nåde de Dan
skes og Venders konge, hertug af Jylland (o.s.v. — DRB. Il 1 nr. 50). Abel,
af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Jylland (o.s.v. =
DRB. II1 nr. 51). Valdemar, af Guds nåde, de Danskes, Venders og Goters
konge (o.s.v. = DRB. III 6 nr. 199). Givet i det Herrens år 1376 den 12.
marts.

1) samme dag vidimerede Henrik van Zutphen kong Albrecht af Sveriges breve af 1368 25.
juli og 25. september (DRB. III 8 nrr. 200 og 231).

1376. 20 marts. Stubber kloster.

23

Biskop Svend af Børglum, Jens, provst i Thy, Lars, provst i Harsyssel,
Niels af Ryde, Jens af Sahl, præster, Peder Nielsen, Mogens Hase, Troels
Blik og Esger Rytter, væbnere, uidimerer biskop Tyge af Ribes brev af 1274
6. februar.
Original i rigsarkivet.
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vend, af Guds miskundhed biskop af Børglum, Jens, provst i Thy,
Lars, provst i Harsyssel, Niels i Ryde, Jens i Sahl, præster, Peder Niel
sen, Mogens Hase, Troels Blik og Esger Rytter, væbnere, til alle, som får
dette brev at se, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi det Herrens år 1376 torsdagen nærmest før Benedikts dag
i nonneklostret Stubber, hvor der i denne anledning var fremmødt og sam
menkaldt såre mange troværdige mænd, har set et brev af den ærværdige
fader i Kristus herr Tyge, af Guds miskundhed fordum udvalgt og stadfæ
stet som biskop i Ribe, salig ihukommelse, helt, uskrabet, ustunget og i en
hver henseende ubeskadiget, hvis ordlyd er denne: Tyge, af Guds nåde ud
valgt og stadfæstet som biskop af Ribe, (o.s.v. = DRB. II 2 nr. 223). Men
hvad vi har hørt, det siger vi, og hvad vi har set, det bevidner vi. Givet og
handlet ovennævnte år, dag og sted under vore vedhængende segl.

S
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1376. 21. marts.

Jens Mus, høvedsmand på Langeland, meddeler alle riddere, riddermæs
sige mænd og alle indbyggere på land og i by iJylland, at han samtykker i
valget af junker Oluf til de Danskes konge.
Original i rigsarkivet.

ens Mus, høvedsmand på Langeland, til alle riddere, riddermæssige

J

mænd, til dem, der bor i by og på land, indbyggerne i Jylland, og de øv
rige, der søger Viborg landsting, kærlighed og hilsen med Gud.
I skal vide, at jeg ønsker og giver mit samtykke til, at junker Oluf, kong
Håkons søn, bliver valgt til vor, de Danskes konge, når blot han opnår Eders
samtykke hertil, idet jeg bønfalder og i højeste grad råder Eder og enhver af
Eder til, at I vælger nævnte junker Oluf til de Danskes konge, dog blot på
dette vilkår, at han forud skal stille sikkerhed for, at han vil bifalde, bekræf
te og stadfæste vore love og de Danskes rettigheder. Givet under vore segl1) i
det Herrens år 1376 fredag før den søndag, da man som indgangsbøn synger
Lætare.
1) Kun eet segl har været hængt under brevet, jfr. beskrivelsen af originalen i Dipi. Dan.
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1376. |Efter| 23 marts. Stralsund.

Nr. 26
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Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1376 på søndagen Lætare forsamledes rådsudsendingene
fra søstædeme i Stralsund, fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow, Herman
Osenbrugge, fra Rostock de herrer Arnold Kröpelin og Johan v. Aa, fra
Wismar de herrer Didrik Rampen og Herman Kröpelin og Johan v. Kleve,
fra Stettin de herrer Povl Travenöl og Markvard Vorrad, fra Greifswald de
herrer Arnold Lange og Henrik Schuppelenberg, fra Kampen herr Goswin
Luutginssen, fra Stralsund de herrer Herman v. Rode, Bertram Wulflam,
Johan Wren, Johan Ruge og Ludolf v. Kulpe, og gennemdrøftede disse ne
denfor anførte sager.
l-2> ......
Endvidere blev det sagt til Danmarks riges råd og hertug Albrecht af
Mecklenburgs råd, at eftersom stæderne fra Preussen og fra Zuidersøen ikke
var kommet til dette møde, som det var befalet dem med breve fra Wismar,
da stæderne var forsamlede2), så har de, der nu er til stede, ingen fuldmagt
til at give svar på de to parters anmodning. Desangående er det fastsat at
holde en hansedag i Stralsund søndagen før førstkommende Kristi
himmelfartsdag3), hvorom der er sendt breve til Preussen, Kampen, Zierikzee, at de skal komme dertil med deres fuldmagt til at give svar om den for
skrevne anmodning og om at holde fred på havet. Dette har de fra Rostock
og de fra Wismar henvist til deres råd.
<4 6> ...... 4>

I

1) § 1 handler om kandestøberne, § 2 om grydestøbeme. - 2) jf. nr. 4-5. - 3) jf. ndf. nr. 47. 4) §§ 4-5 handler om forholdet til hertug Albrecht af Holland og de sachsiske stæder, § 6 om
møntforholdene.

1376. 24. marts. Söderköping.

26

Bo Jonsson, Sveriges drost og lagmand i Ostergotland, tildømmer Gunne
Assersons børn to otting land i Orlunda, som deres fader havde fået af sin
broder Broder Asserson, fordi denne uretmæssigt havde solgt Gunnes halv
del af Asberg i Halland.
Original i Uppsala universitetsbibliotek.
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eg Bo Jonsson, drost i Sverige og lagmand i Ostergotland, erkender over

J

for alle dem, som ser dette brev eller hører det læse, at jeg har tildømt
Gunne Assersons børn to otting land i Orlunda i Hov sogn i Aska herred,
hvilket land deres fader på lovformelig vis fik af sin broder Broder Asserson
og hans hustru Holmfred for den arv, de tog efter hans hustru Ingerd, både
i sølvkar og andet godt bohave og for hans halvdel i Asberg i Halland, som
han solgte uden sin broder Gunne Assersons viden og vilje og indløste sin hu
strus gods med, hvilket var pantsat til Allehelgens kirke i Skånninge. Derfor
forbyder jeg fornævnte Broder Asserson og hans hustru Holmfred og alle
hendes arvinger under lagmands dom at rejse noget krav angående dette
gods i fornævnte Orlunda fra denne dag, og jeg giver den ærlige kvinde, hu
struen Katerine Gerikesdatter fuldmagt til at tage det fornævnte gods i be
siddelse på hendes børns vegne. Skulde det også hænde, at dette fornævnte
gods forholdes dem ved loven eller nogen som helst ret, da skal fornævnte
hustru Katerine have fuldmagt til at indtræde i besiddelse af godset Alarp
uden indsigelse. Givet i Soderkoping dagen før den strålende hellige jomfrus
bebudelsesdag under mit segl.

27

1376. 26. marts. Ralswiek.

Biskop Niels af Roskilde henlægger det vikardømme, der er indstiftet af
Bertold Quatz, sognepræst i Altenkirchen, til abbeden, konventet og klo
strets bord i Hiddensee kloster.
Original i Greifswald.

iels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle troende kristne, til hvem
dette brev når, hilsen med alles frelser.
Det er kommet os for øre ved troværdige mænds indberetning, og vi har
erfaret ved sandsynligt bevis af de ærværdige og fromme mænd, de herrer
.., abbed, og konventet i Hiddensee kloster af cistercienserordenen i vort
stift Roskilde, at indtægterne og oppebørsleme er i den grad ringe og ubety
delige, at denne abbed og dette konvent ikke bekvemt og hæderværdigt kan
underholdes deraf ved deres bord i overensstemmelse med denne ordens
krav og tarv på grund af forplejningen af tilrejsende gæstevenner, de fattiges
almisser og genopbygningen af dette kloster, der i sin tid blev hærget af il
debrand. Idet vi derfor bøjer os for de frommer bønner fra disse herrer ab
bed og konvent, og efter at vi har haft moden overvejelse herom, henlægger,
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forener og tillægger vi med stiftsbiskoppelig myndighed nævnte herr abbeds
og konvents og deres klosters bord et evigt vikardømme, der er indstiftet og
doteret af den hæderværdige mand herr Bertold Quatz, sognepræst i Alten
kirchen, af de evige afgifter på 12 mark stralsundske penge af gården Ratnevitz på landet Jasmund i vort fornævnte stift, som herr Johan Smantevitz
nu har og sidder inde med, med tilslutning og samtykke af denne herr Ber
told og magister Gerhard Quatz, søn af hans broder, dette vikardømmes
patronatsejere, og af fornævnte herr Johan Smantevitz, at besidde til evinde
lige tider, med denne tilføjelse, at fornævnte herr Johan, så længe han lever,
frit skal oppebære og hæve indtægterne og indkomsterne af dette vikardøm
me til sit brug. Men når denne er afgået ved døden, skal nævnte vikardøm
me og dets indtægter evindeligt tilfalde denne fornævnte abbeds, dette for
nævnte konvent og klosters brug og ejendomsret uden indsigelse fra nogen
som helst. Til vidnesbyrd om denne henlæggelse og forening og til evig
erindring om sagen har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Forhand
let og givet i vor gård Ralswiek i det Herrens år 1376 dagen efter den glorrige jomfru den såre hellige Marias bebudelse.

1376. 31. marts.

28

Erik Koppelow og Herman Selig, væbnere, meddeler, at herrJakob Olufsen har udsonet sig med dem angående Henneke Koppelow, som var blevet
dræbt i Jylland.
Original i rigsarkivet.

eg Erik Koppelow og Herman Selig, væbnere, erkender og bevidner åbent

J

med dette nærværende brev, at herr Jakob Olufsen angående vor døde
slægtning Henneke Koppelow, der blev slået ihjel i Jylland, har udsonet sig
med os for sig og for dem, der gelejdede ham, og for alle dem, der blev mis
tænkt på herr Jakobs side, og for alle hans venner, bortset fra dem, der slog
ham ihjel og som var med til det. Den fornævnte udsoning har vi modtaget
efter samtykke og råd af vore venner og lader ham og hans mænd være fri
og løst. Men hvis herr Jakob eller hans mænd bliver draget til ansvar for dra
bet, det skal vi fri ham for over for hans1) broder og over for Selig’eme og over for hans nærmeste og over for alle dem, der kan stille krav med rette. Al
le disse forskrevne artikler lover vi fornævnte Erik Koppelow og Herman Se-
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lig og vore medlovere, der står skrevet herefter, nemlig herr Henrik v. Bü
low, herr Fikke Moltke af Strietfeld, riddere, Fikke v. Bülow og Fikke v. Bü
low, Radike Kerkdorp af Sternberg, Henrik Moltke, Henrik Gikow, Heiseke
Alderstorp og Konrad v. Lehsten, væbnere, med samlet hånd at overholde
stadigt og fast uden nogen argelist eller udflugt, der kan komme os til hjælp
og den fornævnte herr Jakob og hans mænd til skade. Dette lover vi at over
holde stadigt og fast over for den fornævnte herr Jakob Olufsen og til hans
tro hånd herr Henning Podebusk, herr Holger Gregersen, herr Anders Ja
kobsen, herr Markvard Rønnow, som man kalder Groper, riddere, Konrad
Moltke, Henneke Moltke, som man kalder Punneke, Anders Sjundesen,
Folmer Jakobsen og Oluf . . .2). Og til ydermere vidnesbyrd om alle disse
forskrevne artikler har vi med ja og vilje hængt vore segl under dette brev,
der er givet og skrevet år 1376 efter Guds fødsel mandagen før palmesøndag.
1) d.v.s. den afdødes. - 2) originalen er beskadiget; lakunen skal muligvis udfyldes Lunge.
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(13)76. 1. april. Avignon.

Den pavelige kammermester Petrus, ærkebiskop af Arles, kvitterer biskop
Henrik af Øsel for betaling af en del af hans servispenge for Øsel og Slesvig
stifter og giver ham udsættelse med resten til førstkommende 13 august.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

etrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer det med dette brevs ordlyd til Eders alles kundskab, at den ær
værdige fader i Kristus, herr Henrik, biskop af Øsel, ved Henrik Wemers
dags dato har ladet indbetale 122 kammerfloriner i guld 20 skilling i Avignonmønt til det apostoliske kammer som en del af sit servitium commune1),
som han skyldte dette kammer, for nævnte kirke på Øsel, som han forestår,
og desuden 27 guldfloriner 8 skilling i nævnte mønt som en del af de fire servitier til samme vor herre pavens husstand og tjenerskab2), fremdeles 121
kammerfloriner i guld 12 skilling i nævnte mønt som en del af sit servitium
commune1) for kirken i Slesvig, som han forestod, og desuden 28 guldflori
ner 16 skilling i nævnte mønt som en del af de fire servitier til samme vor
herre pavens husstand og tjenerskab2), idet nævnte kammers klerke modtog
beløbet på samme husstands og tjenerskabs vegne. Med dette brev frigør og
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kvitterer vi nævnte herr biskop, hans kirke, hans efterfølgere og deres gods
for de således indbetalte beløb. Men efter at have forstået vægten af de tyn
ger, som på herr biskoppens vegne blev forklaret for os, og som gjorde og
sandsynligvis stadig gør denne ude af stand til at betale de pengesummer,
som han var forpligtet til at betale fornævnte kammer som sine servitia communia og de fire servitier til nævnte vor herre pavens husstand og tjenerskab
under trusel om bestemte straffe og domme og til en bestemt termin, der al
lerede for længst er udløbet, har vi med den myndighed, der er overladt os i
denne sag, ladet terminen udskyde for ham til førstkommende Vor Frues
himmelfartsdag, dog således, at hvis han ikke til nævnte for ham udskudte
termin gør fyldest i denne sag, da er han hjemfalden til de fornævnte straffe
og domme, som han tidligere skulde ifalde. Ydermere har vi med den myn
dighed, der er overladt os i denne sag, ladet denne herre biskop løse fra de
suspensions-, banlysnings- og interdiktdomme og den anklage for mened og
de andre straffe, som han har pådraget sig ved ikke at betale de fornævnte
beløb til den for ham fastsatte termin, idet vi med samme myndighed nå
digt dispenserer ham for den irregularitet, han i mellemtiden måtte have
pådraget sig ved således belastet at befatte sig med gudstjenester eller på an
den måde, dog ikke, hvis det sker under foragt for nøglemagten. Til vidnes
byrd herom har vi ladet dette brev udfærdige og befæste ved at hænge vort
kammers segl under. Givet i Avignon den 1. april år (13)76.
1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3.

1376. 8. april. Stralsund.

30

Hertugerne Vartislav 6. og Bugislav 6. af Pommern slutter forbund med
Danmarks rige og med den konge, som bliver kåret til det af Danmarks riges
råd.
Original i rigsarkivet.

i Vartislav og Bugislav, brødre, af Guds nåde hertuger af Stettin, over
Venderne, Kassubeme, Pommeraneme og fyrster af Rugen, erkender
og bevidner åbent med dette nærværende brev, at vi villigt og med velberåd
hu efter råd af vore kære tro nærmeste og efter råd af vore rådgivere har
sluttet og med dette brev slutter forbund med Danmarks rige og med den
konge, der af rigets råd bliver valgt til riget, med al vor magt, både med lan
de, med borge og med folk og vil følge Danmarks rige i godt og ondt, og
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(sammen med os) fremdeles vore fætre, hertugerne af Stettin, salig hertug
Bamims børn, nemlig hertug Swantibor og hertug Bugislav, brødre, hertu
ger af Stettin, på enhver måde, som det står skrevet herefter, nemlig at vi
fornævnte hertuger ikke skal slutte forlig eller forhandle på nogen måde
med nogen herre, som Danmarks rige og den konge, der bliver valgt til ri
get, har stridigheder med, medmindre vi gør det efter råd og vilje af riget el
ler den konge, som riget vælger. Når Gud vil, at rigets råd bliver enige om,
at de vælger en konge, så skal den samme konge, der da bliver valgt, give os
fornævnte hertuger sådanne garantier, som det står skrevet herefter, og der
til skal fire af kongens og rigets rådgivere på den ene side og fire af vore, de
fornævnte hertugers, rådgivere på den anden side have fuldmagt vedrøren
de rimelige garantier, således som det er rimeligt for kongen af Danmark og
riget at give og rimeligt for os fornævnte fyrster og hertuger at modtage.
Men hvis de fornævnte rådgivere på begge sider - otte af disse - ikke kan
blive enige, så skal de samme otte, der bliver valgt dertil på begge sider, ha
ve fuldmagt til at vælge en opmand iblandt dem, og hvad den samme op
mand afgør og siger vedrørende garantierne, derved skal det blive. Alle disse
forskrevne punkter og artikler og hver enkelt for sig lover vi fornævnte her
tuger Vartislav og Bugislav, brødre, at overholde fast, stadigt, helt og ubry
deligt på vor tro uden argelist. Til større erkendelse og vidnesbyrd om alle
de forskrevne punkter har vi ladet vore segl sammen med segl tilhørende vo
re kære tro rådgivere herr Nicolaus Köller, herr Engelke Manteufel, herr
Henning v. Pentz, herr Gottan Mörder, riddere, hænge under dette brev,
der er givet og skrevet i Stralsund år 1376 efter Guds fødsel tirsdagen efter
palmesøndag.

1376. 14. april. Slesvig.
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Henneke v. Treia, væbner i Slesvig stift, sælger fem bol i landsbyen Duvenstedt til Johan v. Hostede, sognepræst i Skovby på Fyn, for 72 mark
lybsk.
Afskrifter på Gottorp og i rigsarkivet J)

eg Henneke von Treia, væbner i Slesvig stift, erkender og erklærer of
fentligt med dette brev over for alle, der får dette brev at se, at jeg og
mine arvinger til den hæderværdige mand herr Johan v. Hostede, sogne-
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præst i Skovby på landet Fyn i Odense stift, og hans rette arvinger, og dette
brevs indehaver, for 72 mark lybsk, der virkeligt og fuldt ud er betalt og le
veret mig i aftalte penge, har solgt og med dette brev med retmæssigt salgs
adkomst sælger nedenforanførte gods, nemlig fem bol i landsbyen Duven stedt i Kampen sogn, Slesvig stift, hvilke hvert år giver og yder 40 skæpper
rug i afgift efter det store (skæppe)mål fra Rendsborg i Bremen stift, og på
hvilke nu bor Henneke Grestorp, som dyrker to af disse bol, Markvard
Ravn, som dyrker eet af disse bol, samt Hasse, som dyrker to af disse bol,
med alle deres rettigheder og tilliggender, rørligt og urørligt, jorder, vådt og
tørt, agre, enge, græsgange, skove, jagter, vande, fiskevande, vandløb,
damme, grænseskel, markeskel, fordele, friheder, bøder, tjenesteydelser,
byrder og alle andre tilliggender af enhver art, således som min forgænger
Hasse Ditmerske, væbner, før mig og jeg efter ham frit, fuldt ud og uden
vanskelighed har haft dem i vor besiddelse, har besiddet og siddet inde med
dem, og dette gods med alle dets tilliggender og rettigheder som fornævnt
har vi skødet og opladt til samme herr Johan og hans arvinger og dette brevs
indehaver og skøder og oplader det med dette brev, at besidde med arveret
og evindeligt, idet jeg lige så vel forpligter og urokkeligt binder mig og mine
arvinger, nulevende og fremtidige, til at fri, frigøre og hjemle fornævnte
herr Johan og hans arvinger og dette brevs indehaver mit gods, rørligt og
urørligt, nuværende og fremtidigt, fra krav og besværing fra hvem som
helst, der retmæssigt rejser krav på fornævnte gods med dets rettigheder og
tilliggender som fornævnt, og til - om fornødent - efter opfordring at optræ
de på tinge for, værne og værge samme herr Johan og hans arvinger og dette
brevs indehaver angående nævnte gods.

Aa-Af:
Og vi Ivan Krummedige, også kal
det Staverby, væbner, og Detlev,
kaldet Lille Detlev, bymand i
Rendsborg, Bremen stift, lover og
lover i fællig med dette brev ubryde
ligt at overholde fornævnte salg,
skødning, forpligtelse og hjemling,
alt og hver enkelt, sammen med
nævnte Henneke v. Treia og hans
arvinger in solidum og med sam-

Ba 1-3:
Og vi Ivan Krummedige, også
kaldet Staverby, væbner, og Det lev,
også kaldet Lille Detlev, bymand i
Rendsborg, Bremen stift, samt Lyd
ger, kaldet ‘lange’ Lydger, borgme
ster, Jesse Friis og Niels Trefod, rådmænd i staden Slesvig, lover og lover
i fællig med dette brev ubrydeligt at
overholde fornævnte salg, skødning,
forpligtelse og hjemling, alt og hver
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menlagte hænder og med vort
håndslag herpå under udelukkelse
af enhver anledning til svig eller list
over for fornævnte herr Johan og
hans arvinger og til hans og hans ar
vingers hånd over for hædervær
dige mænd de herrer Johan Sidenlif,
kannik, og Klaus Kannengeter, evig
vikar ved kirken i Slesvig, Burchard
v. Leze, sognepræst i Giekau, Lü
beck stift, Henneke Buchwald og
Hartvig Porsfeld, væbnere i nævnte
Slesvig stift, og dette brevs indehaver
og enhver af dem in solidum, uanset
alle hjælpemidler eller indsigelser
hidrørende fra kanonisk eller bor
gerlig ret eller landets love eller til
stand. Og vi indsætter os med dette
brev som hovedvidner sammen med
nævnte Henneke angående alt det
fornævnte. Til vidnesbyrd om alt
dette har vi ladet dette brev udfær
dige, som vi ifølge sikker viden til
yderligere stadfæstelse har ladet be
kræfte ved at hænge vore segl under
dette brev. Givet i Slesvig år 1376 ef
ter Herrens fødsel på de hellige mar
tyrer Tiburtius’ og Valerianus’ dag.
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enkelt, sammen med nævnte Hen
neke v. Treia og hans arvinger in so
lidum og med sammenlagte hænder
og med vort håndslag herpå under
udelukkelse af enhver anledning til
svig eller list over for fornævnte herr
Johan og hans arvinger og til hans og
hans arvingers hånd over for de hæ
derværdige mænd, de herrer Johan
Sidenlif, kannik, og Klaus Kannen
geter, evig vikar ved kirken i Slesvig,
Burchard v. Leze, sognepræst i Gie
kau, Lübeck stift, Henneke Buch
wald og Hartvig Porsfeld, væbnere i
nævnte Slesvig stift, og dette brevs
indehaver og enhver af dem in soli
dum, uanset alle hjælpemidler eller
indsigelser hidrørende fra kanonisk
eller borgerlig ret eller landets love
eller tilstand, på det vilkår, at efter
at samme herr Johan ukæret har op
nået fuldstændig besiddelse og oppebørsel af nævnte gods, vil og skal
vi Lydger, kaldet ‘lange’ Lydger,
borgmester, Jesse Friis og Niels Tre
fod, foranførte rådmænd, være
fuldstændig kvit, fri og løst fra den
ne forpligtelse. Til vidnesbyrd om
alt dette har vi Henneke v. Treia,
hoved vidne, og ovennævnte medio vere, ladet dette brev udfærdige,
som vi ifølge sikker viden til yderlige
re stadfæstelse har ladet bekræfte
ved at hænge vore segl under dette
brev. Givet i Slesvig år 1376 efter
Herrens fødsel på de hellige marty
rer Tiburtius’ og Valerianus’ dag.

1) brevet har foreligget i to udfærdigelser A og B, idet kredsen af medlovere på et tidspunkt
under forhandlingerne er blevet udvidet med medlemmer af rådet i Slesvig. Slutningen af bre
vet er derfor trykt i halvspalte, hvor B repræsenterer den længere udformning.
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Tingsvidne af Sjællands landsting om, at fru Marina, enke efter Jakob
Herlugsen, har skødet alt sit gods på Sjælland til ridderen herr Oluf Bjørn 
sen.
Original i rigsarkivet.

ens Troelsen, landsdommer på Sjælland, Jens, udvalgt og bekræftet som

J

abbed i Ringsted, Jens Nielsen af Kragerup, Ture Knudsen, riddere,
Niels Jakobsen, kannik i Roskilde, Jakob Skave og Jakob Nielsen af Sørup,
væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at den velbyrdi
ge og agtværdige frue, fru Marina, enke efter Jakob Herlugsen, som i det
Herrens år 1376, nemlig på sankt Georgs dag, var på vort landsting på Sjæl
land i denne særlige anledning, da sammesteds til den velbyrdige og agtvær
dige herre, herr Oluf Bjørnsen, ridder, nærværende brevviser, til denne her
re og hans arvinger, frivilligt gav, skødede og til hans hånd fuldstændigt op
lod alt sit gods overalt på Sjælland, intet undtaget, som var tilfaldet hende
ifølge arveretten eller hvilken som helst anden ret, tillige med hendes åbne
brev1), givet og affattet om dette gods, at besidde med rette evindelig, idet
hun på samme ting overlod samme herr Oluf ethvert krav angående alt hen
des pantsatte og ikke pantsatte gods overalt på Sjælland og gav ham fuld
magt til at indløse, beholde, frigøre og til hans og hans arvingers gavn at
træffe bestemmelse om dette gods evindelig. At vi har set og hørt dette, er
klærer vi med dette brev. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under
dette brev. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og sted.
1) jf. DRB. III 9 nr. 310.

1376. 25. april.
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Ærkebiskop Niels af Lund stadfæster bestemmelserne fra kirkemødet i
Helsingborg 1345 9. maj.
Afskrift i Lunde bogen.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det
apostoliske sædes legat, til alle troende kristne, til hvem dette brev når,
hilsen med alles frelser.
Vi udøver jo med omhu vort embede, når vi, såvidt det forundes os af
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Gud, med omsorgsfuld iver giver agt på vore undergivnes vel, ved hvis ved
varende trivsel vi selv stadig har fremgang. Skønt der derfor til disses fordel
og ro ved lovgivere og de hellige fædre og især ved vor forgænger Peder, for
dum ærkebiskop over kirken i Lund - from ihukommelse - på det af ham i
Helsingborg i det Herrens år 1345 den 9. maj1) højtideligt afholdte kirkemø
de for kirkeprovinsen med deltagelse af alle hans lydbiskopper og gejstlige er
udstedt mange frelsebringende bestemmelser, som yder rige frugter i Guds
kirker i vor kirkeprovins og afgiver en norm for behandling af sagerne og en
rettesnor for sæderne og et såre ypperligt værn for de undertrykte kirker og
gejstlige, har vi dog i vort hjerte opmærksomt overvejet, at alle disse bestem
melser bærer ringe eller ingen frugt, hvis de unddrages støtte fra en tilbørlig
fuldbyrdelse, og at de, der flakker om på grund af den mangelfulde fuld
byrdelse med hensyn til de kristnes livsførelse og tugten i det kirkelige liv, ik
ke undser sig for at udstrække sig til ulovlige handlinger, der er forbudt i
nævnte bestemmelser, og at samme mangel bringer gejstlighedens selvtugt
på afveje og sædvanligvis giver næring til megen fordærv i de gejstliges livs
førelse, hvorover vi ikke med urette til stadighed bittert pines i hjertet og
sukkende tynges. Idet vi derfor ønsker, at disse på nævnte kirkemøde fastsat
te bestemmelser bringes til tilbørlig fuldbyrdelse, godkender, antager og an
erkender vi alle disse på råd af de ærværdige mænd, herrerne i vort kapitel,
idet vi i denne henseende følger vore forgængeres fodspor, og idet vi påbyder, at de ubrydeligt skal overholdes af vore undergivne og i vort stift under
trusel om de straffe, som er føjet til disse fastsatte bestemmelser. Men klage
fra mange sider bringer det til vor kundskab, at nogle nedrige sønner - såle
des som vi beretter med smerte - forført af deres tøjleløse begærlighed, und
lader at have Gud for øje, fængsler kanniker, der ligeledes beklæder en dignitet, præster og forskellige gejstlige med ugudelig hånd, holder dem fang
ne, sårer, dræber og krænker dem på forbryderisk vis, tilegner sig, plyndrer
og beslaglægger og med røverisk hånd tilriver sig kirkernes og samme gejstli
ges gods, indtægter og tiender og forskellige ejendele, voldeligt pålægger
disse, deres landboer og svende skatter, afgifter og byrder og (eller)2) befa
ler, at dette skal finde sted og anerkender og godkender, hvad der er sket i
deres navn, begunstiger og tager sig af gerningsmændene, og hjemsøger dis
se og deres og deres gods og mænd med forskellige andre byrder og vides at
tynge dem med en større undertrykkelsens byrde end Farao i sin hårdhed
gjorde, over for hvilke de ikke kan vise nogen retfærdighed undtagen ved til
børlig fuldbyrdelse af disse fastsatte bestemmelser. Thi som en from fader
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nærer vi i vort hjertes inderste medfølelse med de fornævnte undertrykte og
dem, der måtte blive undertrykte, vore undergivne, idet vi betænker, at de
alene har det åndelige sværd3) til deres værn, og idet de mangler verdslige
våben, er tårer og bønner deres værn, og under de dem tilføjede krænkelser
har de i deres ydmyghed alene Gud som deres forsvarer og må tålmodigt af
vente, når det måtte behage ham at ynkes over dem, og af den grund nødes
vi til - som det er vor pligt - at bringe hjælp og bistand, såvidt det er os mu
ligt, med dette åndelige sværd, det vil sige med kirkens straf og dens fuld
byrdelse. Da de i så henseende undertrykte, såvel på grund af de farefulde
veje og de store afstande som på grund af forfølgelserne og den frygt, som
kan påkomme en modig mand, og forskellige andre farer, som erfaringen
lærer om, derfor på ingen måde let kan komme til os personlig med henblik
på denne fuldbyrdelse og føre et fuldstændigt bevis, anordner og fastsætter
vi som evig bestemmelse, idet vi med hensyn til dette kommer til hjælp med
vor og ligeledes rettens billighed, at når en af vore undergivne, der viser os
den skyldige lydighed, bliver overfaldet med sådanne voldshandlinger, hvis
det er en præst eller diakon, og han ikke på anden måde kan føre bevis for
dem, da skal han efter at have lagt sin hellige stola over sine skuldre gå til
vort kapitel og nedlægge påstand om og fremføre, at han har været gen
stand for sådan uret og vold, og med højre hånd for brystet sværge, at hans
udsagn og udtalelser var og er sande, og samtidig udtrykkeligt afgive erklæ
ring om, hvilke og hvor store tab og hvilke krænkelser han har lidt. Men hvis
det er en subdiakon eller en gejstlig af de lavere grader, skal han, iført sin
gejstlige dragt, på lignende måde fremføre og afgive erklæring på Guds hel
lige evangelier; derefter skal samme overfaldne uden yderligere pålæg fra
nogen som helst side i kraft af sin egen myndighed kunne opfordre vort ka
pitel, kanniker, sognepræster, dem, der har beneficier, deres stedfortræde
re, præster, præsteviede og klerke til at gå frem efter disse bestemmelser og
det, der er indeholdt i dem, så at kapitlet, kannikerne og de andre fornævn
te ubrydeligt og trofast overholder disse bestemmelser med hensyn til denne
overfaldnes person, der blot nedlægger påstand om, at det fornævnte er
beediget på denne måde, omend han intet derudover kan bevise, under tru
sel om den irregularitetsstraf, som rammer dem i medfør af retten, og vore
og de i nævnte bestemmelser indeholdte straffe, som strengt skal fuldbyrdes
imod dem, hvis de er ulydige. Dog skal de nævnte overfaldne se til, at de ik
ke fremfører og nedlægger påstand om noget andet end sandheden. Men
hvis de bliver grebet heri, erklærer vi, at de som menedere evindeligt skal
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fjernes fra beneficium og embede, for at ikke det, som bevilges dem som nådesbevisning, skal vende sig til skade for dem. Til vidnesbyrd om alt dette er
vort segl og vort elskede kapitels segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1376 på evangelisten sankt Marcus’ dag.
1) jf. DRB. III 2 nr. 153. - 2) teksten har et og uel skrevet over hinanden uden slettelse. - 3)
jf. DRB. I 3 nr. 80 note 2.
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1376. 25. april.

Juliane Pedersdatter, enke efter Peder Absalonsen af Hårløv, skøder to
gårde i Skåttilljunga i Våstra Vram sogn, til Lundekirkens bygningsfond til
afholdelse af hendes mands årtid.
Original i det svenske rigsarkiv.

uliane Pedersdatter, enke efter afdøde Peder Absalonsen af Hårlov, væb

J

ner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal være klart for alle, at jeg med samtykke og vilje af de
velbyrdige mænd, nemlig min elskede fader herr Peder Grubbe, ridder, Ja
kob Absalonsen af Sjorup, væbner, herr Anders Jakobsen af Tosterup, rid
der, og efter råd af Torkil Nielsen af Gladsax, væbner, og andre slægtninge
giver og skøder til Lunds kirkes bygningsfond og med dette brev virkeligt
overlader og ihændegiver værgerne for samme bygningsfond to gårde i
Skåttilljunga i Vram sogn i Gårds herred, af hvilke Knud Jensen bebor den
første og Peder Mogensen den anden, med agre, enge, græsgange, huse, virning og deres øvrige tilliggender, rørligt og urørligt, med hvilke navne de
end betegnes, intet undtaget, at besidde med rette evindelig, til årligt at hol
de fornævnte Peder Absalonsens, min afdøde elskede ægtemands årtid, i
koret i Lund på følgende måde, idet dog forvaltningen af disse gårde er for
beholdt denne Peders børn, så længe de lever, hvilke under trussel om be
røvelse af fornævnte forvaltning skal være forpligtet til hvert år at udrede fi
re mark og en øre skånske penge af disse gårdes indtægter til det ærværdige
kapitel i Lund, at dele på denne måde, at de kanniker, som deltager i vigilieme og messen på denne årsdag, skal have to mark, de vikarer, som deltager
på samme måde, een mark, de fattige skolarer1) en halv mark, andre fattige
en halv mark og klokkerne een øre. Men det resterende af nævnte indtægter
skal de under samme trussel trofast erlægge til værgerne for omtalte fond.
Hvis de afgår ved døden eller som forudskikket svigter med betalingen, skal
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oftenævnte gårde med alle deres fornævnte tilliggender og undergivne straks
frit overføres til nævnte bygningsfonds og dens værgers forvaltning og for
sorg, og de værger, som til enhver tid måtte være der, skal derefter uden no
gen formindskelse til evige tider i al fremtid bekoste nævnte årtid som for
nævnt, idet de kun lader lovlige forhindringer opholde sig. Dertil forpligter
jeg mig og mine arvinger til at hjemle og frigøre nævnte bygningsfond forfomævnte gods fra alles påkrav. Til vidnesbyrd om og sikkerhed for alt dette
er mit segl hængt under dette brev. Desuden billiger vi fornævnte Peder
Grubbe, Jakob Absalonsen, Anders Jakobsen og Torkil Nielsen alt det for
nævnte på nævnte fru Jul i anes vegne og lover, at det skal overholdes urørt,
idet vi til sikkerhed hænger vort segl under dette brev. Givet i det Herrens år
1376 på evangelisten sankt Marcus’ dag.
1) se DRB. II 5 nr. 243 note 6.

1376. 26. april. Lübeck.

35

Didrik, provst i Eidersted under kirken i Slesvig, undereksekutor for
provst Hinze af Brandenburg i sagen mellem biskop Henrik af Øsel, tidlige
re provst i Bremen, og borgmestre, råd og borgere i staden Bremen, erklæ
rer, at en række gejstlige, som er beskyldt for krænkelse af det over Bremen
lyste interdikt, har bevist deres uskyld og lovet at overholde interdiktet, og at
de derfor ikke er bundet af de domme, der er fældet mod dem.
Original i Bremen.

1376. 29. april.
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Broder Henrik van Zutphen, guardian for franciskanerne i Kampen, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1362 21. august.
Original i Lübeck.

eg broder Henrik van Zutphen, guardian for franciskanerklosteret i Kam

J

pen, gør det klart for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, og
erklærer offentligt under mit segl, der er hængt under dette brev, at jeg i det
Herrens år 1376 den næstsidste dag i april måned har set et brev af den be
rømmelige fyrste herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og GoS
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ters konge, beseglet med dets rette segl, ufordærvet, uskrabet, ustunget og
ubeskadiget i enhver henseende, og som har følgende ordlyd: Valdemar, af
Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge (o.s.v. = DRB. III 6 nr.
199).
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1376. 1. maj.

Biskop Niels af Roskilde kvitterer Ebbe Jakobsen for afgiften affogediet
Østrup indtil dags dato.
Original i den arnamagnæanske samling.

iels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
I skal vide, at den forstandige og gode mand Ebbe Jakobsen, nærværende
brevviser, helt og fuldt efter vort ønske og til vor tilfredshed har fyldestgjort
os for vort fogedi Østrup, som han har, for hele den tid, i hvilken han har
haft samme af os, lige til den dag i dag. For afgiften heraf kvitterer vi med
dette brev samme Ebbe og hans arvinger på vore og vore efterfølgeres vegne.
Til vidnesbyrd om denne kvittering er vort sekret hængt under dette brev.
Givet i det Herrens år 1376 på sankt Valborgs dag.

N
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1376. 1. maj. Weiden.

Kejser Karl 4. af Tyskland og hans sønner Wenceslav, konge af Böhmen,
Sigismund og Johan, markgrever af Brandenburg, lover hertug Albrecht 2.
af Mecklenburg og dennes sønnesøn at hjælpe dem til at erhverve kongeriget
Danmark.
Afskrift i Schwerinarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og konge
af Böhmen, og vi Wenceslav, af Guds nåde konge af Böhmen, mark
greve af Brandenburg og hertug af Schlesien, og vi Sigismund og Johan,
brødre, markgrever af Brandenburg, den fornævnte vor herre kejserens søn
ner, erkender og kundgør åbent med dette brev for alle dem, der ser det el
ler hører det læse, at vi med velberåd hu og ret vidende har lovet og med
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dette brev lover den højbårne Albrecht, hertug af Mecklenburg, og hans ar
vinger, vore kære onkler, på vor tro uden al argelist, at vi, så godt vi kan,
uden al svig trofast skal og vil være den ovennævnte hertug Albrecht af
Mecklenburg, hans arvinger og ligeledes hans sønners arvinger og navnlig
hertug Henrik af Mecklenburgs søn behjælpelige med at opnå og erhverve
kongeriget Danmark, således at de vinder og beholder det i uforstyrret be
siddelse. Hvis nogen hindrer, skader og angriber vor fornævnte onkel og
hans arvinger og hans sønners arvinger, navnlig hertug Henrik af Mecklen
burgs søn for kongeriget Danmarks skyld, skal og vil vi være dem behjælpeli
ge mod disse og ligeledes skade og angribe dem som vore fjender. På samme
måde skal også vor fornævnte onkel, hans og hans sønners arvinger være os
behjælpelige mod disse og skade og angribe dem som deres fjender uden ar
gelist. Desuden skal dette brev ikke være til skade for alle andre breve, som
vi tidligere på begge sider har givet hinanden, men de skal ligefuldt forblive
ved deres magt. Med vidnesbyrd i dette brev, som er beseglet med vore ved
hængende segl. Givet i Weiden år 1376 efter Kristi fødsel på de hellige
apostle sankt Filip og Jakobs dag i vort, kejsers Karls, 30. regeringsår og i
vort kejserdømmes 22. år og i vort, fornævnte kong Wenceslavs, kongedøm
mes 13. år.
Efter befaling af herr kejseren, Nicolaus, provst i Kemberg.

1376. 2. maj. Weiden.

39

Hertug Albrecht 2. aj Mecklenburg og hans sønner Henrik 3. og Magnus,
hertuger af Mecklenburgs genbrev til forrige nr.
Original i Prag.

i Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre i Stargard og Rostock, og vi Henrik og Magnus, brødre, sønner
af den samme vor herre hertug Albrecht, af Guds nåde hertuger af Meck
lenburg, erkender og kundgør på vore egne og vore arvingers vegne åbent
med dette brev for alle dem, der ser eller hører det læse, at vi uden nogen
argelist har lovet og med dette brev lover den allerhøjeste fyrste og herre,
herr Karl, romersk kejser, kong Wenceslav af Böhmen, herr Sigismund og
herr Johan, markgrever af Brandenburg, hans sønner, og deres arvinger, at
hvis nogen hindrer, skader og angriber dem for den årsags skyld, at de er os
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og vore arvinger behjælpelige med at erhverve kongeriget Danmark, så skal
og vil vi være dem behjælpelige mod disse og ligeledes på samme måde uden
argelist trofast, så godt vi kan, hindre, skade og angribe dem som vore fjen
der. Desuden skal dette brev ikke være til skade for alle andre breve, som vi
tidligere på begge sider har givet hinanden, men de skal ligefuldt forblive
ved deres magt. Med vidnesbyrd i dette brev, som er beseglet med vore ved
hængende segl. Givet i Weiden år 1376 efter Kristi fødsel næstfølgende fre
dag efter de hellige apostle sankt Filip og Jakobs dag.
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1376. 3. maj. Slagelse.

Kong Olufs håndfæstning.
Origmaludfærdige Ise i rigsarkivet (Af vidisse 1386 30. marts (Bf afskrift i Lunde bogen (C)
samt afskrifter i lovhåndskrifter (D-G).

den hellige og udelelige treenigheds navn, amen. I det Herrens år 1376
på dagen, da det hellige kors blev fundet, kom Danmarks riges stormænd sammen i Slagelse med almuen for at vælge en ny konge, og følgende
blev drøftet og endrægtigt fastsat.
< 1 > For det første skal biskopper, kapitler, klostre og alle1) gejstlige perso
ner i Danmarks rige nyde alle de friheder, nådesbevisninger, rettigheder,
retsplejebeføjelser, love og privilegier, som de nogensinde mest frit og fordel
agtigt nød, og de skal i lige måde være fri og fritaget for alle kongelige byr
der, med hvilket navn de end benævnes.
A-B, D-G tekst:
<2> Fremdeles skal enhver præst ha
ve en hovedgård i sit sogn til bolig
for sig, fri og fritaget for alle konge
lige byrder, sammen med den hus
stand, som bor i nævnte gård.

C tekst:
Fremdeles skal enhver præst ha
ve en hovedgård i sit sogn til bolig,
fri og fritaget for alle kongelige byr
der, sammen med den husstand,
som bor i nævnte gård. Enhver kir
ketjener, som bor på kirkens toft,
skal ligeledes nyde samme frihed.

A-G:
<3> Fremdeles må kirketienderne2) ikke på nogen som helst måde opkræves
eller modtages af kongen eller hans officialer.
Fremdeles må ingen
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fremmed, der taler et fremmed sprog eller mangler den kanoniske alder3),
præsenteres til nogen kirke.
Fremdeles må ingen, hvilken stilling han
end indtager, på nogen måde befatte sig med klostrenes gods og besiddelser
(uden tilladelse fra)4) deres abbeder, priorer og forstandere; men disse abbe
der, priorer og forstandere for klostrene skal i alle forhold fuldt ud svare de
res herrer biskopperne som deres rette herrer i timelige og åndelige anlig
gender.
Fremdeles må ingen præsentere nogen gejstlig til nogen kirke,
medmindre han har fuld patronatsret5) til den, og den mægtigere må ikke
gøre den svagere skade, når han præsenterer. <7> Fremdeles må ingen bi
skop eller nogen anden gejstlig person fængsles, sendes i landflygtighed eller
berøves sit gods, medmindre han på (lovlig og)6) kanonisk vis fældes af sin
gejstlige dommer. <8> Fremdeles må klostre eller gejstlige personer ikke be
sværes med at føde heste og hunde. <9> Fremdeles må ingenbefatte sig med
afdøde gejstliges gods uden deres arvinger eller stiftsbiskoppens vilje. < 10>
Fremdeles skal alle riddere og riddermæssige mænd7) af deres egne under
givne frit oppebære tremarksbøder eller nimarksbøder efter hvert lands
sædvane, på hvilket verdsligt ting de end fældes, og derudover, hvis de har
privilegium herpå. < 11 > Fremdeles skal de ikke tvinges til at drage i leding
uden for riget, og når som helst de på kongens befaling drager i leding enten
inden for eller uden for riget, skal kongen, hvis de falder i fangenskab, straks
løskøbe dem af fangenskabet eller i al fald inden et år, og give dem erstat
ning for deres tab, før de næste gang får befaling til at drage i leding med
ham, idet de lige så vel beholder deres gamle friheder ubeskåret, selv om de
ikke drager i felten. < 12 > Fremdeles må kongen ikke begynde krig mod no
gen uden at have fået råd og samtykke af prælaterne og rigets stormænd.
A-F-tekst:
< 13> Fremdeles, at enhver, der gen
nem rigets krone med urette har
mistet sine jorder, skal have disse til
bage, og hvis nogen på kongens veg
ne rejser krav på den således gen
vundne og generhvervede jord, skal
12 gode mænd, som fører autentisk
segl8), og som skal udmeldes af bi
skoppen i det stift, under ed træffe
afgørelse om dette.

G-tekst:
<13> Fremdeles, at enhver, dei; gen
nem rigets krone med urette har
mistet sine jorder, skal have disse til
bage og det frit på kongens vegne,
og om nogen ad rettens vej rejser
krav på den således genvundne og
generhvervede jord, skal 12 gode
mænd, som fører autentisk segl8), og
som skal udmeldes af biskoppen i
det stift, under ed træffe afgørelse
om dette.
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<14> Fremdeles skal ingen, som har modtaget de gejstlige grader, af kon
gen tilstedes til noget timeligt fogedi, men han skal indsætte hertil egnede og
gode lægmænd til at beklæde sådanne embeder. Hvis de forser sig bemær
kelsesværdigt i disse embeder, skal de bøde for deres forseelser og aldrig for
fremtiden tilstedes til sådanne embeder. <15> Fremdeles skal kongen og
hans officialer af al magt standse og bilægge alt fjendskab og al tvedragt
mellem rigets indbyggere. <16> Fremdeles må ingen fængsles, medmin
dre han frivilligt på tinge har tilstået sig skyldig i eller lovligt er dømt for el
ler pågrebet i en vitterlig misgerning, for hvilken han efter landets love bør
bøde med liv eller lemmer; men den lovligt dømte skal have den frist til at
flygte ud af riget, som står i lovbogerne9). <17> Ligeledes må ingen, uan
set hvilken sag han er dømt for, straffes med pengebøde eller nogen anden
straf ud over, hvad der er udtrykt i lovene, og der må ikke pålægges nogen
bøder, uden at han først er lovligt dømt. <18> Fremdeles, at alle love af
kong Valdemar, lovgiveren - god ihukommelse - ubrydeligt skal overholdes,
således som de står i hans lovbøger, hvis de ellers ikke ved privilegier og
‘håndfæstning’10) viser sig at være modificeret og fortolket. < 19> Fremde
les skal alle misbrug og afvigelser, der er indført af alle mod landets love, til
bagekaldes som fuldstændigt ugyldige og især de nedenforanførte, af hvilke
den første er, at kongens bønder ikke skal befordre levnedsmidler for kon
gen, hans hustru, deres børn og drosten ud over deres herreds grænser, og
når nogen kongens bonde undlader at yde ægt, skal kongens official leje en
vogn, og den forsømmelige skal betale dens pris tillige med tre mark.
<20> Fremdeles at bønderne ikke må tvinges til at genopbygge eller
istandsætte de kongelige gårde, møller og heller ikke borgene undtagen med
råd og samtykke af rigets stormænd. <21 > Fremdeles må de nyligt indfør
te nye tynger, nemlig ‘tiendeskat’10), fremtidig ikke opkræves eller modtages
af nogen som helst. <22 > Fremdeles skal det være tilladt selvejerbønder at
tage stilling som bryder, dog således at de skal betale de kongelige afgifter af
deres egen jord. <23> Fremdeles må kongen ikke bygge på fremmed
grund uden besiddernes samtykke og vilje, og det hidtil byggede skal fuld
stændigt nedbrydes. <24> Fremdeles skal alles bryder og landboer i over
ensstemmelse med landets love forud forkynde det for deres herrer, hvis de
ikke længere ønsker at blive boende på det gods, som de bor på, give afkald,
gøre fyldest og frit trække sig tilbage derfra i overensstemmelse med landets
love. <25> Fremdeles må kongens officialer ikke stævne nogen undtagen
til de retmæssige ting og ikke til at give møde for dem selv. <26> Fremde-
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les må ingen mand miste sin jord for nogen forseelse undtagen den, som
bliver fældet for majestætsforbrydelse med ed ved den rettergang, som kal
des ‘Vordholdsnævn’11), dog undtaget det om kongebreve udviklede
tilfælde12). <27> Fremdeles må ingen gæste klostre, gejstlige eller verdsli
ge ubeskedent, men han skal nøjes med, hvad husherren har og vil give
ham. Men hvis nogen forsøger at gå derudover, idet han voldeligt røver no
get, skal (husherren), hvis han er gejstlig, have fri myndighed til at forfølge
sådan vold som hærværks-, rans- eller bandlysningssag 13), men hvis han er
verdslig, som hærværks- eller ranssag. <28> Fremdeles at købmænd og
borgere, som bor i Danmarks rige, frit kan udøve deres købmandsskab uden
pålæg af nye byrder og told, og de skal uden kramtold på deres varer kunne
føre, hvad de har at sælge eller købe, ud af riget, medmindre kongen med
gyldig grund og af bydende nødvendighed med sine bedste mænds almene
samtykke udsteder forbud mod udførsel af enkelte varer. <29> Fremdeles
må bønderne ikke tynges af kongens fogeder imod lands lov og ret. <30>
Fremdeles skal de Danskes rigsmøde holdes årligt på sankt Hans dag i Ny
borg, således som det er skik fra arilds tid. Men hvis nogen vil søge dette rigs
møde, skal han fuldt ud 15 dage før og 15 dage efter nævnte dag nyde ube
skåret, fuldkommen og god (frihed og)14) sikkerhed; denne sikkerhed skal
ikke brydes af nogen som helst, og hvis nogen på nogen måde bryder denne
sikkerhed, skal han vide, at han derved pådrager sig orbodemålsstraffen.
Men hvis nogen pådrager sig denne orbodemålsstraf, skal han, når han lov
ligt er fældet, på tilbørlig vis straffes af den herre kongen, fogedeme og officialeme i overensstemmelse med landets love.
A, C og E, F-tekst:
<31 > Fremdeles må ingen stævnes
uden for sit herreds grænser af kongen eller hans officialer.

B og G-tekst:
<31 > Fremdeles må ingen stævnes
uden for sit lands grænser af kongen
eller hans officialer.15)

<32> Fremdeles må ingen, af hvad stand eller stilling han end er, under
trykke nogen gejstlig eller lægmand, der står under ham eller er svagere, el
ler øve tvang mod ham, så at han ikke tør forfølge sin ret på tinge eller for
domstolene, og hvis dette med gode grunde kan godtgøres og bevises mod
ham, skal han først miste det, hvorom sagen handler, og siden skal han i
medfør af lovene bøde til den herre kongen, hvis han er lægmand, og til bi
skoppen, hvis han er gejstlig, som havde han efter loven været den tabende
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part i en proces. <33> Fremdeles hvis nogen lider uret fra kongens, hans
fogeders eller officialers side - det ske ikke - og han med rette fører klage over
dette og forfølger sagen for retten, skal han ikke af den grund lide nogen
hævn eller udsættes for had fra fornævnte konges eller hans folks side.
<34> Fremdeles skal enhver, som tiltaler eller forulemper en anden med
onde og hånende ord, som kaldes ‘maning’10), i kongens nærværelse eller i
hans gård, i nærværelse af biskoppen og i hans gård eller i nærværelse af
drosten, når de præsiderer i retten, på rigsmødet og på retterting og på
Danmarks landsting, for det første miste det, angående hvilket og for hvilket
der føres sag, og derudover bøde i overensstemmelse med landets love.
<35> Fremdeles at en foged skal, uanset hvor han stammer fra, indsætte
en bonde eller en bryde med autentisk segl8) fra herredet som sin official.
Men for at alt og hvert af det ovenstående kan opnå bestandighedens styrke
og komme til sin fulde virkning samt, for at det fastere må blive overholdt af
alle os efterskrevne og af hver enkelt af os, har vi ladet vore segl hænge un
der dette brev: Vi Niels, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Jens af Ribe,
Oluf af Arhus, Niels af Roskilde, broder Jakob af Viborg, Svend af Børglum
og Valdemar af Odense, af Guds nåde kirkernes bisper, Henning Podebusk,
drost, Evert Mokke, marsk, Tue Galen, gælker i Skåne, Peder Munk, Peder
Grubbe, Kristian Vendelbo, Jens Andersen, Jens Nielsen, Anders Uffesen,
Jakob Olufsen, Oluf Bjørnsen, Anders Jakobsen og Holger (Gregersen)16),
riddere, Konrad Moltke, Erik Nielsen af Hørsholm, Torkil Nielsen og An
ders Pedersen af Svanholm, væbnere. Forhandlet og givet ovennævnte år,
dag og sted.
Vi Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, lover da på
tro og love ubrydeligt at ville overholde alle de fornævnte artikler på oven
nævnte måde, idet vi bekræfter, godkender og stadfæster alle de love, rettig
heder, privilegier, bestemmelser, ‘håndfæstninger’ og friheder, der af vore
forgængere, Danmarks konger, er givet og tilstået alle dette riges indbygge
re, gejstlige og læge. Også vi Håkon, af Guds nåde Sveriges og Norges kon
ge, og Margrete, af samme nåde dronning sammesteds, aflægger sammen
med nævnte herr Oluf, Danmarks konge, vor såre kære søn, på tro og love
løfte om ubrydelig overholdelse af alt det fornævnte, idet vi til klart vidnes
byrd og sikrere forvaring med vor sikre viden lader vore segl sammen med
hans hænge under dette brev.17)
1) D- og G-tekst tilføjer kirker og - 2) jf. DRB. II 9 nr. 273 note 1. - 3) jf. DRB. II 9 nr. 273
note 2. - 4) gengiver irrequisitis, som kun findes i vidissen; i nogle afskrifter i lovhåndskrifter
findes contradicentibus eller inuitis. ■ 5) jf. DRB. II 9 nr. 273 note 3. - 6) findes kun i et enkelt
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lovhåndskrift. - 7) gengiver militares armigerv, gamle oversættelser fra 15. årh. har riddermændsmænd’. - 8) gengiver uiriautentici, jf. DRB. Il 1 nr. 74 note 2. - 9)jf. DRB. II 3 nr. 45
note 1. - 10) dansk ord i den latinske tekst. - 11) jf. DRB. II 3 nr. 45 note 6. - 12) § 26 er ordret
overtaget fra Eirik 5. Glippings håndfæstning § 13, som slutter med en henvisning bagud til §
4, som handler om retsforfølgning med kongebreve. - 13) jf. DRB. Il 3 nr. 45 note 7. - 14) fin
des kun i vidissen. - 15) vidissens og G-tekstens formulering er identisk med § 36 i Kristoffer 2.s
håndfæstning, jf. DRB. II 8 nr. 176. - 16) efternavnet findes kun i vidissen og i Lundebogen. 17) i vidissen og G-teksten er kong Olufs og hans forældres forsikring flyttet frem foran »Men*
for at alt og hvert af det ovenstående«.(ovf. efter < 35>), rimeligvis efter forbillede af opstil
lingen i 1360 24. maj, DRB. III 5 nr. 325 slutningen.

1376. 4. maj. Weiden.

41

Kejser Karl 4. af Tyskland udtaler, at den, der holder sig til Albrecht, søn
af hertug Henrik 3. af Mecklenburg og nærmeste arving til kongeriget Dan
mark, stadig gør det rette.
Original i Schwerinarkivet.

i Karl, af Guds nåde romersk kejser, til alle tider øger af riget og konge
af Böhmen, formelder alle dem, der ser eller hører dette brev læse,
vore og rigets kære tro mænd, vor nåde og sender vort ønske om alt godt.
Kære tro mænd. Eftersom den højbåme Albrecht, hertug Henrik af
Mecklenburgs søn, født af afdøde kong Valdemar af Danmarks ældste dat
ter, er nærmeste arving til kongeriget Danmark, mener vi som romersk kej
ser af den grund og udtaler, at den, der har holdt sig og fremtidig vil holde
sig til den fornævnte kong Valdemars ældste datters og hertug Henrik af
Mecklenburgs søn vedrørende det fornævnte kongerige Danmark eller er
ham behjælpelig dermed, han har gjort ret deri og gør det fremdeles, og det
skal ikke tages ham ilde op. Med vidnesbyrd i dette brev, som er beseglet
med vor kejserlige majestæts segl og givet i Weiden år 1376 efter Kristi fødsel
på søndagen Jubilate i vort 30. regeringsår og i vort kejserdømmes 22. år.

V

1376. 6. maj. Lübeck.

42

Biskop Bertram af Lübeck stadfæster, at Goswin Borrentin, kannik i Lü
beck, Konrad Rorebrand, evig vikar sammesteds, Jakob Pleskow, borgme
ster, Detlev Mane ogRadike Dovendeghe, borgere sammesteds, som ekseku
torer af Albert Stralendorps, provst i Eutins testamente har indstiftet en ny
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præbende ved kirken i Eutin af landsbyerne Redingsdorf og Bujendorf samt
gården Corlyn i Süsel sogn, ‘til bod og frelse for nævnte testators og afdøde
Stig Andersens, ridders, og alle deres venners og forfædres sjæle’.
Tre afskrifter på Gottorp.

43

1376. 7. maj. Slagelse.

Kong Oluf skøder borgen Nebbe og pantsætter Sømme og Ramsø herre
der samt kongens part af Roskilde til biskop Niels af Roskilde som erstatning
for de tab, Roskilde kirken har lidt i kong Valdemar 4. Atterdags tid.
Afskrift i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, der får kundskab om dette brev, skal vide, at vi - på grund af de for
skelligartede og alvorlige tab, skader og byrder, som kirken i Roskilde, efter
hvad vi på pålidelig måde har erfaret, har været udsat for i vor bedstefader
og forgænger herr Valdemar, salig ihukommelse, fordum de Danskes kon
ges tid, nemlig som følge af tilbageholdelsen af byen København og af alle
indtægter af den, som samme vor bedstefader og forgænger sad inde med
og havde til sin rådighed i hele sin levetid, og desuden som følge af ødelæg
gelsen af borgen sammesteds, som under de krige, som denne vor bedstefa
der og forgænger førte med de tyske stæder, af samme stæder i bund og
grund blev lagt i grus og fuldstændig nedbrudt, samt fremdeles på grund af
alt det biskoppelige gods tilhørende samme kirke i landene Rügen og Møn,
som til fordel for vor omtalte bedstefar og forgænger blev stillet som sikker
hed og pant for 1000 mark lødigt sølv efter kölnsk vægt, og på grund af en
guldkalk, tilhørende kirken i Roskilde, og nogle sølvkalke, tilhørende kirker
og klostre i landet Sjælland, som vor fornævnte bedstefader og forgænger fik
og modtog til indløsning af hans borg Vordingborg - med velberåd hu og ef
ter modent råd af vort rige Danmarks stormænd som erstatning og vederlag
for fornævnte tab samt til bod og lindring for vor fornævnte bedstefader og
forgængers sjæl til den ærværdige fader i Kristus og herre, herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, hans efterfølgere og fornævnte kirke i Roskil
de til evig tid giver, overlader, skøder og med dette brev virkeligt til hans
hånd overgiver borgen Nebbe med alle dens bygninger, dens øvrige andet
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gods og alle dens tilliggender og tilbehør, nemlig agre, enge, græsgange,
skove, møller, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, med hvilket navn de
end betegnes, og hvor de end måtte ligge, at besidde med rette evindelig.
Til afhjælpning af fornævnte tab og byrder pantsætter vi fremdeles med
dette brev og overdrager som ret pant og virkelig sikkerhed herrederne Søm
me herred og Ramsø herred og alle de tre kongelige dele af staden Roskilde
tillige med alt det kongelige gods, told, ret til mandsed, vasaller, bønder,
patronatsret og alle de øvrige andre oppebørsler og kongelige rettigheder i
nævnte herreder og nævnte stad, intet overhovedet undtaget, for 3000 mark
lødigt sølv efter kolnsk vægt til samme herre biskop af Roskilde, hans efter
følgere og hans kirke, aldrig at kræve tilbage, tilbagekalde eller tage tilbage
fra denne herr biskop Niels eller hans efterfølgere eller kirken i Roskilde af
nogen som helst, førend der efter hans vilje fuldt og helt er gjort ham fyldest
for omtalte sum sølv, dog forudsat, at alle de frugter og oppebørsler, som
denne herr biskop Niels, hans efterfølgere eller kirken i mellemtiden måtte
oppebære af fornævnte herreder og fornævnte stad, ikke skal afregnes i sølvgældens hovedstol, men som dækning af tab og morarente. Desuden for
pligter vi os til i kraft af dette brev i god tro ubrydeligt at overdrage, til hans
hånd at overgive, at frigøre, hjemle og at fri fornævnte herr biskop Niels,
hans efterfølgere og kirken i Roskilde fornævnte borg Nebbe for alles på
krav, tillige med alle dens bygninger, gods og tilliggender som fornævnt og
desuden fornævnte herreder og dele af staden Roskilde tillige med alt gods
og alle møller og alle kongelige rettigheder i samme. Til klart vidnesbyrd om
alt dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev tillige med segl tilhø
rende de ærværdige fædre i Kristus og herrer, nemlig Niels, af Guds nåde
ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Jens af Ribe og Oluf af Arhus, af
samme nåde bisper af disse kirker, samt de velbyrdige herrer Henning Pode
busk, drost, Evert Moltke, marsk, Tue Galen, vor gælker i Skåne, Jakob
Olufsen og Anders Jakobsen, vore kære og tro riddere. Forhandlet og givet i
Slagelse i det Herrens år 1376 dagen efter sankt Hans dag ante portam Lati
nam. Og vi Håkon, af Guds nåde Sveriges og Norges konge, samt Margrete,
af samme nåde samme rigers dronning, lover på vor tro og går i borgen for
den urokkelige opfyldelse og ubrydelige overholdelse af alt det fornævnte
sammen med vor såre kære søn herr Oluf, de Danskes fornævnte konge, idet
vi ifølge vor sikre viden hænger vore segl sammen med hans under dette
brev.
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Kong Oluf overlader herr Niels Jakobsen, kaldet Ruser, kannik i Roskil
de, Brøndbyvester, Ringe bæk Leje og Vejlegårds mølle på livstid.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, der får kundskab om dette brev, skal vide, at vi efter samtykke og
råd af vore fremtrædende råder i kraft af dette brev overlader og overgiver
den ærværdige mand herr Niels Jakobsen, kaldet Ruser, kannik i Roskilde,
vor elskede og tro klerk, vort nedenforanførte gods, nemlig Brøndbyvester,
Ringebæk Leje og en mølle, kaldet Vejlegårds mølle, med alle tilliggender
til nævnte gods og alle de øvrige frugter, indkomster, tjenesteydelser og oppebørsler, som tilkommer vor kongelige ret, frit at råde over til eget brug, så
længe han lever, med den bestemmelse, at hvis dette gods med nogen ret
fravindes nævnte herr Niels, da skal vi uden nogen som helst hindring over
drage samme andet af vort gods på Sjælland jævngodt dermed i indtægter.
Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort sekret hænge under dette brev tillige
med segl tilhørende vore elskede og tro mænd de velbyrdige herrer, nemlig
Henning Podebusk, drost, og Evert Moltke, vor marsk, riddere. Givet i det
Herrens år 1376 fredagen næst efter apostlen og evangelisten sankt Johannes
dag ante portam latinam.

O
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1376. 10. maj. Ribe byting.

Tingsvidne af Ribe byting, at herr Herman Holst, sognepræst ved Vor
Frue kirke, har skødet et stenhus i Grønnegade til Lave Degn tilJens Bærindeers hånd.
Original i rigsarkivet.

arkvard Konradsen, Lydeke Bake, Johan Greverod, Jakob Klot, Henneke Bæversten, Otto van der Aa, Johan Riber og Peder Jensen, bor
gere i Ribe, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen med

M

Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1376
på lørdagen næst efter dagen for fundet af det hellige kors var herr Herman
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Holst, sognepræst ved den hellige jomfru Marias kirke, på vort byting i vor
nærværelse og skødede efter tilbørlig skødningspraksis i overensstemmelse
med fædrelandets sædvane, afhændede og med al ret oplod et stenhus, som
ligger mod øst i strædet op til Grønnegade, tillige med det grundstykke, på
hvilket nævnte stenhus er opført, og et grundstykke, som ligger øst for sam
me hus ned til åen, og ligeledes med alle dets tilliggender, nemlig bygninger
af træ og af sten, og alt andet, intet undtaget, til nærværende brevviser, den
gode mand Lave Degn til vor medborger Jens Bærindeers hånd. Dette har vi
set og hørt og erklærer det offfentligt over for alle med dette brev. Givet
ovennævnte år og dag under vore segl til vidnesbyrd om og fuldstændig sik
kerhed for det fornævnte.

11376,1) 18. maj. Stralsund.

46

Søstædemes rådsudsendinge svarer [de preussiske stæder\, at biskoppen af
Roskilde og ridderen AndersJakobsen på forsamlingen i Stralsund har med
delt, at Oluf er valgt til Danmarks konge, og beder om stædemes hjælp til
værn af riget, og anmoder derfor om, at stædeme sender repræsentanter til
nye forhandlinger i Stralsund og Vordingborg.
Afskrift i Danzig.

r I tjenstvillig hilsen i ærbødighed tilforn med velvillig forbindtlighed og
A ønsket om oprigtig kærlighed og venskab.
Såre kære venner. Efter at vi ærbødigt har modtaget det brev, der var
sendt til os af Eder, har vi sørget for at meddele Eder, ærværdige og omsigts
fulde mænd, at Danmarks riges udsendinge, nemlig den ærværdige fader i
Kristus og herre, den herre biskop af Roskilde og Anders Jakobsen, ridder,
dags dato gav møde for os under de forhandlinger, der holdtes i Stralsund,
og meddelte os først såvel ved beseglet sendebrev2) som mundligt, at alle, så
vel ærkebiskoppen af Lund som andre biskopper og de velbyrdige høveds mænd, riddere, væbnere og råder med hele Danmarks riges samtykke og
vilje endrægtigt havde valgt den berømmelige Oluf, søn af den høje fyrste
herr Håkon, Norges konge, til de Danskes konge, idet de udtalte over for os,
at alle friheder og privilegier tilbørligt bliver beseglet af samme udvalgte
konge og hans mænd, når de opfordres hertil, men dog under alvorlig klage
over, at nævnte Danmarks rige havde lidt og led store og ubodelige tab ved
afhændelser af mange borge, fordi, som de forsikrer, vi, der oftere var ble-
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vet opfordret af dem, har opsat at komme overens med dem om valget af en
ny konge, og til sidst oprigtigt bønfaldt os om, at vi vilde værdiges at bistå
dem med hjælp til at værne riget. Til alt dette fornævnte har vi ikke kunnet
give eller givet nævnte udsendinge fra Danmarks rige noget fuldstændigt
svar på grund af Eders og andres hertil tilkaldtes fraværelse, da vore råd ikke
var spurgt til råds, men vi har aftalt en anden dagtingning inden ottendeda
gen efter sankt Hans dag i nævnte Danmarks rige i Vordingborg, at holde af
os og Eder og rådmændene i de andre søstæder først og fremmest med råderne fra Norges rige og ligeledes fra Danmarks rige angående det fornævn
te og andet, nemlig om borgene, tolden og forsvaret af havet og købmænde
ne, på denne måde, at såvel vi som I og rådsudsendinge fra alle andre søstæ
der alle måtte ønske og skulde være forsamlede med fuldmagt på dette sted
Stralsund i fire eller fem dage før nævnte sankt Hans dag for venskabeligt og
endrægtigt at drøfte fornævnte og andre sager, der skal behandles under
nævnte aftalte forhandlinger i Danmarks rige, og derefter at afsejle for at
holde samme forhandlinger. Derfor bønfalder vi Eder ivrigt, hæderværdige
og kære venner, med oprigtig attrå om i højeste grad at pleje råd om, at I
under tilsidesættelse af enhver undskyldning skal sørge for at sende Eders
rådsudsendinge med fuldmagt til fornævnte forhandlinger, som skal holdes
på nævnte steder som fornævnt, for at forhandle sammen med os om det
fornævnte og særligt om de sager, der er ordnet af de hæderværdige mænd
de herrer Simon Swerting, borgmester i Lübeck, og Hartvig Beteke, borg
mester i Elbing, i rigerne Frankrig og England, i Flandern og andetsteds på
alle købmænd i den tyske hanses vegne, da Eders nærværelse særlig vil være
nødvendig med henblik på det fornævnte, idet I betænker, at fogeden fra
Kampen nu er til stede i Stralsund og forventer, at I og andre vil komme for
at pleje disse forhandlinger. Gud værdiges at bevare Eder raske og lykkeligt
for lange tider. Skrevet i Stralsund nærmeste søndag før Herrens himmelfart
under Stralsunds sekret, som vi alle benytter for øjeblikket.
Dette (sender) søstædernes rådsudsendinge, dags dato forsamlet i Stral
sund.
1) året fremgår af nr. 47, som tillige viser, at modtagerne er de preussiske stæder. - 2) d.v.s.
brev, sendt til underretning.
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Reces aj hansedagen i Stralsund.
Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1376 som ovenfor1) på søndagen Vocem jocunditatis2)
forsamledes rådudsendingene fra søstædeme i Stralsund, fra Lübeck de
herrer Simon Swerting og Gerhard Attendorn, fra Greifswald de herrer Ar
nold Lange og Henrik Schuppelenberg, fra Stettin herr Markvard Vorrad,
fra Kampen herr Evert Bose, fra Rostock Hartvig, deres notar, fra Wismar
Henrik, deres notar, fra Stralsund de herrer Herman v. Rode, Bertram
Wulflam, Johan Ruge og Ludolf v. Kulpe, og gennemdrøftede nedenforanførte sager.
< 1 > For det første angående fraværet af stæderne i Preussen og ved Zuidersøen og angående den anmodning, som biskop Niels af Roskilde og herr
Anders Jakobsen indbragte på Danmarks riges og Norges riges vegne er der
fastsat en hansedag i Stralsund fire eller fem dage før førstkommende sankt
Hans dag til at behandle de sager, der vedrører stæderne angående Norge
og Danmark, og otte dage derefter skal stæderne sende deres sendebud fra
Stralsund med fuldmagt til Vordingborg for at forhandle der med kongen
af Norge og Danmarks riges råd om mange artikler, sager og misligheder,
der vedrører dem og hansestæderne og hansekøbmanden, og navnlig skal
der i Stralsund træffes afgørelse om borgene i Skåne, at de bliver overdraget
sådanne mænd i varetægt, at stæderne og hansekøbmanden kan forblive
ved deres frihed og rettigheder. Dette vil Hartvig og Henrik forelægge for
begges herrer.

I

1) henviser til recessen af 1376 23. marts, ovf. nr. 25, der står umiddelbart foran i hånd
skriftet. 2) 5. søndag efter påske, d.v.s. 18. maj.

1376. 22. maj.

48

Peder Pedersen Grubbe sælger alt sit fædrene arvegods til Eskil Bosen
Falk.
Original pd Vallø.

eder Pedersen, kaldet Grubbe, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til den velbyrdige
mand Eskil Bosen, kaldet Falk, har solgt alt mit gods, nemlig et grundstyk-
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ke, som kaldes Grubbesholm, og ni øre skyldjord i Himlingøje, nemlig tre
landbostavne, af hvilke Morten og Povl skal bebo de to, og den tredie af
dem er øde, fremdeles tre øre jord i Store-Tåmby, som Bo Fedel bebor, med
agre, enge, skove, fiskevande, vådt og tørt, ingen tilliggender til det undta
get, og med alt det, som fra gammel tid plejer at ligge til dette gods, og fuld
stændigt med god vilje og indvilligelse overgivet det i hans hænder, at besid
de evindelig, hvilket fornævnte gods ifølge arveretten tilhørte mig efter min
elskede fader Peder Grubbe af Orebjergs død. Af den grund forpligter jeg
mig og mine arvinger til at hjemle denne Eskil og hans arvinger fornævnte
gods og til at frigøre det fra alles tiltale og ligeledes til at yde samme Eskil og
hans arvinger enhver form for skadesløsholdelse, som de kommer ind under
med hensyn til oftenævnte gods, hvis de skilles ved samme gods i medfør af
nogen sjællandsk ret. Til vidnesbyrd herom mit segl1) tillige med segl tilhø
rende de velbyrdige herrer, nemlig herr Peder Jensen, kaldet Grubbe, af
Skullerup, og herr Niels Klementsen, riddere, og Jens Troelsen, landsdom
mer på Sjælland. Givet i det Herrens år 1376 på vor Herre Jesu Kristi him
melfartsdag.
1) den sædvanlige formel, presentibus est appensum
er . . . hængt under dette brev, er
underforstået, næppe oversprunget; en tilsvarende forkortet formel findes i originalbrevet
1383 22. december, Rep. nr. 3426.
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1376. 8. juni. Rostock.

Herr Fikke Moltke af Strietfeld erkender at skylde Konrad Moltke, hø
vedsmand på Vordingborg, 100 lødige mark.
Original i Schwerinarkivet.

eg herr Fikke Moltke af Strietfeld erkender og bevidner åbent med dette
nærværende brev sammen med mine rette arvinger, at jeg skylder Kon
rad Moltke, der er høvedsmand på Vordingborg, og hans rette arvinger 100
lødige mark i hvide penge, som han har lånt mig i rede penge. Dem skal jeg
fornævnte herr Fikke og mine rette arvinger betale den fornævnte Konrad
og hans rette arvinger nu til førstkommende sankt Mortens dag i hvide pen
ge, idet en lødig mark er fem skilling grot. Den betaling skal jeg foretage i
Rostock i herr Peter v. Vredens hus. Det lover jeg fornævnte herr Fikke og
mine rette arvinger sammen med mine medlovere, der står skrevet herefter,
nemlig herr Henrik Moltke af Westenbriigge og herr Johan Moltke af Teu-
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tenwinkel, i troskab med samlet hånd over for den fornævnte Konrad og
hans rette arvinger og til hans tro hånd over for Evert og FikkeK kaldet Mok
ke, hans sønner, og Klaus Skriver. Og til ydermere vidnesbyrd om disse for
skrevne artikler har jeg fornævnte herr Fikke hængt mit segl under dette
brev sammen med mine medlovere, der står skrevet her foran, nemlig herr
Henrik og herr Johan, kaldet Moltke, og de to med mig. Givet og skrevet i
Rostock år 1376 efter Guds fødsel ottendedagen efter pinse.
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Rådmændene i søstædeme meddeler rådmændene i Reval, ‘at vi har ud
sendt vore rådsudsendinge fra os til Danmarks rige angående vore friheder
og privilegier, der skal opnås og besegies af den herre kongen af Danmark’
og til Norge for at slutte fred med kong Håkon, samt at man har besluttet at
opkræve en pundtold til dækning af omkostningerne ved udsendingenes rej
ser og udrustningen affredsskibe, og beder dem tage stilling hertil og med
dele rådmændene i Lübeck, hvad de måtte beslutte.
Original i Reval.
1) angående dateringen jf. nr. 51.
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Reces af hansedagen i Stralsund.
AJskrift i hansere c esserne.

det Herrens år 1376 på sankt Hans dag forsamledes rådsudsendingene
fra søstædeme i Stralsund, fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow, Simon
Swerting, Herman v. Osenbrugge og Herman Lange, fra Rostock Hartvig,
fra Wismar Henrik, deres notar, fra Greifswald de herrer Arnold Lange og
Henrik Schuppelenberg, fra Elbing herr Johan Volmesten, fra Thorn herr
Frederik Wasselrode, fra Kampen herr Evert Bose, fra Zutphen herr Didrik
van Walle, fra Stralsund de herrer Herman v. Rode, Bertram Wulflam, Jo
han Wren, Ludolf v. Kulpe og Johan Ruge og gennemdrøftede disse nedenforanførte sager.
< 1 > For det første er man blevet enige, nemlig om borgene i Skåne, på
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den måde, at en del af stæderne anser det for at være nyttigt, at man overta
ger borgene, og en anden del anser det for at være nyttigt, at herr Henning
beholder borgene i sin varetægt, hvis man kunde aftale det så fast med ham
og garantere det, at stæderne og købmanden forbliver ved deres ret og fri
hed, og at de kan indsætte deres egne fogeder der, og i det øjemed er sende
budene draget over for at opnå et godt kompromis.
Endvidere er man blevet enige om, at enhver mand, der vil til Skå
ne, og som formår det, skal føre sit harnisk med sig derhen, og de skal være
lydige og underdanige over for deres fogeder, hvis det er nødvendigt, at en
hver skal forblive sammen med den anden med hel fuld myndighed. Og det
harnisk skal stædernes fogeder bese, og den, der ikke har det, han skal beta
le mulkt og bøde.
Endvidere er de kommet overens om, at i landet Skåne og på det
Skånemarkedet skal eller må ingen købmand modtage nogen penge af den
anden i dette førstkommende efterår, undtagen lybske, hamburgske, wismarske, rostockske, stralsundske, greifswaldske, lüneburgske og salzwedelske, og disse penge skal have gyldighed fra begyndelsen af Skånemarkedet
indtil slutningen, således at ingen skal afvise dem. Men guld (og) gamle groter skal have gyldighed, ligesom de har haft det fra gammel tid. Og hvis no
gen mand bringer andre penge til landet Skåne, det er overladt til stædernes
fogeder at træffe afgørelse om. Og gode stettinske penge må den ene modta
ge af den anden, hvem der vil.
<4> Fremdeles skal ingen strandfogeder købe nogen grøn sild1) til no
gen købmands hånd eller brug, og ingen købmand må købe grøn sild af
strandfogederne.
Fremdeles skal de danske fogeder ikke have mere end een dag til at
salte til kongens brug, således som det har været fra gammel tid.
<6-8> ...... 2)
Fremdeles var Bertold Nienborg fra Lübeck til stede for stæderne
og klagede, således som han også ofte har gjort det, angående sin kogge,
som blev brændt for ham i Norge3), og herr Evert Bose fra Kampen, han
klagede angående den kogge, der tilhørte Heine van dem Ende, og som blev
liggende foran Helsingborg for stædernes skyld. Dertil siger stæderne såle
des, at de mener, at det er passende, at man skal give dem noget derfor efter
rimelighed, nemlig når de omkostninger, som man nu er i begreb med, er
betalt og udlignet. Dette har de fra Stralsund og fra Greifswald henvist til
deres råd.
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< 10> Fremdeles er man kommet overens, nemlig om de penge, som ud
sendingene forbrugte i efteråret i Skåne, og om dem, som man nu skal for
bruge, og om dem, som herr Henning Podebusk skal have, dem skal man
tage af den første told, der nu først kommer ind i Skåne, og af alt det, der
nu kan falde (af indtægter) i Skåne. Hvad der bliver til overs, det skal man
anvende på »fredekoggerne«. Hvad der mangler deri til »fredekoggerne«,
det skal man tage på rente, hvor man kan. Og derfor har de fra Lübeck og
de fra Stralsund taget 2000 mark lybsk på rente.
1) friskfangede sild, jf. DRB. III 6 nr. 398 note 7. - 2) § 6 handler om pundtolden, § 7 om
Gotland og § 8 om købmændene i Bergen. - 3) nemlig i Konghelle, jf. Hanserec. III 72 nr. 83.

1376. 29. juni. Den lille borg i Reval.

52

Notarialvidne om, at broder Henrik v. Eppenhusen, kommendat or i Re
val, vidimerer Sakse Ovesens brev af 1257 28. april.
Original i det svenske rigsarkiv.

i broder Henrik v. Eppenhusen, kommendator i Reval, til alle, der får
dette brev at se eller hører det læse, hilsen med Ham, som har skabt alt
af intet.
Hver enkelt nulevende og fremtidig skal vide, at vi sammen med Odvard
v. Kele, vasaldommer i Harrien, vor bisidder, har set, hørt og fuldt ud un
dersøgt et brev af herr Sakse, ridder og den herre kongen af Danmarks hø
vedsmand og dommer i Reval, beseglet med hans rette segl sammen med to
segl tilhørende hans vidner, ubeskadiget, ufordærvet og umistænkeligt i en
hver henseende og manglende enhver fejl og anledning til mistanke, hvis
ordlyd følger ord til andet på denne måde. Herr Sakse, kongens høveds
mand og dommer i Reval, til alle troende kristne, til hvis kendskab dette
brev når (o.s.v. — DRB. II1 nr. 221). Til vidnesbyrd herom og til urokkelig
sikkerhed herfor har vi befalet, at dette brev skal skrives og forkyndes af nedenforanførte offentlige notar, og vi har ladet det befæste ved at hænge vort
segl under tillige med segl tilhørende ovennævnte Odvard v. Kele. Givet og
forhandlet på den lille borg i Reval i det Herrens år 1376 på selve de hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ dag i nærværelse af adskillige troværdige mænd i
talrig mængde. {Notarmærke). Og jeg Detbem Hevenstrit, gejstlig i Slesvig
stift, med kejserlig myndighed offentlig notar, har været til stede og deltaget
i forevisningen og undersøgelsen af dette brev, medens alt det ovennævnte
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således forhandledes, og jeg har opsat det i denne offentlige form og - anmo
det herom - undertegnet det med mit sædvanlige og tilvante mærke til vid
nesbyrd om det fornævnte.
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11376I1). 7. juli. Stralsund.

Jakob Pleskow og Herman v. Osenbrugge sender borgmestre og rådmænd
i Lübeck recessen af 1376 {efter} 24. juni og meddeler, at udsendinge fra
kong Håkon af Norge er kommet til Stralsund, at Johan Lange og Tideman
Krüdener skal opkræve tolden i Skåne, at de har modtaget 2000 mark lybsk
til fredsskibene, og at de nu er rede til at sejle til Vordingborg.
Original i Lübeck.

enskabelig og kærlig hilsen tilforn med velvilligt ønske om tjenstvil
ligt at være til behag.
Vi ønsker, at I, ærværdige og elskede mænd, skal vide, at sidste forbi
gangne tirsdag - og efter at herr Simon var draget tilbage fra os - nåede herr
Godskalk, kapellan hos den høje fyrste herr Håkon, Norges konge, frem til
os i Stralsund og meddelte os, at den nævnte herre konge sammen med den
herre ærkebiskoppen af Nidaros og hans andre råder i nogen tid havde ven
tet på os til de forhandlinger, som vi skulde have holdt med ham på Bohus
sidst forbigangne sankt Hans dag, og forsikrede, at hans nævnte herre konge
hidtil intet havde vidst om de forhandlinger, der for nylig var aftalt i Stral
sund i nævnte herre konges navn af Danmarks riges råder, og som skulde
holdes i Vordingborg. Derfor sendte vi nævnte herr Godskalk tilbage ad sø
vejen til fornævnte herre konge, idet han fuldstændigt var blevet underrettet
af os om nævnte forhandlinger, der i sin tid var aftalt med os af fornævnte
Danmarks riges råder, idet vi oprigtigt stræber efter, at nævnte herre konge
af Norge personligt, om muligt, skal begive sig til de forhandlinger, der skal
holdes i Vordingborg, eller at han uden tøven skal værdiges at tilskrive os,
hvor han i den nærmeste tid ønsker at møde os, derhen vil vi gerne komme
til ham. Fremdeles sender vi Eder vor reces, i hvilken I vil finde to artikler,
nemlig den anden og den tredie, at forkynde offentligt på sankt Jakobs dag.
Desuden skal I vide, at man enstemmigt aftalte, at de herrer Johan Lange
og Tideman Krüdener altid personligt skal være til stede i Skåne for at mod
tage og indsamle tolden og andet, således som de også tidligere plejede at
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gøre. Og på grund af dette samtykkede såvel de fra Preussen som de fra
Kampen udtrykkeligt i, at hverken deres eller de fra Rostocks skrivere skal
være nærværende sammesteds, men at de nævnte to herrer Johan og Tideman altid personligt skal være til stede i Skåne. Og dette har vi i så høj grad
påtaget os altid at sørge for, at hvis det ikke skulde ske, måtte hele skylden
falde på os begge. Og det er givet, hvis vi ikke havde givet vort samtykke til
det fornævnte, havde såvel de fra Preussen som de fra Kampen personligt
villet oppebære det hele, som det sømmede sig, at de skulde, af tolden og
andre fordele i Skåne, hvorved der havde kunnet opstå stor uenighed til ikke
ringe tab og skade for vor stad Lübeck. Vi bønfalder Eder så ivrigt som mu
ligt om, at I skal værdiges således at bede og underrette nævnte herr Johan
Lange om, at han altid skal gøre dette i egen person, fordi det synes os at
være til god gavn for vor stad, således som vi fuldstændigt vil underrette
Eder herom, når vi med Guds hjælp kommer til Eder. Desuden skal I vide,
at vi og de fra Stralsund sammen med dem fra Preussen og fra Kampen
endrægtigt har erklæret at modtage og allerede har modtaget 2000 mark
lybsk, der skal betales under den årlige afgift, at betale til brug for vore kog
ger, der sikrer freden på havet, således som det fuldstændigt er udtrykt i vor
reces. Af dem har vi modtaget 1200 mark lybsk til os, hvoraf vi ved denne
udsending oversender Eder 1000. Men af de resterende 200 mark har vi
overgivet Wendelbern 120 mark Stralsundisk til brug for vor kogge, idet vi
beholder det tiloversblevne hos os til vore udgifter. Af den grund har vi
urokkeligt lovet de herrer rådmænd i Stralsund, at I i det tilfælde, at der ik
ke skulde fremkomme noget af tolden eller udskrivningen - med sit eget
navn ‘puntghelt’2) -, eller der skulde ske en eller anden fejl, - det ske ikke -,
skal oversende disse rådmænd i Stralsund Eders åbne brev, at besegle på
bagsiden, angående nævnte 1200 mark lybsk og afgift for samme, idet I hol
der dem skadesløse; det brev beder vi skal oversendes dem af Eder uden tø
ven. Thi det synes mere at være til gavn for de herrer rådmænd i Stralsund
og os, idet vort tarv er blevet overvejet af os i denne sag, at hansestæderne
skulde bære og udholde disse tab og udgifter sammen med os, end at vi skul
de bære dem alene sammen med dem fra Stralsund. Vi beder om, at I skri
ver tilbage til os, hvor meget vor kogge er værd, og hvor mange udgifter der
er afholdt indtil dagen i dag. Vi sender Eder ligeledes nogle breve, hvis ord
lyd for størstedelen er velbekendt for herr Simon, af hvilke vi ligeledes retter
nogle i kopi til Eder, indesluttet i vor reces, og disse breve skal I besørge som
beseglet sendebrev til dem, hvem de rettes til. Vi er nu ligeledes rede til at
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sejle til Vordingborg efter at have fået kraftig vind. Herren værdiges at be
vare Eder, og byd over os. Skrevet i Stralsund mandag næst efter ottendeda
gen efter de hellige apostle Petrus’ og Paulus’ dag under mit - Hermans segl.
Jakob Pleskow og Herman v. Osenbrugge.
Desuden bønfalder vi om, at I skal værdiges altid således at anordne og
udvirke hos Eders foged, der skal indsættes i Skåne, at Henrik v. Wisch,
Eders undergivne, der nu er hos os, skal indsættes som underfoged samme
steds.
1) jf. nr. 46, 47 og 51. - 2) nedertysk ord i den latinske tekst.
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1376. 9. juli. Thysyssel bygdeting.

En rettertingskommission, udpeget af Danmarks riges råder, tildømmer
fru Elene af]ølby, enke efter ridderen herr Ebbe Strangesen, det gods i Nebel, som var pantsat til den afdøde af herr Peder Vendelbo.
Afskrifter i rigsarkivet og på det kongelige bibliotek.

vend, af Guds nåde biskop af Børglum, Bo Høg, Jens Pedersen af Hunderup, Niels Glob, riddere, Mogens Maltesen, Mogens Nielsen af
Glomstrup, Gunne Terkelsen, Jens Glob, Kristian Munk, Jens Madsen,
væbnere, Jens Ovesen, Niels Pedersen af Gyrup og Niels Kjeldsen, bønder,
justitiarer, udpeget af rigets råder til retmæssigt at foretage prøve og under
søgelse af tilbageholdt og ulovligt beslaglagt gods i Børglum stift, til alle, til
hvem dette brev når, hilsen med Gud.
(Alle) skal vide, at fru Elene af Jølby, enke efter ridderen herr Ebbe Stran
gesen hos os, i det Herrens år 1376 onsdagen næst før den hellige Knud kon
ges og martyrs dag personlig var til stede på Thysyssels bygdeting i vor nær
værelse, udførligt godtgjorde og klart beviste ved et åbent brev af ridderen
herr Peder Vendelbo, fordum de Danskes konges drost, og ved et åbent
dombrev af den herre de Danskes konge, affattet angående samme brev af
samme herr Peder angående gods i Nebel i Vester-Vandet sogn i Hillerslev
herred med alle dets fra gammel tid hertil knyttede tilliggender, fordum
pantsat af samme herr Peder Vendelbo som forvedspant til en herr Strange
Ebbesen, ridder, og senere skødet på de Danskes konges ting, således som
det er vitterligt i fornævnte brev, der er affattet angående samme gods1), at
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samme gods Nebel med dets tilliggender, som i forbigangne tider med liden
ret var blevet beslaglagt og forholdt hendes besiddelse gennem kongens fo
geder eller kronen, ved arveret var kommet i samme fru Elenes rette besid
delse, og at hun efter at have taget imod og antaget nævnte gods ikke no
gensinde med sin vilje havde afhændet det til nogen, ej heller havde begået
majestætsforbrydelse mod nogen, i medfør af hvilken hun skulde miste eller
opgive fornævnte gods. I overensstemmelse med rettens krav og i overens
stemmelse med det os overdragede tro hverv om at skulle træffe afgørelse i
dette tvivlsspørgsmål tildømmer vi ovennævnte derfor med kongens og rigets
myndighed fru Elene fornævnte gods, at besidde evindelig, idet vi med
myndighed som ovenfor forbyder, at nogen, hvilken stilling han end indta
ger, må befatte sig med nævnte gods ved længere at beslaglægge det uden
fornævnte fru Elenes vilje og samtykke, såfremt han vil undgå kongens straf.
Givet under vore segl ovennævnte år, dag og sted.
1) kendes ikke, men Peder Vendelbos pantsættelse omtales også 1^65 21. april, jf. DRB. III
7 nr. 237.
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Pave Gregor 11. pålægger provsten ved kirken i Slesvig at undersøge og
træffe afgørelse i en klage fra ærkedegn og kapitel i Ribe over Jakob Jensen,
borger sammesteds.
Afskrift hos Bartholin.

regor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Jens), provst ved
Kirken i Slesvig, hilsen og apostolisk velsignelse.
Vore kære sønner, ærkedegnen og kapitlet ved kirken i Ribe, har klaget
til os over, at Jakob Jensen, borger i Ribe, forulemper dem i anledning af
visse pengesummer og andre ting, som tilhører dem i fællesskab. Men da
nævnte klagere, som det forsikres, med føje frygter nævnte forulempers
magt og ikke trygt kan mødes med ham i Ribe stad eller stift, pålægger vi
Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du efter at have indstævnet parterne
skal påhøre sagen og føre den til gyldig afslutning, idet du ikke giver adgang
til appel eller tillader, at der påløber renter, og sørge for, at din afgørelse
urokkeligt overholdes under trussel om kirkens straf. Hvis de udmeldte vid
ner skulde undslå sig af hensyn til gunst, had eller frygt, skal du under trus
sel om lignende straf uden at give adgang til appel tvinge dem til at aflægge
vidnesbyrd om sandheden. Givet i Avignon den 11. juli i vort sjette pontifi
katsår.
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Rådet i Lübeck underretter rådet i Danzig om, at det sammen med nabo
byerne har besluttet at udstede udførselsforbud for korn, malt, mel og hum
le til Danmark, Skåne, Sverige eller Norge samt forbud mod at salte sild i
Skåne, da kongen af Sverige prøver at berøve stæderne deres privilegier, og
beder om hjælp og støtte i denne anledning.
Afskrift i Danzig.

ådmændene i staden Lübeck til de hæderværdige og gode mænd, deres
u venner, de herrer rådmænd i Danzig, stedse redebonne tjenester i op
rigtigt venskab.
På samme måde som vi forlængst har underrettet Eder, gode mænd, om,
således stræber vi med dette brev stadig efter, at I skal vide, at kongen af
Sverige anstrenger sig for at berøve os og hansekøbmanden de friheder og
privilegier, vi har haft fra gammel tid og har erhvervet med stor møje og
med svære udgifter, idet han søger en anledning ved at pådutte os forseel
ser, som vi på ingen måde er skyldige i. Derfor har vi og andre søstæder i
vort nabolag flere gange haft vore udsendinge hos ham, men vi har hidtil ik
ke udrettet noget som helst, hvorfor vi beder om Eders råd og hjælp. Men vi
og andre stæder i vort nabolag har allerede flere gange haft rådslagninger
indbyrdes ved at holde dagtingninger herom, hvad der måtte være rådeligt
og nyttigt at gøre angående det fornævnte, og på grund af Eders, vort og
hansekøbmandens fælles tarv har vi endrægtigt bestemt følgende: For det
første, at hverken tønder eller salt skal udføres fra fornævnte stæders havne.
Men brød og øl kan udføres i begrænset omfang. Fremdeles at ingen stad på
nogen måde måtte tillade, at rug, malt, mel, humle eller noget andet gods
eller hvilke som helst andre handelsvarer, som skal føres til Danmark, Skå
ne, Sverige eller Norge, måtte føres ud til farvandene. Men hvis en stad gi
ver tilladelse til, at dette gods må føres andetstedshen, skal den sørge for, at
det sikres den ved fuld garanti og sikkerhed, at dette gods på ingen måde
når frem til fornævnte lande, nemlig således at hvis nogen som helst foreta
ger sig noget i modstrid med dette, skal han for forseelsen bøde den dobbel
te værdi af det gods, han havde udført, til stædemes tarv i fællesskab, for
hvilket den stad, som havde modtaget denne sikkerhedsstillelse, skal stå til
ansvar, og desuden skal den, som forser sig, være berøvet sin ære, således at
han ikke som før kan stå til ansvar som en god mand. Fremdeles at ingen
borger eller gæst under trusel om bøde på ti mark sølv skal drage eller sejle
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fra stædernes havne til Skåne for at salte sild, således at der hverken bliver
saltet sild i Skåne eller andetsteds ved Danmarks eller Sveriges kyst. Af den
grund beder vi sammen med de andre stæder Eder indtrægende om, at også
I af hensyn til hansekøbmandens ære og tarv ligeledes sørger for, at for
nævnte urokkeligt overholdes. I skal ligeledes vide, at forholdene på havet
begynder at te sig forunderlig dårligt, og nogle skibe er allerede blevet ud
plyndret i Øresund og andetsteds. Vi er bange for, at der i fremtiden ud over det røvede gods både bliver tale om drab på mænd og værre onder,
medmindre der i tide ved råd og handling bliver truffet forholdsregler til
modværge. Men eftersom disse tab i lige grad truer Eder og os og hansekøbmanden, beder vi Eder omhyggeligt om, at I så hurtigt som muligt både til
føjer Eders råd og ligeledes rent faktisk Eders hjælp til dette modværge. Men
hvis og så snart vi muligvis måtte erfare noget bedre, vil vi gerne vedvarende
betro det til Eder, agtværdige mænd. Og vi beder om, at Eders svar på det
fornævnte tilskrives os uden tøven gennem denne udsending.* Lev vel og byd
i tillid over os. Givet under vort sekret på den hellige jomfru Margretes dag
o.s.v.
1) året er udeladt i afskriften; om vanskelighederne ved at bestemme, hvilken konge - mu
ligvis kong Håkon - det drejer sig om, jf. indledningen i Dipi. Dan.
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Biskop Melchior af Schwerin pålægger gejstligheden i sit stift i overens
stemmelse med bestemmelser af biskop Johannes af Tusculum, ‘fordum det
apostoliske sædes legat i Tysklands, Böhmens, Danmarks og Sveriges lande
og riger’, under trusel om bandlysning at påminde hertugerne Henrik 3. og
Magnus af Mecklenburg om at tilbagegive kirken i Schwerin borgene Eikhof
og Sülz med alle tilliggender.
Original i Schwerinarkivet.

1376. 25. juli. Rostock.
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Hertug Albrecht 2. af Mecklenburg lover at holde Fikke Moltke af Strietfeld, ridder, og hans broderJohans børn skadesløse for de tab, de måtte lide
i hans tjeneste i en krig mod Danmark.
Original i Schwerin.
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i Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre i Stargard og Rostock, erkender for os og for vore arvinger og
bevidner åbent med dette brev, at vi til vor tjeneste i den danske krig mod
Danmarks krone har indkaldt vore kære tro mænd Fikke Moltke af Strietfeld, ridder, og hans broder - hvem Gud være nådig - herr Johan Mokkes
børn på den måde, at vi og vore arvinger indestår dem og deres rette arvin
ger og deres venner, alle dem, som de fører med til vor tjeneste, for al skade,
som de kan lide på vejen ud fra deres borge og tilbage igen. Og hvad skade,
tab, udgift og fortæring de får deraf eller bærer derved, så længe de er i vor
tjeneste og denne krig varer, og som de retmæssigt kan gøre os rede for og
bevise, for det vil vi holde dem og deres arvinger og deres venner skadesløse,
og som sikkerhed og som pant herfor pantsætter vi dem huset, staden og
landet Gnoien med den indtægt, der hører dertil, hvilket vi tidligere har gi
vet dem brev på for en særskilt pengesum. Heroverfor skal de opregne, hvad
de får af skade, hvad Gud forbyde, tab, udgift og fortæring, som de pådra
ger sig i vor tjeneste, og som de retmæssigt kan gøre os rede for og bevise, så
ledes som det er skrevet foran. Fremdeles det første brev, som de har på
Gnoien, således som det selv viser, og dette brev, således som det nedenfor
viser, de skal begge forblive ved deres fulde gyldighed, og det førstnævnte
skal ikke være til skade for dette, ej heller dette for det førstnævnte. Fremde
les vil eller skal vi og vore arvinger ikke sætte Mokkerne og deres arvinger fra
Gnoien og skal ikke indløse landet fra dem, medmindre vi med een sum og
på samme tid betaler dem både de penge, for hvilke Gnoien står i pant til
dem efter brevets vidnesbyrd, og dertil skade, tab, udgift og fortæring, som
de bærer og får derved, således som det er skrevet foran. Hvis fremdeles de
eller deres venner har fordel af fanger, dem skal de afkræve løsepenge efter
vort råd og skal have det til hjælp til at udligne deres skade, tab, udgift og
fortæring med. Hvis der bliver noget til overs, skal det tilhøre os og vore ar
vinger. Dette lover vi for Os og for vore arvinger på vor tro at overholde sta
digt og fast over for de fornævnte Mokker og deres rette arvinger. Til vid
nesbyrd om disse punkter er vort segl hængt under dette brev, som er givet
og skrevet i Rostock år 1376 efter Guds fødsel på den hellige apostel sankt Ja
kobs dag. Vidner hertil var vore kære tro mænd, herr Fikke Mokke af Divitz, Johan Mokke af Teutenwinkel, riddere, herr Albrecht Konow, vor
kansler, og flere gode troværdige mænd.
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11376? Efter 2. august. |»
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Rådet i Danzig svarer rådet i Lübeck på dettes krav af 13. juli, nr. 56, at
det først 2. august sammen med nabobyerne i Preussen har kunnet behand
le de rejste spørgsmål, men at forbudet mod saltning af sild i Skåne er kom
met Jor sent, da mange borgere og indbyggere i øvrigt allerede for længst er
taget af sted, hvad man ikke må regne dem til last.
AJskn/l i Danzig.

rværdige velyndere og såre kære venner. Vi har, som det sømmer sig,
værdigt modtaget Eders brev, der for nylig er sendt os om de sager, der
skal behandles mellem den herre kongen af Sverige og Norge og Eder på
den modsatte side angående landet Skåne og sildesaltningen sammesteds, og
vi føler en brændende smerte på Eders vegne i denne sag. Vi var ikke i stand
til at mødes med stæderne i vort nabolag i Preussen førend dagen efter sankt
Peters dag ad uincula2^ for at gennemdrøfte dette. Skønt der dog i det hele
sammesteds er holdt råd med alle dem, er samme sag alt for sent fremme
med henblik på dette år og fornævnte saltning. Thi mange af vore medbor
gere og indbyggere i dette land er allerede afsejlet med deres udrustning
hertil mod fornævnte land, og dem kan vi på ingen måde kalde tilbage fra
deres forehavende. Derfor har vi ment såre indtrængende at måtte anråbe
Eder, hæderværdige gode mænd, om, at I ikke regner os for utaknemmeli
ge, fordi vi for tiden ikke kan gøre mere for Eders ønsker angående det for
nævnte. Men hvis I på et tidspunkt længere ude i fremtiden bestemmer at
gøre noget angående foromtalte sager, skal I give os det til kende så betids,
at vi fuldstændigt kan nå at overveje samme og være i stand til at skrive det
svar, der skal tilstås Eder. Men vi rejser os med taksigelser for Eder, ærvær
dige mænd, for hver enkelt befordring og velgerning, der på mangfoldig vis
er ydet os og vore, idet vi lige så vel ydmygt bønfalder om, at I skal værdiges
fromt at fremme vore i oftenævnte sager, eftersom vi nærer fuld tillid til
Eders fremsyn. Det ønsker vi omhyggeligt at gøre os fortjent til i alle forhold.
Givet o.s.v.

E

1) jf. nr. 56. - 2) 1. august.
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Kong Oluf stadfæster med sine råders samtykke fredsslutningen af 1370
24. maj med hansestædeme.
Original i Lübeckarkivet.
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Guds navn, amen. Vi Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og
Goters konge, erkender og bevidner åbent, at vi efter endrægtigt råd og
med fuld tilslutning af vore mægtigste, Danmarks riges råder, har samtyk
ket i og med dette brev samtykker i den fred og alle de aftaler, som står skre
vet herefter i dette brev, og som vor herre og bedstefaders, kong Valdemars hvem Gud være nådig - kære tro mænd og rådgivere, nemlig herr Henning
Podebusk, der dengang var vor herre og bedstefader kong Valdemars hø
vedsmand, som han selv havde sat dertil, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik,
biskop af Odense, Niels, biskop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på
Vordingborg, Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent
Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob
Nielsen, høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør,
Henrik Jensen, Jensike Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på
Ørkild, Henneke Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalonsen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær på
Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Alholm 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, hø
vedsmand på Öresten, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil
Nielsen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalonsen af Björnholm, Bosse Paris
og Peder Falk, væbnere, har aftalt med rådmændene i disse stæder: Lü
beck, Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard,
Köln, Hamburg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Kö
nigsberg, Braunsberg og alle de stæder, der ligger i Preussen, i Livland: Ri
ga, Dorpat, Reval, Pernau og de andre stæder, der ligger i Livland, og ved
Zuidersøen: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Sta
vern, Dordrecht og Amsterdam, desforuden de andre stæder, der sammen
med dem er indbefattet i deres sammenslutning og forbund og hører under
deres ret, hvilket blev skrevet på den glorrige dag for Vorherres himmelfart i
Stralsund år 1370 efter Guds fødsel, i alle henseender, som det står skrevet
herefter i dette brev: I Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle
dem, der ser dette brev (o.s.v. = DRB. III 8 nr. 449). Og eftersom denne
fredsslutning og alle disse forskrevne punkter og artikler er aftalt og sluttet
med udelt vilje, vidende, befaling og fuldstændigt samtykke af fornævnte
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vor kære herre og bedstefader, kong Valdemar - hvem Gud være nådig hvilke han alle har beseglet med sit segl, i hvilket kronen står, så samtykker
vi i dem alle og i hver enkelt for sig og stadfæster dem og lover med dette
brev rådmændene i de fornævnte stæder, deres borgere og borgerskab og al
le dem, der sammen med dem er indbefattet i deres sammenslutning og for
bund, at overholde denne fredsslutning og overenskomst i alle dens punkter
og artikler, således som de står skrevet her foran, og det stadigt, fast og
ubrudt til evige tider, og vi har til vidnesbyrd, erkendelse og ydermere sik
kerhed med vor fulde vilje og vidende efter råd og samtykke af vore kære tro
mænd, herr Henning Podebusk, vor og vort riges drost, Niels, ærkebiskop af
Lund, Niels, biskop af Roskilde, vor og vort riges kansler, Jens, biskop af Ri
be, Oluf, biskop af Århus, Jakob, biskop af Viborg, herr Evert Moltke, vor
og vort riges marsk, herr Tue Galen, herr Anders Jakobsen, herr Holger
Gregersen, Henrik Josefsen, høvedsmand på Lindholm, herr Torben Peder
sen, Torkil Nielsen, Niels Gagge, Jakob Absalonsen, herr Jakob Olufsen,
høvedsmand på Kalundborg, herr Oluf Bjømsen, høvedsmand på Gurre,
herr Peder Grubbe, Konrad Moltke, høvedsmand på Vordingborg, Erik
Nielsen, høvedsmand på Søborg og Skanderborg, herr Bent Byg, herr Fikke
Moltke af Kyse, Jens Rud af Strøby, Klaus Holst, høvedsmand på Korsør,
Henning van der Lancken af Jungshoved, Degenhard Buggenhagen, hø
vedsmand på Ravnsborg, Henning Schacht, høvedsmand på Ålholm, Rikman van der Lancken, Johan Wittekop, høvedsmand på Hvidkilde og Ha
derslev, rådgivere og mænd, ladet vort store segl hænge under dette brev,
der er givet og skrevet i Korsør år 1376 efter Guds fødsel på dagen før Vor
Frues himmelfartsdag.

1376. 14. august. Kalundborg.
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Kong Håkon 6. af Norge slutter fred med hansestæderne og bekræfter
deres privilegier i Norge. - Givet og forhandlet i Kalundborg år 1376 efter
Herrens fødsel dagen før den strålende jomfru sankt Marias himmelfartsdag.
Original i Lubeckarkivet.
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1376. 14. august. Kalundborg.

Hansest ædernes udsendinge slutter fred med kong Håkon 6. af Norge og
lover stædernes ratifikation. - Givet og forhandlet på borgen Kalundborg i
det Herrens år 1376 dagen før den strålende jomfru sankt Marias himmel
fartsdag.
Afskrift i det kongelige bibliotek og i Danzig.
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1376. lOmkr.] 14. august. Korsør.

Reces af hansedagen i Korsør.
Afskrift i det kongelige bibliotek.

det Herrens år 1376 dagen før den strålende jomfru sankt Marias him
melfartsdag forsamledes hansesøst ædernes rådsudsendinge på borgen
Korsør til forhandlinger med Danmarks riges råder, fra Lübeck de herrer
Jakob Pleskow, Herman v. Osenbrugge, fra Stralsund de herrer Bertram
Wulflam, Johan Ruge, fra Greifswald herr Henrik Schuppelenberg, fra El
bing herr Johan Volmesten, fra Kampen herr Evert Bose, fra Amsterdam
herr Jan Meinhardessen, og gennemdrøftede nedenforanførte sager.
<1 > For det første er man på begge sider kommet overens om, at kong
Oluf af Danmark med samtykke af sine tro rådgivere skal give hansesøstædeme sine åbne breve, beseglet med sin klemme1), på alle de aftaler og trak
tater, der var aftalt og forhandlet mellem afdøde Valdemar, konge af Dan
mark, hans bedstefader, og hans råder på den ene side og hansesøstæderne
på den anden side, både om den evige fred og om borgene i Skåne, og at
han også skal stadfæste dem alle deres rettigheder og friheder, som de no
gensinde i friest omfang har haft dem i Danmarks rige, som det står skrevet
herefter i disse breve. Derudover skal alle de stæder, der vil være med i fre
den og i fredsslutningen, til gengæld give ham deres åbne breve på, at de
med ham og hans rige Danmark vil holde alle de aftaler og den fred, som de
tidligere skulde have holdt med kong Valdemar.
<2> Følger kopi af det brev, der er givet stædeme under herr Olufs, de
Danskes konges store segl, om evig fred og stadfæstelse af alle privilegier. I
Guds navn, amen. Vi Oluf, af Guds nåde {o.s.v. = nr. 60).
<3> Følger kopi af kong Olufs brev om billigelse af pantsættelsen af
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borgene og indtægterne i Skåne. 1 Guds navn, amen. Vi Oluf, af Guds nåde
{o.s.v. = nr. 68).
<4> Følger kopi af det brev, der er givet herr kong Oluf af dem fra Lü
beck og Stralsund på alle stæders vegne. Det skal være vitterligt for alle de
mænd, der ser dette brev eller hører det læse (o.s.v. = nr. 75).
<5> Følger kopi af det brev, der alene af dem fra Lübeck er givet herr
kong Oluf om billigelse af ovennævnte overenskomst og fred. Det skal være
vitterligt for alle de mænd, der ser dette brev eller høre det læse (o.s.v. =
nr. 78).
1) d.v.s. kongens dobbekscgl, jf. Grandjean, Dansk Sigillografi s. 25-26 og Kult. leks. s.v.
klämma.

1376. | Efter| 14. august. Kalundborg.
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Reces af hansedagen i Kalundborg.
Afskrift i det kongelige bibliotek.

det Herrens år 1376 dagen før den strålende jomfru sankt Marias him
melfartsdag forsamledes hansesøst ædernes rådsudsendinge og de be
fuldmægtigede udsendinge i Kalundborg til forhandlinger med den strålen
de fyrste og herre herr Håkon, Norges konge, og hans råder, nemlig fra Lii
beck de herrer Jakob Pleskow og Herman v. Osenbrugge, fra Stralsund de
herrer Bertram Wulflam og Johan Ruge, fra Greifswald Henrik Schuppelenberg, fra Elbing Johan Volmesten, fra Kampen Evert Bose og fra Am
sterdam Jan Meinhardessen, og gennemdrøftede nedenforanførte sager.
<1> Efter adskillige drøftelser og forhandlinger fra begge sider indgik
fornævnte herrer, nemlig den herre kong Håkon tillige med sine tro råder
på den ene side og nævnte rådsudsendinge i hansesøst ædernes navn på den
anden med velovervejet sind først og fremmest et venskabeligt forlig, efter at
enhver anledning til de krige, stridigheder, tab og uretfærdigheder var ryd
det af vejen og tilsidesat, og hvad man ellers ligeledes havde haft og udstået,
og sluttede en evig fred og overenskomst, således som det åbenlyst fremgår
af de breve, der er givet og beseglet herom af begge parter og her registreret.
<2> Først følger ordlyden af det brev, der er givet og beseglet af den
nævnte herre kong Håkon angående dette forlig og den evige fred og stad
fæstelsen af privilegierne for hansestædeme. Håkon, af Guds nåde .... til al-
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le, såvel nulevende som fremtidige, som får dette brev at se eller hører det
læse (o.s.v. = nr. 61 samt Hanserec. II nr. 124).
Følger ordlyden af det brev, der er givet herr kong Håkon af oven
nævnte udsendinge, og som skal vare, indtil nævnte stæder har sendt deres
eget brev desangående. Vi Jakob Pleskow og Herman v. Osenbrugge (o.s.v.
= nr. 62 samt Hanserec. II nr. 123).
<4> Følger en kopi af det brev, der er givet herr Håkon, Norges konge,
af dem fra Lübeck. Rådmændene i staden Lübeck til alle, hvem dette brev
når (o.s.v. = Hanserec. II nr. 127 af 1376 6. september).

65

1376. 15. august. Visby.

Borgmestre, rådmænd og borgere i staden Visby tager kong Oluf til arveherre og forpligter sig bl.a. til årligt at betale 60 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

i borgmestre, rådmænd og borgerskab i staden Visby erkender og
bevidner åbent med dette brev, at vi og vore arvinger og efterkommere
til vor rette arveherre har taget og modtaget den højbåme fyrste og herre,
herr Oluf, konge af Danmark, og hans arvinger og efterkommere og evigt vil
forblive ved ham og ved Danmarks krone med al troskab, således som ret
skafne mænd skal forblive ved deres rette herre. Fremdeles lover vi på vor
gode tro og forpligter os til, at vi ikke skal vælge nogen mand til vort råd,
uden at han skal hylde kongen af Danmark, hans arvinger og Danmarks
krone og sværge at være dem tro og huld; den ed skal han aflægge over for
rådet i Visby på kongens vegne. Fremdeles forpligter vi os til, at vi og vore
arvinger skal lade kongen af Danmark og hans arvinger og Danmarks rige
forblive ved alle de rettigheder, som nogen konge, der har været konge over
Visby, nogensinde i friest omfang har haft. Desuden lover vi og vore arvin
ger på vor tro, at vi hvert år skal give kongen og Danmarks krone eller deres
befuldmægtigede 60 lødige mark sølv efter lybsk vægt eller i penninge, såle
des som sølvet er værd i Lübeck, at betale på Vor Frues dag, da hun blev
født. Fremdeles lover vi på vor tro, at alle de - de være hertuger, herrer, gre
ver, riddere eller væbnere eller skippere eller hvad slags de være vil - som har
hjulpet vor herre, kong Valdemar, til, at vi er kommet ind under riget, de
skal have en fuldstændig udsoning med os desangående, og vi skal aldrig an-
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klage dem eller hævne os på dem for det. Desuden lover vi og vore arvinger,
at den fornævnte stad Visby skal være en åben borg for kongen af Danmark
og hans arvinger til alle deres behov. Alle disse forskrevne artikler lover vi
borgmestre, rådmænd og borgerskab at overholde helt, stadigt, fast og
ubrydeligt på vor tro og ære uden nogen argelist. Til vidnesbyrd herom og
til yderligere sikkerhed herfor, og for at alle disse forskrevne artikler skal for
blive ubrudt til evige tider, har vi hængt staden Visbys segl under dette brev,
der er givet i Visby år 1376 efter Guds fødsel på dagen for Vor Frues him
melfart.

1376. 15. august. Kalundborg.
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Kong Håkon 6. af Norge stadfæster Kampens privilegier i Norge.
Original i Kampen.

ikon, af Guds nåde Norges og Sveriges konge, til alle, der får dette
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
...... Givet i Kalundborg i det Herrens år 1376 på den glorrige jomfru
sankt Marias himmefartsdag.

H
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Kong Oluf stadfæster den overenskomst, der 1370 24. maj blev sluttet
mellem det danske rigsråd og hansest æderne, og erklærer, at deres ældre
breve og friheder fortsat er gyldige.
Originaler i Lubeckarkivet, Danzig og Kampen.

Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev
eller hører det læse, at vi Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og
Goters konge, erkender og bevidner åbent med dette brev, at vi med vilje og
med velberåd hu og med samtykke af vore kære tro rådgivere bekræfter, be
styrker og med dette brev stadfæster hele den fred og alle de aftaler og trak
tater og artikler, som er aftalt og beseglet i Stralsund i året 1370 den nærme
ste dag efter Guds himmelfart af herr Henning Podebusk, der nu er vor
drost og dengang var høvedsmand på vor kære herre og bedstefader, kong
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Valdemars - hvem Gud være nådig - konge af Danmarks tid, og som han
selv havde sat dertil, af Niels, ærkebiskop af Lund, Erik, biskop af Odense,
Niels, biskop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på Vordingborg,
Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent Byg, høveds
mand på Holbæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob Nielsen, hø
vedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør, Henrik Jen
sen, Jensike Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på Kalø i Jyl
land, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på Ørkild,
Henneke Moltke, 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, Konrad
Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van der Osten, ridder,
høvedsmand på Vesborg på Samsø, Uffe Basse, ridder, Rikman van der
Lancken, Peder Eskilsen, høvedsmand på Laholm, Tyge Puder, høveds
mand på Öresten, Peder Nielsen, høvedsmand på Lindholm, Torkil Niel
sen, høvedsmand på Åhus, Peder Absalonsen af Bjömholm, Bosse Paris og
Peder Falk, væbnere, med rådmændene i hansestæderne, nemlig Lübeck,
Rostock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln,
Hamburg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thom, Elbing, Danzig, Brauns
berg, Königsberg og alle de stæder, der ligger i Preussen, i Livland: Riga,
Dorpat, Reval, Pemau og de andre stæder, der ligger i Livland, og ved Zuidersøen: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Sta
vern, Dordrecht og Amsterdam, desforuden de andre stæder, der sammen
med dem er indbefattet i deres sammenslutning og forbund og hører under
deres ret, hvilken fred vor fornævnte herre og bedstefader skulde have be
seglet for de samme stæder med sit store segl, men som han dog har beseg
let, bestyrket og bekræftet med sit segl, hvori kronen står, i alle de punkter
og artikler, som de samme breve indeholder. Og dette brev skal ikke være til
skade for alle deres andre breve og friheder, som de eller nogen af dem har
fra kongerne af Danmark, og dem skal de nyde, og de skal forblive i deres
fulde gyldighed til evige tider. Vidner til disse punkter, som har været til ste
de derved, det er vore kære tro mænd, herr Henning Podebusk, vor og vort
rige Danmarks drost, Niels, ærkebiskop af Lund, Niels, biskop af Roskilde,
vor og vort riges kansler, Jens, biskop af Ribe, Oluf, biskop af Århus, Jakob,
biskop af Viborg, herr Evert Moltke, vor og vort riges marsk, herr Tue Ga
len, herr Anders Jakobsen, herr Holger Gregersen, Henrik Josefsen, høveds-
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mand på Lindholm, herr Torben Pedersen, Torkil Nielsen, Niels Gagge,
Jakob Absalonsen, herr Jakob Olufsen, høvedsmand på Kalundborg, herr
Oluf Bjømsen, høvedsmand på Gurre, herr Peder Grubbe, Konrad Mokke,
høvedsmand på Vordingborg, Erik Nielsen, høvedsmand på Søborg og
Skanderborg, Bent Byg, ridder, herr Fikke Mokke af Kyse, Jens Rud af
Strøby, Klaus Holst, høvedsmand på Korsør, Henning van der Lancken af
Jungshoved, Degenhard Buggenhagen, høvedsmand på Ravnsborg, Hen
ning Schacht, høvedsmand på Ålholm, Rikman van der Lancken, Johan
Wittekop, høvedsmand på Hvidkilde og Haderslev, rådgivere og mænd, og
vi har til vidnesbyrd, erkendelse og ydermere sikkerhed med fuld vilje og vi
dende ladet vort store segl hænge under dette brev, som er givet og skrevet i
Korsør på Sjælland år 1376 efter Guds fødsel dagen efter Vor Frues himmel
fartsdag.

1376. 16. august. Korsør.

68

Kong Oluf stadfæster den overenskomst om tolden og borgene i Skåne,
der 1370 24. maj blev indgået mellem det danske rigsråd og hansest æderne,
dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i Liibeckarkwet.

Guds navn, amen. Vi Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters
konge, sender alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, evig hilsen
med Gud.
Det skal være vitterligt for alle dem, der lever nu og kommer til i fremti
den, at vi efter råd og endrægtigt samtykke af vore og vort rige Danmarks
rådgivere og mænd samtykker i, bekræfter, bestyrker og stadfæster alle de
aftaler, som de hæderlige herrer, biskopper, riddere og væbnere, på vor kæ
re herre og vor bedstefader kong Valdemars vegne - hvem Gud være nådig har forhandlet, aftalt og fuldbyrdet angående tolden i Skanør, Falsterbo,
Malmø og Helsingborg og angående varetagelsen af de fornævnte borge,
nemlig herr Henning Podebusk, der nu er vor og vort rige Danmarks drost
og dengang var høvedsmand i fornævnte Danmarks rige, og som vor bedste
fader kong Valdemar selv havde sat dertil, Niels, ærkebiskop af Lund, Erik,
biskop af Odense, Niels, biskop af Roskilde, Johan Tirbach, høvedsmand på
Vordingborg, Fikke Moltke, høvedsmand på Nebbe, Jakob Olufsen, Bent
Byg, høvedsmand på Holbæk, Otze van Bydelsbak af Jungshoved, Jakob

I

Nr. 68

16. august 13 76

68

Nielsen, høvedsmand på Søborg og Gurre, Rud, høvedsmand på Korsør,
Henrik Jensen, Jensike Paris, riddere på Sjælland, Jens Pele, høvedsmand på
Kalø i Jylland, Heine Kabolt, Henning Køtelberg, riddere, høvedsmænd på
Ørkild, Henneke Moltke, væbner, høvedsmand på Nyborg, Jens Absalon sen, ridder, Henning Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær på
Langeland, Kristian Kule, ridder, høvedsmand på Ålholm på Lolland,
Konrad Moltke, høvedsmand på Varberg i Halland, Henrik van der Osten,
ridder og 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, på den ene side og stæderne, nemlig Lübeck, Ro
stock, Stralsund, Wismar, Greifswald, Stettin, Kolberg, Stargard, Köln,
Hamburg og Bremen, i Preussen: Kulm, Thorn, Elbing, Königsberg, Dan
zig, Braunsberg og alle de andre stæder, der ligger i Preussen, i Livland: Ri
ga, Dorpat, Reval, Pemau og de andre stæder, der ligger i Livland, og ved
Zuidersøen: Kampen, Deventer, Utrecht, Zwolle, Hasselt, Groningen, Zierikzee, Briel, Middelburg, Amemuiden, Harderwijk, Zutphen, Eiburg, Sta
vern, Dordrecht og Amsterdam, desforuden de andre stæder, der sammen
med dem er indbefattet i deres sammenslutning og forbund og hører under
deres ret, på den anden side, (nemlig) alle de aftaler og traktater, som vore
fornævnte kære tro mænd har aftalt, og som vor forskrevne bedstefader
kong Valdemar har beseglet og bekræftet med sit segl, hvori kronen står, de
samme aftaler og traktater (lover) vi at overholde i troskab og fast på enhver
måde, som de breve indeholder, der er beseglet for dem af vor fornævnte
bedstefader og af bisperne, ridderne og væbnerne, dog alene undtaget val
gartiklen angående kongen af Danmark og artiklen angående borgen i Var
berg. Vidner til disse punkter, som har været til stede herved, det er vore
kære tro mænd, herr Henning Podebusk, vor og vort rige Danmarks drost,
Niels, ærkebiskop af Lund, Niels, biskop af Roskilde, vor og vort riges kans
ler, Jens, biskop af Ribe, Oluf, biskop af Århus, Jakob, biskop af Viborg,
herr Evert Moltke, vor og vort riges marsk, herr Tue Galen, herr Anders Ja
kobsen, herr Holger Gregersen, herr Torben Pedersen, Henrik Josefsen af
Lindholm, herr Jakob Olufsen, høvedsmand på Kalundborg, herr Oluf
Bjømsen, høvedsmand på Gurre, herr Peder Grubbe, Konrad Moltke, hø
vedsmand på Vordingborg, Erik Nielsen, høvedsmand på Søborg og Skan
derborg, herr Bent Byg, herr Fikke Moltke af Kyse, Klaus Holst, hø-
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vedsmand på Korsør, Degenhard Buggenhagen, høvedsmand på Ravns
borg, Henning Schacht, høvedsmand på Ålholm, Rikman van der Lancken, herr Jens Andersen, høvedsmand på Kalø, herr Niels Eriksen, herr
Niels Esgesen, Jens Mus, høvedsmand på Bygholm, rådgivere og mænd, og
vi har til vidnesbyrd, erkendelse og ydermere sikkerhed med fuld vilje og vi
dende ladet vort store segl hænge under dette brev, der er givet og skrevet i
Korsør på Sjælland år 1376 efter Guds fødsel dagen efter Vor Frues himmel
fartsdag.

1376. 16. august. Kalundborg.

69

Dronning Margrete overlader ridderen herr Niels Esgesen alt hans gods i
Ars herred på betingelse af, at han med brev eller vidnesbyrd kan godtgøre,
at det tilhører ham.
Original i rigsarkivet.

argrete, af Guds nåde Sveriges og Norges dronning, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi med dette brev nådigt tilstår
og oplader nærværende brevviser, den velbyrdige mand, vor elskede herr
Niels Esgesen, ridder, alt hans gods i Ars herred med alle dets tilliggender,
som han med brev eller ligeledes med troværdige mænds fyldestgørende vid
nesbyrd kan godtgøre med nogen ret tilhører ham, idet vi under trussel om
vor nådes fortabelse pålægger de på godset boende undergivne at stå samme
herr Niels til svar med hensyn til alle frugter, indtægter og oppebørsler af
dette gods og ingen anden på nogen som helst måde. Vi forbyder ligeledes,
at nogen som helst af dem, der ønsker at gøre noget i vort navn, drister sig til
på nogen måde at fortrædige denne fornævnte herr Niels med hensyn til
dette gods, såfremt han værdsætter noget som helst, der er os til behag. Til
vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i Kalundborg
dagen efter Vor Frues himmelfart i det Herrens år 1376.

M

1376. 17. august. Falsterbo.
Testamente af Henrik Sternberg, borger i Stralsund.
Original i Stralsund.
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Herrens navn, amen. Jeg Henrik Stemberg, borger i Stralsund, omend
svag af legeme, så dog sund på sindet, ved min tankes og mine fem san
sers fulde brug, ved god hukommelse, og eftersom vi er sikre såvel på dødens
væsen som dens overfald, anordner og i lige måde overgiver jeg fra da af,
om jeg i mellemtiden bliver overrasket, dette mit testamente på denne måde
..... Fremdeles har jeg tre læster salt og to tønder liggende hos mig i Falster bo. Fremdeles har jeg 11 læster tomme tønder liggende hos mig..... Givet i
Falsterbo i det Herrens år 1376 søndagen efter den hellige jomfru Marias
himmelfart.

I

1376. 18. august.

71

Cecilie Tyges i Øverup pantsætter fire ørtug skyldjord i Rejnstrup til
Svend Jakobsen for seks mark lødigt sølv.
Original i den amamagnæanske samling.

ecilie Tyges i Øverup til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med

C

Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg i sandhed står i
skyld og gæld til den gode mand, nærværende brevviser, Svend Jakobsen for
seks mark lødigt sølv, for hvilke jeg til samme Svend med dette brev pant
sætter mit gods, nemlig fire ørtug skyldjord i Rejnstrup, Gunderslev sogn,
Flakkebjerg herred, utvivlsomt at indløse førstkommende mikkelsdag af mig
eller mine arvinger fra ham eller hans arvinger for den for anførte sum penge
i sølv på den betingelse, at hvis jeg svigter med at betale til den fastsatte ter
min, så skal samme Svend (oppebære)1) frugterne og indtægterne af samme
gods uden fradrag i gældens hovedstol, indtil det lovformeligt som fornævnt
indløses af mig eller mine arvinger fra ham eller hans arvinger. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de
gode mænd, nemlig Peder Krag og Jens Kåd. Givet i det Herrens år 1376
mandagen inden ottendedagen efter den hellige jomfrus himmelfartsdag.
1) verbet mangler i originalen.
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Albrecht, de Danskes og Venders konge, og hertug Henrik 3. af Mecklen
burg overlader væbneren Gödeke v. Bülow og hans arvinger alt Tue Niel
sens gods på Fyn mod, at han selvfjerde gør krigstjeneste for dem.
Original i Schwerinarkivet.

i Albrecht, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, og vi Henrik,
af den samme nåde hertug af Mecklenburg, erkender og bevidner
åbent med dette brev, at vi har givet og overladt og med dette brev giver og
overlader vor kære Gödeke v. Bülow, væbner, og hans arvinger alt Tue
Nielsens gods, hvor det er beliggende i landet Fyn, at besidde uindskrænket.
Til gengæld derfor skal han bevæbnet tjene os selvfjerde denne krig igen
nem. Og hvis dette fornævnte gods fragår (eller) ad rettens vej eller med
magt bliver aftvunget fornævnte Gödeke eller hans arvinger, så skal vi give
dem erstatning med andet gods efter kendelse af to af vore rådgivere og to af
hans venner, som vi på begge sider vælger dertil, hvorved de kan være sik
ret. Og til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev,
der er givet år 1376 efter Guds fødsel dagen efter sankt Bartholomæus’ dag.

V

1376. 1. september.
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Henneke Klausen Limbæk tager Løgum kloster og dets besiddelser under
sin beskyttelse i et år.
Afskrift i Løgumbogen.

enneke Klausen, kaldet Limbæk, til alle, der ser dette brev, hilsen
.evindelig med Gud.
For at ikke Løgum kloster, som mine forfædre i den forløbne tid højligt
havde begunstiget, i sin helhed skal lægges øde af truende ulykker, eftersom
jorden overalt forstyrres af hensynsløse krige og slette mænds anslag, og idet
jeg af lidenskabelig kærlighed til Gud velvilligt bøjer mig for de vedholdende
bønner fra de Guds tjenere, der bor i samme kloster, og efter i forvejen at
have overvejet deres gode vilje, hvad angår adskillige næstekærlige tjenester
over for mig og min slægt, gør jeg med dette brev vitterligt for alle, at jeg
har taget disse herrer, nemlig abbeden og konventet i nævnte Løgum klo
ster, alle deres undergivne, såvel uden for som inden for klostret, og alt deres
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øvrige gods i Lø herred og på alle andre steder og særlig i fogediet Lille Tøn
der under min beskyttelse, mandigt og trofast at forsvare som mit eget gods,
idet jeg urokkeligt lover med dette brev, at jeg ikke personlig eller ved mine
fogeder eller svende vil forulempe denne herr abbed eller nogen af hans un
dergivne, nær eller fjern, hemmeligt eller åbenlyst, med arbejde, beder,
tvangsskat, fængsling eller plyndring eller på en hvilken som helst anden
måde under påskud af forseelse eller et andet søgt påfund, i småt eller i
stort, men simpelt hen ikke lade noget opkræve eller afpresse af dem. Des
uden vil jeg, hvad mig og mine folk angår, lade de samme herrer og deres
ovennævnte undergivne nyde de privilegier, friheder og immuniteter, som
de måtte godtgøre at have fået af konger, hertuger eller fyrster, og vil, så
vidt det er mig muligt, yde hjælp og bistand dertil, at de ikke på nogen må
de skal fortrædiges af nogen som helst andre angående det fornævnte. Des
uden vil jeg ikke fjerne eller lade fornævnte klosters undergivne eller nogen
af disse undergivne fjerne, men efter evne sørge for, at de kan forblive på
deres bopæl, idet jeg med hensyn til alt det fornævnte forpligter mig til at
holde disse herrer og deres kloster skadesløse, hvad angår deres undergivne
eller ejendele, hvis de måtte blive krænket af mig eller mine folk angående
det fornævnte. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende den gode mand Jens Thomsen, min foged. Givet i
det Herrens år 1376 på sankt Egidius abbeds dag. Men dette brev skal stå
ved magt fra dagen for udstedelsen af dette brev indtil mikkelsdag næste år,
d.v.s. år (13)77.
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1376. 6. september. Lübeck.

Rådet i staden Lübeck lover at overholde den fred, som hansest ædernes
udsendinge, ‘ forsamlede til forhandling i Kalundborg’, havde sluttet med
kong Håkon 6. af Norge.
Tryk i Lübeckisches Urkundenbuch.

75

1376. 7. september. Lübeck.

Rådmændene i st æderne Lübeck og Stralsund lover på hansest ædernes
vegne kong Oluf, at hver enkelt af disse vil sende ham breve, hvori de lover
at overholde de overenskomster, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
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Original i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at vi rådmænd i stæderne Lübeck og Stralsund erkender og be
vidner åbent med dette skriftstykke, at vi har lovet og med dette skriftstykke
lover den høje fyrste og herre, herr Oluf, konge af Danmark, og hans rige på
alle de hansestæders vegne, der vil være med i den fredsslutning og fred, der
blev sluttet og beseglet mellem afdøde herr Valdemar, konge af Danmark,
den fornævnte kong Olufs bedstefader, ærkebiskop, bisper, riddere, høvedsmænd og væbnere, råder i det samme Danmarks rige, på den ene side og
hansesøstæderne på den anden side, at de og enhver af dem, så snart de kan
og formår, skal sende den samme kong Oluf deres åbne beseglede breve, i
hvilke de skal erkende og bevidne stadigt og fast at ville overholde alle afta
ler og traktater både angående den evige fred og også angående borgene i
Skåne over for den samme kong Oluf og hans rige Danmark, således som de
skulde have overholdt dem over for den fornævnte kong Valdemar, efter
hvad deres åbne breve viser, som de har givet og beseglet derpå til den sam
me herre kong Valdemar og Danmarks rige, undtagen dog punktet angåen
de valget af konge og angående borgen i Varberg, hvilket med hansestædernes gode vilje er opgivet. Desuden så vil vi, når de fornævnte stæder har
sendt ham deres breve herpå, at disse vore breve1) da skal være uden magt
og gives tilbage til os. Til ydermere sikkerhed for disse forskrevne artikler har
vi ladet vore stæders segl hænge under dette brev, som er givet og skrevet i
Lübeck i året 1376 på dagen før Vor Frues fødselsdag.

D

1) må sigte til brevene af 1371 27. oktober, DRB. III 9 nr. 95 flg., jf. også Ahasver v.
Brandt i Hans. Gesch.blätter 88 s. 146 med note 57.

11376]1). 7. september. Lübeck.
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Rådmændene i staden Lübeck opfordrer under henvisning tilforhandlin
gerne med kong Håkon 6. og kong Oluf stæderne i Livland til at fremsende
bekræftelsesbreve inden mikkelsdag om et år.
Vidisse 1376 21. oktober i Revalarkivet.

Tjenstvillig hilsen tilforn med velvilligt ønske om at være til behag2).
-1
Retskafne venner. Vi ønsker, at I, elskede venner, skal vide, at de
hæderværdige mænd, de herrer Jakob Pleskow og Herman v. Osenbrugge,
vore medrådmænd, sammen med adskillige andre rådsudsendinge fra han-
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sesøstæderne, forsamlet til forhandlinger i Danmarks rige, forlængst nemlig
sidst forbigangne dag før den glorrige jomfru sankt Marias himmelfartsdag,
efter at alle tvistigheder, krige, uretfærdigheder, tab og stridigheder var
ryddet af vejen og tilsidesat, i hansesøstædemes navn har sluttet og indgået
et venskabeligt forlig og en evig fred med de glorrige fyrster og herrer, de
herrer Håkon og Oluf, konger af Norge og Danmark, og med deres lande og
mænd med udtrykkeligt bifald og samtykke af deres tro råder og af samme
opnået stadfæstelser på alle gamle friheder, privilegier, rettigheder og sæd
vaner, der fordum på enhver måde er givet og tilstået nævnte stæder i fæl
lesskab eller hver for sig af Norges og Danmarks konger. Vi sidder inde med
brevet om dette forlig, denne fred og disse stadfæstelser, der er henlagt hos
os i trofast forvaring til gavn for hansestædeme, og vi bønfalder om og stræ
ber ivrigt efter, at hvis I vil deltage i denne fred og dette forlig og nyde godt
af og fryde Eder over nævnte stadfæstelser, skal I så hurtigt som muligt sørge
for at sende os Eders åbne brev ord for ord i overensstemmelse med ordlyden
af de herom affattede koncepter, der er indesluttet i dette brev, således at vi
i Eders navn yderligere kan oversende disse i løbet af tidsrummet fra nu af
og dernæst yderligere til den tilstundende ærkeenglen sankt Michaels dag
om et år til nævnte herrer konger, således som det er aftalt med denne herre
konge af Norge. Herren bevare Eder, og I skal tillidsfuldt byde over os. Skre
vet i Lübeck dagen før den strålende jomfru sankt Marias fødselsdag under
vort sekret.
Rådmændene i staden Lübeck.
1) jf. nrr. 67-68 og 75. - 2) adressen var ifølge vidissen Skal gives til de hæderværdige og om
sigtsfulde mænd, de herrer rådmænd i stædeme i Livland, nemlig Riga, Dorpat, Reval og
Pemau, vore oprigtigt elskede venner.
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Udkast til bekræftelsesbrev fra de livlandske stæder på den fred, der er
sluttet med kong Håkon 6. af Norge af hansest ædernes repræsentanter, ‘der
var forsamlet i Kalundborg’.
Afskrift i Revalarkivet.

1) Udkastet er vedlagt brevet fra Lübeck 11376| 7. september, nr. 76, og dateres derfor til
samme tidspunkt. Denne datering støttes yderligere af det forhold, at Lübecks bekræftelse er
dateret 6. september, nr. 74, og Hamburgs 15. september, nr. 82, jf. desuden løftet om be
kræftelsesbreve til kong Oluf af 7. september, nr. 75.
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Rådmændene i staden Lübeck lover Kong Oluf af overholde den overens
komst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladel
se af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at vi rådmænd i staden Lübeck erkender og bevidner åbent med
dette brev, at vi stadigt, fast og ubrudt vil overholde alle de traktater og af
taler, som i fortiden er sluttet, skrevet og beseglet mellem afdøde herr Val
demar, konge af Danmark, og riget, ærkebispen, bisperne, høvedsmændene, ridderne og væbnerne, det samme riges råder, på den ene side og hanse
søst æderne og os på den anden side både angående den evige fred og angå
ende borgene i Skåne med alle de artikler, der er udformet deri, over for
den høje fyrste og herre, herr Oluf, konge af Danmark, og hans rige, således
som vi skulde have overholdt dem over for den fornævnte kong Valdemar,
hans bedstefader, efter hvad vore åbne breve viser, som vi havde givet ham
derpå, undtagen dog punktet angående kongevalget og borgen Varberg,
som med stædernes gode vilje er opgivet. Og til vidnesbyrd og ydermere sik
kerhed for disse forskrevne artikler har vi hængt vor stads segl under dette
brev, som er givet og skrevet i Lübeck i det Herrens år 1376 på den glorrige
festdag, da Vor Frue blev født.

D

1376. 8. september. Stralsund.

79

Rådmændene i staden Stralsund lover kong Oluf at overholde den over
enskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udela
delse af punkterne om kongevalget og borgen VarbergV
Original i rigsarkivet.

1) Teksten er den samme som i nr. 78.

1376. 8. september. Greifswald.

80

Rådmændene i staden Greifswald lover kong Oluf at overholde den over
enskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udela
delse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

Teksten er den samme som i nr. 78.

75. september 1376

Nr. 81
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1376. 15. september. Hamburg.

81

Rådmændene i staden Hamburg lover kong Oluf at overholde den over
enskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udela
delse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

Teksten er den samme som i nr. 78, dog formuleres dateringen Givet i
Hamburg år 1376 efter Guds fødsel på ottendedagen efter Vor Frues fødsel
under vor stads segl.
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1376. 15. september. Hamburg.

Rådmændene i staden Hamburg lover at overholde den fred, som hanse
st ædernes udsendinge, ‘forsamlede til forhandling i Kalundborg’, havde
sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
Efter tryk i Hanserecesse.
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1376. 21. september. København.

Hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg, ridderne Fikke
Moltke, Johan Moltke, Nicolaus Alkun og Johan v. Piessen samt væbnerne
Henneke Moltke, Reimar og Henrik Bamekow erklærer, at der er sluttet
overenskomst mellem kong Oluf, dronning Margrete og Danmarks rige på
den ene side og herr Albrecht, hertug Henriks søn, på den anden angående
dennes arve krav på Danmarks rige.
Original i rigsarkivet.

i Albrecht, af Guds nåde hertug af Mecklenburg, greve af Schwerin,
herre i Stargard og Rostock, og vi Henrik, af den samme nåde hertug
af Mecklenburg, og vi Fikke Moltke af Divitz, Johan Moltke af Teutenwin
kel, Nicolaus Alkun, Johan v. Piessen, riddere, Henneke Moltke af Strelitz,
Reimar Bamekow og Henrik Bamekow, herr Ravens sønner, væbnere, er
kender og bevidner åbent med dette nærværende brev, at disse efterskrevne
aftaler er blevet aftalt og endrægtigt fastsat mellem den højbåme fyrste og
herre herr Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn på den ene side og
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den højbåme fyrste og herre herr Oluf, kong Håkon af Norges søn, og fru
Margrete, dronning af Norge, hans moder, og Danmarks rige og alle for
enede danske og alle indbyggere i Danmarks rige på den anden side, således
at den fornævnte Oluf og hans moder fru Margrete, dronning af Norge,
skal forblive ved alle deres rettigheder på den betingelse, at den fornævnte
Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn, skal forblive ukrænket ved al
sin ret og ved al sin arv af lande, borge og folk og ved det, der ved dødsfald
kan være og er tilfaldet ham af kongeriget Danmark, således som det bliver
afgjort for ham som ret af den højbåme fyrste og herre, herr Frederik,
markgreve af Meissen. Og hvis han ikke vil påtage sig det, så skal man videre
anmode borggreven af Nürnberg om det; hvis han ikke vil påtage sig det, så
skal man videre anmode kongen af Frankrig om det; hvis han ikke vil påtage
sig det, så skal man videre anmode kongen af Ungarn om det. Men hvis dis
se fornævnte fyrster ikke vil påtage sig at træffe afgørelse om det rette, eller
de måtte være afgået ved døden, så skal rigets råd i Danmark, de der bliver
sendt dertil, sammen med den højbåme fyrste og herre, fornævnte herr
Albrecht af Mecklenburgs råd, de der bliver sendt dertil, endrægtigt i fællig
på ære og tro uden argelist vælge en herre, der kan afsige og fælde en ende
lige afgørelse om det rette, således som det står skrevet foran, af hvilken
grund de er udsendt. Og så snart denne fornævnte retskendelse da er afsagt,
så skal rigets råd i Danmark, de der er sendt dertil, sammen med vort, for
nævnte hertug Albrecht af Mecklenburgs råd, de der er sendt dertil, i fællig
uden opsættelse ride eller sejle med skib til Danmark, så hurtigt de kan,
uden argelist, og så snart de betræder landet Danmark, så skal de hæderlige
mænd, herr Valdemar, biskop af Odense, herr Evert Moltke, herr Markvard Groper, herr Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris og Peder Beyer, væbne
re, fra den dag af inden det første fjerdingår være behjælpelige med, at
hvad der med rette er tilkendt den fornævnte Albrecht, hertug Henriks søn,
af kongeriget Danmark, således som det er skrevet foran, sker ham fyldest.
Hvis der ikke inden denne fornævnte tid sker ham fyldest, så skål de for
nævnte herrer, nemlig herr Valdemar, biskop af Odense, herr Evert Moltke,
herr Markvard Groper, herr Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris og Peder
Beyer, væbnere, være den forskrevne Albrecht, hertug Henriks søn, behjæl
pelige med liv, med gods og med al deres magt og med alt det, som de sid
der inde med, bortset fra Nyborg, på deres gode tro uden nogen argelist,
indtil det, der er afgjort og tilkendt ham som det rette, er sket og fuldbyrdet
for ham. Fremdeles skal Danskerne og alle indbyggerne i Danmarks rige for-
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blive ved deres frie valg og ved al deres ret og ved alle deres rettigheder, som
de har haft og har fra kongen; desuden skal det valg, som Danskerne har
foretaget, ikke komme den fornævnte Albrecht, hertug Henriks søn, kong
Valdemars datterbam, til nogen skade eller ulempe ud over, at den for
nævnte Oluf skal forblive ved sin stilling, hvortil han er valgt. Fremdeles
hvad der dér er tilkendt og afgjort for den samme Albrecht, hertug Henriks
søn, som hans ret, det skal han og vi fornævnte hertug Albrecht af Mecklenburg og hertug Henrik af Mecklenburg og vore arvinger og efterkommere
lade os nøje med og skal og vil aldrig i fremtiden rejse krav derom, således at
det kan ske ham fyldest, som med rette er tilkendt og afgjort for ham. Hvis
fremdeles denne fornævnte Albrecht, kong Valdemars datterbam, dør
uden arvinger, hvad Gud forbyde, da skal der ske det, som ret er, med det,
der da med rette er tilkendt og afgjort for ham. Hvis man fremdeles, når
dette er afgjort med rette, vil have og sætte de riddere eller de væbnere, der
har borgene i varetægt, fra borgene, så må man ikke afsætte dem, uden at
man giver dem så meget for deres skade, som det er rimeligt og passende.
Fremdeles medtager vi fornævnte hertug Albrecht og hertug Henrik, hertu
ger af Mecklenburg, alle vore hjælpere i denne fredsslutning og fred, nemlig
vor nådige herre kejseren og hans sønner, nemlig den romerske konge og
markgreverne af Brandenburg. Desuden skal greverne af Holsten selv stille
sikkerhed for fredsslutningen og freden. Desuden skal vor søn kong Albrecht
af Sverige selv stille sikkerhed for freden. Alle disse forskrevne punkter og ar
tikler og hver enkelt for sig lover vi fornævnte Albrecht og Henrik, hertuger
af Mecklenburg, og vi Fikke Moltke af Divitz, Johan Moltke af Teutenwinkel, Nicolaus Alkun, Johan v. Piessen, riddere, Henneke Moltke af Strelitz,
Reimar Barnekow og Henrik Barnekow, herr Ravens sønner, væbnere, på
vor gode tro at overholde stadigt og fast uden nogen argelist over for den for
nævnte herr Valdemar, biskop af Odense, herr Evert Moltke, herr Markvard Groper, herr Jens Nielsen, riddere, Erik Nielsen af Hørsholm, Bosse
Paris og Peder Beyer, væbnere, og til vidnesbyrd herom har vi alle ladet vore
segl hænge under dette brev, der er givet i København år 1376 efter Guds
fødsel på den hellige apostel og evangelist sankt Matthæus’ dag.
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1376. 21. september. København.

Biskop Valdemar af Odense, Evert Moltke, Markvard Groper, Jens Niel
sen, riddere, Bosse Paris og Peder Beyer, væbnere, udsteder genbrev til nr.
83.

79

21. september 1376

Nr. 84

Original i Schwerinarkivet.

i Valdemar, af Guds nåde biskop af Odense, Evert Mokke, Markvard
Groper, Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris og Peder Beyer, væbnere,
erkender og bevidner åbent med dette nærværende brev, at disse efterskrevne aftaler er blevet aftalt og endrægtigt fastsat mellem den høje fyrste, herr
Oluf, konge af Danmark, og den høje fyrstinde, fru Margrete, dronning af
Norge, hans moder, og Danmarks rige og alle forenede Danske og alle indbyggerne i Danmarks rige på den ene side og herr Albrecht, hertug Henrik
af Mecklenburgs søn, på den anden side, således at den fornævnte høje fyr
ste, herr Oluf, konge af Danmark, og hans moder fru Margrete, dronning
af Norge, skal forblive ved alle deres rettigheder på den betingelse, at den
fornævnte Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn, skal forblive
ukrænket ved al sin ret og ved al sin arv af lande, borge og folk og ved det,
der ved dødsfald kan være og er tilfaldet ham af kongeriget Danmark, såle
des som det bliver afgjort for ham som ret af den højbåme fyrste og herre,
herr Frederik, markgreve af Meissen. Og hvis han ikke vil påtage sig det, så
skal man videre anmode borggreven af Nürnberg om det. Hvis han ikke vil
påtage sig det, så skal man videre anmode kongen af Frankrig om det. Hvis
han ikke vil påtage sig det, så skal man videre anmode kongen af Ungarn
om det. Men hvis disse fornævnte fyrster ikke vil påtage sig at træffe afgørel
se om det rette, eller de måtte være afgået ved døden, så skal rigets råd i
Danmark, de der bliver sendt dertil, sammen med herr Albrecht, hertug af
Mecklenburgs råd, de der bliver sendt dertil, endrægtigt i fællig på ære og
tro uden argelist vælge en herre, der kan afsige og fælde en endelig afgørelse
om det rette, således som det står skrevet foran, af hvilken grund de er ud
sendt. Og så snart denne fornævnte retskendelse da er afsagt, så skal rigets
råd i Danmark, de der er sendt dertil, sammen med fornævnte hertug Al
brecht af Mecklenburgs råd, de der er sendt dertil, i fællig uden opsættelse
ride eller sejle med skib til Danmark, så hurtigt de kan, uden argelist, og så
snart de betræder landet Danmark, så skal vi Valdemar, biskop af Odense,
Evert Moltke, Markvard Groper, Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris og Peder
Beyer, væbnere, fra den dag af inden det første fjerdingår være behjælpeli
ge med, at hvad der med rette er tilkendt den fornævnte Albrecht, hertug
Henriks søn, af kongeriget Danmark, således som det er skrevet foran, sker
ham fyldest. Hvis der ikke inden denne fornævnte tid sker ham fyldest, så
skal vi fornævnte Valdemar, biskop af Odense, Evert Moltke, Markvard
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Groper, Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris og Peder Beyer, væbnere, være
den fornævnte Albrecht, hertug Henriks søn, behjælpelige med liv, med
gods, med al vor magt og med alt det, som vi sidder inde med, bortset fra
Nyborg, på vor gode tro uden nogen argelist, indtil det, der er afgjort og til
kendt ham som det rette, er sket og fuldbyrdet for ham. Fremdeles skal
Danskerne og alle indbyggerne i Danmarks rige forblive ved deres frie valg
og ved al deres ret og ved alle deres privilegier, som de har haft og har fra
kongerne; desuden skal det valg, som Danskerne har foretaget, ikke komme
den fornævnte Albrecht, hertug Henriks søn, kong Valdemars datterbam,
til nogen skade eller ulempe ud over, at kong Oluf skal forblive ved sin stil
ling, hvortil han er valgt. Fremdeles hvad der dér er tilkendt og afgjort for
den samme Albrecht, hertug Henriks søn, som hans ret, det skal han og
hans bedstefader, hertug Albrecht af Mecklenburg, og hans fader, hertug
Henrik af Mecklenburg, og deres arvinger og efterkommere lade sig nøje
med og skal og vil aldrig i fremtiden rejse krav derom, således at det kan ske
ham fyldest, som med rette er tilkendt og afgjort for ham. Hvis fremdeles
hertug Albrecht, kong Valdemars datterbam, dør uden arvinger, da skal
der ske det, som ret er, med det, der da med rette er tilkendt ham. Hvis
man fremdeles, når dette er afgjort med rette, vil have og sætte de riddere
eller de væbnere, der har borgene i varetægt, fra borgene, så må man ikke
afsætte dem, uden at man giver dem så meget for deres skade, som det er ri
meligt og passende. Fremdeles medtager vi fornævnte Valdemar, biskop af
Odense, Evert Moltke, Markvard Groper, Jens Nielsen, riddere, Bosse Paris
og Peder Beyer, væbnere, på vor herre kong Olufs vegne alle vore hjælpere i
denne fredsslutning og fred, nemlig kong Håkon; vil han være med deri, så
skal han selv stille sikkerhed for freden for to år; fremdeles hertugerne af
Stettin og hertug Erik af Sachsen; hvem der vil være med deri sammen med
os, han skal selv stille sikkerhed for fredsslutningen og freden. Alle disse for
skrevne punkter og artikler og hver enkelt for sig lover vi Valdemar, biskop
af Odense, Evert Moltke, Markvard Groper, Jens Nielsen, riddere, Bosse Pa
ris og Peder Beyer, væbnere, på vor gode tro at overholde stadigt og fast
uden nogen argelist over for de højbåme fyrster herr Albrecht, hertug af
Mecklenburg, hertug Henrik af Mecklenburg, herr Fikke Moltke af Divitz,
herr Johan Moltke af Teutenwinkel, herr Nicolaus Alkun, herr Johan v.
Piessen, riddere, Henneke Moltke af Strelitz, Reimar Bamekow og Henrik
Bamekow, herr Ravens sønner, væbnere. Til vidnesbyrd herom har vi alle
ladet vore segl hænge under dette brev, der er givet i København år 1376 ef
ter Guds fødsel på den hellige apostel og evangelist sankt Matthæus’ dag.
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Ridderne Tue Galens og Anders Jakobsens genbrev til nr. 83.
Original i Schwerinarkivet.

i Tue Galen og Anders Jakobsen, riddere, erkender og bevidner åbent
med dette nærværende brev, at disse efterskrevne aftaler er blevet
aftalt og endrægtigt fastsat mellem den høje fyrste, herr Oluf, konge af
Danmark, og den høje fyrstinde, fru Margrete, dronning af Norge, hans
moder, og Danmarks rige og alle forenede Danske og alle indbyggere i Dan
marks rige på den ene side og herr Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn, på den anden side, således at den fornævnte høje fyrste herr
Oluf, konge af Danmark, og hans moder fru Margrete, dronning af Norge,
skal forblive ved alle deres rettigheder på den betingelse (— — — j1) betræ
der landet Danmark, så skal vi fornævnte herr Tue Galen og herr Anders Ja
kobsen, fra den dag af inden det første fjerdingår (— — — j1') sker ham fyl
dest, så skal vi fornævnte herr Tue Galen og herr Anders Jakobsen, riddere,
alle være den forskrevne Albrecht, hertug Henriks søn, behjælpelige med
liv, med gods, med al vor magt og med alt det, som vi sidder inde med, på
vor gode tro uden nogen argelist (— — —fra borgene, så må man ikke
afsætte dem, uden man giver dem så meget for deres skade, som det er ri
meligt og passende. Fremdeles medtager vi fornævnte Tue Galen og Anders
Jakobsen, riddere, på vor herre kong Olufs vegne alle vore hjælpere i denne
fredsslutning og fred, nemlig kong Håkon; vil han (— — — j1) lover vi for
nævnte Tue Galen og Anders Jakobsen, riddere, på vor gode tro at overhol
de stadigt og fast uden nogen argelist over for de højbåme fyrster, herr Al
brecht, hertug af Mecklenborg, hertug Henrik af Mecklenburg, Raven v.
Barnekow, Fikke Moltke af Strietfeld, Kristian Bosel, Detlev v. Ziile, Hen
ning Knop, Henrik Parow, riddere. Til vidnesbyrd herom har vi begge ladet
vore segl hænge under dette brev, der er givet i København år 1376 efter
Guds fødsel på den hellige apostel og evangelist sankt Matthæus’ dag.
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1376. 21. september. København.
Erik Nielsen af Hørsholms genbrev til nr. 83.
Original i Schwerinarkivet.
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eg Erik Nielsen af Hørsholm erkender og bevidner åbent med dette nær

J

værende brev, at disse efterskrevne aftaler er blevet aftalt og endrægtigt
fastsat mellem den høje fyrste, herr Oluf, konge af Danmark, og den høje
fyrstinde, fru Margrete, dronning af Norge, hans moder, og Danmarks rige
og alle forenede Danske og alle indbyggere i Danmarks rige på den ene side
og herr Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn, på den anden side
(— — — j1) betræder landet Danmark, så skal jeg fornævnte Erik Nielsen
fra den dag af inden det første fjerdingår (— — — j1) sker ham fyldest, så
skal jeg fornævnte Erik Nielsen være den forskrevne Albrecht, hertug Hen
riks søn, behjælpelig med liv, med gods, med al min magt og med alt det,
som jeg har, på min gode tro uden nogen argelist, (— — — )^ som det er ri
meligt og passende. Alle disse forskrevne punkter og artikler og hver enkelt
for sig lover jeg fornævnte Erik Nielsen på min gode tro at overholde stadigt
og fast uden nogen argelist over for de højbåme fyrster og herrer, herr Al
brecht, hertug af Mecklenburg, hertug Henrik af Mecklenburg, herr Fikke
Mokke af Divitz, herr Johan Mokke af Teutenwinkel, herr Nicolaus Alkun,
herr Johan v. Piessen, riddere, Henneke Mokke af Strelitz, Reimar Barnekow og Henrik Bamekow, herr Ravens sønner, væbnere. Og til vidnesbyrd
herom har jeg fornævnte Erik Nielsen ladet mit segl hænge under dette
brev, der er givet i København år 1376 efter Guds fødsel på den hellige apo
stel og evangelist sankt Matthæus dag.
1) for de forkortede formler se nr. 84.
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1376. 21. september. København.

Biskop Niels af Roskilde, Oluf Bjørnsen, Peder Grubbe ogJakob Olufsen,
riddere, Konrad og Evert Moltke, væbnere, udsteder genbrev til nr. 83.
Original i Schwerinarkivet.

i Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, Oluf Bjømsen, Peder Grub
be, Jakob Olufsen, riddere, Konrad Mokke og Evert Mokke, hans søn,
væbnere, erkender og bevidner åbent med dette nærværende brev, at disse
efterskrevne aftaler er blevet aftalt og endrægtigt fastsat mellem den høje
fyrste herr Oluf, konge af Danmark, og den høje fyrstinde fru Margrete,
dronning af Norge, hans moder (— — — j1) betræder landet Danmark, så
skal vi Niels, biskop af Roskilde, Oluf Bjømsen, Peder Grubbe, Jakob Oluf
sen, riddere, Konrad Mokke og Evert Mokke, hans søn, væbnere, fra den
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dag af inden det første fjerdingår (— — — )^ sker ham fyldest, så skal vi for
nævnte Niels, biskop af Roskilde, fornævnte Oluf Bjømsen, Peder Grubbe,
Jakob Olufsen, riddere, Konrad Mokke og Evert Mokke, hans søn, væbne
re, være den forskrevne Albrecht, hertug Henriks søn, behjælpelige med liv,
med gods, med al vor magt og med alt det, som vi sidder inde med, bortset
fra Kalundborg, på vor gode tro (— — — j1) som det er rimeligt og passen
de. Fremdeles medtager vi fornævnte Niels, biskop af Roskilde, Oluf Bjørn sen, Peder Grubbe, Jakob Olufsen, riddere, Konrad Mokke og Evert Mok
ke, på vor herre kong Olufs vegne alle (— — — j1) lover vi fornævnte Niels,
biskop, fornævnte Oluf Bjømsen, Peder Grubbe, Jakob Olufsen, riddere,
Konrad Moltke og Evert Mokke, væbnere, på vor gode tro at overholde sta
digt og fast uden nogen argelist over for de højbåme fyrster herr Albrecht,
hertug af Mecklenburg, hertug Henrik af Mecklenburg, herr Raven v. Barnekow, herr Fikke Mokke af Strietfeld, herr Kristian Bosel, herr Detlev v.
Züle, herr Henning Knop og herr Henrik Parow, riddere. Til vidnesbyrd
herom har vi alle ladet vore segl hænge under dette brev, der er givet i Kø
benhavn år 1376 efter Guds fødsel på den hellige apostel og evangelist sankt
Matthæus’ dag.
1) for de forkortede formler se nr. 84.

1376. Omkr. 22. september^. Lübeck
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Adelheid, herr Lyder Limbæks hustru, erkender at have modtaget 183
mark og 12 skilling, som herr Henning Meinerstorp havde overgivet til herr
Jakob Pleskow.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

ån skal vide, at fru Adelheid, herr Lyder Limbæks hustru, i nærværel af de herrer Hartman Pepersak, borgmester, Godskalk v. Attendorn
samt Detlev Mane og mig, notaren, erkendte, at hun af herr Jakob Pleskow
har modtaget og fuldstændigt oppebåret 200 mark penge minus 16 mark og
4 skilling, hvilke penge herr Henning Meinerstorp iøvrigt overgav til herr Ja
kob Pleskow med den udtalte betingelse, at enhver der måtte kunne over
give nævnte herr Jakob fornævnte herr Hennings brev, til vedkommende
skulde han overdrage ovennævnte penge, og eftersom fornævnte frue over
gav dette brev fra herr Henning, overgav denne herr Jakob hende fornævnte
penge, og hun erklærede for sig og for fornævnte herr Henning og alle,
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hvem det vedkommer, denne herr Jakob og hans arvinger for kvit og løst fra
enhver påmindelse angående disse penge.
1) datum står øverst på siden i håndskriftet.
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[1376]1). 24. september. Lübeck.

Rådmændene i staden Lübeck meddeler de livlandske stæder som svar på
et brevfra disse, at der erført forhandlinger med rådmændene på Gotland,
at Henning Podebusk skal have 1000 mark stralsundsk for at føre tilsyn med
borgene i Skåne, og anfører til slut resultatet afforhandlingerne i Brügge og
i England.
Efter tryk i Hanserecesse.

jenstvillig hilsen tilform med velvilligt ønske om at være til behag.
Vi ønsker, at I, elskede mænd, skal vide, at vi ærbødigt har modtaget
og klart forstået Eders brev . . . Eftersom I fremdeles skriver, at I i ikke ringe
grad undrer Eder over, at intet hidtil er rettet til Eder angående tolden i lan
det Skåne, svarer vi dertil, at der hvert år skal gives Henning Podebusk 1000
mark stralsundske penge til forvaring og af hensyn til borgene i Skåne, og at
der ligeledes ikke er fordelt nogen penge mellem hansestædeme, efter at I
sidst er skiltes fra os, men blot mellem de stæder, som tidligere havde udre
det deres penge til forvaring af nævnte borge. Men så snart der fremkom
mer nogle penge af nævnte told, som skal deles mellem hansestædeme, skal
vi oprigtigt tænke på Eders tarv som på vort eget . . . Skrevet i Lübeck ons
dag næst før ærkeenglen sankt Michaels dag under vort sekret.
Rådmændene i staden Lübeck.

T

1) Henning Podebusk overtog tilsynet med borgene i Skåne 1375 25. oktober, DRB. III 9
nr. 524; forhandlingerne med Briigge og med englænderne fandt sted i 1375, jf. Hanserec. II
nr. 97-103.
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1376. 29. september

Jon, sognepræst i Store-Fuglede, Peder Boie og Mikkel Boldesen, kirke
værger sammesteds, meddeler, at de har bortforpagtet kirkens gods i Flinte rup til Peder Brand, bymand i Kalundborg, for livstid.
Afskrift i stadfæstelse i rigsarkivet.

29. september 13 76
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Nr. 92

on, præsteviet mand, sognepræst i Store-Fuglede, Peder Boie og Mikkel

J

Boldesen, samme kirkes værger, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi med enstemmigt samtykke
af sognefolkene, der særligt er blevet adspurgt herom, til nærværende brev
viser Peder Brand, bymand i Kalundborg, på livstid har bortforpagtet noget
gods tilhørende sankt Peders kirke i Store-Fuglede i landsbyen Flinterup,
nemlig en gård på syv ørtug skyldjord, på hvilken Mogens bor, for tre pund
korn, og to øre skyldjord, af hvilke en trediedel tilhører præsten, på hvilke
Peder Tuesen bor, for en halv mark sølv, hvert år at betale før kyndelmisse,
på den betingelse, at samme Peder Brand skal bebygge og besætte nævnte
gods, så godt han formår, hvilket gods, siger jeg, efter hans død frit skal til
falde nævnte kirke og præst uden noget vederlag eller nogen indsigelse fra
nogen som helst lige så frit, som da han først tog imod det. Til vidnesbyrd
herom er vore segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de go
de mænd Niels Degn af Tygestrup og Torsten Kåre. Givet i det Herrens år
1376 på ærkeenglen sankt Michaels dag.

1376. 29. september.
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Rådmændene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og
Braunsberg lover kong Oluf at overholde den overenskomst, der blev sluttet
med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladelse af punkterne om
kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

Teksten er identisk med teksten i nr. 78, dog formuleres slutningen Til
yderligere vidnesbyrd om disse punkter har vi hængt vore fornævnte stæders
segl under dette brev, som er givet år 1376 efter Guds fødsel på den hellige
St. Michaels dag.

1376. 29. september. Marienburg.1*.
Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
Afskrift i Danzig.
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29. september 13 76
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< 1 > Først skal der mindes om de breve, der skal oversendes til kongerne
af Danmark og Norge, hvis ordlyd vi nu har, og disse breve skal de herrer fra
Thorn affatte og yderligere ordne for de andre stæder i Preussen.
<2> Fremdeles skal enhver holde drøftelse i sit råd angående borgene i
Skåne, der skal holdes.
Brevet til kongen af Danmark bør affattes og oversendes til ham, jo
hurtigere, jo bedre.
Brevet til kongen af Norge bør oversendes samme i løbet af et år
fra sankt Michaels dag.
Fremdeles skal der sendes et brev til herr Jakob Pleskow i Lubeck
på Langelows vegne, som nærede mistillid til stædeme i Preussen, i den ret
ning, at stæderne i Preussen vil betro deres sag til herr Jakob Pleskow, herr
Bertram Wulflam, herr Henning Podebusk og herr Oluf Bjørnsen, og dette
brev skal de herrer rådmænd i Elbing afsende.
Fremdeles skal herr Johan Volmesten underrette de andre stæder
om, hvorledes pundtolden skal indsamles på (Marie) renselsesdag.
1) datum er anført i overskriften til afskriften.

1376. 29. september.
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Rådmændene i stæderne Kulm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og
Braunsberg lover at overholde den fred, som hansestædernes udsendinge,
‘forsamlet til forhandling i Kalundborg’, havde sluttet med kong Håkon 6.
af Norge.
Original i Stralsund.

94

11376. Efter 29. september|.b.

(Staden Elbing) meddeler (herr Oluf Bjørnsen, høvedsmand på Gurre),
som svar på dennes brev, at borgmesteren Johan Volmesten som lovet har
forelagt de preussiske stæder sagen om det drab, som disse stæder har fået
skylden for, og at stæderne har godkendt Johan Volmesten, Henning Pode
busk, borgmestrene Jakob Pleskow og Bertram Wulflam i Lübeck og Stral
sund som mæglingsmænd i sagen.
Transsumpt i Danzig.
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[Efter 29. september 1376]

Nr. 94

ed forud anført oprigtig venlig hilsen i al ærbødighed og ære.
Navnkundige herre. I skal vide, agtværdige herre, at vi sømmeligt
har modtaget og fuldstændigt og såre vel forstået Eders brev, der særligt var
rettet til os, i hvilket I skriver til os, at vor borgmester, som for nylig sammen
med rådsudsendinge fra andre stæder var til dagtingning i Danmark, havde
lovet Eder, gode herre, at han vilde meddele Eder stædernes svar angående
drabet på en ihjelslagen, hvorom I forsøger at rejse sag og anklage over for
landet Preussen. Herom skal I, højmodige, velbyrdige herre, underrettes
ved en redegørelse om, at samme vor borgmester, nemlig Johan Volmesten,
som havde været udsendt af de preussiske stæder til nævnte forhandling, der
blev holdt i Danmark, efter at han dernæst var vendt tilbage til vort land,
fuldstændigt har underrettet os om samme ihjelslagne og omstændigheder 
ne ved drabet, således som I har berettet for ham, idet han forsikrede, at
fornævnte sag ifølge indberetning af herr Jakob Pleskow, borgmester i Lü
beck, sammesteds i Danmark var overladt herr Henning Podebusk og Eder
og denne herr Jakob Pleskow samt herr Bertram Wulflam, borgmester i
Stralsund, til forligelse, når blot samtykke fra stæderne i Preussen i denne
sag vilde blive meddelt Eder, og han har medbragt samme budskab til rådmændene fra stæderne i Preussen, medens de senere holdt møde i Marien
burg, hvilke straks valgte Eder fire til voldgiftsmænd ved deres brev, rettet
til herr Jakob Pleskow, og som indeholdt vor hensigt, og satte Eder i spidsen
som befuldmægtigede til at forlige nævnte sag. Alt, hvad I derfor måtte be
fale os at gøre for at rense vor uskyld, når I fire ærværdige mænd holder mø
de herom, dette vil vi ubetinget gøre uden undskyldning. Desuden mødes
hansesøstædernes rådmænd, således som vi stoler på, nu førstkommende
sankt Hans dag i Lübeck for at holde forhandling, hvor vi over for dem, der
måtte være til stede, agter at fremsætte svar om vor endelige hensigt i denne
sag. Derfor, stormægtige herre, skal I med henblik på vor kærlighed tillade,
at nævnte sag og alle dens omstændigheder henstår ukæret under god ud
sættelse indtil fornævnte sankt Hans dag uden plage eller fortræd for nogen
fra Preussen. Herren bevare Eder.

M

1) Det udaterede brev må være udstedt af Elbing, jf. formuleringen »vor borgmester, nem
lig Johan Volmesten«, og modtageren er Oluf Bjørnsen, jf. transsumptet nr. 95. Den omtalte
drabssag er som lovet blevet forelagt for de preussiske stæder under forhandlingerne i Marien
burg 1376 29. september, nr. 92, hvor Johan Volmesten også er til stede. Brevet er da afsendt
kort efter og omtrent samtidig med det i nr. 92 omtalte brev til Jakob Pleskow.

Nr. 95

[Efter 29. september 13 76]
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|1376. Efter 29. september!1*.

88

Johan Volmesten meddeler Walraven, borgmester i Danzig, ordlyden af
brevet til Oluf Bjørnsen af \1376. Efter 29. september].
Original i Danzig.

ed forud anført oprigtig venlig hilsen (o.s.v. = nr. 94)^ Ordlyden
af det brev, der er sendt til herr Oluf Bjømsen, ridder, høvedsmand
på borgen Gurre.
Johan Volmesten.

M

1) transsumptet er sandsynligvis samtidig med det transsumerede brev. - 2) adressen står på
brevet bagside Skal overgives til den hæderværdige mand herr Walraven, borgmester i DanZlg-
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(13)76. 30. september. Avignon.

Den pavelige skatmester Petrus, biskop af Maguelonne, kvitterer biskop
Henrik af Øsel, tidligere kollektor i Danmarks, Sveriges og Norges riger, for
indbetaling af 670 guldfloriner som afslutning på regnskabet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

etrus, af Guds miskundhed biskop af Maguelonne, den herre pavens
skatmester, til alle, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi bringer det med dette brevs ordlyd til Eders alles kundskab, at den ær
værdige fader i Kristus herr Henrik, biskop af Øsel, fordum det apostoliske
sædes nuntius og kollektor i rigerne Danmark, Sverige og Norge, ved Philippus Astazii, købmand og indvåner i Avignon, dags dato har ladet betale og
overgive 670 guldfloriner efter kammervægt til os, der modtog dem i det
apostoliske kammers navn, til nedbringning af den store sum, som han skyl
der det samme kammer, som restbeløb og afslutning af hans regnskaber,
som han sidst har aflagt til samme kammer, således som det videre indehol
des i det dokument,1) der er modtaget i denne sag af magister Jacobus de
Solegiis, nævnte kammers notar. Vi frigør og kvitterer med dette brev denne
herr biskop, hans kirke og hans efterfølgere og deres gods for de således ind
betalte beløb. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev skrive og befæste
med vort segl. Givet i Avignon den 30. september år (13)76.

P

1) kendes ikke.
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16. oktober 13 76
1376. 14. oktober. Lübeck.

Nr. 99
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Rådet i Lübeck transsumerer kong Håkon 6. af Norges brev aj 1376 14.
august, nr. 61. Givet i Lübeck i det Herrens år 1376 på martyren St. Ka
lixtus’ dag. ’
Original i Hamburg.

1376. 14. oktober. Lübeck.

98

Rådmændene i staden Lübeck transsumerer kong Olufs brev af 1376 16.
august.
Afskrift i Hamburg.

i, rådmændene i staden Lübeck ønsker med dette brev, at det skal væ
re vitterligt for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, idet vi
offentligt erklærer, at vi af den glorrige fyrste og herre herr Oluf, de Dam
skes, Venders og Goters konge, har modtaget et brev af neden foranførte
ordlyd til brug for staden Hamburg og hansesøstæderne og har det i trofast
varetægt, hvis ordlyd vi har ladet optage i dette brev med disse ord. 1 Guds
navn, amen. Det skal være vitterligt (o.s.v. = nr. 67). Og til klart vidnes
byrd om det fornævnte er vor stads sekret hængt under dette brev. Givet i
Lübeck i det Herrens år 1376 på selve martyren Kalixtus’ dag.

V

1376. 16. oktober.

99

Dronning Margrete skænker en monstrans aj ædelsten og guld til kapitlet
i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

argrete, af Guds nåde Sveriges og Norges dronning, til alle, der ser
dette brev, hilsen med alles frelser.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, at vi til Guds ære og til pryd for
kirken i Lund gavmildt har skænket det ærværdige kapitel ved samme kirke
i Lund en monstrans, fremstillet af en stor beryl og andre kostbare stene og
guld, med de i denne opbevarede relikvier, at besidde med rette evindelig,

M

Nr. 100

17. oktober 13 76
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og som ingensinde må afhændes fra denne kirke af nogen som helst eller
fjernes derfra under noget som helst søgt påskud. Til vidnesbyrd om denne
gave har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år
1376 på sankt Gallus’ dag.

100

1376. 17. oktober. Åbenrå.

Grev Klaus af Holsten og Stormam, herre til Sønderjylland, stadfæst er
abbed Thomas i Løguni klosters skødning af dettes gods på Skast og Branderup mark til fru Katerine, enke efter Niels Bramdrup, til gengæld for
hendes skødning til klostret af gården Kogsted og alt hendes gods på Abterp
mark.
Afskrift i Løgumbogen.

laus, af Guds nåde greve af Holsten og Stormarn og herre til Sønder
jylland, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evin
delig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1376 dagen før
evangelisten Lucas’ dag var den fromme mand herr Thomas, abbed i Løgum, og fru Katerine, enke efter Niels Bramdrup, til stede for os og overgav
og skødede til hinanden nedenfor anførte gods. For det første overgav og
skødede herr abbeden til omtalte fru Katerine alt sit klosters gods på Skast
mark, nemlig hus, toft og seks øre jord med enge og græsgange, intet undta
get, fremdeles en markjord på Branderup mark med hvilken som helst toft
hun måtte vælge undtagen den, som er bebygget. Men fru Katerine skødede
og overgav på sin side til fornævnte herr abbed gården Kogsted med alle
dens tilliggender, nemlig seks øre og to ørtug jord samt med enge, græsgan
ge, fiskevande, intet undtaget, og på samme måde alt sit gods på Abterp
mark, nemlig huse, tofter og tolv øre jord med enge, græsgange, fiskevande,
intet undtaget. Og eftersom omtalte herr abbed fik en halv mark og to ørtug
jord mere, end han udredte, enedes begge af den grund om at lægge afgø
relsen i hænderne på de gode mænd, nemlig Sønnike Arnestsen og Otto
Snafs, Hartvig Eriksen og Jens Esbernsen som voldgiftsmænd, så at begge i
lige måde vilde være tilfredse med, hvad de vilde pålægge fornævnte abbed
at yde samme fru Katerine til vederlag enten i rede penge i gængs mønt eller
i dertil svarende værdier for den overskydende jord. Men vi godkender samt

K

26. oktober 1376
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Nr. 102

stadfæster med dette brev disse såvel rosværdigt som lovligt udførte skødnin
ger og overgivelser, idet vi tildømmer Løgum kloster ovennævnte gods, ukæ
ret at besidde uden indsigelse fra hvem som helst, og forbyder, at nogen, af
hvad stand han end er, for fremtiden på nogen måde vover at forulempe
omtalte klostergivne mænd i Løgum kloster med hensyn til det fornævnte
gods. Givet i Åbenrå år og dag som ovenfor.

1376. Omkr. 25. oktober^. Lübeck.

101

Telse, enke efter Herman Petrinelle, pantsætter sin ejendomsret til et hus
i Smedegade i Lübeck til Bernhard Tusfeld og Henrik Schele, fordi disse
stillede sikkerhed for den afdøde til Smale Henze, borger i Odense.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

an skal vide, at Telse, enke efter Herman Petrinelle, var til stede for
rådet med sine børn og formyndere og pantsatte ejendomsretten til
sit hus til Bernhard Tusfeld og Henrik Schele, således som det ligger i Sme
degade nær Johan Dorschs hus, for det løfte, som disse aflagde for hendes
fornævnte ægtefælle til Smale Henze, borger i Odense, angående 200 mark
penge i overensstemmelse med det brevs vidnesbyrd, som samme Henze har,
og som er beseglet med Hermans og hans fornævnte medloveres segl, således
at fornævnte ejendomsret til huset skal være disse et værn mod ethvert tab,
som de kan pådrage sig på grund af dette løfte.

M

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

1376. 26. oktober. Roskilde.

102

Hertug Bugislav 6. af Pommem(- Wolgast), fyrste af Rügen, træder i tje
neste hos kong Oluf, kong Håkon 6. af Norge og dronning Margrete og lo
ver dem hjælp mod deres fjender, herunder hertugen af Mecklenburg.
Original i rigsarkivet.

i Bugislav, af Guds nåde hertug af Stettin, fyrste af Rügen, Pommeranemes, Kassubemes og Vendernes herre, erkender åbent med dette
brev, at vi og vore arvinger er trådt og træder i tjeneste hos og til hjælp for
de højbåme fyrster og herrer, herr Oluf, konge af Danmark, herr Håkon,
konge af Norge og Sverige, og den højbåme fyrstinde og frue, fru Margrete,

V

Nr. 103

27. oktober 1376
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dronning af Norge og Sverige, og for Danmarks rige, således at vi skal og vil
trofast være dem behjælpelige i al deres nød og i alle deres krige og vil af al
vor magt på vor tro uden argelist fastholde besiddelsen af deres riger og af al
rettighed for dem. Hvis nogen øver uret mod disse fornævnte herrer, herr
Oluf, herr Håkon, fru Margrete med hensyn til deres riger, hvad enten der
derved bliver øvet uret mod dem eller hvem der øver uret mod dem, det væ
re sig hertugerne af Mecklenburg eller deres børn eller deres hjælpere eller
hvem det være vil, deres fjender skal og vil vi straks være, når disse for
nævnte herr Oluf eller herr Håkon eller fru Margrete kræver det af os gen
nem deres sendebud eller ved deres breve, og vi skal aldrig forlige eller forso
ne os med deres fjender eller slutte fred med dem, uden at vi gør det med til
slutning og samtykke af de fornævnte herrer, herr Oluf, herr Håkon og fru
Margrete, og vi skal og vil følge dem i godt og ondt. Hvis vi fornævnte her
tug Bugislav stævner de fornævnte herrer, kong Oluf, kong Håkon eller fru
Margrete over havet til os til vor tjeneste i Tyskland for at hjælpe os, når de
da skal rejse til os over havet, så skal vi anordne og skaffe dem og deres folk
underhold og fortæring og skal indestå dem for al skade på vejen ud fra de
res riger og tilbage igen, og hvad disse fornævnte kong Oluf, kong Håkon og
fru Margrete yder os af hjælp i Danmark, i Norge eller i Sverige mod vore
fjender, derved skal de selv stå inde for skade og fordel. Alle disse forskrevne
punkter og artikler og hver enkelt for sig lover vi fornævnte Bugislav, hertug
af Stettin, og vore arvinger på vor tro at overholde stadigt, fast og ubrydeligt
uden udflugter og argelist over for de fornævnte herrer, herr Oluf, herr Hå
kon og fru Margrete og deres arvinger, og til yderligere sikkerhed for over
holdelsen af alle disse punkter og artikler, således som det står skrevet foran,
har vi fornævnte hertug Bugislav ladet vort segl hænge under dette brev, og
til vidnesbyrd har vi Nicolaus Koller, Henning v. Pentz og Lydeke v. Divitz,
riddere, ladet vore segl hænge under dette brev, der er givet i Roskilde år
1376 efter Guds fødsel søndagen før de hellige apostle Simon og Judas’ dag.

103

1376. 27. oktober. Roskilde.

Ærkebiskop Niels af Lund eftergiver alle, der besøger Roskilde sankt Cla
ra kloster og bederfor de afdøde eller rækker klosterkirkens bygningsfond en
hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirke bod og stadfæster klo
strets afladsbreve.
Original i den amamagnæanske samling.
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1. november 1376

Nr. 105

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle
troende kristne, til hvem dette brev når, hilsen med vor herre Jesus
Kristus.
Eftersom1) det er fromt at bede for de afdøde, for at de kan løses fra deres
synder2), mener vi, at vi øver en kærkommen og Gud velbehagelig gerning,
hver gang vi ansporer de troendes sind til kærlighedens og fromhedens ger
ninger. Derfor eftergiver vi i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed
og de hellige apostle Petrus og Paulus’ myndighed barmhjertigt alle, der fø
ler sand anger og bekender deres synder, og som besøger sankt Clarasøstrenes kloster i Roskilde og på den dag af et fromt sind fremsiger et Fadervor
tillige med et Ave Maria for alle afdøde troendes sjæle, eller som rækker en
hjælpende hånd til denne klosterkirkes bygningsfond, 40 dage af den dem
pålagte kirkebod, idet vi med dette brev stadfæster de afladsbreve, der li
gegyldigt af hvem er tilstået samme kloster. Til vidnesbyrd herom er vort
segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1376 dagen
før de hellige apostle Simon og Judas’ dag.

N

1) jf. DRB. II 6 nr. 470. - 2) 2. Macc. 12, 46 (Vulgata).

1376. 27. oktober. Lübeck.
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Biskop Bertram af Lübeck stadfæster, at Goswin Borrentin, kannik i Lü
beck, Konrad Rorebrand, evig vikar sammesteds, Jakob Pleskow, borgme
ster, Detlev Mane og Radike Dovendeghe, borgere sammesteds, som ekseku
torer af den afdøde kannik Albert Stralendorps testamente har indstiftet et
evigt vikardømme ved domkirken i Lübeck af afgifterfra landsbyen Deventze i Giekau sogn, erhvervet ‘for gods, efterladt af herr Stig Andersen, ridder,
Århus stift
samt af afgifter, erhvervet af borgmestre og råd i Neustadt.
Original på Gottorp.
1) jf. DRB. HI 9 nr. 460.

1376. 1. november. Kalundborg.

105

Kong Oluf, kong Håkon 6. af Norge, dronning Margrete og Danmarks ri
ge slutter forbund med hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg og lover ham
at betale 5500 lødige mark, hvoraf 3500 mark skal udredes af told og andre
indkomster i Skanør og Falster bo.
Original på Gottorp.

Nr. 105

1. november 1376
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i Oluf, af Guds nåde de Danskes, Goters og Venders konge, og vi
Håkon, af den samme nåde konge af Sverige og Norge, og vi fru Mar
grete, af den samme nåde dronning af Sverige og Norge, og vore arvinger og
Danmarks rige erkender og bevidner åbent med dette nærværende brev, at
vi i troskab skal og vil være den højbåme fyrste hertug Erik af Sachsen den
yngre og hans arvinger behjælpelige i al deres nød og i alle deres krige og
skal med al vor magt beskytte dem i al deres ret i fuld troskab uden argelist.
Hvis desuden nogen vil øve uret mod eller øver uret mod denne fornævnte
hertug Erik, det være sig hertugerne af Mecklenburg eller deres børn eller
hvem det være vil, deres fjender skal vi være og skal aldrig forlige eller forso
ne os med dem eller slutte fred med dem, medmindre vi gør det med tilslut
ning og samtykke af denne fornævnte hertug Erik og hans arvinger, og vi
skal og vil følge dem i godt og ondt. Desuden skal og vil vi give og venskabe
ligt betale denne fornævnte hertug Erik og hans arvinger 5.500 lødige mark
i gode lybske sølvpenge, hvormed den ene retskafne mand på enhver måde
kan fyldestgøre den anden, således som det står skrevet herefter. 3.500 lødi
ge mark skal disse fornævnte, hertug Erik og hans arvinger, oppebære eller
lade oppebære i Skanør og i Falsterbo, hvert år sjettedelen af tolden, afgif
terne, bøderne og af al indtægt, som fremkommer der og falder Skånemarkedet igennem, så længe indtil de har opnået 3.500 lødige mark deraf, og de
fuldt og helt er blevet betalt til dem. Desuden skal vi fornævnte fru Margre
te frit og uhindret overlade denne fornævnte hertug Erik og hans arvinger
tolden i Ystad og Trelleborg mellem i dag og nu førstkommende Vor Frue
dag den første, da man fejrer hendes himmelfartHvis vi ikke gør det, så
skal vi uden opsættelse tilfredsstille dem desangående med lige så mange
indtægter, som der fremkommer dér og falder i told, afgifter og bøder Skånemarkedet igennem. Og hvad de får deraf, det skal være os til hjælp til at
formindske denne fornævnte sum penge med. Og 1000 lødige mark skal vi
give og uindskrænket betale til denne fornævnte hertug Erik og hans arvin
ger på Vor Frue dag den første, således som det står skrevet her foran, i Ny
købing på Falster eller i Lübeck eller i en anden stad, hvor de er dem sikre.
Og når vi således har betalt dem disse 1000 lødige mark, så skal denne for
nævnte hertug Erik inden fire uger derefter frit og uhindret overdrage eller
lade disse borge Opensten, Falkenberg og Laholm overdrage til os til denne
fornævnte kong Olufs og Danmarks riges hånd. Og når denne fornævnte
hertug Erik og hans arvinger skal tjene og hjælpe os og for vor skyld skal føre
krig og blive fjende, som de har givet os brev på, så skal vi først give dem
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1000 lødige mark eller tilfredsstille og fyldestgøre dem desangående, og vi
skal sende dem 60 gode væbnede mænd til deres borge i Tyskland på vor be
kostning og til vor nytte og skade, og vi skal forblive sammen med dem og
hjælpe dem krigen igennem. Alle disse forskrevne punkter og artikler, alle
og hver enkelt især, lover vi fornævnte Oluf, konge af Danmark, Håkon,
konge af Sverige og Norge, fru Margrete, dronning af Sverige og Norge, og
vore arvinger og Danmarks rige på vor tro at overholde stadig, fast og
ubrudt uden udflugter og argelist over for fornævnte hertug Erik af Sachsen
og hans arvinger. At dette er sket og aftalt således, det har de ærlige mænd
herr Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost, Bertold van dem
See, Jens Rud, Bosse van der Gartow, Frederik Wanzeberg, herr Hilde brand, kansler hos den fornævnte hertug Erik, Didrik Marskalk og Henrik
van der Krempe været vidner til og overværet. Til vidnesbyrd og yderligere
vitterlighed om disse forskrevne punkter har vi fornævnte Oluf, konge af
Danmark, Håkon, konge af Sverige og Norge, og vi fru Margrete, dronning
af Sverige og Norge, med vidende og med god vilje ladet vore segl hænge
under dette brev, der er givet i Kalundborg år 1376 efter Guds fødsel på alle
Guds helgeners dag.
1) 15. august.

1376. 1. november.

106

Kong Oluf og dronning Margrete erkender at skylde hertug Erik 4. af
Sachsen-Lauenburg 3500 lødige mark og pantsætter sjettedelen af told og
bøder og andre indkomster, som indgår i Skanør og Falster bo under Skåne markedet.
Original i Lilbeckarkivet.

i Oluf, af Guds nåde de Danskes, Goters og Venders konge, og vi fru
Margrete, af den samme nåde dronning af Norge og Sverige, erkender
og bevidner åbent med dette nærværende brev, at vi og vore arvinger som
ret gæld skylder den høje fyrste hertug Erik af Sachsen den yngre, vor kære
onkel, og hans arvinger 3.500 lødige mark, for hvilke vi som et ret pant har
overladt og overlader dem, har stillet som pant og pantsat og stiller som
pant og pantsætter dem sjettedelen af tolden, afgifterne, bøderne og af al
indtægt, der fremkommer dér og falder i Skanør og Falsterbo Skånemarkedet igennem, så længe indtil de deraf har oppebåret 3.500 lødige mark i go-
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de lybske sølvpenge, hvormed den ene retskafne mand kan gøre den anden
fyldest. Og herr Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost, skal
uhindret og frit fremskaffe og overdrage disse fornævnte 3.500 lødige mark
til vor fornævnte onkel og hans arvinger eller til den, der på deres vegne skal
oppebære dem, af sjettedelen af told, afgifter, bøder og alle indtægter, som
fremkommer og falder i Skanør og Falsterbo Skånemarkedet igennem, såle
des som det er skrevet foran. Hvis vor fornævnte onkel hertug Erik anviser
nogen, der har hans åbne beseglede brev herpå, at oppebære disse fornævn
te 3.500 lødige mark eller en del heraf, ham skal vi fornævnte kong Oluf,
fru Margrete og herr Henning Podebusk give sådan sikkerhed med vore bre
ve, at han får disse fornævnte anviste penge uden hindring og anfægtelse.
Og vi fornævnte herr Henning Podebusk, ridder, binder og forpligter os
med dette brev til, at vi i troskab skal og vil skaffe og overdrage disse for
nævnte penge til denne fornævnte hertug Erik og hans arvinger eller til den,
der på deres vegne skal oppebære dem, af sjettedelen af tolden, afgifterne,
bøderne og af al indtægt, der falder og fremkommer i Skanør og Falsterbo
Skånemarkedet igennem, således som det er skrevet foran. Hvis denne for
nævnte herr Henning Podebusk skulde afgå ved døden, førend disse for
nævnte 3.500 lødige mark er blevet betalt til vor fornævnte onkel og hans
arvinger eller til den, de vil skal have dem, således som det er skrevet foran,
hvad Gud forbyde, så skal den, som vi fornævnte kong Oluf da overdrager,
eller hvem der fra vor side får overdraget vor del af denne fornævnte told,
afgifter, bøder og al indtægt, som fremkommer og falder i Skanør og Fal
sterbo, overdrage og skaffe dem til vor fornævnte onkel hertug Erik og hans
arvinger eller til den, som de måtte have anvist at oppebære den, på enhver
måde, som det er skrevet foran, og han skal give dem sådan sikkerhed med
sine breve, at de uindskrænket og uden hindring får disse fornævnte penge,
som det er skrevet foran. Alle disse forskrevne punkter og artikler, alle og
hver enkelt især, lover vi fornævnte kong Oluf, fru Margrete og herr Hen
ning Podebusk på vor tro at overholde stadig, fast og ubrudt uden udflugter
og argelist over for denne fornævnte hertug Erik og hans arvinger og over for
dem, der har dette brev uden deres modsigelse. Til vidnesbyrd og til yderli
gere vitterlighed har vi med vidende og vilje ladet vore segl hænge under
dette brev, der er givet år 1376 efter Guds fødsel på alle Guds helgeners dag.
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1376. 4. november. Kampen.

Nr. 109
107

Magistrater og rådmænd i staden Kampen lover kong Oluf at overholde
den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog
med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

Teksten er bortset fra ‘Vi magistrater og rådmænd’ den samme som i nr.
78 indtil: givet og skrevet i Kampen i vor Herres år 1376 tirsdagen efter alle
helgensdag.

1376. 4. november. Lübeck.

108

Biskop Bertram af Lübeck stadfæster, at Everhard v. Attendorn, kannik i
Lübeck, har solgt tre mark årlig afgift af sin kannikegård i Lübeck til ekse
kutorerne af magister Bertold v. Brunswigs, ærkedegn i Ejdersteds testa
mente’, til en evigt brændende lampe i kirken i Eutin.
Original på Gottorp.

1376. 5. november. Kalundborg.

109

Kong Oluf tildømmer i overensstemmelse med sit rettertings afgørelse
Ove Hase det til denne pantsatte gods i Nostrup som fri besiddelse, indtil det
genindløses fra ham.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, samt af de velbyrdige og gode mænd, riddere
og riddermæssige mænd, som nu fører forsædet på vort retterting i Kalund
borg, i sandhed er bragt i erfaring, lovligt godtgjort og ved slutdom afgjort
af dem, at to bol jord i Nostrup i Ars herred med alle deres tilliggender ved
panteret fuldt ud tilhører Ove Hase, nærværende brevviser, tildømmer vi
med dette brev, idet vi godkender fornævntes foranførte afgørelse og dom,
nævnte Ove Hase dette gods med alle dets tilliggender i overensstemmelse
med de betingelser, der indeholdes i det herom affattede brev,1) frit at be-

O

7

I) R B

I R.( kk«

I

5. november 1376

Nr. HO

98

sidde, indtil det lovligt indløses fra ham eller hans arvinger, idet vi fast og
strengt forbyder, at nogen, hvilken stilling eller stand han end indtager, i
mellemtiden på nogen måde må befatte sig med det nævnte gods mod sam
me Oves vilje. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev.
Givet i Kalundborg i det Herrens år 1376 onsdagen næst efter allehelgens
dag med Niels Drage, vor Justitiar, som vidne.
1) kendes ikke.

1376. 5. november.

110

Brødrene Henrik og Vilhelm v. Dohna, borggrever af Grafenstein, og Al
brecht v. Hakeborn, herre til Priebus, erklærer, at hertug Albrecht 2. af
Mecklenburg og hans søn Henrik 3. har betalt dem al sold og underhold,
»som de skyldte os og vore fæller, med hvem vi har tjent dem mod Dan
marks rige.«
Original i Schwerinarkivet.
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1376. 8. november. Kalundborg.

Kong Oluf tildømmer Henrik Skytte en gård i Sandby.
Original i den amamagnæanske samling.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne på Sjælland, hilsen og nåde.
Eftersom det på Tuse herredsting og på vort landsting ved gode mænd i
sandhed er bragt i erfaring og lovligt godkendt, at noget gods, nemlig en
gård i Sandby med alle dens tilliggender fuldt ud tilhører nærværende brevviser Henrik Skytte med sand arveret efter hans moders død, tildømmer vi
samme Henrik nævnte gård med alle dens tilliggender, at besidde evindelig,
idet vi urokkeligt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand han end ind
tager, på nogen måde må befatte sig ned nævnte gård mod samme Henriks
vilje. Givet i Kalundborg under vort segl i det Herrens år 1376 lørdagen næst
før sankt Mortensdag med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.
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[Før 11. november] 1376
1376. 10. november. Rostock.

Nr. 114
112

Rådmændene i staden Rostock lover at ratificere den fred, som hansestædernes udsendinge, ‘forsamlede til forhandling i Kalundborg’, havde sluttet
med kong Håkon 6. af Norge.
Efter tryk i Mecklenburgisches Urkundenbuch.

13761). |Før 11. november|2>

113

Martin Somerstorp og hans hustru Wendele lover at holde rådmændene i
Stralsund skadesløse for deres brev angående gods, indladet i København,
som var blevet sejlet til Kolberg i stedet for til Stralsund.
Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

artin Somerstorp og hans hustru Wendele lovede at holde de herrer
rådmænd i Stralsund skadesløse angående alt deres gods, der var
blevet sejlet til Kolberg, at inddrive sammesteds af samme Wendele med
stadens åbne brev, der var givet herom, således at ingen anden påmindelse
på nogen som helst måde i fremtiden skal følge efter i anledning af samme,
hvilket gods, der i København var indladet for dem i Peter Molners skib,
denne skulde have ført til Stralsund med samme skib.

M

1) indførelsen er den 1. på siden, der som overskrift har Ar 76. - 2) Dette og de efterfølgende
nrr. 114-120 er indført på et blad i håndskriftet forud for nr. 121.

13761). |Før 11. november|2)

114

Martin Somerstorp og hans hustru Wendele lover at holde rådmændene i
Stralsund skadesløse for deres brev angående gods, indladet i København,
men sejlet til Kolberg i stedet for til Stralsund.
Indførelse i Stralsunds Uber menorialis.

artin Somerstorp lovede sammen med sin hustru Wendele at holde de
herrer rådmænd i Stralsund skadesløse angående seks heste, tre og
en kvart tønde sild og 18 tomme tønder, der var indladet af samme Martin i
København hos skipperen Peter Molner, at føre til Stralsund og betroet Jo
han Holt, men kommet til Kolberg, at inddrive sammesteds med stadens
åbne brev gennem Bartholomæus v. Borne, befuldmægtiget, således at in-

M
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gen anden påmindelse eller retssag på nogen som helst måde i fremtiden
skal følge efter i anledning af det gods, der bliver overgivet nævnte befuld
mægtigede.
1) indførelsen er den 2. på siden, der som overskrift har Ar 76. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.
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1376.|Før 11. november |2).

Johan Rockut og Johan Wulverstorp lover at holde rddmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Johan Ohm, der
var død i København.
Indførelse i Stralsunds Hber memorialis.

ohan Rockut og Johan Wulverstorp lovede at holde de herrer rådmænd

J

i Stralsund skadesløse angående arvegodset efter Johan Ohm, der var
afgået ved døden i København, efterladt sammesteds af samme, at inddrive
sammesteds af Temele, hans hustru, og hendes børn, hans arvinger, med
stadens åbne anbefalingsbrev, der var givet herom, således at der i fremti
den ikke på nogen som helst måde skal følge nogen senere påmindelse eller
retssag efter i anledning af det gods, der bliver overgivet dem.
1) indførelsen er den sidste på siden, der som overskrift har Ar 76. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.
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1376!). [Før 11. november |2).

Lytbert Vogelke lover at holde rddmændene i Stralsund skadesløse for de
res brev angående arvegodset efter Herman v. Vreden, der var død i Treile borg.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

ytbert Vogelke lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund skades I løse angående alt arvegods efter Herman v. Vreden, der var afgået
ved døden i Trelleborg, at inddrive sammesteds af samme Lytbert med sta
dens åbne anbefalingsbrev, der var givet herom, således at der ikke på no
gen måde skal følge nogen påmindelse eller retssag efter i anledning af dette
gods.

L

1) årstallet står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.
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[Før 11. november] 1376
1376.1) |Før 11. november |2).

Nr. 119
117

Branto Rønnegarve, Gerlak Badiseren og Herman v. Buren lover at holde
rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående det gods, der er
efterladt i Ystad af den afdøde Johan v. Eltzen.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

ranto Rønnegarve, Gerlak Badiseren og Herman v. Buren lovede at
holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse med hensyn til alt gods,
al gæld og skyld, rede og ikke rede, der ved Johan v. El tzens død er efterladt
i Ystad, at inddrive sammesteds af Henrik v. Eltzen, befuldmægtiget for
Werner, hans broder, med stadens åbne anbefalingsbrev, der er givet her
om, således at der i fremtiden ikke skal følge nogen anden påmindelse eller
retssag efter i anledning af dette gods, der bliver overgivet ham.

B

1) året står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.

13761). | Før 11. november |2).

118

Nicolaus v. Boke og Henrik Ruyeman lover at holde rådmændene i Stral
sund skadesløse for deres brev angående det gods, som Henrik Vøghedehagen, død i Simrishamn, havde i fællig med Tideman Witte.
Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

icolaus v. Boke og Henrik Ruyeman lovede at holde de herrer råd
mænd i Stralsund skadesløse angående alt det gods i det kompagniskab
om gods, som Tideman Witte og Henrik Vøghedehagen, der var afgået ved
døden i Simrishamn, indbyrdes havde haft, og som var efterladt sammesteds
af samme afdøde, og som skal inddrives der af nævnte Tideman med sta
dens åbne anbefalingsbrev, der er givet herom, således at der i fremtiden ik
ke på nogen som helst måde skal følge nogen anden påmindelse efter i an
ledning af dette gods, der bliver overgivet nævnte Tideman.

N

1) årstallet står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.

13761). ,Før 11. november|2).

119

Herr Tideman v. Unna og Thomas Norttorp lover at holde rådmændene
i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efterJohan Eghof,
der var død i Ystad.
Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

Nr. 120

[Før 11. november] 1376

102

érr Tideman v. Unna og Thomas Norttorp lovede at holde de herrer
»rådmænd i Stralsund skadesløse angående alt det gods, der var efter
ladt i Ystad af Johan Eghof, der var afgået ved døden sammesteds, gennem
arvegang og gennem kompagniskab om noget gods, og som skal inddrives af
Hildebrand Koweyde, befuldmægtiget, med stadens åbne anbefalingsbrev,
der er givet herom, således at ingen senere påmindelse eller retssag skal følge
efter i anledning deraf.

H

1) årstallet står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.
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13761*. |Før 11. november]2*.

Rikwin Langendorp og Oltman Vøghe lover at holde rådmændene i
Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodset efter Ludolf Vanselow, der var død i Ystad.
Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

ikwin Langendorp og Oltman Vøghe lovede at holde de herrer rådmænd i Stralsund skadesløse angående alt arvegods, der var efterladt
i Ystad af Ludolf Vanselow, der var afgået ved døden sammesteds, at ind
drive sammesteds af Ludolf Heghere, befuldmægtiget, med stadens åbne
anbefalingsbrev, der var overgivet herom, således at der i fremtiden ikke på
nogen som helst måde skal følge nogen senere påmindelse eller retssag efter i
anledning af dette arvegods, der bliver overgivet fornævnte befuldmægtige
de.

R

1) årstallet står øverst på siden i håndskriftet. - 2) jf. nr. 113 og nr. 121.
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1376. Omkr. 11. november1*.

Johan Sperling og Jakob Krakoiv lover at holde rådmændene i Stralsund
skadesløse for deres brev angående det gods, som Tammeke guldsmed har
haft i kompagniskab med afdøde Henrik Ezeel, og som skal inddrives i Kø
benhavn.
Indførelse i Stralsunds Uber memorialis.

ohan Sperling og Jakob Krakow lovede at holde og bevare de herrer råd-

J

mænd i Stralsund skadesløse angående alt gods i det kompagniskab og
vederlag, som Tammeke guldsmed havde sammen med Henrik Ezeel, salig
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Nr. 123

ihukommelse, at inddrive i København af Gerhard Winterfeld, befuldmæg
tiget, med stadens åbne brev, der er givet herom, således at ingen påmindel
se skal følge efter i anledning af dette gods.
1) indførelsen er den 5. på siden, der som overskrift har År 76 omkring mortensdag.

1376. 11. november.

122

Ærkebiskop Niels af Lund overdrager ved mageskifte Tyge Bay en øde
gård i Elestorp tilhørende Lundekirkens bygningsfond mod to øde gårde i
Norra Vallåkra.
Original i det svenske rigsarkiv.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom det med rette er tilladt, at der foretages gensidige mageskifter,
hvor svig ikke forekommer, ej heller list, overantvorder vi med dette brev til
alles kundskab, at vi ifølge vort elskede kapitel i Lunds vilje og samtykke
med støtte af de herrer Svend Sakstorp og Peder Jensen, kanniker og værger
for vor ovennævnte kirkes bygningsfond, overdrager, overgiver og skøder
nærværende brevviser Tyge Bay en gård, tilhørende bygningsfondet ved
denne vor kirke i Lund, i Elestorp i Ekeby sogn i Luggude herred, nu øde,
med agre, enge, græsgange, vådt og tørt, intet undtaget, og som har tre øre
jord i årlig udsæd, at besidde med rette evindelig, for to andre gårde tilhø
rende denne Tyge Bay, ligeledes nu øde, i Norra Vallåkra i samme herred,
der har ti øre jord i årlig udsæd, og som samme Tyge Bay gengav, overgav
og skødede til samme vor kirke i Lunds bygningsfond, at besidde evindelig
med alle deres tilliggender. Til vidnesbyrd om dette salg og denne skødning
er vort segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende vort elskede
kapitel i Lund. Givet i det Herrens år 1376 sankt Mortens dag.

N

1376. 11. november.
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Bodil Ingemarsdatter skøder sit gods i Kartofte til sin fætter Kåre Peder
sen.
Eline Gøyes Jorde bog.

Nr. 124

14. november [1376]
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remdeles et brev, at Bodil Ingemarsdatter skøder sin faders søstersøn,
Kåre Pedersen, sit gods i Kartofte, som Timme Fastmestorp tidligere
holdt med urette, og som senere blev hendes forældre tildømt med fire
kongebreve1). Givet sankt Mortensdag 1376.

F

1) kendes ikke.
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11376P 14. november.

Notits iRostocks liber proscriptorum, at bøddelen Peter Tunneke og hans
hustru Gese er blevet dømt fredløse, fordi han er forsvundet med stadens
nøgler, der var overgivet ham af Engelke, stadens bøddel, om ved Skånefarten.
Notits i Rostock.

redag, dagen efter sankt Briccius’ dag, blev Peter Tunneke, bøddel,
og Gese, hans hustru, dømt fredløse, fordi han lønligt og forræderisk
var forsvundet med stadens nøgler, der om ved Skånefarten var overgivet
ham af Engelke, stadens bøddel, hvilket han dog i nærværelse af de herrer
dommere under trusel om dødsstraf havde forpligtet sig til, at han ikke vilde
gøre, og ligeledes fordi han lønligt var forsvundet med noget gods og ejen
dom tilhørende nævnte Engelke, idet Nicolaus Gustrow, Didrik Langetroie
og Albrecht v. Minden var til stede.

F

1) findes blandt indførelserne for året 1376.
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1376. 17. november. Kalundborg.

Kong Oluf tildømmer for anden gang Henrik Skytte en gård i Sandby.
Original i den arnamagnæanske samling.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne på Sjælland hilsen og nåde.
Eftersom det på Tuse herredsting.og på vort landsting ved gode mænd i
sandhed er bragt i erfaring og lovligt godkendt, at noget gods, nemlig en
gård i Sandby med alle dens tilliggender fuldt ud tilhører nærværende brev
viser Henrik Skytte med sand arveret efter hans moders død, tildømmer vi
for anden gang samme Henrik nævnte gård med alle dens tilliggender, at
besidde evindelig, idet vi urokkeligt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller

O

105

20. november [1376]

Nr. 126

stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gård
mod samme Henriks vilje. Givet i Kalundborg under vort segl i det Herrens
år 1376 mandagen næst efter sankt Mortensdag med Niels Tygesen kaldet
Drage, vor Justitiar, som vidne.

11376p) 20. november. Lübeck.

126

Lübeck bekræfter over for rådmændene i Kampen, at den har modtaget
deres ratifikationsbreve til kongerne af Norge og Danmark og overladt borg
mester Jakob Pleskow at overgive dem kongernes breve, og beder dem påse,
at der opkræves pundtold i de hollandske og zeelandske stæder, og at disse
hurtigst muligt sender ratifikations breve.
Afskrift i Lübeck.

jenstvillig hilsen tilforn med redebon vilje til at være til behag.
Elskede Venner. Vi ønsker, at I, elskede venner, skal vide, at vi ær
bødigt har modtaget Eders brev2), rettet til os, tillige med Eders andre
breve3), bestemt for de herrer kongerne af Norge og Danmark angående
den sluttede fred og forsoning, og at vi til Eders tro brug velvilligt, således
som I skrev, har overgivet den hæderværdige mand herr Jakob Pleskow,
borgmester i vor stad, Eders andre breve, der omvendt var tilstået Eder og
beseglet af samme herrer konger angående denne fred4), idet vi, indesluttet
i dette brev, oversender Eder en kopi af den artikel om at betale og indsamle
pundtold5), og ivrigt stræber efter, at I skal værdiges således at udvirke og
drage omsorg for, at denne pundtold velvilligt udredes og indsamles i alle
stæder i Holland og Zeeland, således som vi også vil gøre det i vort land og
på den måde, som I har meddelt os, at I sandsynligvis vilde gøre det i Eders
stad. Desuden ønsker vi det samme, som I ønsker vedrørende dagtingningen, der skal holdes førstkommende sankt Hans dag i vor stad, idet vi håber
og ikke ved andet end, at dette altid skal ske, således som I skriver, at I stræ
ber efter, og vi vil sende vort brev til stæderne i Preussen6). Desuden bønfal
der vi om, at I skal lade andre stæder i Eders nabolag, såvel i Holland som i
Zeeland, påminde om, at de skal sørge for også at sende os deres breve, af
samme form som Eders, for at der ikke skal kunne opstå nogen forsømme
lighed i den forbindelse. Herren bevare Eder. Skrevet i Lübeck dagen efter
Elisabeths dag under vort sekret.

T

1) året fremgår af omtalen af Kampens ratifikationsbrev til kong Oluf af 1376 4. november,
nr. 107 - og af hansedagen i Lübeck 1377 24. juni, nr. 256. - 2) kendes ikke. - 3) kun brevet til
kong Oluf er bevaret, nr. 107. - 4) nr. 66 og 67. - 5) nr. 51 §6. - 6) kendes ikke.

21. eller 28. november 13 76
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1376. 21. eller 28. november.1*. Kalundborg.

Kong Oluf tildømmer for tredie gang Henrik Skytte en gård i Sandby.
Original i den amamagnæanske samling.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne på Sjælland, hilsen og nåde.
Eftersom det på Tuse herredsting og på vort landsting ved gode mænd i
sandhed er bragt i erfaring og lovligt godkendt, at noget gods, nemlig en
gård i Sandby med alle dens tilliggender fuldt ud tilhører nærværende brevviser Henrik Skytte med sand arveret efter hans moders død, tildømmer vi
for tredie gang samme Henrik nævnte gård med alle dens tilliggender, at
besidde evindelig, idet vi urokkeligt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller
stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gård
mod samme Henriks vilje. Givet i Kalundborg under vort segl i det Herrens
år 1376 fredagen (før eller efter)1) sankt Clemens’ dag med Niels Tygesen,
kaldet Drage, vor justitiar, som vidne.

O

1) i den latinske tekst mangler ante eller post.
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(1376P 24. november. Westminster.

Kong Edward 3. af England pålægger sine toldopkrævere i Newcastleupon-Tyne at frigive skibe tilhørende købmænd fra Zierikzee, der var lastet
med hvidsild i Skåne, men som af storm var tvunget til at søge havn i byen,
hvorefter man uretmæssigt havde pålagt dem told.
Afskrift i London.

ongen til indsamlerne af tolden på tre pence af pundet i havnen i byen
Newcastle-upon-Tyne hilsen.
På Jan Willemssens og Willem Janssens og deres fællers, købmænd i byen
Zierikzee i Zeelands vegne er det under alvorlig klage blevet påvist over for
os, at skønt disse havde lastet nogle af deres skibe i Skåne med hvidsild og
derefter havde villet føre dem til deres eget land for at tjene deres eget tarv
sammesteds, og nævnte skibe, da de sejlede mod nævnte land Zeeland, på
grund af det oprørte hav var blevet forslået til nævnte havn i Newcastle, og
disse købmænd af nød var blevet tvunget til at lande sammesteds, opkræver
I dog told og bede af fornævnte købmænd for fornævnte sild, der således var
blevet forslået til land af det oprørte hav, som om de sild var blevet udbudt

K

25. november 1376
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til salg, skønt de ikke er det, og holder af den grund med liden ret fornævnte
skibe under beslaglæggelse til ikke ringe skade og tynge for disse købmænd,
hvorfor de har bønfaldet os om, at vi skulde drage omsorg for dem med et
hjælpemiddel. Idet det er vor hensigt, at denne told og bede slet ikke skal
betales af udenlandske købmænd for deres ejendele og købmandsvarer, som
forslås til land af det oprørte hav, medmindre de udbydes til salg, og det ik
ke er vor vilje, at disse købmænd uretmæssigt skal besværes i dette anliggen
de, påbyder vi Eder, at hvis det forholder sig således, da skal I tillade, at dis
se købmænd frigives sammen med deres fornævnte skibe og købmandsva
rer, og tillade, at de uden nogen hindring rejser derhen, hvor det måtte be
hage dem mest. Med kongen som vidne i Westminster den 24. november.
1) brevet er indført i kopibogen mellem brevene fra 1376.

1376. 25 november.

129

Ærkebiskop Niels af Lund skænker Mikkel Ingemarsen Degn en gård i
Lund.
1. Skånebrevsjorteglerisen.

avebrev, udstedt af ærkebiskop Niels af Lund til Mikkel Degn på en
gård i Lund i Lille Vor Frue sogn. Givet på jomfruen sankt Katerinas
dag 1376.

G

2. Udkast til Skåne brevsfort egne Isen.

rkebiskop Niels’ gavebrev, givet til Mikkel Degn på en gård, som bi
skoppen fik for en afgift, som kaldes midsommergæld, og hvilken Hågen Olufsen tidligere beboede. Givet 1376.

Æ

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

rkebiskop Niels’ gavebrev, givet Mikkel Degn på en gård, som ligger i
Lund i Lille Vor Frue sogn. Givet 1376.

Æ

25. november 1376
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4. Udkast til Skåne brevs] ortegne Isen.

rkebiskop Niels’ gavebrev, givet Mikkel Degn på en gård, som ligger i
Lund i Lille Vor Frue kirkes sogn. Givet 1376.

E

1376. 25. november.

130

Klaus Dankenhagen, borgmester i Malmø, og nogle borgere i Treile borg
pantsætter en gård i Fru Alstad til Veste Hågensen.
1. Skån e b revs/o rt egne Isen.

antebrev, udstedt af Klaus Dankenhagen, borgmester i Malmø, og nog
le borgere i Trelleborg til Veste Hågensen på Östra Alstad, som blev
pantsat for ti mark godt og lødigt sølv. Givet på den glorværdige jomfru
sankt Katerinas dag 1376.

P

2. Udkast til Skåne brevs] ortegnelsen.

antebrev, udstedt af Klaus Dankenhagen, borgmester i Malmø, og flere
andre fornemme mænd til Veste Hågensen angående deres gård Östra
Alstad, som blev pantsat for ti mark lødigt sølv. Givet 1376.

P
131

1376. Omkr. 25. november^. Lübeck.

Bertold Nienborg erkender at have modtaget to ringe af Rothger van
dem Kleye til sin tro hånd, hvilke denne forgæves havde forsøgt at overgive
til Rothger Biskop, skolemester i Verden, for de 31 mark, som Følzeke fra
Helsingborg’ skulde have betalt til påske af en gæld på 50 mark.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

29. november 1376
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1376. 29. november. Kalundborg.

Nr. 132
132

Kong Oluf bevidner, at frøken Elene, datter af Peder Brok, på rettertinget har skødet alt sit gods i Løve herred til dronning Margrete mod dennes
gods i Nyrup og Kåstrup i Ars herred.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1376 dagen
før apostlen sankt Andreas’ dag var frøken Elene, datter af Peder Brok, til
stede på vort retterting i Kalundborg i denne særlige anledning og oplod til
den navnkundige frue, fru Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dron
ning, vor elskede moder, til hendes hånd alt sit gods med al ret til evig besid
delse, nemlig en trediedel af gården Sæby og Sæbyfang og alt andet gods i
Løve herred med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, fiske
vande, vådt og tørt, der ved arveret var tilfaldet samme frøken Elene efter
junker Albert af Magelunds død. Fil vederlag for dette gods oplod fru
Margrete, vor elskede moder, på samme måde til fornævnte frøken Elene alt
gods i Nyrup, nemlig to bol jord, og et halvt bol i Kåstrup i Ars herred med
alle dets tilliggender, intet undtaget, og med al den ret, hun har til samme,
til evig besiddelse, idet hun lovede urokkeligt at fyldestgøre fornævnte frø
ken Elene for 40 mark sølv i lovlige og gængse penge på det nu førstkom
mende rigsmøde ‘danehof’1) eller senere, med den yderligere tilføjelse, at
hvis det måtte behage nævnte frøken Elene at sælge eller afhænde dette
gods Nyrup og Kåstrup, skal oftenævnte gods Nyrup og Kåstrup tilfalde for
nævnte fru Margrete, vor elskede moder, og ingen anden, at besidde evin
delig, hvis hun med hensyn til gods eller betaling fuldt ud fyldestgør hende,
frøken Elene, efter hendes ønske for nævnte gods. Desuden skal fornævnte
frøken Elene sammen med sine venner og frænder på fornævnte rigsmøde
eller senere skøde fru dronning Margrete, vor såre kære moder, eller en eller
anden på hendes vegne dette gods Sæby og Sæbyfang med alle de til dette
gods hørende tilliggender og fuldstændigt frigøre det fra indsigelse fra hvem
som helst. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet
ovennævnte år, dag og sted i nærværelse af de velbyrdige og gode mænd
herr Jakob Olufsen, ridder, herr Jens, kaldet Skriver, herr Peder Jensen,
kanniker i Roskilde, Bertold, kaldet von See, Jens Hågensen og Brand, bymænd i Kalundborg, som særligt er tilkaldt hertil og er til stede sammen
med vor justitiar Niels Drage.

O

1) dansk ord i den latinske tekst.

Nr. 133
133

6. december 1376
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1376. 6. december. Næstved.

Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde Kindvig og Sandvig havne,
halvdelen af dam, damsbånd og vandløb ved Mern og Sageby møller samt
dam, damsbånd og vandløb ved Kyllebæk mølle.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af de velbyrdige mænd, de herrer Oluf Jensen,
Oluf Lunge, Oluf Pedersen, Ture Knudsen, Oluf Bjørnsen og Bo Dyre, rid
dere, Jens Troelsen, landsdommer på Sjælland, Jakob Skave, Hemming
Tuesen af Bjælkerup og Jens Nielsen af Mullerup, væbnere, som nu fører
forsædet på vort retterting i Næstved, i sandhed er bragt i erfaring, lovligt
godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at havnene Kindvig og Sandvig1)
med fuld og ubeskåret ret fra gammel tid tilhører Roskilde bispedømme og
ingen anden, og at der ikke tilkommer nogen anden end biskoppen i Roskil
de nogen ret til samme, og desuden at halvdelen af dam og damsbånd og
vandløbene ved møllerne Mern mølle og Sageby mølle i Bårse herred og
dam og damsbånd og hele vandløbet ved Kyllebæk mølle i Hammer herred
fuldt og helt tilhører samme bispedømme, godkender vi fornævntes foran
førte afgørelse og dom og tildømmer denne herr Niels, biskop af Roskilde,
og hans efterfølgere til evig tid alt det fornævnte gods tillige med dets tillig
gender og ret, frit at besidde evindelig, idet vi befaler, at ingen, af hvilken
stand eller stilling han end er, på nogen måde må befatte sig med fornævnte
gods, dets tilliggender eller noget af dets ret mod nævnte herr biskop Niels’
eller hans efterfølgeres vilje. Forhandlet og givet på ovennævnte sted under
vort rettertingssegl i det Herrens år 1376 på den hellige biskop og bekender
Nicolaus’ dag.

O

1) i Roskildegårds registratur findes en registratur, som rimeligvis angår dette gods: / en lille
aflang æske findes nogle tingsvidner om Kindvig og Sandvig, de ligger rettelig til Lekkende.

134

1376. 6. december.

Peder Jensen, kannik i Lund, skøder en gård i Malmø til Ivar Hågensen.
Skåne brevsfortegnelsen.

kødebrev, udstedt af Peder Jensen, kannik i Lund og forstander for
domkirken sammesteds, til Ivar Hågensen på en gård på Vestergade
i Malmø. Givet på biskoppen og bekenderen sankt Nicolaus’ dag 1376.

S
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13. december 1376

Nr. 136

1376. 8. december.

135

Dronning Margrete kvitterer ridderen Jakob Olufsen for det regnskab,
han aflagde over indtægter og udgifter på Kalundborg.
Registratur i rigsarkivet.

remdeles giver dronning Margrete herr Jakob Olufsen, ridder, sin kvit
tering for godt regnskab, som han gjorde hende på alle oppebørsler
og udgifter, som han eller nogen af hans har oppebåret og udredt af Ka
lundborg indtil den dag Marie undfangelsesdag 1376.

F

1376. 13. december. Slagelse.

136

Kong Oluf, tildømmer Niels Bosen, bymand i Slagelse, den til ham pant
satte Arslev mølle.
Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, samt af de velbyrdige og gode mænd, som nu
fører forsædet på vort retterting i Slagelse, i sandhed er bragt i erfaring, lov
ligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at noget gods, nemlig Årslev
mølle i Løve herred1) med alle dens tilliggender med lovlig pantsætnings
adkomst fuldt ud tilhører nærværende brevviser Niels Bosen, bymand i Sla
gelse, godkender vi fornævntes foranførte afgørelse og dom og tildømmer
denne Niels Bosen samme gods med dets nævnte tilliggender, frit at besid
de, indtil det på lovlig vis fravindes ham eller hans arvinger med sandere ret
og bevisgrunde, idet vi også urokkeligt påbyder, at ingen, hvilken stilling el
ler stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte møl
le eller nogen af dens tilliggender mod fornævnte Niels’ eller hans arvingers
vilje. Givet i Slagelse under vort rettertingssegl i det Herrens år 1376 på
jomfruen sankt Lucies dag med Niels Tygesen kaldet Drage, vor justitiar,
som vidne.

O

1) Arslev mølle var en vandmølle, jf. ndf. nr. 243, der brugte vandet i Tude å, som her dan
ner grænseskel til Løve herred.

13. december 1376
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1376. 13. december. Slagelse.

Kong Oluf tildømmer Ingvar Nielsen af Næsby det grundstykke, hvorpå
Skørpinge mølle er bygget.
Afskrifter i Langebeks Diplomatarium.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, bi
skop af Roskilde, og adskillige andre velbyrdige og gode mænd, som nu fø
rer forsædet på vort retterting i Slagelse, i sandhed er bragt i erfaring, lov
formeligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at et grundstykke eller et
område, hvorpå møllen i Skørpinge er bygget, ifølge arveretten fuldtud til
hører nærværende brevviser Ingvar Nielsen af Næsby efter hans faders død,
godkender vi fornævntes foranførte afgørelse og dom og tildømmer samme
Ingvar nævnte grundstykke eller område, at besidde frit og evindelig, og
idet vi strengt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand han end indta
ger, på nogen som helst måde må befatte sig med nævnte grundstykke eller
område mod samme Ingvars vilje, såfremt han ønsker at bevare vor nåde
ubeskåret. Til vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt under dette
brev. Givet i Slagelse i det Herrens år 1376 på selve den hellige jomfru Lucies dag med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

O
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1376. 13. december. Rostock.

Fikke Moltke af Kronskamp, væbner, sælger alt sit gods i Krakoxv, Plennin og Bartelshagen til sin fætter Konrad Moltke af Redebas.
Original i Schwerinarkivet.

eg Fikke Moltke, ædel væbner af Kronskamp, søn af herr Albrecht

J

Moltke, ridder, hvem Gud være nådig, erkender og bevidner med dette
nærværende brev, at jeg og mine rette arvinger til min kære fætter Konrad
Moltke af Redebas og hans rette arvinger har ret og rigtigt solgt og som evig
afståelse afhændet alt mit gods, som min salig fader har ladet gå i arv til
mig, og som ligger i Krakow, Plennin og Bartelshagen, med al ret, intet
undtaget, småt og stort, hvorledes det end er benævnt, og således som min
fader har ladet det gå i arv til mig, således at jeg og mine arvinger ikke skal

27. december 1376
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Nr. 140

beholde noget deraf eller på nogen måde kræve det tilbage. Og til vidnes
byrd herom og til yderligere sikkerhed herfor, så at alle forskrevne punkter
forbliver faste og stadige, så giver jeg fornævnte Fikke Moltke dette brev be
seglet med mit segl og beseglet med segl tilhørende min kære fætter herr
Evert Moltke af Nyborg og ridderen herr Johan Moltke af Teutenwinkel,
hvilket er givet og skrevet i Rostock år 1376 efter Kristi fødsel på den hellige
jomfru sankt Lucies dag.

11376|!) 19. december.

139

Notits i Rostocks liber proscriptorum, at Albrecht Stoltenberg, Henrik
Lowitz og Vrome Henrik er dømt fredløse, fordi de har dræbt Tideke v.
Brinke i Malmø.
Notits i Rostock.

redagen før apostlen Thomas’ dag blev Albrecht Stoltenberg, Henrik
Lowitz og Vrome Henrik dømt fredløse, fordi de dræbte Tideke v.
Brinke i Malmø. Bernhard Wegener og Herman Grüttemaker var til stede.

F

1) notitsen er indført blandt indførelserne for året 1376.

1376. 27. december. Højet.

140

Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar, skøder halvdelen af
sin arvelod i skoven Uskov i Odense herred til dominikanerklostret i Odense.
Afskrift i rigsarkivet.

argrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar, boende i Højet
på Lolland, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg til nærvæ
rende brevvisere, de ærværdige mænd dominikanerbrødrene og deres kon
vent i Odense, med dette brev skænker, skøder og hjemler og ligefremt hen
lægger halvdelen af min lod i den skov, der kaldes Uskov, i Odense herred
på Fyn, der ifølge arveretten tilkommer mig efter min moders død, - og den
ne lod udgør halvdelen af denne skov Uskov, og ligeledes hvert tredie træ i
den resterende halvdel af nævnte skov - til bod for min sjæl med henblik på
og i medfør af det af min fornævnte moder testamenterede, men af mig

M
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Nr. 141

1376
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endnu ikke betalte, at besidde med rette evindelig (frit) for påkrav fra mig
og mine arvinger og alle andre, idet jeg således til samme ærværdige brødre
og konvent ligeledes overfører al ejendomsret, ret og herlighed, som tilkom
mer mig til ovennævnte halvdel af min lod. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd,
nemlig Jens Staverskov, ridder, og Niels Jensen af Udstolpe, væbner. Givet
på ovennævnte gård Højet i det Herrens år 1376 på apostlen og evangelisten
sankt Johannes’ dag.

141

1376.

Frederik Krans, 70årig præst fra Hamburg og i tjeneste hos grev Adolf 7.
af Holsten(-Pldn), afgiver et retsligt indlæg til fordel for grevens indløsning
og erhvervelse af borgen og fogediet Haseldorf, der var pantsat til ærkebi
skop Albrecht af Bremen, men som bl.a. kong Valdemar 4. Atterdag havde
søgt at indløse for 6000 mark lybsk ved ridderen Henning Meinerstorp.
Afskrift i rigsarkivet.

Guds navn, amen. Derfor har jeg Frederik Krans, præst fra Hamburg,
70årig, samlet og opstillet disse nedenforanførte indvendinger for borgen
Haseldorfs vedkommende på grund af de mange farer, som vedrørte lande
ne Holsten og Stormarn og deres indbyggere, idet jeg ligeledes ifølge beret
ning af de ældste gode mænd, der bor i nævnte fogedi, anstiller overvejelser
om nævnte borg Haseldorf og dens fogedi. Dette er skrevet i det Herrens år
1376.
Det skal være vitterligt for alle gode mænd, hvilken nød der har bragt vor
herre grev Adolf af Holsten til, at han erhvervede og indløste borgen Hasel
dorf fra den ædle herre biskop Albrecht af Bremen og på hans befaling gav
fogederne deres penge, som de havde indestående i den, og den havde næp
pe givet så meget i indtægt før, at man kunde holde borgen dermed ... Nu
skal alle gode mænd vide, at biskop Albrecht af Bremen, der er nævnt for
an, gennem sine fogeder, nemlig Konrad Kammermester og Bertold Kind,
og med sit råds vidende krævede af vor herre, at han skulde fratage disse to,
nemlig Burchard Krummedige og Hartvig Hesten, fornævnte borg og foge
di og give dem deres penge, som de havde indstående i den, for at fogediet
ikke skulde blive ødelagt i bund og grund, således som de havde begyndt, og
tage borg og fogedi i sin besiddelse og i sin forvaring. Ud over al denne

I

1376
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Nr. 144

nævnte nød var der en vanskelig forhandling om den forskrevne borg mel
lem kong Valdemar af Danmark og biskop Albrecht af Bremen og dennes
foged Konrad Kammermester, som herr Henrik Honacke og Lydeke Stake
havde ordnet og besørget. Derfor havde kongen givet herr Henning Meinerstorp, ridder, 6.000 lybske mark, hvormed han til landet Holstens for
dærv skulde tage borgen Haseldorf og fogediet i pant, og dette blev vor her
re grev Adolf og hans råd svært bange for og måtte da komme overens med
Hartvig Hesten, som havde den halve borg og det halve fogedi i sin besiddel
se, om, at han for borgens skyld ikke skulde indlade nogen uden ham, for at
kongen og hans tjenere ikke skulde komme til borgen, fordi han var gram og
vred på landet Holsten og helt var betænkt på deres fordærv. Af den grund
måtte vor herre grev Adolf sætte sig i stor gæld og udgift, førend han fik be
talt de penge, som han brugte til Haseldorf.

1376.

142

Navne fra et brev på dansk.
Notits af Hamsfort.

alle Jensen, kongens og Danmarks marsk, Jakob Bæger, ridder, Ebbe
Jensen Galt, forgældet, herr Peder Falk i Skåne år 1376. Brev skrevet på
dansk.

P

1376.

143

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
Notits af Hanisjort.

det Herrens år 1376 ... I Odense lever Mads Essesen, med tilnavnet
. Sinech, Werner Grot, søn af Albert, Rikard Friis, Mikkel Tygesen.

1376.
Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

.jøbere: . . . Til samme1) 1 mark, til Hanerau og Nyhus.
1) der sigtes til Johan Luttermann.

144

Nr. 145

1376
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1376.

116

Henrik Slenter anerkender, at Bertold Witte kan rejse sag efter lybsk ret
vedrørende hans halve bod i Falster bo.
Notits i Rostock.

et skal være vitterligt, at Henrik Slenter anerkendte, at hvis Bertold
Witte ifølge lybsk ret vil kunne anke over noget med hensyn til hans
halve bod i Falsterbo, angående hvilken de her1) havde lybsk ret, samtykke
de nævnte Henrik heri, at han ikke vil lægge ham hindringer i vejen i nogen
henseende2).

D

1) d.v.s. i Rostock. - 2) notitsen findes blandt indførelserne under 1376.
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1376.

Torkil Pedersens skøde på en halv otting toft.
Registratur i rigsarkivet.

nd fremfører Skærup bymænd en ansøgning, mærket med E, at Hans
I Hansen1) har tiltaget sig disse efterskrevne stykker jord og eng til sin
gård uden skifte, hvilke de ønsker skal komme til skifte: Først en halv otting
toft; herpå har Hans Hansens arvinger Torkil Pedersens skøde med datum
1376 ...

E

1) død omkr. 1580, jf. Kronens Skøder I 193 og 239-40.

147

1376.

Herr Niels Esgesen skøder Tangå, Tanga mølle samt en række gårde i
Svindinge, Øksendrup og Frørup sogne til herr Evert Moltke.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles herr Niels Esgesens brev, hvorved han skøder herr Evert
Moltke sin gård Tangå med et enemærke, som kaldes Boholts fang, og
et enemærke, som kaldes Ebberyd, og fjerdedelen af hele Øksendrup fang i
skov og mark tillige med 12 landbostavne i landsbyen Øksendrup og Tangå
mølle med den grund, som ligger dertil, fremdeles en gård i Svindinge sogn,
to øde gårde sammesteds og en øde grund sammesteds og en gård i Øksen
drup i samme Svindinge sogn, fremdeles i Frørup sogn i Frørup by tre be-

F

[Omkr. 13 76]
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Nr. 150

byggede gårde og to øde gårde sammesteds, fremdeles en gård i Tårup i
samme sogn med deres tilliggende. Givet 1376.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles skødebrev og andre breve på Tangå i Fyn.

1376.

148

Herman Henriksen skøder Næsby hoved til herr Evert Moltke.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at Herman Henriksen skødede Evert Moltke, ridder, Næsbyhoved
med alt dets tilligende. Givet i det Herrens år 1376.

B

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles herr Herman Henriksens skødebrev, i hvilket han har skødet
herr Evert Moltke sit gods Næsbyhoved i Fyn med alt dets tilligende og
en mølle og en dam og damsbånd. Ar 1376.

F

1376.

149

Eiskil Falk af Vallø pantsætter sit gods på Falster og Møn til sin hustru.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et brev, at Eskil Falk af Vallø pantsatte sin hustru og hendes
arvinger alt sit gods på Falster og Møn for 600 mark lybsk, hvis hun
overlever ham og ikke får barn med ham. Ar 1376.

F

lOmkr. 1376P.

150

Fikke Moltke af Kyse pantsætter Eskebjerg på Fyn til Eskil Falk af Vallø.
Registratur i rigsarkivet.

t brev, at Fikke Moltke af Kyse pantsætter herr2) Eskil Falk af Vallø
Eskebjerg, der ligger på Hindsholm på Fyn, for 600 lybske mark.

E

1) pantsættelsen har rimeligvis forbindelse med nr. 149, hvor pantsættelsesbeløbet også er
600 mark lybsk. Eskil Falk af Vallø døde 1387 20. juli, SRD. IV 310 og 359. - 2) Eskil Falk var
ikke ridder.

Nr. 151

[Omkr. 13 76]
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lOmkr. 1376p>.

118

Esger Nielsen pantsætter gods på Hindsholm til Eskil Falk aj Vallø.
Registratur i rigsarkivet.

t brev, at Esger Nielsen pantsatte herr2) Eskil Falk den rettighed, han
havde til Hindsholm på Fyn, samt en gård i Tårup og en gård i Mesinge
for 80 lybske mark.

E

1) Eskil Falk af Vallø døde 1387 20. juli (SRD. IV 310 og 359). Da det omtalte gods befinder
sig i nærheden af det i forrige nr. omtalte, er de to notitser af praktiske grunde placeret sam
men. - Umiddelbart forud for og efter de to notitser findes to andre ellers ikke daterbare notit
ser om Falkernes gods på Fyn: Fremdeles findes i samme rum en æske med l, deri findes et
brev på Nybølle i Fyn og Fremdeles i samme æske findes der et brev på Ullerslev, Ullerup,
Skovsbo og i Søby og Søbo med Søbo fang. - 2) Eskil Falk var ikke ridder.

1376.

152

Biskop Oluf af Arhus bevidner, at Niels Gødesen og hans hustru skødede
al deres ret til Hårby mark til Øm kloster.
Skanderborgske registratur (1606).

iskop Olufs latinske brev, hvormed han erkender, at Niels Gødesen
og hans hustru skødede abbed Jens i Øm kloster al den ret til jord, skov
og eng, som de havde i Hårby mark. Givet 1376.

B

1376.

153

Niels Kirt skøder sine sønner Jakob og Palle Kirt Næs med tilliggende.
Viborg stifts registratur (1540’eme).

remdeles et latinsk brev, der lyder, at Niels ..J) Jakob Kirt og Palle Kirt
Næs ... Givet 1376 3 ...

F

Viborg stifts registratur (1574).

iels Kirt skøder Jakob og Palle Kirt Næs og Næs’ tilliggender, købt og
arvet. År 1376.

N

1) registraturen er stærkt beskadiget.
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1376

Nr. 157

1376.

154

Skøde på gårde i Borup og Låstrup.
Ålborghus' registratur (1573).

Skøde på en gård i Borup og en i Låstrup1 \ 1376.
1) registraturen har Lauffterp, vistnok fejl for Laussterp.

1376.

155

Kong Olufs vidisse af Tue Nielsens skøde til Peder Ivarsen på gods i Hdrup.
Ålborghus' registratur (1573).

K

ong Olufs vidisse af et skøde, som var udstedt i nærværelse af kong
Valdemar, hvorved Tue Nielsen af Nibe skøder Peder Ivarsen det
gods, som var tilfaldet ham i Hårup i Linå sogn efter hans moder. 1376.

1376.

156

Gavebrev på gods i Rested.
Vestenig klosters registratur (1599).

t lille latinsk gave- og skødebrev på pergament på noget gods i Rested
på Mors. 1376.

E

1376.

157

Et adkomst brev på Ovstrup.
Registratur over brevene på Gi. Estrup (1568).

Et pergaments adkomstbrev på latin på Ovstrup under sin datum 1376.

Nr. 158

1376
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1376.

120

Tre breve om gods i Gørslev.
Maribo klosters registratur (1624).

I

et bundt, noteret under nr. 504, findes tre ejendomsbreve angående
Gørslev gods på Sjælland. 1376, 86.

159

1376.

Kong Oluf tildømmer Torsten Kåre et halvt bol jord i Førslev.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Oluf tildømmer Torsten Kåre et halvt bol jord i Førslev, eftersom
det til fulde var bevist, at fornævnte jord var tilfaldet ham ved arv.
Ar 1376.

160

1376.

Ærkebiskoppen af Lund vidimerer dronning Margretes dom på Pine
mølle til Niels Drage.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ærkejbispen i Lunds vidisse af dronning Margretes brev, hvorved Pi
ne møle blev tildømt Niels Drage. 1376.

Æ

1376.

161

Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde Ulstrup med mere gods.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Olufs dom, hvorved han tildømmer biskop Niels af Roskilde
Ulstrup og Ulstrup fang, noget gods i Stripperup, Tåstrup, Kongstrup,
Amakke, Dragerup og to parter i Lousore. Givet 1376.

K
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1376

Nr. 166

1376.

162

Kong Oluf tildømmer biskoppen af Roskilde to gårde i Arby.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Olufs brev, hvormed han tildømmer biskoppen i Roskilde to
gårde i Arby. 1376.

1376.

163

Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde tre gårde i Eskebjerg.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

7 ong Olufs dombrev, hvorved biskop Niels af Roskilde tildømmes tre
X. gårde i Eskebjerg. Givet 1376.

1376.

164

Konrad Moltkes genbrev til biskop Niels af Roskilde på gods i Haslev.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

K

onrad Mokkes genbrev, som han har givet biskop Niels på noget gods
i Haslev. 1376.

1376.

165

Arløg Ivarsdatter oplader sit gods på Lolland og Falster til Jens Mule.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Arløg Ivarsdatters brev, hvormed hun oplader alt sit gods på Lolland og
-ZXFalster til sin frænde Jens Mule. 1376.

1376.

166

Kong Olufs brev, at gods i Lumsås og Sonnerup tilhører kronen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Olufs brev, at det gods i Lumsås og Sonnerup tilhører kronen og
ikke grev Jakob. Givet 1376. På latin.

K

Nr. 167

13 76
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1376.
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Kong Oluf tildømmer Ture Knudsen Everdrup.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570)

ong Olufs brev angående Everdrup gods, som var tildømt Ture Knud
sen. 1376. På latin.

K
168

|1376-77|

En ikke navngiven skriver til biskop Gerhard aj Hildesheim om dem, der
ansøger om jo hannit erprioratet Dacia.
Original i Hildesheim.

ilsen med min tjeneste forudskikket1).
Kære nådige herre, jeg ønsker, I skal vide, at herr Igenhusen^) gerne
gjorde mig megen fortræd, hvis han kunde for Eders skyld, og har sagt i på
hør af min herre af Minden, at jeg aldrig skulde besidde gods sammen med
ham, så længe I forholder ham hans. Og han søger al den bistand, som han
kan søge, til at han gerne førte proces mod Eder. Derfor så tal med herr
Bernhard van der Schulenburg, således at I dermed forliger Eder om ska
den, så har I ikke noget med ham at gøre. Hvis I vilde lade herr Bernhard
komme til Eder og det kunde komme til min kundskab, så at jeg kunde
komme til stede derved, vilde det være nyttigt, for han3) søger om prioratet i
Danmark, det kan herr Bernhard vel hindre ham i. Fremdeles skal I vide, at
jeg har talt med min herre af Berge, Eders slægtning, nemlig på v. Defholts
vegne om, at det ikke kunde komme i stand med ham, således som det er ri
meligt, fordi de herrer af Hoya lader forhandle meget derom. Byd over mig.

H

1) adressen står på brevets bagside: Brevet skal overgives til den ærværdige herre fader i Kristus, herr Gerhard, biskop af Hildesheim. - 2) den i brevet nævnte herr Igenhusen må være
identisk med Albrecht, prior i Antvorskov, der omtales i 1377, jf. nr. 326, og bevidner brev af
1378 28. november, nr. 449, her uden priortitlen, men fører den i 1379 15. juli, nr. 514. Bern
hard v.d. Schulenburg nævntes første gang som ordensmester i Sachsen, Mark Brandenburg,
Wenden og Pommern 1376 22. august; han efterfulgte Herman v. Werberg, der endnu næv
nes 1375 24. november, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 3) d.v.s. herr Igenhusen.
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[1376-87]

|1376-85|.

Nr. 171
169

Jens Tuesen af Står by skøder sin rettighed i Rønnebæk til Konrad Moltke.
Kalundborgske registratur (1476).

t låsebrev, hvorved Jens Tuesen af Stårby skøder og oplader Konrad
l Moltke al den rettighed, han har i Rønnebæk, og alle de breve, han har
derpå, hvilket han arvede efter sin søstersøn Skjelm Tygesen, tillige med
nogle andre breve, der lyder på andet gods. Givet 1321(!)1\ Og denne
Skjelm Tygesen var Tyge Tolvsens søn.

E

1) Jens Tuesen af Stårby nævnes første gang 1361, Dipi. Dan. 3. rk. VI nr. 125, og sidste
gang 1391 7. marts, Rep. nr. 3788. Endvidere erhverver Konrad Moltke, der var høvedsmand
på Vordingborg 1376-85, Antvorskov klosters gods i Rønnebæk i 1377, jf. nr. 327, og Herlug
B rim les sammesteds i 1380, ÆA. I 44.

|1376-85p>.

170

Kong Oluf tildømmer Arløg Ivarsdatter gods i Hyllested.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Olufs brev, hvormed han tildømmer Arløg Ivarsdatter noget gods
i Hyllested. 1370.1)

K

1) registraturens årstal er givetvis forkert. Arløg Ivarsdatter kendes kun fra brevregistratu
ren nr. 165. I 1385 tildømmer kong Oluf den i samme nr. nævnte Jens Mule, der var Arløg
Ivarsdatters frænde, tillige med Lave Urne attskiellige gotz i Flakkebjerg herred (ÆA. III 335,
F 24, cf. 338, F 52). Da Hyllested ligger i Vester Flakkebjerg herred, omfattes det i nærværen
de registratur nævnte gods muligvis af dommen i 1385.

|1376-87|.1>

171

Kong Oluf pantsætter Pederstrup til Rikman v.d. Lancken.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles kong Olufs brev, hvormed han pantsætter Pederstrup til
Rikman v.d. Lancken for 300 lødige mark.

F

1) denne og den efterfølgende registratur kan ikke dateres nærmere end til kong Olufs rege
ringstid.

Nr. 172

[1376-87]
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|1376-87|1>.

124

Kong Oluf tillader herr Henrik Parozv at indløse Pederstrup fra Rikman
v. d. Lancken.
bording borgske registratur (1476).

remdeles kong Olufs brev, hvormed han tilstod herr Henrik Parow at
indløse Pederstrup fra Rikman v.d. Lancken.

F

1) Angående dateringen jf. forrige nr.

I1376-87P.

173

Kong Oluf tager Niels Jonsen af Torstrup under sin beskyttelse.
Alborghus' registratur (1573).

1 n vidisse af kong Olufs brev, hvorved han har taget Niels Jonsen af
J Torstrup under sin beskyttelse.
1) Kong Olufs brev kan ikke dateres nærmere end til hans regeringstid.

|1376-87|1>.

174

Kong Olufs dom på gods i Fakse herred.
Registratur over brevene på Vallø (1541).

remdeles findes i samme æske kong Olufs brev og dom på Hovby,
Madeskov, Stubberup, Hyllede, Rønnede og Tystrup, tillige med flere
andre breve derpå.

F

1) Kong Olufs brev kan ikke dateres nærmere end til hans regeringstid.
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1377. Omkr. 6. januar^. Lübeck.

Johan Horborg og Eggert Rosenveld skylder Niels Smed fra Svendborg
106 mark penge, at betale førstkommende helligtrekongersdag.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

ohan Horborg og Eggert Rosenveld skylder i fællig Niels Smed fra Svend

J

borg 106 mark penge, venskabeligt at betale næstkommende hellig
trekongersdag, nemlig den, som kommer efter indeværende om et år, hvor-

125

7. januar 13 7 7

Nr. 176

om de2) ligeledes har sammes åbne brev. Nævnte Niels Smeds søn, kaldet
Jens Smed, befalede, at dette skriftstykke skulde slettes, da hans fader nu er
død.
1) datum står øverst på siden i håndskriftet. - 2) d.v.s. Niels Smed og hans søn.

1377. 7. januar.

176

Indbyggerne i Bøking herred hylder greverne Henrik 2. og Klaus af Hol
sten og Stormam.
Original i rigsarkivet.

i samtlige retskafne mænd og herredsmænd, der bor i Bøking herred,
erkender over for alle, der ser dette brev og hører det læse, og bevidner
med dette åbne brev, at vi har hyldet, aflagt ed til og sluttet forbund med de
ædle mænd Henrik og Klaus, brødre, af Guds nåde grever af Holsten og
Stormam, og deres rette arvinger og vil evigt og altid på vor tro forblive hos
dem og deres rette arvinger uden argelist. Fremdeles forpligter vi fornævnte
retskafne herredsmænd os til og har med vore eder forpligtet os til på vor tro
uden argelist at hjælpe de fornævnte herrer og deres rette arvinger i al deres
nød, som kan påkomme og lægge hindringer i vejen for de fornævnte herrer
(og) deres rette arvinger. Hvis der fremdeles er nogen mand i det fornævnte
herred, der berøver eller med vold vil berøve de fornævnte herrer (og) deres
rette arvinger deres rettigheder og deres indtægter, mod ham eller mod dem
skal vi fornævnte retskafne herredsmænd på vor tro uden argelist hjælpe de
fornævnte herrer (og) deres rette arvinger med at fremme deres rettigheder
og indtægter. Hvis der fremdeles er nogen mand i det fornævnte herred,
som røver, plyndrer, brænder eller vil skade vort land og folk, så skal vi for
nævnte retskafne herredsmænd, når de fornævnte herrer, deres rette arvin
ger eller deres officialer på deres vegne meddeler og kundgør os det, hjælpe
de fornævnte herrer, deres rette arvinger eller deres officialer på deres vegne
til deres ret over for ham. Hvis vi ikke kan gøre det, så skal vi hade og på vor
tro uden argelist hjælpe med at skade ham ligesom vore åbenbare fjender.
Fremdeles vil og skal vi retskafne herredsmænd ved vore eder give og overla
de de fornævnte herrer (og) deres rette arvinger alle deres rettigheder og alle
deres indtægter, og hvad vi var pligtige til og er pligtige til over for kongen,
hvem Gud være nådig, således som vi har aflagt ed på vor gode tro uden ar
gelist. Alle disse forskrevne punkter og artikler lover vi fornævnte samtlige

V

Nr. 177

9. januar 13 7 7
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retskafne herredsmænd i Bøking herred og har aflagt ed på at overholde
dem stadigt, fast, evigt og altid uden argelist, og vi har med hele herredets
gode vidende ladet vort herreds segl hænge under dette brev, der er givet og
skrevet år 1377 efter Guds byrd nærmeste onsdag efter helligtrekongersdag.

177

1377. 9. januar. Borgen Schwerin.

Notarialvidne af Johan Sternberg og Johan Kletzeke om, at hertug Al
brecht 2. af Mecklenburg har erklæret over for biskop Jens) af Ribe, deka
nerne Mogens og Troels i Ribe og Lund, Evert Moltke og Jens Andersen,
riddere, og Konrad Moltke, væbner, at de ikke rettidigt har overholdt en
dagtingning.
Original i Schwerin.

Herrens navn, amen. År 1377 efter sammes fødsel, i den 15. indiktion,
den 9. januar omtrent i den sjette time, i den højhellige fader i Kristus
og herre herr Gregor 11.s, ved Guds værdige forsyn paves, syvende pontifi
katsår var de berømmelige fyrster, de herrer Albrecht, hertug af Mecklen
burg, greve af Schwerin, herre over landene Stargard og Rostock, Henrik og
Magnus, hans sønner, på den ene side samt den ærværdige fader i Kristus
herr (Jens), biskop ved kirken i Ribe, og de herrer Mogens og Troels, deka
ner ved kirkerne i Ribe og Lund, og de mægtige mænd, de herrer Evert
Moltke, Jens Andersen, riddere, og Konrad Mokke, væbner, på den anden
side personligt til stede i nærværelse af mig, offentlig notar, og nedenforanførte vidner, der særligt var tilkaldt hertil. Fornævnte herr Albrecht, hertug
af Mecklenburg, fremførte blandt andet og forelagde under fremførelsen
med disse, i det mindste i realiteten lignende, ord over for dem, der således
var til stede, at forhandlingerne og aftalerne mellem dem og Danmarks rige,
således som de var affattet, forhandlet og befæstet, ikke var overholdt eller
virkningsfuldt opfyldt, eftersom disse herrer biskoppen, dekanerne, Evert og
Jens Andersen, riddere og Konrad, væbner, fornævnte garanter og medio vere for disse forhandlinger og aftaler sidst forbigangne sankt Mortens dag i
fornævnte riges navn og på dettes vegne skulde have været til stede hos disse
herrer af Mecklenburg og sammen med dem yderligere have henskudt og
henført sig til forligs- og voldgiftsmænd for umiddelbart at tilendebringe og
afslutte den retsforhandling og den sag, som disse herrer af Mecklenburg
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havde, eller som man vidste, at de havde med nævnte Danmarks rige, såle
des som han berettede, at alt dette stod klart og tydeligt og fremgik af sam
me for dem, der havde sluttet aftaler og forhandlet, og for de vidner, som
deltog i denne handling og sag. Og de sagde, at de som følge af fornævnte
mangel og forsømmelighed havde pådraget sig ikke ubetydelige, for dem
utålelige tab, besvær og udgifter, men at han og hans fornævnte sønner vil
de være rede og parate til at høre, af hvilken grund de samme havde ladet
fornævnte ske. Men nævnte herrer biskop, dekaner, riddere og væbner er
kendte offentligt, udtrykkeligt og endeligt efter at have overvejet og samtalet
indbyrdes om det fornævnte, og efter at nogle andre beretninger var afgivet
og fremkommet, og bekendte, at alt det fornævnte var sandt med undtagel
se af det, at et tidsrum på otte dage ud over den fornævnte termin, nemlig
som fornævnt sidst forbigangne sankt Mortensdag, ikke skulde regnes dem
til skade. Om alt det fornævnte opfordrede fornævnte herrer af Mecklenburg mig, nedenforanførte notar, til at affatte dem et offentligt dokument.
Dette er forhandlet i gemakket på borgen Schwerin ovennævnte år, indiktion, måned, dag, time og pontifikat i nærværelse af den ærværdige fader i
Kristus herr Markvard, udvalgt biskop af kirken i Schwerin, og den velbyrdi
ge mand herr Jakob, greve af Fürstenberg, samt de mægtige mænd de her
rer Fikke Moltke af Strietfeld, Henrik v. Bülow, Lyder Lützow, Fikke Mok
ke af Divitz, Johan Moltke af Teutenwinkel, Henrik Moltke af Westenbrügge, Detlev v. Züle, Godskalk Zülow, Henning Knop, riddere, og Henning
Stralendorp, Henning Halberstadt, væbnere, særligt tilkaldt og udbedt som
vidner til fornævnte. Og til bevis og større vidnesbyrd om alt det ovenanførte
er segl tilhørende fornævnte herrer, nemlig fornævnte biskop og greve tillige
med segl tilhørende de mægtige mænd de herrer Benedikt v. Ahlefeld,
Henning Meirierstorp, Henning Køtelberg og Lippold v. Osten, riddere, li
geledes vidner til det fornævnte, med deres fulde samtykke hængt under
dette dokument.
(Notarmærke). Og jeg Johan, kaldet Sternberg, gejstlig i Schwerin stift,
ved kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har sammen med Johan Kletzeke, nedenfor underskrevne offentlige notar, og de fornævnte vidner person
lig overværet, set og påhørt, at alt det fornævnte gik således for sig og blev
forhandlet som fornævnt, og jeg har opsat det i denne offentlige form tillige
med vedhængning af segl tilhørende fornævnte biskop, greve, Benedikt,
Henning og Henning og Lippold, riddere, og jeg har efter anmodning og
opfordring bestyrket samme med mit sædvanlige navn og mærke til vidnes
byrd om alt det fornævnte.
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(Notarmærke). Og jeg Johan Kletzeke, gejstlig i Havelberg stift, ved kej
serlig bemyndigelse offentlig notar, har sammen med ovenanførte notar og
vidner personlig overværet, at alt det fornævnte gik således for sig og blev
forhandlet som fornævnt, og jeg har set og påhørt, at det gik således for sig,
og jeg har underskrevet dette offentlige dokument, affattet og signeret af
fornævnte notar, og jeg har efter anmodning og opfordring signeret og be
styrket det med mit sædvanlige mærke og navn tillige med vedhængning af
segl tilhørende fornævnte biskop, greve, Benedikt, Henning og Henning og
Lippold, riddere, til vidnesbyrd om alt det fornævnte.

1377. 25. januar. Stralsund.
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Hertug Vartislav 6. af Stettin, fyrste af Rügen, samt borgmestre og råd
mænd i Stralsund vidimerer kong Albrecht af Sveriges brev af 1366 28. juli.
Original i rigsarkivet.

i Vartislav, af Guds nåde hertug af Stettin og fyrste af Rügen, borg
mestre og rådmænd i staden Stralsund erkender og bevidner åbent
med dette brev, at vi ord til andet har hørt et sådant brev, som står skrevet
herefter, og har set det med hele og holdne segl, ufordærvet og uskrabet,
hvilket lyder således: Vi Albrecht, af Guds nåde konge af Sverige, erkender
(o.s.v. = DRB. III 7 nr. 407). Til yderligere vidnesbyrd om dette har vi for
nævnte Vartislav hængt vort segl under dette brev, og vi fornævnte borgme
stre og rådmænd i staden Stralsund har også hængt staden Stralsunds segl
her under dette brev. Og dette brev er givet og skrevet i Stralsund år 1377 ef
ter Guds byrd på sankt Paulus’ omvendelsesdag.
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1377. 25. januar. Tommerup.

Ærkebiskop Niels, af Lund stadfæster sine forgængeres privilegier og fri
heder for Tommerup kloster og tilstår det tremarksb øderne af dets under
givne i Jdrrestads herred.
Stadfæstelse af 1382 14. december i rigsarkivet.

N

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og
det apostoliske sædes legat, til alle, hvem det vedkommer eller vil kunne
vedkomme, hilsen evindelig med Gud.
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Vi vil, at det skal komme til hver enkelts kundskab, at vi med dette brevs
ordlyd stadfæster alle nådesbevisninger, privilegier og friheder for abbeden
og sankt Peders kloster i Tommerup, der er givet og tilstået dem af vore for
gængere, idet vi særligt af vor nåde evindeligt tilstår samme abbed og kloster
alle tremarksbøder af deres undergivne og bryder og landboer i Jårrestads
herred, der hører til vor ret, med undtagelse af de vanskelige sager, således
at de uhindret kan holde deres ærkebiskoppelige ting over samme deres un
dergivne og give deres egne påmindelsesbreve til samme, så ofte det måtte
være gavnligt. Til vidnesbyrd om alt dette har vi ladet vort segl hænge un
der dette brev. Givet i Tommerup i det Herrens år 1377 på sankt Paulus’
omvendelsesdag.

1377. 28. januar. Ringsted.

180

Kong Oluf tildømmer Danmarks riges krone en række landsbyer og gårde
i Merløse herred.
Original i rigsarkivet.

O

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der

ser dette brev, hilsen og nåde.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, samt de velbyrdige og gode mænd, der nu
har sæde på vort retterting i Ringsted, i sandhed er bragt i erfaring, lovligt
godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at noget gods, nemlig hele lands
byen Kongens Ordrup, Knabstrup, en gård i Bonderup, en gård i Kagerup
og en gård i Algestrup i Merløse herred, ved arveret helt og fuldt tilhører
vort rige Danmarks krone, godkender vi fornævntes foranførte afgørelse og
dom og tildømmer fornævnte krone fornævnte gods med alle dets tilliggen
der, frit at besidde, indtil denne afgørelse og dom på lovlig vis bliver erklæ
ret ugyldig med sandere ret og bevisgrunde, og idet vi fast påbyder, at ingen
på nogen måde må befatte sig med nævnte gods mod vor eller vore efterføl
geres vilje. Givet i Ringsted under vort rettertingssegl i det Herrens år 1377
onsdagen før sankt Maries renselsesdag med Niels Drage som vidne.
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1377. 28. januar. Ringsted

Kong Oluf tildømmer Ebbe Jakobsen et bol jord i Skovlunde.
Afskrifter i rigsarkivet og på det kongelige bibliotek.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, samt de velbyrdige og gode mænd, der nu fø
rer forsædet på vort retterting i Ringsted, i sandhed er bragt i erfaring, lov
ligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at noget gods, nemlig et bol
jord i Skovlunde i Smørum herred med alle dets tilliggender helt og fuldt til
hører nærværende brevviser Ebbe Jakobsen, godkender vi fornævntes foran
førte afgørelse og dom og tildømmer samme Ebbe Jakobsen dette gods, frit
at besidde, indtil denne afgørelse og dom på lovlig vis bliver erklæret ugyldig
med sandere ret og bevisgrunde, og idet vi fast påbyder, at ingen, hvilken
stilling eller stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig med
nævnte gods mod samme Ebbes vilje. Givet i Ringsted under vort rettertingssegl i det Herrens år 1377 onsdagen før sankt Maries renselsesdag med
Niels Tygesen, kaldet Drage, vor justitiar, som vidne.
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1377.29. januar.

Kong Oluf indskriver 14 ørtug skyldjord, som tilhører Peder Dyr i Valsømagle, i sit målsgods.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi med dette brev indskriver 14 ørtug skyldjord
tilhørende nærværende brevviser Peder Dyr af Valsømagle, og som han for
tiden sidder inde med, i vort målsgods1), idet vi tilstår samme lige friheder
angående nævnte jorder med vore øvrige målsmænd2), dog således at han i
medfør af disse friheder er pligtig til hvert år at betale til vort bord i overens
stemmelse med omfanget af nævnte jorder. Derfor forbyder vi strengt under
trusel om vor nådes fortabelse, at nogen af vore fogeder eller sammes officia
ler eller nogen som helst anden, hvilken stilling eller stand han end indtager,
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drister sig til på nogen måde at hindre samme brevviser i modstrid med ord
lyden af dette brev, såfremt han ønsker at bevare vor nåde ubeskåret. Til
vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i det
Herrens år 1377 torsdagen før den hellige jomfrus renselsesdag.
1) jf. DRB. II 8 nr. 252 note 1 og Kult. leks. XII s.v. målsgård. - 2) jf. DRB. II 8 nr. 252
note 2.

1377. 30. januar. Lyby kirke.

183

lio Høg, Jens Lykke, riddere, Jakob Nielsen, høvedsmand på Hald og
Skive samt ti væbnere og indbyggerne i Salling syssel erklærer under ed i
nærværelse af bl.a. biskop Jakob af Viborg al ville værne kirkens friheder og
besiddelser.
Afskrift i huid\arkivct i Viborg.

i Bo Høg, Jens Lykke, riddere, Jakob Nielsen, Danmarks riges høveds
mand på Hald og Skive borg, Mikkel Krabbe, Henrik Jakobsen, Niels
Brag, Godskalk, Peder Bleg, Anders Jensen, Peder Næve, Morten Jensen,
Peder Tagehat, Kristian Slug, væbnere, og indbyggerne i Salling syssel hilser
alle troende kristne, der ser dette brev eller hører det læse, med frelseren af
os alle.
Efterdi vi har fundet, at det arme Danmarks rige og dets indbyggere har
lidt fordærvelig skade ved rov og brand, ved kornets ufrugtbarhed, ved fjen
dernes grumhed, ved pludselig død og Guds ødelæggende vrede, ved kvæg
død og fiskenes aftagende mængde, frygter vi, at Vor Skabers hævn og
grumhed er optændt mod os og fornævnte rige, fordi kirken og de kirkelige
personer har fået deres friheder indskrænket. For at man barmhjertigt måt
te kunne formilde en sådan Guds hævn og vrede, sværger vi da med god
samvittighed på vor sjæles salighed med oprakte hænder mod himmelen be
standigt og aldeles uden svig og argelist at lægge vind på fornævnte kirkelige
personers friheder og at forsvare, hvad der tilhører dem, og siden med Guds
hjælp udbedre, om der findes nogen, der er plyndret af os, således at kirken
og dens personer og hvad der hører dertil skulde nyde deres friheder, således
som de har haft dem på allerbedste måde. Derfor lover vi ikke at ville forsva
re dem, som handler derimod, men vil snarere irettesætte dem og forfølge
retten mod dem, således som retsordenen kræver det. Til yderligere vidnes
byrd herom har vi ladet vores segl hænge under dette vort åbne brev. Det

V

Nr. 184

2. februar 1377

132

skete i Lyby kirke i fornævnte Salling syssel i nærværelse af den ærværdige
fader og herre i Kristus broder Jakob, af Guds nåde biskop i Viborg, og af
den gode mand Jens Jensen, prior i Grinderslev kloster af augustinerorde
nen, af Torben, provst i Salling syssel, Jens Sech, Jens Thomsen og Niels Pe
dersen, præster, og også i nærværelse af mange fromme mænd, som stod
hos, i Guds år 1377 fredagen før den ærefulde jomfrus kyndelmissehøjtid.
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1377. 2. februar.

Peder A Ib erIsen, ridder, pantsætter gården Ørne hoved og alt sit gods i
Kristrup sogn til ridderen herr Jens Andersen ajEs trup for 500 mark lødigt
sølv.
Original i rigsarkivel.

eder Albertsen, ridder, til alle, der får dette brev at se eller hører det
læse, hilsen evindelig med Gud.
Det skal være vitterligt for såvel nulevende som fremtidige, at jeg erken
der, at jeg og mine arvinger i sandhed står i retmæssig skyld og gæld til nær
værende brevviser den velbyrdige mand herr Jens Andersen, ridder, af
Estrup, og hans arvinger for 500 mark lødigt sølv i gode og gængse penge,
nemlig sterlinge, groter og lybske penninge, for hvilke penge jeg med dette
brev til ham eller hans arvinger pantsætter min gård Ørnehoved og alt mit
gods i Kristrup sogn med alle dets tilliggender, nemlig skove, agre, enge,
græsgange, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget. Ydermere over
lader jeg med dette brev nævnte herr Jens og hans arvinger indløsningen af
alt mit gods overalt med al ret og frihed tillige med det fiskevand i nævnte
sogn, som kaldes ‘fiskegård’, der før har været pantsat til andre. Desuden
forpligter jeg mig og mine arvinger til at fyldestgøre nævnte herr Jens eller
hans arvinger for de bygninger, han måtte have bygget på nævnte gods, før
end nævnte gods lovligt indløses fra ham eller hans arvinger. Desuden for
pligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre og fuldstændigt at hjemle
nævnte herr Jens og hans arvinger nævnte gods fra alles krav, således som
landets love kræver og forlanger det. Fremdeles skal nævnte herr Jens årligt
oppebære frugterne og afgifterne af nævnte gods, uden at de må fradrages i
gældens hovedstol, indtil det nævnte lovformeligt indløses fra ham eller hans
arvinger. Ydermere skal jeg, i hvilket som helst år jeg ønsker at indløse
nævnte gods til mikkelsdag, meddele ham eller hans arvinger dette i tide på
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sidste ting før sankt Hans dag i Sønderhald herred i Åbo syssel. Til sikrere
kundskab herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhø
rende de velbyrdige mænd, nemlig den ærværdige fader herr Oluf, biskop
af Århus, herr Anders Uffesen, herr Kristian, riddere, Timme Limbæk,
Jens Lavesen, Niels Ivarsen og Anders Uffesen, væbnere. Givet i det Herrens
år 1377 på Marie renselsesdag til sikkerhed for det ovennævnte.

1377. 2. februar. Vadstena.
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Niels Knudsen pantsætter alt sit gods i Sønderhalland til Arvid Arvidsen
for 30 mark svenske penge.
Onguuil i det svenske rigsarkiv.

iels Knudsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode og
hæderlige mand Arvid Arvidsen, nærværende brevviser, for 30 mark gode
svenske penge, som ubetinget skal betales nu næstkommende sankt Olavs
dag1), for hvilke fornævnte 30 mark penge jeg med dette brev til samme Ar
vid Arvidsen pantsætter alt mit gods i Sønderhalland, som jeg fik fra Cecilie
Bjørnsdatter, nemlig i Vanered, Drångsered og Onsjd; den betingelse er til
føjet, at samme Arvid Arvidsen hvert år, indtil der fuldt og helt er gjort ham
fyldest med hensyn til fornævnte sum penge, skal oppebære indtægterne af
fornævnte gods og alle andre tjenesteydelser, som hidrører fra nævnte gods,
uden at de på nogen måde må fradrages i gældens hovedstol. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Vadstena i det Herrens år
1377 på den hellige jomfru Maries renselsesdag.
1) 29. juli.

1377. 3. februar.
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Anton Krassow, væbner, sælger Henning Podebusk, kong Olufs drost,
fem mark evig afgift af sin gård Samotitz på Rügen.
Efter tryk hos J. v. Bohlen.

Anton Krassow, væbner, til alle, såvel nulevende som fremtidige, der får

XX. dette brev at se, oprigtig kærlighed med Gud.
Jeg erkender og erklærer klart på mine og mine rette arvingers vegne, at
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jeg med alle mine nærmeste venners samtykke og vilje til den velbyrdige her
re herr Henning Podebusk, stormand, drost hos den berømmelige Oluf,
Danmarks konge, min elskede herre, og hans rette arvinger lovligt og rigtigt
har solgt og overladt og med dette brev sælger og overlader fem mark evig
afgift i stralsundsk mønt af min gård Samotitz i Lancken sogn, af agre og af
alle tilliggender, ejendomsrettigheder, friheder, der hører til nævnte gård,
hvert år at oppebære på den hellige biskop Mortens dag, at udpante om
nødvendigt, at gøre med panterne, efter hvad der er ret i landet ifølge rente aftale, og efter hvad den fører med sig. Ligeledes skylder jeg sammen med
mine arvinger fornævnte herr Henning og hans arvinger at garantere for
nævnte fem mark afgift år og dag og fuldstændigt og helt at frigøre dem og
holde dem skadesløs fra ethvert påkrav fra såvel gejstlige som verdslige per
soner, der vil give møde for retten. For at det fornævnte skal forblive fast og
urokket, har de berømte væbnere, nemlig Heine Preetz, Didrik v. Buge,
Henneke v. Neklade, sammen med mig aflagt løfte med sammenlagte hæn
der og håndslag om ubrydeligt at overholde alt det fornævnte. Til klart vid
nesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1377 på selve martyren og biskoppen sankt Blasius’ dag.
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1377. 5. februar.

Albert Andersen pantsætter sit gods i Rydhave og alt sit gods i Ginding
herred til Åge Hedesen Puder for 100 mark lybsk.
Vidisse af 1443 4. september i rigsarkivet.

Albert Andersen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
XX Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg af
af den velbyrdige mand Åge Hedesen, kaldet Puder, har fået og fuldstæn
digt oppebåret 100 mark lybsk i gode sølv- og guldpenge, nemlig 38 nobler
og det resterende i lovlige og gængse sølvpenge, for hvilke penge jeg med
dette brev frit pantsætter ham mit gods i Rydhave og alt mit gods i Ginding
herred med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fi
skevande, tørt og vådt, intet undtaget, der fra gammel tid ligger til nævnte
gods, venskabeligt at indløse med mine egne eller mine arvingers og ikke
med fremmedes penge på nærmeste ting i Ginding herred, der følger umid
delbart efter ærkeenglen sankt Michaels dag, eller på et andet sikkert sted i
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Jylland, hvor han kan oppbære nævnte penge, og jeg eller mine arvinger sik
kert kan udrede dem; den betingelse er forud aftalt mellem os, at hvis
nævnte gods ikke bliver indløst til omtalte termin og på omtalte sted, da skal
samme Age have fuldmagt til årligt at oppebære de frugter, afgifter og tje
nesteydelser, som hidrører fra samme gods, uden at de på nogen måde skal
afregnes i gældens hovedstol, og ligeledes til at ind- og afsætte undergivne
på samme gods, frit og gavnligt at råde over til sit eget brug, indtil det som
fornævnt lovformeligt indløses. Desuden erkender jeg, at jeg ikke har skø
det, solgt, pantsat eller på nogen måde indtil denne dag afhænde! nævnte
gods til nogen anden undtagen fornævnte Age, og jeg hverken vil eller skal
sælge, skøde, pantsætte det gods til nogen anden eller på nogen måde af
hænde det, førend det indløses af ham eller hans arvinger, under ordlyden
af denne betingelse, at i et hvilket som helst år jeg eller mine arvinger vil
indløse nævnte gods, da skal vi underrette denne samme Age eller hans ar
vinger på de tre sidste ting i Ginding herred før sankt Hans dag, og det års
frugter og afgifter af nævnte gods skal lige så vel udredes til fornævnte* Age*
eller hans arvinger tillige med fornævnte penge, og hvis nævnte* ge>els ikke*
bliver indløst på nærmeste ting, der følger umiddelbart efter sankt Michaels
dag, da skal samme gods årligt fortsat forblive i nævnte stående pant, indtil
det fuldstændigt indløses med fornævnte 100 mark i rede sølv- og guldpen ge, men af selve det oppebårne. I øvrigt forpligter jeg mig og mine arvinger
til at frigøre og hjemle nævnte Age Puder eller hans arvinger fornævnte gods
fra alles rette påkrav. Pil vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhø
rende de gode mænd ....^ hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1377 torsdagen efter den hellige jomfru Maries renselsesdag.
1) navnene er udeladt i vid issen.
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Hertug Erik 4. den yngre aj Sachsen-Lauenburg slutter f orbund om gen
sidig hjælp med hertug Bugislav aj Pommern.
Original i Greijswald.

i Erik den yngre, af Guds nåde hertug af Sachsen, Engern og West
falen, erkender og bevidner åbent med dette nærværende brev, at vi
og vore arvinger har forenet os og sluttet forbund med den høje fyrste, vor
kære broder og svoger, hertug Bugislav af Stettin og hans arvinger i et evigt,
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stadigt, fuldt venskab, således at vi i troskab skal og vil være dem behjælpeli
ge i al deres nød af al magt mod enhver, der vil gøre eller gør dem uret, og
hvor vi kan skaffe dem deres ret. ... Hvis vi fornævnte hertug Erik bliver
krævet til hjælp og tjeneste for riget Danmark, deri skal vi i troskab inddrage
vor fornævnte broder og svoger ligesom os selv........ Givet år 1377 efter Guds
byrd 1377 på den hellige jomfru sankt Agathes dag.
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11377?I1* 15. februar.

Rådmændene i Riga meddeler rådmændene i staden Reval, at der er
indløbet efterretning om fredsslutning mellem kong (Oluf) og hertug Al
brecht 2. aj Mecklenburg, og at skibe, der vil sejle gennem Øresund derfor
nu skal samles ved Hela i Preussen og ikke som tidligere besluttet i Gollwitz.
Original i Reval.

passende og venskabelig hilsen tilforn.^
Såre kære herrer og venner. Vi ønsker, at I, agtværdige herrer,
skal vide, at det, efter at Eders udsendinge havde forladt de udsendinge fra
stædeme i dette land, der var forsamlet i Pernau, kom til kundskab for
nævnte udsendinge, at der var sluttet forlig mellem de danskes konge og
hertugen af Mecklenburg. Af den grund blev det tilbagekaldt, selv om det
dog var besluttet og endrægtigt aftalt, at skibe, der vilde sejle gennem Øre
sund, skulde samles i Gollwitz, og det syntes ikke at være til gavn, men det
blev enstemmigt besluttet, at de skal samles i Preussen nær Hela. Og selve
dette tilskrev de herrer rådmænd i Dorpat rådmændene i Pernau for deres
samtykkes skyld, således at vi enstemmigt træffer aftale om dette. Ligeledes
synes os den fastsatte termin, nemlig palmesøndag, for samling i Riga af de
udsendinge, der skal besøge højmesteren, at være heldig, men at de skal væ
re til stede i Riga Lætare søndag, synes os at være mere til gavn. I overens
stemmelse hermed beder vi om, at I retter Eder derefter. Fremdeles skal I vi
de, at herr Herman v. Hove, Eders borgmester, særskilt har skrevet fra
Preussen, at han ikke har kunnet opspore noget andet end, hvad vi har for
stået af det brev, der var sendt fra Preussen, men blot, at de fra Gotland vil
overholde og opretholde det ikke for danskernes, men for de tyske køb
mænds skyld. Lev vel i Kristus, idet I skal byde over os. Skrevet dagen efter
martyren sankt Valentins dag under vort sekret.
Ved rådmændene i Riga.
1) jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) adressen står på brevets bagside Skal overgives til de me
og agtværdige mænd, de herrer rådmænd i staden Reval, vore elskede venner.
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1377. 20. februar. S. Pietro i Rom.
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Pave Gregor 11. stadfæster Viborg kapitels friheder og immuniteter.
Afskrifter i rigsarkivet.

regor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner provsten
og kapitlet ved kirken i Viborg, hilsen og apostolisk velsignelse.
Når man beder os om, hvad der er retfærdigt og agtværdigt, kræver både
billighed og fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omsorg for, at det
virkeliggøres på behørig måde. Derfor, elskede sønner i Herren, giver vi ger
ne vort samtykke til Eders berettigede forlangender og stadfæster med apo
stolisk myndighed for Eder og gennem Eder for Eders kirke og bestyrker ved
dette brevs kraft alle de friheder og immuniteter, der er tilstået Eder og
Eders kirke af vore forgængere de romerske paver enten ved privilegier eller
ved andre begunstigelser, og desuden de friheder og fritagelser for verdslige
krav, der på gyldig vis er bevilget Eder og nævnte kirke af konger og fyrster
og andre troende kristne, således som I retmæssigt og uden indsigelse sidder
inde med samme. Aldeles intet menneske må bryde dette vort stadfæstel
sesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til
at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den al
mægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pie
tro i Rom den 20. februar i vort syvende pontifikatsår.

G
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Biskop Niels af Roskilde kvitterer sin tjener Ebbe Jakobsen for afgiften af
fogediet Østrup indtil dato.
Original i den amamagnæanske samling.

N

iels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at den velbyrdige og gode mand,
Ebbe Jakobsen, vor elskede tjener, nærværende brevviser, har fyldestgjort og
betalt os indtil dagen i dag for vort fogedi Østrup, som han har. For afgiften
heraf indtil nu kvitterer vi med dette brev samme Ebbe og hans arvinger på
vore og vore efterfølgeres vegne. Givet i Roskilde under vort sekret i det Her
rens år 1377 dagen før apostelen sankt Matthias’ dag.
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Fikke v. Hitzacker, ridder, og Frederik Wanzeberg, væbner, og deres
medlovere erkender at skylde en række borgere i Lübeck 4500 mark lybsk,
som ifølge hertug Erik 4.s brev skal tilbagebetales af sjettedelen af told og al
le pengeindtægter i Skanør og Falsterbo.
Original i Lübeckarkivet.

i Fikke v. Hitzacker, ridder, og Frederik Wanzeberg, væbner, hoved skyldnere, og vi Georg og Didrik, brødre, kaldet Hitzacker, magister
Johan og Didrik, brødre, kaldet Wanzeberg, medlovere, erkender og bevid
ner åbent med dette nærværende brev, at vi og vore arvinger som ret gæld
skylder de ærlige mænd herr Dankvard van dem See, herr Johan Lange,
herr Henrik Schonenberg, rådmænd i staden Lübeck, Herder v. Stade, Radike Dovendeghe, Rolev Munter, Johan v. Ankern, Henrik v. Essen, Werner
Swartekop og Martin Klotekow, borgere sammesteds, og deres arvinger
4.500 mark lybske penge i gangbar mønt, hvormed en retskaffen mand kan
gøre en anden fyldest, hvilke de skal modtage og oppebære af sjettedelen af
tolden og af al indtægt, der falder og fremkommer i Skanør og Falsterbo
Skånemarkedet igennem, ifølge indholdet af de breve1 \ som de har derpå
fra vor kære nådige herre hertug Erik af Sachsen. Hvis der sker disse for
nævnte rådmænd og borgere anfægtelse eller hindring således, at man ikke
vil svare dem disse penge i et eller andet år til den tid, da de skal oppebære
disse penge, og de ikke får nogen af dem, hvad Gud forbyde, så skal vi for
nævnte herr Fikke og Frederik give dem så mange penge, som de kunde ha
ve fået i det år af den fornævnte told, og det skal overlades til rådet i Lü
becks afgørelse, hvad de siger, at de kan få det år. Gør vi os skyldige i nogen
tøven med betalingen, og hvis vi da bliver opfordret af dem til indlager2) i
den anledning, så skal vi inden fire uger, efter at vi er blevet opfordret til
indlager, komme til staden Lübeck og ikke (drage) ud derfra, førend vi har
betalt dem så mange penge, som der kan tilfalde og tilkomme dem det år,
således som det er skrevet foran, eller vi udreder dem til dem efter deres vil
je. Hvis Didrik Wanzeberg ikke får nogen udsoning med staden Lübeck, så
skal han komme til en borg mellem Lübeck og Elben, hvor han kan være
sikker på liv og gods, dog således at disse fornævnte rådmænd og borgere i
Lübeck ikke skal indestå ham derfor. Hvis han også får udsoning, så skal
han komme til Lübeck og overholde indlager der sammen med de andre.
Hvis der, hvad Gud forbyde, opstår tvedragt mellem vor herre af Sachsen og
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staden Lübeck, så skal den tvedragt ikke være påskud til, at vi ikke overhol
der dette indlager, hvis vi bliver opfordret til det, således som det er skrevet
foran, men disse fornævnte rådmænd og borgere i Lübeck skal skaffe os sik
kerhed og lejde i staden Lübeck og også til at komme til og fra for alle dem,
der vil gøre og undlade at gøre noget for dem fra Lübecks skyld, dette for
nævnte indlager skal ingen herrers påbud hindre os i. Alle disse forskrevne
punkter lover vi herr Fikke, Georg og Didrik, brødre, kaldet v. Hitzacker, og
vore arvinger og vi Frederik, magister Johan og Didrik, kaldet Wanzeberg,
brødre, og vore arvinger at overholde stadigt, fast og ubrudt uden nogen argelist, nye påfund eller udflugter, gejstlige eller verdslige, på vor tro med
samlet hånd over for de fornævnte ærlige mænd, rådmænd og borgere i Lü
beck, og deres arvinger og til deres tro hånd over for herr Jakob Pleskow og
herr Hartman Pepersak, borgmestre, herr Gerhard v. Attendorn og herr
Gerhard Dartzow, rådmænd i Lübeck. Til vidnesbyrd og yderligere vitter
lighed om alle disse forskrevne punkter har vi med vidende og god vilje ladet
vore segl hænge under dette brev, der er givet år 1377 efter Guds byrd på
den hellige apostel sankt Matthias’ dag.
1) kendes ikke. - 2) jf. DRB. II 5 nr. 222 note 3 og 9 nr. 403 note 1.
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Hertug Erik 4. af Sachsen-Lauenburg meddeler kong Oluf, dronning
Margrete og drosten Henning Podebusk, at han har overladt en række bor
gere i Lübeck 4500 mark lybsk af den sjettedel af told, bøder og andre ind
tægter i Skanør og Falsterbo, han har erhvervet, til dækning af en gæld,
som to af hans embedsmænd står i til borgerne.
Original i Lübeckarkivet.

i Erik, af Guds nåde hertug af Sachsen, Engern og Westfalen og herre
af Lauenburg, gør vitterligt over for de højbåme, den fornemme fyrste
og fyrstinde, herr Oluf, konge af Danmark, og fru Margrete, dronning af
Sverige og Norge, og over for den ædle mand herr Henning Podebusk, Dan
marks riges drost, og over for alle dem, der ser dette brev eller hører det læ
se, og vi erkender og bevidner med dette nærværende brev, at vi og vore ar
vinger har overladt og overlader de ærlige mænd herr Dankvard van dem
See, herr Johan Lange, herr Henrik Schonenberg, rådmænd i staden Lü
beck, Herder v. Stade, Radike Dovendeghe, Rolev Munter, Johan v. An-
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kem, Henrik v. Essen, Werner Swartekop og Martin Klotekow, borgere
sammesteds, og deres arvinger 4.500 mark lybske penge i gangbar mønt,
hvormed en retskaffen mand kan gøre en anden fyldest, for en sådan gæld,
som herr Fikke v. Hitzacker, ridder, og Frederik Wanzeberg, vore embeds mænd, er dem skyldige, hvilke de skal modtage og oppebære af sjettedelen
af told, afgifter, bøder og al indtægt, som falder og fremkommer i Skanør
og Falsterbo Skånemarkedet igennem, således som denne fornævnte kong
Oluf, fru Margrete og herr Henning Podebusk har lovet os ved brev. Hvis
disse fornævnte rådmænd og borgere i nogle punkter bliver hindret og gene
ret deri, hvad Gud forbyde, så skal vi fornævnte hertug Erik og vore arvinger
på vor tro hjælpe dem med at rykke for dem og dertil i al måde gøre, som
om vi selv var part i sagen. Hvis vi kan erhverve sjettedelen af tolden i
Malmø, så skal vi, når vi har erhvervet det, overlade dem det til det andet i
al måde, som vi har overladt dem det i Skanør og Falsterbo, som hjælp til,
at denne sum penge bliver betalt desto før. Fremdeles har vi deponeret det
brev1), som vi har fra fornævnte kong Oluf, fru Margrete og herr Henning
Podebusk på 3.500 lødige mark, hos de hæderlige vise mænd, rådmændene
i staden Lübeck, til sikkerhed for disse forskrevne gode mænd på, at de får
disse fornævnte 4.500 mark lybske penge, således som det er skrevet foran.
Hvis fremdeles noget skulde ske, så at de ikke uindskrænket får disse for
skrevne penge, således som det er skrevet foran, hvad Gud forbyde, og vi be
høver det fornævnte brev til at rykke for pengene med, så skal vi stille disse
fornævnte rådmænd og borgere sikkerhed for brevet, således at vi vil give
dem det igen, når vi har rykket for pengene med det, og hvad vi rykker for
dermed, det skal komme disse fornævnte rådmænd og borgere til hjælp så
længe, indtil disse fornævnte 4.500 lybske mark er betalt dem, og når de er
betalt dem, så skal de give os dette brev tilbage sammen med det andet
brev, som lyder på de 3.500 lødige mark. Hvis det brev, som vi har givet
dem på de 4.500 mark, hvilket de skal tage med til Skåne, går tabt, så skal
vi give dem et andet brev, når og så ofte de har brug for det; dog skal de,
når de vil have brevet fra os og vore arvinger, give os breve på, at det tabte
brev ikke skal komme os og vore arvinger til nogen skade. Om at vi fornævn
te hertug Erik og vore arvinger i troskab og ubrudt vil overholde alle disse
forskrevne punkter, har vi med vidende og god vilje til vidnesbyrd ladet vort
segl hænge under dette brev, der er givet år 1377 efter Guds byrd på den
hellige apostel sankt Matthias’ dag.
1) jf. nr. 106.
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Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde fjerdedelen af staden Ros
kilde.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af de velbyrdige herrer og vort rige Danmarks
stormænd, nemlig Henning Podebusk, vor drost, Tue Galen, vor gælker i
Skåne, Jakob Olufsen, Peder Grubbe af Skullerup, Oluf Bjømsen, Oluf Pe
dersen, Oluf Lunge, Ture Knudsen og Bo Dyre, riddere, Anders Pedersen
og Anders Sjundesen, væbnere, og adskillige andre velbyrdige og gode
mænd, der nu fører forsædet på vort retterting i Roskilde, i sandhed er
bragt i erfaring og lovformeligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at
fjerdedelen af staden Roskilde tillige med herredømmet og al kongelig ret i
dens helhed tilhører bispedømmet Roskilde fra gammel tid og det i så lang
tid, at det modsatte ikke er i mands minde, godkender vi fornævntes foran førte afgørelse og dom og tildømmer den ærværdige fader herr Niels, nu bi
skop af Roskilde, dette herrdømme over samme stad tillige med fornævnte
kongelige ret i dens helhed, at nyde frit og evindeligt, idet vi urokkeligt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand han end indtager, på nogen må
de må befatte sig med fornævnte herredømme og rettigheder i modstrid
med fornævnte herr biskop Niels’ og hans efterfølgeres vilje. Handlet og gi
vet i Roskilde under vort ret ter tingssegl i det Herrens år 1377 på apostelen
sankt Matthias’ dag.

O
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Biskop Niels af Roskilde vidimerer kong Erik 6. Menveds brev af 1295 23.
oktober.
Original i rigsarkivet.

iels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at vi i det Herrens år 1377 tirsda
gen næst efter søndagen Reminiscere har set og læst et åbent brev af den så-
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re ophøjede fyrste i Kristus og herre herr Erik - from ihukommelse - fordum
de Danskes konge, beseglet med hans store segl, ubeskadiget og helt og sav
nende enhver anledning til mistanke, af følgende form. Erik, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge (o.s. v. = DRB. II 4 nr. 187). Handlet og givet
i Roskilde under vort sekret ovennævnte år, dag og sted.
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Kong Oluf tildømmer Roskilde sankt Agnete kloster nogle jorder, kaldet
Kongshegnet, samt møllen Haraidsborg.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader, herr Niels, biskop af
Roskilde, og de velbyrdige mænd, riddere og riddermæssige mænd og man
ge andre troværdige mænd, der nu fører forsædet på vort retterting i Roskil
de, på fuld ud lovlig vis er blevet bevist og godtgjort ved autentiske breves1)
fyldestgørende beviskraft og vidnesbyrd, der blev forelagt dem, at nogle jor
der, kaldet Kongshegnet, og møllen Haraidsborg nær Roskilde som gave fra
herr Erik, fordum de Danskes konge2) - berømmelig ihukommelse - med
fuld ret tilhører sankt Agnete kloster i Roskilde og nonnerne, tildømmer vi
med dette brev samme kloster og nonner fornævnte gods, at besidde evinde
lig, medmindre det med rette og efter loven fravindes dem. Derfor befaler
vi, at ingen på nogen måde uden deres vilje må befatte sig med fornævnte
gods, såfremt han ønsker at undgå vor kongelige straf. Givet i Roskilde un
der vort rettertingssegl i det Herrens år 1377 dagen efter apostlen sankt Mat
thias’ dag.

O

1) jf. DRB. II 1 nr. 74 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 187.
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Kong Oluf tildømmer ridderen herr Oluf Pedersen af Nyrup hans gods i
Orebjerg og Dalby.
Original i rigsarkivet.
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luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne i Horns herred hilsen og nåde.
Eftersom de velbyrdiges gods i Danmarks rige, således som de har erhver
vet det, er blevet givet tilbage af herr Valdemar, fordum de Danskes konge,
således som det indeholdes i hans testamente, tildømmer vi med dette brev
herr Oluf Pedersen af Nyrup, ridder, hans gods i Orebjerg og Dalby i Horns
herred, således som han har erhvervet det, idet vi frigør de undergivne, der
bor på nævnte gods, for Godskalk Degns påkrav og med dette brev kasserer
de lovdagsbreve1), der er modtaget mod dem. Givet i Roskilde under vort
rettertingssegl i det Herrens år 1377 dagen efter apostlen sankt Matthias’
dag med Niels Tygesen, kaldet Drage, som vidne.

O

1) jf. DRB. Il 5 nr. 130 note 9.
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Kong Oluf tildømmer Hvid Jensen et bol og to ørtugjord i Høed i Tuse
herred.
Stadfæstelse af 1456 15. februar i den amamagnæanske samling.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Go ters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus, herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, og desuden af de velbyrdige og gode mænd,
som nu fører forsædet på vort retterting i Roskilde, i sandhed er bragt i erfa
ring, lovligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at noget gods, nemlig
et bol med to ørtugjord i Høed i Tuse herred med alle dets tilliggender med
arveret helt og fuldt tilhører nærværende brevviser Hvid Jensen, godkender
vi fornævntes foranførte afgørelse og dom og tildømmer samme Hvid Jensen
dette gods med dets nævnte tilliggender, frit at besidde, indtil det fravindes
ham med sandere ret og bevisgrunde, og idet vi strengt påbyder, at ingen,
hvilken stilling og stand han end indtager, i mellemtiden på nogen måde må
befatte sig med det nævnte gods eller noget af dets tilliggender mod for
nævnte Hvid Jensens eller hans arvingers vilje. Givet i Roskilde under vort
rettertingssegl i det Herrens år 1377 torsdagen efter apostlen sankt Matthias’
dag med Niels Tygesen, kaldet Drage, vor justitiar som vidne.

O
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Oluf Bjømsen, ridder, høvedsmand på borgen Gurre, tildømmer på rettertinget i Slangerup Æbelholt kloster dets gods i Hammersholt, Børstingerød, Højsager, Tibberup og Toelt, som kong Valdemar 4. Atterdag havde
frataget det.
Afskrift i Æbelholtbogen.

luf Bjømsen, ridder, høvedsmand på borgen Gurre, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at gods
tilhørende Æbelholt kloster, nemlig i Hammersholt, Børstingerød, Højs
ager, Tibberup og Toelt, som den såre berømmelige herre herr Valdemar,
fordum de Danskes konge - lykkelig ihukommelse - med liden ret fratog de
klostergivne mænd, de herrer kanniker i Æbelholt, og han lagde det for
nævnte gods til sin borg Gurre - dette fornævnte gods gav fornævnte herre i
levende live på sit yderste i nærværelse af velbyrdige og gode mænd fuldt og
helt tilbage til fornævnte herrer til bod og frelse for sin sjæl - dette fornævnte
gods med al kongelig ret, således som han over for dem indrømmede samme
ovennævnte herrer fornævnte gods, erkender jeg således med dette brev
med samtykke og på råd af hele Danmarks rige på rettertinget i Slangerup
at have overladt og tildømt samme herrer og kloster, at besidde med evinde
lig ret. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1377 på den søndag i fasten, på hvilken der som indgangsbøn
synges Oculi.

O
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Kong Oluf tildømmer Konrad Moltke af Bjemede 1 bol og 1 øre jord i
Buddinge.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, og desuden af de velbyrdige og gode mænd,
der nu fører forsædet på vort retterting i Slangerup, i sandhed er bragt i er-

O

3. marts 1377

145

Nr. 202

faring, lovligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at det gods, nemlig
et bol tillige med en øre jord i Buddinge, Støfnæs herred1), med alle dets til
liggender med arveret fuldt og helt tilhører nærværende brevviser, Konrad
Moltke af Bjemede, godkender vi de fornævntes ovennævnte afgørelse og
dom og tildømmer samme Konrad Moltke dette gods med nævnte tilliggen
der, frit at besidde, indtil det med sandere ret eller bevisgrunde fravindes
ham eller hans arvinger på lovlig vis, og idet vi strengt påbyder, at ingen,
hvilken stilling eller stand han end indtager, i mellemtiden på nogen måde
må befatte sig med nævnte gods eller nogle af dets tilliggender mod for
nævnte Konrads eller hans arvingers vilje. Givet i Slangerup under vort rettertingssegl i det Herrens år 1377 søndagen næst før midfaste med Niels Tygesen, kaldet Drage, vor justitiar, som vidne.
1) det nuværende Sokkelund herred.

1377. 1. marts1). Lübeck.

201

Elisabeth, Hemming Pedersens hustru fra Malmø, erkender at have op
pebåret den hende efter hendes afdøde broderJohan Berkoxve tilkommende
arv.
Indførelse i Lübecks Nie derstadt buch.

an skal vide, at Elisabeth, Hemming Pedersens hustru fra Malmø,
der bragte et anbefalingsbrev fra fornævnte by, var til stede for rådet
og erkendte ved bogen, at hun af Abele, enke efter Johan Berkowe, havde
modtaget fyldestgørende arvelod på hendes fornævnte broder Johan Berkowes vegne, idet hun regnede sig for at være tilfreds og erklærede samme en
ke og alle, hvem det vedkommer, for kvit og løst fra ethvert krav.

M

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.

1377. 3. marts. Svendborg.

202

Jens Stolte, provst i Gamtofte, broder Anders, guardian i Svendborg,
Amund, sognepræst i Bjerre by, og Jens Klot, borger i Svendborg, vidimerer
Lars Jonsens brev af 1332 21. september, Jens Ulks af 1317 4. september,
Niels Star mfl.s af 1372 18. august og kong Valdemar 4. Atterdags breve af
1372 11. august, 1372 2 7. september og 1374 3. juli.
Afskrifter i rigsarkivet og på det kongelige bibliotek.
in

I) R B

I R.i kk<

I

Nr. 203

5. marts 1377
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ens Stolte, provst i Gamtofte, broder Anders, guardian ved klostret i

J

Svendborg, Amund, sognepræst i Bjerreby på Tåsinge, Jens Klot, borger
i Svendborg, til alle, der får dette brev at høre eller se, hilsen med alles frel
ser.
Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi har set,
hørt og gennemlæst nedenforanførte breve, uskrabne, ustungne og ubeska
digede i enhver henseende under deres rette og hele segl, indeholdende ord
for ord følgende ordlyd. Lars Jonsen til alle, som ser dette brev {o.s.v. =
DRB. II 10 nr. 399). Jens, kaldet Ulk, til alle, som ser dette brev (o.s.v. =
DRB. II 7 nr. 303). Niels Star, foged i Sunds herred, Henning Køtelberg,
ridder, {o.s.v. = DRB. III 9 nr. 223). Valdemar, af Guds nåde de Danskes,
Venders og Goters konge, {o.s.v. DRB. III 9 nr. 221). Valdemar, af Guds
nåde de Danskes, Venders og Goters konge, {o.s.v. = DRB. III 9 nr. 231).
Valdemar, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, {o.s.v. =
DRB. III 9 nr. 381). Til vidnesbyrd om dette vort eftersyn er vore segl hængt
under dette brev. Givet i Svendborg i det Herrens år 1377 tirsdagen efter
søndagen Oculi.

203

1377. 3. marts. Brunnby.

Ærkebiskop Niels af Lund, hvem pave Gregor 11. har pålagt at drage til
Vadstena for at undersøge underne der, indsætter biskop Valdemar af
Odense som sin befuldmægtigede.
Vidisser 1377 22. marts og 2. april.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, til hvis kundskab dette brev når, hilsen med Gud.
Eftersom det er pålagt os af det apostoliske sæde, at vi i egen person skul
de komme til Vadstena sammen med vor broder herr Valdemar, biskop af
Odense, for at undersøge og efterforske de benådninger og undere, der er
sket der, hvilket vi på grund af farerne på vejene og meget andet, der går os
imod i de egne, for tiden slet ikke kan opfylde, gør og indsætter vi derfor vor
fornævnte broder herr Valdemar til vor rette og lovformelige befuldmægti
gede til at foretage hver enkelt handling på begges vegne, idet vi vil anerken
de og godkende alt, hvad der bliver foretaget af samme herre angående det
fornævnte. Givet i Brunnby under vort sekret i det Herrens år 1377 tirsdag
efter søndagen Oculi mei.

147

[Omkr. 8. marts? 1377]
1377. 8. marts. Dorpat.

Nr. 204
204

Rådmændene i staden Dorpat lover kong Oluf af overholde den overens
komst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladel
se af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

Teksten er den samme som i nr. 78, bortset fra slutningen, der formule
res: skrevet i Dorpat i det Herrens år 1377 midfaste.

1377. |Omkr. 8. marts|. Slagelse.

205

Kong Oluf vidimerer to breve af Ølrik Skaft af \1345 eller før\.
Eline Gøy es jorde bog.

remdeles en vidisse, som rigens kansler har udstedt i kong Olufs navn
på to breve, det første, at Ølrik Skaft (o.s.v. = DRB. III 2 nr. 216).
Det andet brev, at Ølrik Skaft (o.s. v. = DRB. III2 nr. 217). Givet i Slagelse
midfaste iulam1) dag 1377.

F

1) muligvis fejl for octaua, ottendedagen efter.

11377. Omkr. 8. marts?I1)

206

Sjællands landsting vidimerer et brev af kong Valdemar 4. Atterdag af
\1345 eller senere\ vedrørende Ølrik Skaft.
Registratur i Eline Gøyes jorde bog.

remdeles en vidisse af Sjællands landsting, at der var læst et brev af
kong Valdemar (o.s.v. = DRB. III 2 nr. 218). Givet onsdag efter
sidermere Vor Frue dag1).

F

1) Da det er usikkert, om den ufuldstændige datering hidrører fra vidissen eller det vidimerede brev, er vidissen her placeret sammen med kong Olufs vidisse af 1377 |omkr. 8. marts|,
nr. 205. »Vor Frue dag sidermere« er den 8. september.

Nr. 207
207

9. marts 1377
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1377. 9. marts. Amsterdam.

Magistrater og råder i staden Amsterdam lover kong Oluf at overholde
den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog
med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivel.

Teksten er den samme som i nr. 78 indtil er opgivet. Slutningen lyder der
efter: Til vitterlighed er dette brev beseglet med vor stads store segl. Givet
den 9. marts i det Herrens år 1377.

208

1377. 11. marts.

Sjunde, søn af Niels Gylling af Strø, pantsætter 5 øre jord i Vangede og 11
ørtug skyldjord i Bilstorp til sin svoger Henrik Skytte for 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

junde, søn af Niels Gylling af Strø, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev offentligt
erkendes i sandhed at stå i skyld og gæld til nærværende brevviser, min el
skede svoger Henrik Skytte af Vallekilde for ti mark sølv i god sølvmønt, for
hvilken sum penge jeg med dette brev til samme Henrik pantsætter hele den
lod, der med klar arveret tilkommer mig og min yngre broder Skjelm i vort
gods, nemlig fem øre jord i Vangede og elleve ørtug skyldjord i Bilstorp i
Støphnes herred1) med alle deres tilliggender, og som skal indløses på sidste
ting før Mortensdag, således at samme Henrik skal oppebære frugterne og
afgifterne og frit besidde dette gods, indtil det indløses, uden at det i mind
ste måde skal afregnes i gældens hovedstol. Derfor forpligter jeg mig og min
fornævnte broder til at hjemle og fri samme Henrik og hans arvinger samme
min og min broders lod af godset fra krav fra hvem som helst, og hvis dette
gods på grund af mangel ved min hjemling fravindes samme Henrik eller
hans arvinger, binder jeg mig med dette brev mig og min broder og alle vore
øvrige arvinger til at holde ham og hans arvinger skadesløse herfor, dog skal
jeg først og ufortøvet efter fravindelsen af godset betale ham gældens hoved
stol, de ti mark. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev,
tillige med segl tilhørende de gode mænd de herrer Albert, kantor, og Jens

13. marts 137 7
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Nr. 210

Slet, kanniker ved kirken i Roskilde, og Anders Nielsen af Drøsselbjerg,
væbner. Givet i det Herrens år 1377 dagen før paven sankt Gregors dag.
1) det nuværende Sokkelund herred.

1377. 11. marts.

209

Cecilie, enke efter Mogens Henriksen, giver ridderen Niels Esgesen fuld
magt til at indsætte undergivne på og oppebære indtægterne af alt hendes
gods i Vendsyssel og i Thy, indtil hun tilbagekalder dette brev.
beskadiget original i rigsarkivet.

ecilie, enke efter Mogens Henriksen, til alle, der ser dette brev, hilsen

C

evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg (giver) den gode mand og
agtværdige herre Niels Esgesen, ridder, hvem jeg med dette brev indsætter
..... over alt mit gods i Vendsyssel og Thy, og hvor det end er beliggende,
fuldmagt til at indsætte og afsætte undergivne på nævnte gods og oppebære
indtægterne af samme gods til mit brug, (hvorfor jeg pålægger) alle, at I på
mine vegne skal svare til nævnte herr Niels af indtægterne..... og ingen an
den på nogen måde, indtil jeg mener at måtte tilbagekalde dette brev. Til
vidnesbyrd herom er segl tilhørende herr Niels, præst, hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1377 dagen før den hellige pave Gregors dag.

1377. 13. marts. S. Pietro i Rom.

210

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Lund, Uppsala og Nidaros
at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt, som direkte eller indi
rekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen af gejstligheden i sta
den og stiftet Skara samt i bortfjemelsen af kirkernes og de gejstlige stiftei
sers gods og udsmykning.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

I ' il vore ærværdige brødre ærkebiskopperne af Lund og Uppsala og
A Nidaros hilsen o.s.v.
Hvis den offentlige disciplin i sin fulde styrke (— — — )^, fordi nogle

Nr. 211

14. marts [1377]
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ondskabens sønner i staden og stiftet Skara, fra hvis øjne gudsfrygten er ve
get bort, under påskud af de krige, hvormed samme stad og stift siges at væ
re mangfoldigt hjemsøgt, (— — —) de end indtager, - alle dem, der tilfangetog, tilbageholdt, (— — —). Givet ved S. Pietro i Rom den 13. marts i
vort syvende (pontifikats)år.
1) for de forkortede formler se nr. 222.

211

[1377p 14. marts. Stralsund.

Rådmændene i stædeme Lübeck, Stralsund og Greifswald meddeler rådmændene i de preusisske stæder, at opkrævningen af pundtolden skal ud
skydes til 24. juni, at det befrygtes, at de mere end 200 mænd, der har sam
let sig ved Fyn, vil overfalde hansekøbmændene, og at Langelow stadig væg
rer sig ved et fredeligt forhold til stædeme.
Original i Danzig.

ed forud udtalt venskabelig hilsen og ønsket om alt godt.
Elskede venner............. Men I skal vide, at vi har forstået, at mere
end 200 mænd er samlet nær Fyn, på sit eget sprog ‘Fune’, idet vi frygter, at
hansekøbmændene fordømmeligt bliver plyndret af samme. Det er da til
gavn, at I overvejer, at man til nævnte sankt Hans termin skal drage omsorg
for nævnte hansekøbmand med et gavnligt middel mod disse sørøvere. Des
uden synes det os, at Langelow i lang tid har afslået at have et fredeligt for
hold til Eder, idet han fuldstændigt er sprunget fra de vilkår, der for længe
siden var aftalt mellem vore rådsudsendinge og ham i Danmarks rige. Der
for skal I værdiges med omtanke at advare købmændene i Eders land med
hensyn til det fornævnte, at der ikke, når de er uvidende herom, skal påføres
dem tab af samme. Under lykkelig bevaring i Gud skal I byde over os. Skre
vet i Stralsund lørdagen før Judica under sekretet tilhørende dem fra Stral
sund.
Rådmændene i stædeme Lübeck, Stralsund og Greifswald.

M

1) den omtalte pundtold vedtoges i Stralsund 1376 24. juni, nr. 50, og på ny i Lübeck 1377
24. juni nr. 256. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal overgives venskabeligst til de for
megen flid anbefalelsesværdige mænd, de herrer rådmænd i Preussens stæder, nemlig Kulm,
Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg og Braunsberg, vore oprigtigt elskede venner.
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14. marts 1377
1377. 14. marts. Ralswiek.

Nr. 212
212

Bertold Wusseke, biskop Niels aj Roskildes official i landprovstiet på øen
Rügen, vidimerer på opfordring af abbed Jakob i Hiddensee kloster pave In
nocens 6.s bulle af 1353 21. maj, hvori tillige er optaget Clemens 6.s bulle aj
1351 5. februar om væm af cistercienserordenen.
Original i Greifswald.

Herrens navn, amen. Bertold Wusseke, official i landprovstiet på øen
Rügen, for den ærværdige fader i Kristus og herre herr Niels, biskop
ved kirken i Roskilde, til alle, hvem dette brev når, hilsen evindelig med
Gud og kundskab om sandheden i det nedenforanførte.
Vi ønsker, at det med dette brev skal bringes til Eders kundskab, at den
ærværdige fader i Kristus og herre herr Jakob, abbed i Hiddensee kloster af
cistercienserordenen i Roskilde stift, gav møde i vor nærværelse og fremlagde for os og for de nedenfor anførte vidner et apostolisk brev af den højhelli
ge fader i Kristus og vor herre herr pave Innocens 6. - salig ihukommelse forsynet med ægte blybulle, hængende i hampesnor efter den romerske ku
ries skik, ubeskadiget, ustunget, uskrabet og ufordærvet og savnende enhver
fejl og anledning til mistanke, og han bønfaldt os indtrængende om, at vi
skulde sørge for til evig erindring om sagen at lade samme brev afskrive og
kopiere og erklære, at der ved domstol eller uden for skulde fæstes lid til af
skriften eller kopien deraf som til nævnte originalbrev. Idet vi derfor nådigt
giver vort bifald til hans bønner som stemmende med fornuften, har vi
modtaget nævnte apostoliske brev og omhyggeligt undersøgt det og dets ind
hold og ordlyd og den bulle, der er vedhængt det, og eftersom vi har erfaret,
at samme brev, som fornævnt, savner enhver fejl og anledning til mistanke,
har vi af den grund befalet, at det skulde afskrives og forkyndes, og ordlyden
af dette apostoliske brev følger og er denne: Innocens, biskop, Guds tjeneres
tjener, til sine elskede sønner abbeden i klostret St. Egidius i Braunschweig,
Halberstadt stift, og dekanerne ved kirkerne i Minden og Höxter, Pader
born stift, hilsen og apostolisk velsignelse (o.s.v. = 1353 21. maj). Thi vi
ovennævnte Bertold, official på landet Rügen, lægger på indtrængende op
fordring af nævnte fromme fader Jakob, abbed i Hiddensee, der beder her
om, vor domsmyndighed og afgørelse imellem for denne afskrift eller kopi
og har erklæret og erklærer med dette brev, at man såvel ved domstolen som
udenfor skal og bør fuldt ud fæste lid til denne nærværende afskrift eller ko
pi som til nævnte originalbrev. Til klart bevis om alt dette har vi ifølge vor

I

17. marts [1377]

Nr. 213
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sikre viden givet dette brev eller denne afskrift, bestyrket med vort official embedes segl. Givet i Ralswiek i det Herrens år 1377 lørdagen før den søn
dag, på hvilken man synger Judica me deus o.s.v. i nærværelse af de hæder
værdige mænd de herrer Johan Bekorer og Siger samt Detmar Korlin, præ
ster i Schwerin, Roskilde og Kammin stifter, tilkaldt som vidner til det for
nævnte.

|1377|n 17. marts.

213

Rådmændene i de preussiske stæder tilsender (Stralsund) et brev, beseglet
med deres store segl, til viderebringning til kongen af Danmark og beder om
underretning, når det er sket.
Afskrift i Datizig.

prigtigt venskabelig hilsen tilforn med redebon tjenstvillighed.
Såre kære herrer og venner. Med nærværende udsending sender vi
Eder, hæderværdige herrer, et brev, beseglet med vore stæders store segl,
som skal overgives til de Danskes konge eller hans udsending og official, da
dog kongens brev under hans store segl tidligere er overgivet til os, således
som I ved, at det var aftalt. Derfor beder vi Eder, agtværdige herrer, tillids
fuldt og indtrængende om, at I modtager vort brev til Eder og sørger for os
med henblik på samme ved at give og at modtage i vort navn og af kærlig
hed til os og af hensyn til tjenstvilligheden. Og hvis I udreder noget til kans
leren til indløsning af vort brev, vil vi, som det sømmer sig, gengive Eder
det, gode herrer, med taksigelser, idet vi med dette beder om, at I, når I har
modtaget vort brev, også meddeler os det ved brev. Deraf vil vi kunne se, på
hvilken måde det hurtigst bringes til vort land. Givet sankt Gertruds dag
o.s.v.
Rådmændene i Preussens stæder.

O

1) jf. indledningen i Dipi. Dan.
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1377. 22. marts. Vadstena kloster.

Jakob Olufsen, gejstlig i Odense stift og offentlig notar, vidimerer i form
af et notarialvidne pave Gregor 11.s bulle af 1373 13. november og ærkebi-
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22. marts 1377

Nr. 214

skop Niels af Lunds brev af 1377 3. marts efter pålæg af biskop Valdemar af
Odense.
Afskrifter i Stockholm og Uffsala.

Herrens navn, amen. År 1377 efter sammes fødsel den 22. marts i den
højhellige fader i Kristus og herre herr Gregors, ved Guds værdige for
syn, den 11. paves 7. pontifikatsår, i den 15. indiktion var den ærværdige
fader i Kristus herr Valdemar, af Guds nåde biskop af Odense, beskikket
udsending fra samme vor herre pave, sammen med den ærværdige fader i
Kristus herr Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, til stede i Vadstena
kloster, Linköping stift, angående den prøvelse og den behandling, der om
hyggeligt skal foretages såvel af fru Birgittas - salig ihukommelse - enke efter
afdøde Ulf af Ulvåsa, ridders, benådninger som af hendes levned, sæder og
undere, og pålagde mig nedenforanførte notar, idet han blev opfordret og
anmodet derom på fornævnte kloster i Vadstenas vegne, at jeg skulde kopie
re og opsætte i officiel form såvel det apostoliske brev om den fornævnte op
gave, der er stillet ham, som fornævnte herre ærkebiskop af Lunds brev om
stedfortrædelse, der er udfærdiget til ham og til hans person, hvilket aposto
lisk brev og brev om fornævnte stedfortrædelse jeg har set og ord til andet
gennemlæst og omhyggeligt gennemset, ufordærvet, uskrabet, ubeskadiget
og fremdeles savnende enhver fejl og anledning til mistanke, indeholdende
ord til andet følgende ordlyd: Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. DRB. III 9 nr. 535). Dette er forhandlet år, dag, pontifikat, indiktion og
sted som ovenfor i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus og herre herr
Nils, af Guds nåde biskop i Linköping, og de herrer Nils Jönsson, dekan i
Uppsala og kannik i Linköping, Lars Oddsson, kannik, og Henrik Henne kesson, præbendeindehaver ved fornævnte kirke i Linköping, samt den hæ
derværdige mand herr Fikke van Vitzen, ridder, høvedsmand på borgen
Kalmar, der særligt var tilkaldt og udbedt til det fornævnte. Men ordlyden
af beskikkelsesbrevet er denne: Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af
Lund, (o.s.v. = nr. 203). < Notarmærke
Og jeg Jakob Olufsen, gejstlig
i Odense stift, med kejserlig myndighed offentlig notar, har modtaget for
nævnte pålæg af fornævnte ærværdige fader den herre biskop af Odense, og
jeg har set, læst og omhyggeligt undersøgt, afskrevet samme breve og opsat
dem i denne officielle form, og jeg har underskrevet og undertegnet med
mit sædvanlige mærke og overgivet det til fornævnte kloster i Vadstena på
samme klosters vegne.

I

1) notarmærket er udeladt i afskrifterne.

Nr. 215

26. marts 1377
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1377. 26. marts. Roskilde.

215

JosefJensen, præst i Lunde stift, meddeler, at han har overværet, at Niels
Pedersen, kaldet Elling, fra Fåborg har gjort testamente.
Afskrifter i rigsarkivet og på det kongelige bibliotek.

osef Jensen, præst i Lunde stift, til alle, der ser dette brev, hilsen med

J

Gud.
I skal vide, at jeg i det Herrens år 1377 skærtorsdag var til stede, så og
hørte, at den hæderlige pebling Niels Pedersen, kaldet Elling, af Fåborg i
Odense stift, som lå på sit yderste, traf bestemmelse angående sit testamente
på følgende måde. I Herrens navn, amen. Jeg Niels Pedersen, skønt skrøbe
lig af legeme dog karsk af sind, der ønsker på nyttig vis at drage omsorg for
min sjæls frelse med det gods, der er forundt mig af Gud, testamenterer og
overdrager først og fremmest til Vor Frue gilde i Fåborg to boder, adskilt fra
hovedgården, med en lille toft, der strækker sig fra samme boder indtil AL
gade, på den aftalte betingelse, at mit navn tillige med navnene på de andre
gildesbrødre fra samme gilde ubetinget skal indskrives i dettes bog, kaldet
skrå, og at der hver uge skal holdes en messe ved fornævnte Vor Frues alter.
Fremdeles til herr Jens, sognepræst i Horne, som er mig overmåde kær, to
gode lagener med en lille hovedpude kaldet ‘puthæ’1). Fremdeles til min sø
ster Cecilie en halvgård, som hun bebor med sin mand. Fremdeles til herr
Peder Eskilsen, sognepræst ved sankt Dionysius’ kirke i Roskilde, min skrifte
fader, tre grot. Til sidst til min elskede fælle Josef Jensen min overklædning,
mit lille sværd tillige med alle mine ejendele, som befinder sig i Roskilde.
Givet i Roskilde år og dag som ovenfor under mit signet.
1) dansk ord i den latinske tekst.
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Biskop Valdemar af Odense afgiver en erklæring om de undersøgelser,
der erforetaget af, og de vidneudsagn, der er afgivet om den afdøde fru Bir
gittas levned samt om de undere, der er sket efter hendes død.
Afskrifter i Stockholm, Uppsala, London og Rom.

aldemar, af Guds nåde biskop af Odense, til alle, der får dette brev
at se, hilsen evindelig med Gud.
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Vi gør vitterligt for alle, at vi følge pålæg fra den højhellige fader i Kristus
og herre, herr Gregor, ved Guds værdige forsyn den 11. pave, i hans syvende
pontifikatsår, således som det fuldstændigt og tydeligt indeholdes i de her
om affattede apostoliske buller, begav os til stiftelsen i Vadstena for at holde
en fuldstændig prøvelse og undersøgelse såvel af de benådninger som af fru
Birgittas - salig ihukommelse - liv og sæder, hun, som var overført til det
samme sted fra Rom, såvelsom også af hendes undere og fortjenester, som
Herren sammesteds værdigedes at iværksætte. Men på det tidspunkt, da vi
kom sammesteds, fandt vi velbyrdige herrer og fruer fra hele riget Sverige
forsamlet der, som havde færdedes sammen med hende fra ungdommen,
som ligeledes - hver enkelt for sig personligt - forelagde og afgav vidnesbyrd
under ed, således som det anføres nedenfor, i nærværelse af de ærværdige
herrer, nemlig Nils, af Guds nåde biskop af Linköping, Nils Jönsson, dekan
i Uppsala og kannik i Linköping, Lars Oddsson, kannik, og Henrik Hennekeson, præbendeindehaver ved fornævnte kirke i Linköping, samt den vel
byrdige mand herr Fikke van Vitzen, ridder, høvedsmand på borgen Kal
mar, som deltog i prøvelsen såvel af benådningerne som af hendes levned,
sæder og mirakler....... Til vidnesbyrd om alt det fornævnte, der trofast er
prøvet af os som ovenfor, i nærværelse af vidnerne, den ærværdige fader i
Kristus og herre herr Nils, af Guds nåde biskop af Linköping, de herrer Nils
Jönsson, dekan i Uppsala og kannik i Linköping, Lars Oddsson, kannik, og
Henrik Hennekeson, præbendeindehaver ved fornævnte kirke i Linköping,
og den velbyrdige mand Fikke van Vitzen, ridder, høvedsmand på borgen
Kalmar, har vi ladet og befalet dette brev blive skrevet af en offentlig notar,
og vi har ment at måtte bestyrke det med vort segls værn. Givet og forhand
let i Vadstena kloster år 1377 efter Herrens fødsel mandag i påsken pontifi
kat som ovenfor. <Notarmærke> Og Jeg Lambert Hermansen, gejstlig i
Roskilde stift, med kejserlig myndighed offentlig notar, der sammen med
fornævnte vidner var til stede, har deltaget i den omhyggelige prøvelse af
fornævnte fru Birgittas levned, sæder og undere - salig ihukommelse - og
vidnernes edsaflæggelse herom og hver enkelt handling, medens de foreto
ges på ovennævnte måde af den ærværdige fader og herre fornævnte herre
biskop af Odense i henhold til det apostoliske sædes befaling, og jeg så og
hørte det ske således, og jeg har trofast affattet det med egen hånd, og jeg
har, idet jeg underskriver mig her, undertegnet det med mit sædvanlige
mærke, tilkaldt og opfordret til vidnesbyrd om alt det fornævnte.
1) det udeladte indeholder en række vidneudsagn om fru Birgitta og hendes levned.
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1377. 2. april. Vadstena kloster.

Biskop Nils af Linköping, Nils Jönsson, dekan i Uppsala og kannik i Lin
köping, og lo kanniker vidinierer pave Gregor 1 Ls bulle af 1375 l 3. novem
ber og ærkebiskop Niels af Lunds brev af 1377. 3. marts.
Afskrifter i Stockholm, London og LalikanbibtiolrkeL

ils, af Guds nåde biskop af Linköping, Nils Jönsson, dekan i Uppsala
og kannik i Linköping, Lars Oddsson,. kannik, og Henrik Hennekesson,
præbendeindehaver ved fornævnte kirke i Linköping, til alle, der får dette
brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal stå klart med dette brevs ordlyd, at vi har set, gennem
læst og omhyggeligt undersøgt to breve, nemlig eet af den højhellige fader i
Kristus og vor herre herr Gregor, ved Guds værdige forsyn den 11. pave, un
der dennes rette bybulle med hampesnor, og et andet af den ærværdige fa
der i Kristus herr Niels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, beseglet med sit
hængende sekret, uskrabet, ustungent, ufordærvet, ubeskadiget og fremde les manglende enhver fejl og anledning til mistanke, indeholdende ord til
andet følgende ordlyd: Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. - DRIL
Hl 9 nr. 535). Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund (o.s.v. - nr.
203). Til vidnesbyrd om dette gennemsyn, denne gennemlæsning og under
søgelse, har vi ladet vore segl føje til dette brev som hængende, eftersom det
ikke er offentlige notarers skik i disse lande. Givet i Vadstena kloster i det
Herrens år 1377 den 2. april.
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Rådet i København anmoder rådet i Lübeck om at lade godset efter afdø
de Lambert v. Osenbrugge, borger i Lübeck, udlevere til dennes frænde
Helmeke, præst, og Reineke Svart, brødre.
Registratur i Lübeck.

ådet i København anmoder rådet i Lübeck om at lade godset efter den
^afdøde lybske borger Lambert v. Osenbrugge udlevere til dennes fræn
der, præsten Helmeke og hans broder Reineke, begge kaldet Svart. 3. april
1377.
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Peter fra Vadstena, fordum fru Birgittas skriftefader, aflægger beretning
til ærkebiskop Birger af Uppsala om biskop Valdemar af Odenses undersø
gelser om hendes levned, idet han samtidig transsumerer pave Gregor 11.s
bulle af 1375 13. november.
Original i det svenske rigsarkiv.

ed ydmyg og oprigtig hengivenhed i den glorrige jomfrus søn tilforn2).
I skal behage at vide, ærværdige fader, at den ærværdige fader i
Kristus herr Valdemar, af Guds nåde biskop af Odense, kom til Vadstena
nu sidst forbigangne Mariæ bebudelsesdag og medbragte et apostolisk brev
af denne ordlyd, som følger: Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener (o.s.v. =
DRB. III 9 nr. 535). Han havde ligeledes et brev3) med sig fra den ærværdi
ge herre af Lund, som bevidnede, at samme herre af Lund vilde anerkende
og godkende alt, hvad fornævnte herre af Odense vilde foretage sig angåen
de det til dem betroede hverv. Men i nærværelse og i påhør af den ærværdi
ge fader og vor herre i Linkoping og nogle af hans kanniker samt visse af ri
gets velbyrdige mænd, der da befandt sig der, lod oftenævnte herre af
Odense mange vidnesbyrd af velbyrdige og troværdige personer af begge
køn og i en fremrykket alder nedskrive og opsætte i offentlig form under sit
segl og i et offentligt dokument angående anbefalingen af fru Birgittas - lyk
kelig og hellig ihukommelse - hellige levned og prisværdige liv tillige med
nogle undere, som berettedes for ham under aflæggelse af ed og med egne
de vidner, og da hans hvervs pligt venskabeligt var fuldført, for så vidt angår
fornævnte sted, anbefalede han sig til fornævnte ærværdige frues bønner,
gav sig på rejse og vendte hjem til sit eget tirsdag i påsken. Fredens og kær
lighedens Gud, som indtil denne dag tre gange med egen mund har frem
ført freden for sine disciple, skal evindeligt stede Eder i fredens skønhed og i
tillidens tabernakler og i overvættes hvile. Skrevet på søndagen Quasi modo
geniti.
Peter fra Vadstena, fordum den ærværdige fru Birgittas skriftefader
(meddeler) dette.

M

1) jf. nr. 214 og 216. - 2) adressen står på brevet bagside: Dette brev skal gives til den ar
værdige fader i Kristus herr Birger, af Guds nåde ærkebiskop af Uppsala. - 3) jf. nr. 203.
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113771» 8. april. Lübeck.

Rddmændene i staden Lübeck meddeler de preussiske stæder, at om
kring 400 mand har samlet sig iJylland, Skåne og Fyn for at overfalde han
se kø b mændene.
Afskrift i Danzig.

"in1 jenstvillig hilsen o.s.v.
A
Såre elskede venner. Ved indberetning, såvel i ord som ved brev,
fra nogle af vore sandfærdige venner har vi i sandhed fået kendskab til, at
en stor forsamling af forskellige personer i et antal af mere end 400 mænd
har forenet sig i forskellige lande i Danmarks rige, nemlig Jylland, Skåne og
Fyn, idet de forsøger og bereder sig på med skib at plyndre hansekøbmændene. Vi advarer Eder venskabeligt så meget som muligt med dette brev om,
at I skal sørge for så hurtigt som muligt at underrette hansekøbmanden i
Eders land og andetsteds, hvor I kan, om det fornævnte, for at disse ligele
des, således advaret af Eder, kan tage vare på sig ved at vise omhyggelig for
udseenhed med hensyn til de tab, de kan pådrage sig - det ske ikke. Herren
bevare Eder o.s.v. Skrevet i Lübeck onsdagen efter Quasimodogeniti søndag
under vort sekret.
Rådmændene i staden Lübeck.
1) jf. nr. 211.
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|Før 1377. 10. aprill1).

Gejstligheden i Lunds stift anmoder pave Gregor IL om hjælp mod den
vedvarende formindskelse af deres indtægter bl.a. som følge af krigen mel
lem kong Albrecht af Sverige og stiftets indbyggere.
Afskrift i det kongelige bibliotek.

isse abbeder o.s.v. til den højhellige fader i Kristus o.s.v. med tilbørlig
ærbødighed og fromme kys på Eders fødder.
Vi indberetter til og meddeler Eder med smerte, hellige fader, at de ind
tægter, frugter og indkomster ved kirken i Lund, der ikke alene tilhører bispebordet, men også kannikerne og andre beneficerede gejstlige, såvel regel
bundne som verdensgejstlige, og nonnerne i Lunds stift, såvel på grund af
krigen, der ikke for nylig er begyndt og har taget fart mellem herr Albrecht,
Sveriges konge, og indbyggerne i nævnte stift, som også på grund af de me-
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get slette tider og de byrder, der vælter ind over nævnte stift, og som længe
har taget til og for øjeblikket tager til i styrke i de egne, er blevet formindske
de så meget, så at en af dem, der sidder inde med et beneficium i nævnte
stift, ikke på nogen måde kan ernære sig af de kirkelige indtægter, der er
bestemt for ham, endsige til en beskeden og nødvendig opretholdelse af li
vet. Og såre mange munke- og nonneklostre samt flere præbender og mere
end 200 sognekirker i fornævnte stift er fuldstændigt forladt og øde, og man
må frygte, - medmindre der hurtigt ved Eders forsyn, hellige fader, rådes
bod på disses ulykke og iles til hjælp ved Eders bistand, barmhjertige fader, at alle gejstliges, såvel regelbundne som verdensgejstliges indtægter og ind
komster i nævnte stift - o, ve - skal bringes ud i den yderste fattigdom, og,
hvad der er værre, de troendes hengivenhed svækkes, og den rette tro styrtes
ud i alvorlige farer. På grund af disses formindskelse og forarmelse er også
skolerne, som i disse egne for tiden i ringe omfang har været ved magt, nu
overhovedet reduceret til intet. Af den grund anråber vi Eder, hellige fader,
bønfaldende, idet vi ved Guds barmhjertighed af al magt besværger Eder,
om, at I, hellige fader, af from og faderlig kærlighed med medlidende øjne
ser hen til os og omhyggeligt betænker vor ulykke, hvoraf vi umenneskeligt
tynges, og værdiges ved sædets sædvanlige velvilje barmhjertigt at drage om
sorg for os og de andre gejstlige, der er undergivet os, med et gavnligt mid
del. Men om vor ulykke, fattigdom og de ubehageligheder, der vælter ind
over os og vore fra alle sider, vil nærværende brevviser herr Mogens Nielsen,
dekan i Lund, som vi har ladet anbefale til Eder, hellige fader, fuldstændigt
give Eder, samme hellige fader, underretning, da vi for øjeblikket ikke er i
stand til eller formår at skrive om deres mangfoldighed i et brev. Til vidnes
byrd om alt dette o.s.v.
1) da Mogens Nielsen vardekan i tidsrummet 1370-1379, jf. DRB. III 8 nr. 500 og ndf. nr.
477, må dette brev være forudsætningen for Gregor 1 l.s brev af 1377 10. april, jf. efterfølgen
de nr.

1377. 10. april. S. Pietro i Rom.

222

Pave Gregor 11. befaler biskopperne (Filip) af Kamin, (Nicolaus) af Lübeck
og (Henrik) af Växjö at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt,
som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen
af gejstligheden i staden og stiftet Lund, samt i bortfjernelsen af kirkens og
de gejstlige stifteisers gods og udsmykning.
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Original i det svenske rigsarkiv.

regor, biskop, Guds tjeneres tjener, til de ærværdige brødre biskop
perne (Filip) af Kammin og (Nicolaus) af Lübeck og (Henrik) af Växjö hilsen og apostolisk velsignelse.
Hvis den offentlige disciplin i sin fulde styrke nøler med at undertrykke
overmodet hos dem, der begår overgreb, og med at tøjle de overmodiges
overgreb, bliver deres vilje til at synde tilbøjelig til at brede sig, og deres ek
sempel bliver i sin ustraffethed faretruende til forbillede for andre, hvorfor
det hører til den ledendes pligt at sørge for tilbørlig udøvelse af retfærdighe
den, således at han straffer de allerede begåede forbrydelser og lyser inter
dikt over dem, der i fremtiden dumdristigt måtte begå dem. Manges sørgeli
ge klage har da hyppigt gjort vor apostoliske myndighed bestyrtet og forbit
ret vort sind, fordi nogle ondskabens sønner i staden og stiftet Lund, fra hvis
øjne gudsfrygten er veget bort, under påskud af de krige, hvormed samme
stad og stift siges at være mangfoldigt hjemsøgt, - og iøvrigt ubesindigt - hid
til har dristet sig til og daglig ikke undser sig for at driste sig til med voldelig
håndspålæggelse at tilfangetage klerke og kirkelige personer, verdslige og
regelbundne, endog dem, der beklædte digniteter i fornævnte stad og stift,
og som ikke blandede sig i krigshandlingerne, holde dem tilbage, sætte dem
i fængsel, underkaste dem tortur, piske dem, såre dem, overgive dem til dø
den og med grusomme pinsler tvinge dem personligt til utilbørlige løskøbelser, trænge ind i, bryde ind i, tage, beslaglægge, holde det beslaglagte tilba
ge, ødelægge og opbrænde kirker og klostre og hospitaler og andre fromme
stiftelser, verdslige og regelbundne, i nævnte stift og plyndre kirker, klostre
og disse stiftelser for bøger, kalke, kors, helgen relikvier, paramenter og an
dre prydelser, der var bestemt til brug under gudstjenesten og med forbry
derisk frækhed ligeledes voldeligt rane, bortrøve og som bytte bortføre eller
bort bringe disse bøger, kalke, kors, helgenrelikvier, paramenter og prydelser
og desuden frugter, indtægter, ejendele og andet gods tilhørende personer,
kirker, klostre, hospitaler og andre stiftelser af denne art, hvilket fandtes så
vel i disse kirker som uden for dem, hvorfor klerkene og personerne ved kir
kerne, i klostrene, hospitalerne og disse stiftelser, tvunget dertil, forlod og
forlader dem, og kirkerne berøves de tilbørlige gudstjenester, og de troende
kristne de kirkelige sakramenter og de fattige og syge den fromme gæstfri
heds understøttelse, og fordi nogle, som bryster sig, når de gør ondt1), med
viden herom har huset og huser dem, der fuldbyrdede disse forbrydelser, og
desuden de klerke og kirkelige personer, der er fanget af dem, og desuden
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de ejendele*og dette gods, der er bortført eller bortbragt som bytte af dem, i
deres stæder, borge, landsbyer, befæstninger, lande og andre steder. Men
nogle lod og befalede ligeledes, at alt det fornævnte eller noget af det skulde
ske eller begås, eller godkendte og godkender det, der er sket eller begået i
deres navn eller på deres befaling, andre ydede og yder ligeledes personlig
og gennem andre samme fuldbyrdere af fornævnte forbrydelser hjælp og
støtte til at begå samme forseelser, og alt det, som vides at blive til alvorlig
fornærmelse af Guds majestæt, til fare for sjælene, til foragt for den kirkeli
ge frihed og til anstød for de fleste i omtalte stad og stift, er så velkendt, - det
offentlige ry udspreder det således, og den skadelige erfaring - o, ve - viser
det så tydeligt, at det ikke kan skjules ved nogen udflugt. Idet vi derfor øn
sker at anvende et tjenligt og passende lægemiddel mod denne sygdom, så at
ikke en langsommelig handlen ved opsættelse i tid skal gøre brug af læge
midler forgæves, overlader og befaler vi Eder, brødre, ved apostolisk skrivel
se, at I alle tre eller to eller blot een af Eder personlig eller ved een eller flere
andre med vor myndighed i alle kirker og på de steder, som I finder gavnli
ge, offentligt forkynder alle, såvel gejstlige som lægfolk, som bandlyst i al
mindelighed efter kirkeretten - hvilken stilling, grad eller stand de end ind
tager, selv om de glimrer ved biskoppelig, kongelig eller enhver anden vær
dighed, - alle dem, der tilfangetog, tilbageholdt, satte i fængsel, tvang, pi
skede, sårede og dræbte disse klerke eller kirkelige personer, der som forud skikket ikke blandede sig i krigshandlinger, og desuden dem, der husede dis
se klerke eller kirkelige personer, der således var tilfangetaget, tilbageholdt
eller sat i fængsel, alle dem, der brød ind i kirkerne, og dem, der satte ild
på, og dem, der voldeligt ranede, røvede og gjorde ejendele og gods, der
fandtes i disse kirker, til bytte, og desuden dem, der befalede eller sørgede
for, at dette skete, eller anerkendte og godkendte, at det var sket i deres
navn og på deres befaling. Og desuden skal I personlig eller ved andre på
vore vegne i almindelighed i kirkerne i nærværelse af menigheden offentligt
påminde alle, såvel dem, der således er bandlyst af kirkeretten, som dem,
der plyndrede disse kirkér, klostre og stiftelser og fornævnte kirkelige perso
ner, dem, der beslaglagde, tilbageholdt, røvede, gjorde til bytte, bortførte,
bortbragte bøger, frugter, indtægter og andet fornævnt gods, og desuden
dem, som befalede eller lod sådant ske eller begå, eller dem, som godkendte
eller godkender, at det skete eller blev begået i deres navn og på deres befa
ling, og dem, der husede dem, der fuldbyrdede det og bortbragte disse ejen
dele og dette gods, om, at de inden en passende frist, som I måtte fastsætte
I
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for dem, skal give disse fangne og det ranede, røvede, bortførte og bortbrag
te tilbage eller yde tilbørlig fyldestgørelse for dette og andet af denne art,
der er begået af dem, og hvis de ikke opfylder det inden nævnte frist, skal I
fælde almindelig bandlysningsdom mod dem, som i øvrigt ikke er bandlyst
af retten på grund af denne sag, og underlægge de lande, byer, borge,
landsbyer og steder tilhørende alle disse, der ikke opfylder disse påmindel
ser, kirkens interdikt. Desuden skal I i almindelighed og offentligt på samme
myndighed sørge for at påminde såvel fornævnte som alle andre klerke,
verdslige og regelbundne kirkelige personer, højtstående grever, velbyrdige
stormænd, riddere og lægfolk og også alle borgersamfundene i stæderne,
borgene, landsbyerne og alle andre steder om, at de overhovedet derefter
skal afholde sig fra sådant. I modsat fald skal I derefter fælde almindelige
interdiktdomme mod alle, som drister sig til at begå dette eller prøve derpå,
nemlig mod enkelte personer angående det, nemlig i de tilfælde blandt de
fornævnte, i hvilke de ikke gik ind under bandlysningen ved de allerede ud
stedte bestemmelser om bandlysning, og mod alle borgersamfund og mod
stæder, byer, borge og desuden landsbyer og steder tilhørende alle, der be
går disse ting, og lige så vel alle, der med navns nævnelse er bandlyst med
tændte lys, hvem I enkelt og ligefremt uden offentlighed og formelig retter
gang efter at have anvendt dygtig og trofast omhu finder har begået disse
ting eller har ladet og befalet, at de skulde finde sted eller begås, eller har
anerkendt og godkendt, at det er sket eller begået i deres navn eller på deres
befaling eller i fremtiden begår eller lader eller befaler, at det skulde finde
sted, eller anerkender og godkender, at det er sket eller begået i deres navn
eller på deres befaling, hvis de enkelte personer enten er bandlyst ud fra
samme bestemmelse eller i kraft af disse påmindelser. Men hvis der findes
borgere og bysamfund, som ikke adlyder disse påmindelser, skal I på søn- og
helligdage i kirkerne og på de steder, som I finder gavnlige, når der er en
stor mængde af gejstlighed og menighed i dem, offentligt forkynde og lade
forkynde af andre, at de ligeledes med navns nævnelse og de stæder, byer,
borge, lande, landsbyer og steder, der tilhører alle disse enkelte personer, de
borgere og bysamfund, der ikke adlyder samme påmindelser, er belagt med
interdikt så længe, og at disse bandlyste strengt bør undgås af alle, indtil de
på passende måde gør bod angående dette og kommer til det apostoliske sæ
de med Eders brev, der indeholder sandheden i sagen, for at opnå beford
rende frigørelse for fornævnte bandlysning og befordrende eftergivelse af
dette interdikt. Thi vi forbeholder os eller vore efterfølgere de romerske pa-

163

10. april 1377

Nr. 222

ver blot frigørelsen for bandlysningsdommene og eftergivelsen eller suspen
sionen af dette interdikt, for at der ikke muligvis skal frembyde sig en op
muntring for nogle til at forse sig under håbet om let at opnå tilgivelse, nem
lig således at ingen, undtagen når døden truer, kan frigøre nogen fra disse
bandlysningsdomme. Men hvis man muligvis ikke sikkert eller bekvemt kun
de opnå tilstedeværelse af fornævnte fuldbyrdere af disse forbrydelser og af
dem, der husede dem, og af dem, der befalede, at det skulde ske, og af
dem, der - personlig eller ved een eller flere andre - direkte eller indirekte,
offentligt eller skjult gav disse hjælp, råd eller støtte til dette, med henblik
på at foretage denne påmindelse og opfordring eller stævning af dem, tilstår
vi Eder fuldmagt med dette brev til at foretage denne påmindelse og op
fordring og alle stævninger gennem offentlige indkaldelser, der skal opslås
på de offentlige steder, hvor der er sandsynlig formodning om, at de kan
komme til disse stævnedes og påmindedes kundskab, og vi vil, at de som forudskikket som følge heraf tvinger disse stævnede, opfordrede og påmindede,
som om de faktisk og velbekendt havde været til stede i egen person, uanset
bestemmelserne, udstedt såvel af vor forgænger pave Bonifacius 8. - lyksalig
ihukommelse - i følge hvilken ingen må stævnes for en domstol uden for sin
stad eller sit stift undtagen i visse tilfælde2) og i dem ikke ud over en dagsrej
se fra sit stifts grænse, eller at de dommere, der er udpeget hertil af for
nævnte sæde, ikke må driste sig til at forfølge nogen retsligt uden for den
stad eller det stift, i hvilke de er udpeget, eller betro deres myndighed til en
eller flere andre eller drage nogen for retten ud over en dagsrejse fra deres
stifts grænse, eller bestemmelsen om de to dagsrejser, der er udstedt på
generalkonciliet3) såvel som alle andre bestemmelser, som er udstedt af vore
forgængere de romerske paver såvel om delegerede dommere som om, at
der ikke må stævnes ud over et vist antal personer for retten, eller uanset an
dre edikter, som på nogen måde kunde hindre Eders jurisdiktion eller myn
dighed i denne sag og dens frie udøvelse, eller uanset om nogle i fællesskab
eller hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes
af interdikt, suspension eller bandlysning ved et apostolisk brev, om ikke
fuldt ud og udtrykkeligt og ord til andet omtaler denne bevilling. Givet ved
S. Pietro i Rom den 14/. april i vort syvende pontifikatsår.
1) jf. Ordsp. 2,14. - 2) se DRB. 2. rk. 8 nr. 188 note 2. - 3) se DRB. 2. rk. 8 nr. 188 note 1.
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1377. 10. april. S. Pietro i Rom.

Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskopperne af Lund og Uppsala og bi
skoppen af Linkoping at bandlyse og eventuelt belægge alle med interdikt,
som direkte eller indirekte har deltaget i udplyndringen og mishandlingen
af gejstligheden i staden og stiftet Våxjo samt i bortfjemelsen af kirkernes og
de gejstlige stifteisers gods og udsmykning.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

| ' il vore ærværdige brødre ærkebiskopperne af Lund og Uppsala og
A biskoppen af Linkoping hilsen o.s.v.
Hvis den offentlige disciplin i sin fulde styrke (— — —
fordi nogle
ondskabens sønner i staden og stiftet Våxjo, fra hvis øjne gudsfrygten er ve
get bort, under påskud af de krige, hvormed samme stad og stift siges at væ
re mangfoldigt hjemsøgt, (— — — j1). Givet ved S. Pietro i Rom den 10.
april i vort (pontifikats) syvende år.
1) for de forkortede formler se nr. 222.
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I1377P 10. april.

Oluf Bjørnsen, høvedsmand på borgen Gurre, meddeler rådmændene i
Elbing, at han er villig til at fortsætte mæglingsbestræb eiserne i den verse
rende strid mellem byen og brødrene Nicolaus og Thomas v. Hagen og fore
slår forhandlingerne henlagt til det kommende rigsmøde i Nyborg.
Afskrift i Danzig.

eget venskabelig hilsen med Kristus tilforn.
I skal vide, at jeg har gjort et stort arbejde hos en ved navn Nico
laus og hos Thomas, kaldet v. Hagen, brødre, førend I har kunnet få udsky
delse indtil pinsedag mellem Eder og disse brødre angående hver enkelt lø
bende sag og stridspunkt, og jeg kan ikke på nogen måde udvirke yderligere
udskydelse. Jeg vil ligeledes, at I skal vide, at hvis I ønsker at få en endelig
overenskomst med dem og i mellemtiden skriver det til dem, da vil de møde
Eder enten i Helsingborg eller i byen Helsingør eller ligeledes i Nyborg om
kring sankt Hans dag for at udvirke aftale om forlig. Det skulde dog synes
mig mere bekvemt for Eder, at I møder dem i Nyborg, især fordi Danmarks
riges rigsmøde skal holdes der til fornævnte termin, hvortil den herre hertu
gen af Mecklenburg og adskillige andre fyrster tillige med de herrer borgme-
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stre og rådmænd fra stæderne ligeledes skal komme på fornævnte tids
punkt. Lev vel i Kristus. Skrevet under mit segl fredagen efter bekenderen
sankt Ambrosius’ dag.
Oluf Bjørnsen, ridder, høvedsmand på borgen Gurre.
1) det omtalte rigsmøde i Nyborg fandt sted 24. juni til 1. juli 1377, jf. nr. 257.

1377. 13. april. Reval.

225

Rådmændene i staden Reval lover kong Oluf at overholde den overens
komst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog med udeladel
se af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i rigsarkivet.

Teksten er den samme som i nr. 78, indtil givet og (1. 20), derefter fort
sættes skrevet i Reval i det Herrens år 1377 mandagen efter den søndag, da
man synger Misericordia domini.

1377. 15. april. Varde sysselting.

226

Tingsvidne af Varde sysselting om, at Knud Nielsen af Terp skøder alle
huse og bygninger på Terpgård med deres toft til herr Tue, kannik i Ribe
og Pro^ l Varde syssel, for fuld betaling og pantsætter gårdens tilliggender
samt nogle jorder på Bramminge mark til samme for 12 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

iels kaldet Kok, præsteviet, sognepræst ved sankt Nicolai kirke i Varde,
Thomas Ivarsen, Jakob Esbemsen, Niels Maltesen, Lars Olufsen, Ivar
Thomsen, Bonde Svir, Torben Raali, væbnere, Jens Olufsen af Hemmet,
Ture Gunnarsen, Peder Jensen, Lars Nielsen af Nebel, Niels Vardebo, Ar
nest Olufsen og Peder Jensen af Torstrup til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1377
dagen efter sankt Tiburtius’ og sankt Valerianus’ dag var Knud Nielsen af
Terp til stede på Varde sysselting i vor nærværelse og skødede fuldt ud, af
hændede og oplod med al ret alle huse og bygninger på Terpgård i Bram
minge sogn med den toft, som nævnte huse og bygninger optager, til nær
værende brevviser, den gode mand herr Tue, kannik i Ribe og provst i Var-

23. april 1377

Nr. 227

166

de syssel, og han erkendte, at han havde oppebåret fuld betaling for samme
af samme herr Tue, idet han ligeledes forpligtede sig og sine arvinger til at
hjemle fornævnte herr Tue fornævnte huse og bygninger med fornævnte
toft fra krav fra hvem som helst. Ydermere pantsatte samme Knud Nielsen
på samme ting ovennævnte herr Tue alt gods liggende til foromtalte Terpgård, nemlig agre, enge, græsgange, fiskevande og alle andre jorder, tørre
og våde, på fornævnte mark, Terpmark, som han havde erhvervet med sin
hustru som medgift eller ved køb eller på en hvilken som helst anden måde,
ligeledes tillige med nogle jorder på Bramminge mark, som han havde købt
af Lave Esesen, for 12 mark sølv i god og gangbar mønt, hvilket fuldt ud
skal indløses på nærmeste tingdag i Varde syssel efter nu førstkommende
mikkelsdag for fornævnte pengesum på samme ting, med den betingelse, at
hvis fornævnte gods ikke indløses til fornævnte termin, skal det uden alt an
det køb og skødning tilfalde omtalte herr Tue og hans arvinger at besidde
med rette evindelig. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette
brev. Givet ovennævnte år og dag.

227

1377. 23. april. Linkoping.

Niels Jensen, præst og kannik i Linkoping, skænker alt det gods, han har
arvet efter sin søstersøn Daniel Larsson, til underhold af dem, der holder
gudstjeneste i Linkoping, og til uddelinger pd dagen for den årtid, der hol
des for ham og hans søster Kristine Jensdatter og hendes mand Lars Dansson
og deres søn Daniel.
Original i det svenske rigsarkiv.

Guds navn, amen. Eftersom jeg Niels Jensen, gejstlig, præst og kannik
i Linkoping, i sandhed har erfaret, at det blandt alt det, som den døde
lige skrøbelighed, optændt af brændende kærlighed til Gud, kan bringe i
stand ved sine møjsommelige anstrengelser angående de forgængelige ting,
vel drejer sig om dette ene, hvorved selve kærligheden til Gud styrkes i de
troendes hjerter, og deres nød lettes, som dagligt tjener i Guds kirke, ved et
gunstigt middel, har jeg efter forudgået omhyggelig overvejelse bestemt at
anordne på denne måde om dette mit gods, der er overdraget mig af Gud,
hvis utallige velgerninger mod mig jeg bekender, (nemlig) i Alviken med
møllen sammesteds, Tobo, Broby, Dvårstad og Ingebo med alle tilliggender
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til samme gods og mølle, intet overhovedet undtaget, med al den ret, hvor
med fornævnte gods og mølle er tilfaldet mig, nemlig ifølge arveretten, ved
min søstersøn Daniel Larssons død - salig iuhukommelse -, og jeg anordner
for øjeblikket til pris og ære for vor herre Jesus, at jeg fra nu af og til evig tid
i fremtiden anvender det til underhold af dem, som dagligt gør tjeneste i
kirken i Linkoping ved de gudstjentlige tider, så vel af dem, som hører til
selve kapitlet, som af dem i koret, således at den af kapitlet, som til enhver
tid forestår indsamlingen af penge til kirken, i sin helhed skal oppebære og
indsamle indtægterne af fornævnte gods og fordele dem ligeligt, således at
der hvert år skal finde en uddeling sted dagen efter sankt Paulus’ omvendel
sesdag, på hvilken jeg vil, at der årligt skal holdes en årtid for mig og for
Lars Danssons, hans hustru Kristine Jensdatters og deres fornævnte søn Da
niel Larssons sjæle, uden persons anseelse, således at disse, som hører til ka
pitlet, og som vedvarende besøger koret, og vikarpræsterne sammen med
dem, hver enkelt af dem, skal oppebære ligelige lodder til fornævnte ter
min, idet de skal have mig, fornævntes og alle afdøde troendes sjæle anbefa
let i deres messer og bønner, således som jeg har tillid til dem. Givet i Linko
ping i det Herrens år 1377 på martyren sankt Georgs dag under den ærvær
dige fader i Kristus herr Nils, af Guds nåde biskop af Linkopings og vort
segl.

11377| Omkr. 24. april1). Rostock.

228

Peder Nielsen på sine tre søstres vegne, Peder Horn og Oluf Horn på egne
og broderen Niels Horns vegne kvitterer Adelheid, enke efter Sorte Bern
hard, og Bemhards testamentseksekutorer for deres arvelod efter den afdø
de.
Notits i Rostock.

et skal være vitterligt, at Peder Nielsen på sine tre søstres vegne, Peder
Horn og Oluf Horn i deres navn og i broderen Niels Horns navn har
oppebåret hele deres arvelod, der var tilfaldet dem efter Sorte Bemhards
død, og de er stillet tilfreds og har erklæret Adelheid, enke efter nævnte
Bernhard, og testamentseksekutoreme kvit og løst undtagen for de 9 mark
og 18 penninge, som tilhører nævnte Niels2).

D

1) notitsen findes blandt indførelserne under 1377; datum står øverst på siden i håndskrif
tet. - 2) arvingernes hjemsted er ikke nævnt, men er rimeligvis Malmø.
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1377. 30. april. Lund.
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Kong Oluj tildømmer Lunde kirkes bygningsjond hele Katslosa med stenhuset sammesteds.
Original i del svenske rigsarkiv.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels,
ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, samt de velbyrdige herrer Tue Galen,
vor gælker i Skåne, Anders Jakobsen, Holger Gregersen, Forben Pedersen,
Ludvig Andersen og Anders Pep, riddere, Mogens Nielsen, dekan i Lund,
Esger Brok, Jakob Absalonsen, Jens Holgersen og Mogens Pedersen, væbne
re, som nu har sæde på vort retterting i Lund, i sandhed er bragt i erfaring
og lovligt godtgjort og ved slutdonv afgjort af dem, at noget gods, nemlig he
le landsbyen Katslosa med et stenhus sammesteds og alle dets andre tillig
gender med ret skødnings adkomst fuldt ud tilhører Lunde kirkes bygnings
fond, godkender vi ukrænkeligt de fornævntes foranførte afgørelse og dom
og tildømmer samme bygningsfond ved kirken i Lund omtalte gods med
dets nævnte tilliggender, at besidde frit og evindelig, og idet vi fast påbyder,
at ingen, hvilken stilling eller stand han end indtager, på nogen måde må
befatte sig med nævnte gods mod forstanderne for nævnte bygningsfonds
vilje. Givet i Lund under vort rettertingssegl i det Herrens år 1377 dagen før
de hellige apostle Filips og Jakobs dag med Niels Tuesen, kaldet Drage, vor
justitiar, som vidne.

O
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Kong Oluf giver fru Marina, Niels Haks enke, indførelses brev på Borrsjo.
1. Skåne b revsfort egneisen.

ong Olufs indførelsesbrev eller dom, givet fru Marina, som var Niels
Haks enke, at hun skulde have Borrsjo gods i Ljunits herred. Givet da
gen før apostlene Filips og Jakobs dag 1377.

K

2. Udkast til SkånebrevsjortegneLsen.

ong Olufs stadfæstelsesbrev giver fru Marina, Haks enke, angående
Borrsjo gods i Ljunits herred. Givet 1377.

K
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Kong Oluf tildømmer Kristine, Niels Jensens datter, alt hendes fædrene
gods i Göinge herred.
Afskrift i oversættelse i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde Danmarks og de Venders og Goters konge, sender
alle, der ser dette vort brev eller hører det læse, hilsen med vor herre.
Efter at der for den værdige fader i Gud, herr Niels, af Guds nåde ærke
biskop af Lund og Sveriges primas, og de velbyrdige herrer, herr Tue Galen,
vor foged(!)2^ i Skåne, Holger Gregersen, Torben Pedersen, Ludvig Ander
sen og Anders Pep, riddere, Mogens Nielsen, dekan i Lund, Jakob Absalonsen, Esger Brok, Jens Holgersen og Mogens Pedersen, væbnere, og for flere
gode mænd, som da søgte og førte forsædet på vort landsting'^ i Lund, i
sandhed er blevet ransaget, undersøgt og lovligt prøvet og derefter ved de
samme gode mænd er blevet tildømt og tillagt nærværende brewiserinde
Kristine, Jens(!) Nielsens(!)4) datter og arving, som boede i Bosarp, alt hen
des fædrene gods, hvor det end er beliggende i Göinge herred, med alle dets
tilliggender at nyde som retmæssig arv til evig besiddelse, nemlig Myrarp,
Kettholt og en fæstegård, der ligger dertil, fremdeles 12 gårde i Lommarp
og en mølle, fremdeles en gård i Vinslöv og en mølle, der giver ti skæpper,
fremdeles tre gårde i Nävlinge, en gård i Ignaberga, en gård i Sjörröd, en
gård i Attarp, tre gårde i Sörby, seks gårde i Åraslov, to gårde i Högsma, to
gårde i Tullstorp, en gård i Häggeryda, en gård i Kampholma, og derfor
stadfæster vi de fornævnte gode mænds udsagn og dom, og sammen med
disse tildømmer vi med dette vort brev fornævnte Kristine Nielsdatter alt
hendes fædrene gods, som står opregnet foran, med alle dets tilliggender frit
at nyde og at beholde til evig besiddelse, især fordi disse gode mænd beskue
de og så breve og beviser med vidnesbyrd og skøder, som fornævnte Niels
Jensen havde haft på alt det fornævnte gods. Derfor forbyder vi på det stren
geste med dette vort åbne brev enhver - hvem han end er - for fremtiden at
befatte sig med dette fornævnte gods eller noget deraf undtagen med for
nævnte Kristines eller hendes arvingers vilje og samtykke. Givet i Lund på
apostlene sankt Filips og sankt Jakobs aften med Niels Tygesen, kaldet Dra
ge, vor Justitiar, som vidne.

O

1) grundlaget for dateringen til 1377 er rettertingskommissionens medlemmer, som genfin
des i nr. 229. I dette anføres desuden Anders Jakobsen mellem Tue Galen og Holger Greger
sen. Muligvis er hans navn da blevet oversprunget under afskrivningen. - 2) fejloversættelse af
prefectus = gælker. - 3) fejloversættelse af placito iusticiario = retterting. - 4) fejl for Niels
Jensen, jf. nedenfor i afsnittet tildømmer vi.....
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1377. [Omkr. 30. april|.

Kong Oluf tildømmer ærkebiskop Niels fjerdedelen af mønten i Lund.
Referat hos Hvitfeld.

amme år1) har kong Oluf tildømt ærkebiskop Niels af Lund fjerde parten af mønten sammesteds, fordi det uimodsigeligt har tilhørt
biskopperne som en kristelig gave. Med Niels Tygesen Drage som vidne,
Tue Galen, gælker i Skåne, Anders Jakobsen, Holger Gregersen, Torben
Pedersen, Ludvig Andersen og Anders Pep, riddere, Esger Brok, Jakob Absalonsen, Jens Holgersen og Mogens Pedersen, væbnere2).

S

1) 1377. - 2) Hvitfeld har fejlagtigt anbragt rettertingskommissionens medlemmer som vid
ner, jf. f.eks. rettertingsbrevet i nr. 229.
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1377. 3. maj. Borgen Varberg.

Mogens Hage pantsætter alt sit gods i Fjare herred til Bosse Paris for 12
mark lødigt sølv.
Original i det svenske rigsarkiv.

ogens Hage til alle, der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen
med alles frelser.
Jeg erkender klart med dette brev og erklærer, at jeg tillige med mine ret
te arvinger med dette brev til den velbyrdige mand Bosse Paris lovligt og rig
tigt har pantsat mit gods med en mølle i Alafors og alt mit øvrige gods, som
ligger og befinder sig i Fjare herred, med alle tilliggender, nemlig agre, en
ge, græsgange, skove, krat og buskads, veje og uvejsomt land, moser, fiske damme, vande, vandløb, vådt og tørt, nært eller fjernt, intet som helst und
taget, for tolv mark lødigt sølv i rede penge til ham og hans rette arvinger;
alle deraf flydende indtægter skal årligt tilfalde ham, uden at de på mindste
måde må fraregnes i gældens hovedstol. Men når det måtte lykkes mig at
indløse samme gods for førnævnte tolv mark lødigt sølv eller for værdigen
stande, for hvilke han til gengæld vil kunne få rede penge og betale hos køb
mændene, da skal jeg varsko ham et fuldt år i forvejen. Men hvis han også i
indeværende år oppebærer indtægterne af fornævnte gods, da skal jeg op
pebære indtægterne af fornævnte i det år, i hvilket fornævnte gods indløses
af mig. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med
segl tilhørende de hæderlige mænd Karl Nielsen og Svend Vemundsen. Gi-

M

20. maj 1377

171

Nr. 236

vet på borgen Varberg i det Herrens år 1377 søndagen før Kristi himmel
fartsdag.

1377. 14. maj. Rom.

234

Optegnelse om, at ærkebiskop Niels af Lund har betalt en del af sine servispenge.
Notits i Vatikanet.

amme dag1) blev der sammesteds af herr Niels, ærkebiskop af Lund
i Danmark, ved herr Rothger Biskop modtaget 300 kammerfloriner
22 skilling og 6 penning i Avignonmønt som en del af hans servitium
commune2), og herr Petrus de Morteriis tog imod.

S

1) d.v.s. 14. maj, anført under indtægterne i maj måned. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2.

1377. 16. maj. Lund.
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Kong Oluf giver Mads Henzesen indførelses brev pd en gård i Tdngelsås.
I. Skan eb revsfort c gn elsen.

ong Olufs til Mads Henzesen givne indførelsesbrev på Tångelsås gods,
som efter Oluf Truedsens ønske var pantsat til nævnte Mads Henze
sen1) for 40 hele grot, som ikke var blevet betalt til fornævnte tidspunkt. Gi
vet dagen før pinsedag 1370(!)

K

2. Udkast til Skånebrevsjortegnelsen.

ong Olufs brev, givet i Lund 1377, som indeholder, at sædegården i
Tångelsås blev overgivet til Mads Henzesen.

K

1) jf. DRB. III 7 nr. 291.

1377. 20. maj. Lund.
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Kong Oluf bevidner, at Jens Povlsen på rettertinget i en sag har fremlagt
Jakob Holgersens breve af 1356 29. september og 1359 24. august samt Pe-

24. maj 1377
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der Holgersens brev af 1362 10. august som bevisligheder, medens mod
parten ikke gav møde eller meldte forfald.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1377 på apostlene Filips og Jakobs dag
var Kjeld af Katslosa og Jens Povlsen af Bosarp på vort retterting i Lund i
denne særlige anledning og lovede og forpligtede sig til i anledning af den
mellem dem verserende sag og proces at give møde på samme vort retterting
umiddelbart følgende onsdag i pinsen medbringende breve, regnskaber og
bevisligheder, hvis de havde nogen angående nævnte sag og proces. Denne
Kjeld mødte slet ikke på fornævnte onsdag, personligt eller ved en anden i
sit navn, ej heller lod han der fremføre sin undskyldning, kaldet ‘forfald’1),
men Jens Povlsen mødte og bekendtgjorde sammesteds et åbent brev af den
velbyrdige ridder herr Jakob Holgersen med hans velbevarede og hele segl
og Peder Holgersens segl, fremdeles et andet brev med samme herr Jakob
Holgersens segl og herr Povl, kannik i Lunds segl, fremdeles et tredje brev af
Peder Holgersen med hans og herr Jakob Holgersens segl, beseglede med al
le vedhængende vokssegl, velbevarede og uskadte, uskrabede, ustungne,
ubeskadigede i enhver henseende og savnende enhver anledning til mistan
ke, hvilke breves ordlyd ord til andet er følgende. Jakob Holgersen, ridder,
til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud (o.s.v. — DRB. III 4
nr. 477). Fremdeles ordlyden af det andet brev: Jakob Holgersen, ridder, til
alle, der ser dette brev (o.s.v. = DRB. III 5 nr. 245). Fremdeles ordlyden af
det tredie brev: Peder Holgersen af Skepparslov til alle, der ser dette brev
(o.s.v. = DRB. III 6 nr. 196). Handlet og givet under vort rettertingssegl i
Lund ovennævnte år og onsdag i pinsen med Niels Tygesen, kaldet Drage,
vor justitiar, som vidne.

O

1) dansk ord i den latinske tekst.
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1377. 24. maj. Danzig.

Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.
To originaler i Danzig.

173

25. maj 1377

A:
I det Herrens år 1377 Preussens
stæder Thorn, Elbing, Danzig, Kö
nigsberg, Braunsberg1). Fra Thom
herr Everhard Rinhof, Mathias
Wiese, fra Elbing de herrer Hartvig
Beteke, Gerhard Zeeland, Gerhard
v. Thorn, fra Danzig de herrer Povl
Sane, Nicolaus Godesknecht, Johan
Walraven, Godskalk Nase, fra Kö
nigsberg herr Hartvig Furman, fra
Braunsberg herr Johan Trumpe.
<1 7> ......2)
<8> ...... 2)
<9> ...... 2)
<10> Fremdeles at tale med fo
gederne om de englændere, der lå i
Skåne.
<11-12> ......2)
<13> Fremdeles står der i den
ne forordning, der blev fastsat i
Köln3), at hvis der for kongen af
Danmarks skyld bliver fejdet mod en
eller anden stad, så skal det i lige
grad angå alle stæderne i forbundet.

Nr. 238

B:
I Guds år 1377 på den hellige trefoldigheds dag er rådmændene fra
stæderne i Preussen forsamlet i Dan
zig; fra Thorn herr Everhard Rinhof
og herr Mathias Wiese, fra Elbing
herr Hartvig Beteke, herr Gerhard
Zeeland, herr Gerhard v. Thom, fra
Königsberg herr Hartvig Furman,
fra Braunsberg herr Johan Trumpe,
og har behandlet disse efterskrevne
sager.
<1 7> ......
<8> mangler.
<9> ......
<10> Fremdeles at tale med fogedeme om de englændere, der lå i
Skåne.
<11-12> mangler.
<13> mangler.

1) dagen er anført i den delvis ødelagte overskrift: Forsamling.på den hellige treenig
heds dag. - 2) § < 1 -9> og < 11 -12 > handler om de preussiske stæders deltagelse i den kom
mende hansedag 24. juni i Lubeck. - 3) jf. DRB. III 8 nr. 92-93.

1377. 25. maj.

238

Troels Olufsens testamente.
Afskrift i Lundebogen.

I

Guds navn, amen. Jeg Troels Olufsen, omend skrøbelig af legeme, så
dog karsk af sind, opretter og anordner mit testamente over det gods,

Nr. 238

25. maj 1377
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som er forundt mig af Gud, på følgende måde. For det første testamenterer
jeg 12 mark sølv til sankt Laurentius’ kirke i Lund, hvor jeg vælger mit grav
sted. Fremdeles til den ærværdige fader i Kristus, min elskede herre, herr
Niels, ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, mit ‘panser’ tillige med et horn.
Fremdeles til min sognekirke i Ståvie 1 mark lødigt (sølv). Fremdeles til præ
sten sammesteds en hoppe med et føl, kaldet ‘føll’. Fremdeles til kirketjene
ren sammesteds 1 skilling grot. Fremdeles til dominikanerklostret 1 mark lø
digt (sølv). Fremdeles til prioren sammesteds 1 skilling grot. Fremdeles til
hver enkelt præsteviet sammesteds
skilling grot. Fremdeles til franciska
nerklostret i Lund 1 mark lødigt (sølv). Fremdeles til guardianen samme
steds 1 skilling grot. Fremdeles til hver præsteviet broder sammesteds
skil
ling grot. Fremdeles til nonnerne i sankt Peders kloster 2 skilling grot. Frem
deles til de spedalskes hus i Lund 2 skilling grot. Fremdeles til kirken i Lyng
sjd og præsten sammesteds mine får, som jeg har der, at fordele ligeligt mel
lem dem. Fremdeles til kirken i Everod 2 skilling grot. Fremdeles til præsten
sammesteds 1 skilling grot. Fremdeles til det ærværdige kapitel i Lund min
gård i Lyngsjd, i hvilken Lars Jyde nu bor, til årlig afholdelse af min årtid i
koret i Lund. Fremdeles til min elskede ægtefælle 10 mark lødigt (sølv) tilli
ge med et skib, kaldet ‘skude’. Fremdeles til min elskede broder Uffe Olufsen 1 guldring. Fremdeles til Jens Bing min fædrene gård i Lyngsjd. Frem
deles til herr Peder Simonsen et psalter. Fremdeles til herr Peder Jensen 1
mark lødigt (sølv). Fremdeles til Grubbe 8 skilling grot. Fremdeles til Jakob
Jensen 6 skilling grot. Fremdeles til Peder Nielsen
mark lødigt (sølv).
Fremdeles til herr Jens Povlsen 2 skilling grot. Fremdeles til Jens Strangesen
to skæpper smør tillige med 1 svineskinke. Fremdeles til hans hustru 1 sølv
ske. Fremdeles til Elisabeth 1 okse og 1 ko af de bedste jeg har, 1 sølvske, mit
bedste overstykke med hætte og sølvknapper. Fremdeles til Torsten, min
svend, 1 rød fole, 1 armbrøst, 1 ‘krave’, 1 sværd og 1 par ‘stålhandsker’ og et
broget overstykke med hætte. Fremdeles til Skåning, min svend, 1 grå fole,
1 par rideskinner, 1 krave, en kjortel med hætte og en hvid trøje. Fremdeles
til Cecilie Povls og hendes sønner 2^ ørtug korn. Fremdeles til Anna to kø
er. Fremdeles til hendes sønner en gård i Gringelstad, i hvilken Svend Peder
sen bor. Fremdeles til Anna, min tjenestepige, 1 ko tillige med 2 får. Frem
deles til Svend Stinn 10 skæpper rug, 1 svineskinke og kom, udsået på en
ager. Fremdeles til Peder Olufsen 1 fole og 1 ungnød. Fremdeles til Jens,
min dreng, 6 skæpper udsået havre. Fremdeles til min slægtning Kristine,
Jens Buks hustru, 1 sølvske. Fremdeles til Nakkaskogh to skilling grot, som
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han har. Fremdeles til Peder Assersen 1 skilling grot. Fremdeles til Niels
Minst to svin. Fremdeles til Niels Ågesen 2 får. Fremdeles til Niels Tuesen to
svin. Fremdeles til Thrøven 1 okse. Fremdeles til mine landboer i Lyngsjd
halvdelen af min landgilde fra samme og den anden halvdel til de fattige
sammesteds. Fremdeles til hver enkelt fattig i Ståvie 1 skæppe mel og til dem
alle 2 svineskinker, at dele indbyrdes. Men til eksekutorer af dette mit testa
mente indsætter og bestemmer jeg de hæderværdige og gode mænd, nemlig
de herrer Peder Simonsen og Peder Jensen, kanniker, Uffe, min elskede bro
der, Grubbe og Jens Strangesen, idet jeg ved Jesu Kristi inderlige barmhjer
tighed beder dem om trofast at udføre denne min vilje, således som de måt
te vide, at det på frelsebringende måde vil være til gavn for min sjæls frelse,
og således som de måtte ønske at stå til ansvar for den højeste dommer. Til
vidnesbyrd om denne eksekution er mit segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende nævnte eksekutorer. Givet i det Herrens år 1377 på pa
ven og martyren sankt Urbans dag.

13<77>. 26. maj eller 13<7>8 15. juni?1)
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Kong Oluf tildømmer fru Marina, Niels Haks enke, Hyby gods og Hyby
fang.
I. Skånebrevsfortegnelsen.

ong Olufs udstedte stadfæstelse på den af fornemme mænd fældede
dom, at fru Marina, enke efter Niels Hak, skulde besidde, nyde og
evindelig beholde Hyby gods og gård tillige med Hyby fang og dets tilliggen
de gods. Givet tirsdagen før Kristi legemsdag2) 1388.

K

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

X Tidnesbyrd eller stadfæstelsesbrev, der indeholder, at Hyby og Hyby
V fang blev tillagt og tildømt fru Marina, enke efter Niels Hak. Givet
1388.
1) Årstallet er givetvis forkert, men da det på grund af udtogets karakter ikke med sikkerhed
kan afgøres, om det tabte brev er udstedt før eller efter nr. 247, dateres det 13<77> 26. maj
eller 13<7>8 15. juni. - 2) I 1377 28. maj, i 1378 17. juni.

28. maj 137 7
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1377. 28. maj. Sta. Maria Maggiore i Rom.

Pave Gregor 11. giver dronning Margrete af Norge og Sverige tilladelse til
at vælge en skriftefader, som kan meddele hende fuld syndsforladelse i hen
des dødsstund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | il vor såre kære datter i Kristus Margrete, Norges og Sveriges berømmeA lige dronning, hilsen og apostolisk velsignelse.
Den oprigtige hengivenhed, hvormed Du ærer os og romerkirken, foran
lediger, at vi nådigt bønhører Dine andragender, tilmed når de tager sigte
på Din sjæls frelse. Følgelig har vi imødekommet Dine bønner og bevilger
Dig, fromme dronning, med dette brev, at Din skriftefader, hvem Du end
vil vælge, med apostolisk myndighed een gang i dødens stund kan meddele
Dig fuld forladelse for alle Dine synder, som Du angrer i hjertet og bekender
med munden, hvis Du står fast i oprigtig tro, holder fast ved den hellige ro
merske kirkes enhed og forbliver lydig og hengiven mod os eller vore efterføl
gere, de romerske paver, der tiltræder på kanonisk vis, dog således at samme
skriftefader i de tilfælde, hvor der bør ydes anden mand oprejsning, kan på
lægge Dig personligt, hvis Du overlever faren, eller Dine arvinger, hvis Du
måske skulde gå bort, at udføre det, som Du eller de som anført var pligtige
til at gøre. Og for at Du ikke - det være langt fra - på grund af denne nåde
for fremtiden skal blive mere tilbøjelig til at begå utilladelige handlinger, er
det vor vilje, at hvis Du måske begår noget i tillid til denne eftergivelse, skal
omtalte eftergivelse ikke på nogen måde hjælpe Dig på de punkter. Intet
menneske må bryde dette vort tilladelses- og viljesbrev eller i ubesindig for
vovenhed handle derimod. Men hvis nogen drister sig til at forsøge det, skal
han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved Sta. Maria Maggiore i Rom den 28. maj i
vort syvende (pontifikats)år.
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1377. 28. maj. Putbus.

Henning Podebusk den ældre, ridder og Danmarks riges drost, oplader
Kalverdanz til Eldena kloster.
Original i Greifswald.

eg herr Henning Podebusk den ældre, ridder og Danmarks riges drost,

J

gør vitterligt og erkender over for alle dem, der lever nu og kommer til

29. maj 1 377
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i fremtiden, at jeg på mine egne og mine rette arvingers vegne-af kærlighed
og for et ret gejstligt broderskabs skyld, som jeg nu og mine forfædre tilforn
og mine rette arvinger har og opretholder til klostret i Eldena, evigt og altid
oplader den halvø, der hedder Kalverdanz, således som den ligger med sine
grænser helt ud til det salte vand, til abbeden og konventet i Eldena, og
hverken jeg eller mine rette arvinger eller alle dem, hvem mit gods i fremti
den kan komme til, hvad Gud forbyde, skal rejse krav derom, men den skal
til evig tid forblive hos klostret og konventet i Eldena eller hos den, som de
sælger den til, uden noget som helst krav og hindring af nogen som helst art
i henhold til laveste eller højeste ret. Dette brev er givet i Putbus år 1377 ef
ter Vor Herres fødsel på det hellige legemes dag, bestyrket og beseglet med
mit segl. Vidner til disse forskrevne punkter er Nicolaus Wusseke, Henrik
Loppenisse, Johan Marlow, væbnere, herr Kristian Sellentin, Gerhard Dol
ien, mine skrivere, og mange andre hæderlige mænd, der er troværdige.

1377. 29. maj. Stralsund.

242

Godeke Dotenberg, søn af Henrik Dotenberg, pantsætter to mark årlig
afgift af en gård i Altenhagen til Konrad Moltke af Rede bas for tyve stralsundske mark.
Original i Schwerinarkivet.

eg Godeke Dotenberg, søn af Henrik Dotenberg, hvem Gud være nådig,

J

erkender og bevidner åbent med dette brev, at jeg og mine rette arvinger
skylder og skal betale Konrad Moltke af Redebas, min kære onkel, og hans
rette arvinger tyve stralsundske mark, som han har lånt mig i rede penge.
For dem pantsætter jeg til ham to mark afgift i Altenhagen af den gård, som
Henneke Skomager bor i, og de skal oppebæres hvert år så længe, indtil
denne fornævnte gæld er betalt, og de skal'ikke afregnes i hovedstolen, såle
des som det er ret i landet Barth. Hvis jeg fornævnte Godeke betaler disse
tyve mark før sankt Mortens dag, i hvilket år jeg end vil indløse dem1), så
skal de fornævnte to mark afgift følge mig. Men hvis jeg indløser dem efter
sankt Mortens dag, så skal de to mark følge Konrad og hans arvinger sam
men med hovedstolen. Til vidnesbyrd om disse punkter har jeg fornævnte
Godeke med vilje og vidende hængt mit segl under dette brev, der er givet
og skrevet i Stralsund år 1377 efter Guds byrd dagen efter Guds legems dag.
1) d.v.s. de to mark afgift.

12
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1377. 4. juni.

178

Dronning Margrete oplader Arslev mølle til Niels Bosen, borger i Slagel

se.
Afskrift i rigsarkivet.

argrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi med dette brev til vor elskede Niels Bosen, borger i
Slagelse, nærværende brevviser, tilstår og oplader møllen og møllerenden1)
Årslev mølle i Løve herred med toft og grund, nemlig ‘dam og damband’
med fastsatte skel og med alle samme mølles tilliggender fra arilds tid, intet
undtaget, således som nævnte mølle ifølge vidnesbyrd af dette herred lovligt
er tildømt ham på rettertinget^, til frit at råde over efter hans vilje, idet vi
fast påbyder, at ingen af vore fogeder, sammes officialer eller nogen som
helst anden, hvilken stilling han end indtager, må fordriste sig til at for
ulempe eller på nogen måde fortrædige samme Niels med hensyn til oven
nævnte mølle og tilliggender. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1377 ottendedagen efter Kristi legemsfest.

M

1) gengiver tekstens aqueductum. ■ 2) jf. nr. 136.
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1377. 9. juni. Lund.

Kong Oluf tildømmer Peder Nielsen tre gårde i Bjorka.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, samt de velbyrdige her
rer Tue Galen, vor gælker i Skåne, Ludvig Andersen og Jens Tuesen, ridde
re, herrerne Mathias Sivekensen, kantor, og Alle, kanniker i Lund, Esger
Brok, Erik Ged, Hågen Tordsen, Mogens Pedersen, Svend Jensen, Oluf
Bing, Josef Nielsen og Jens Erlandsen, væbnere, og mange andre troværdige
mænd, som nu fører forsædet på vort retterting i Lund, i sandhed er bragt i
erfaring, lovligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at noget gods,
nemlig tre gårde i Bjorka i Fårs herred med alle dets tilliggender med arve
ret fuldt ud tilhører nærværende brevviser Peder Nielsen, godkender vi for-

O
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nævntes for anførte afgørelse og dom og tildømmer samme Peder Nielsen
samme gods med dets nævnte tilliggender, frit at besidde, indtil det med
sandere ret og bevisgrunde på lovlig vis fravindes ham eller hans arvinger,
og idet vi urokkeligt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand han end
indtager, på nogen måde i mellemtiden må befatte sig med nævnte gods el
ler nogen af dets tilliggender mod fornævnte Peder Nielsens eller hans arvin
gers vilje. Givet i Lund under vort rettertingssegl i det Herrens år 1377 tirs
dagen næst efter ottendedagen efter Kristi legemsdag med Niels Tygesen,
kaldet Drage, vor Justitiar, som vidne.

1377. 11. juni. Lund.

245

Kong Oluf tildømmer Lunds kapitel gården Varpinge, en gård i Flackarp
og gods i Brusathorp.
Afskrift i Lundebogen.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, samt de velbyrdige herrer
Tue Galen, vor gælker i Skåne, og Jens Tuesen, riddere, og herrerne Mathi
as Sivekensen, kantor, og Alle, kanniker i Lund, Esger Brok, Erik Ged, Hågen Tordsen, Mogens Pedersen, Svend Jonsen, Oluf Bing, Josef Nielsen og
Josef Erlandsen, væbnere, som nu fører forsædet på vort retterting i Lund, i
sandhed er bragt i erfaring og lovligt godtgjort og ved slutdom afgjort af
dem, at noget gods, nemlig gården Varpinge, en gård i Flackarp og gods i
Brusathorp med alle tilliggender til dette gods med ret skødnings adkomst1)
helt og fuldt tilhører kapitlet i Lund, godkender vi ubrydeligt fornævntes
foranførte afgørelse og dom og tildømmer samme kapitel i Lund omtalte
gods med dets nævnte tilliggender, frit at besidde evindelig, indtil det lovligt
fravindes samme kapitel i Lund med sandere ret og bevisgrunde, og idet vi
fast påbyder, at ingen, hvilken stilling eller stand han end indtager, på no
gen måde må befatte sig med nævnte gods mod Lundekapitlets vilje. Givet i
Lund under vort rettertingssegl i det Herrens år 1377 på apostlen sankt Barnabas’ dag med Niels Tygesen, kaldet Drage, som vidne.

O

1) jf. DRB. II 10 nr. 302.

Nr. 246

11. juni 1377

246

1377. 11. juni.
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Kong Olufs dombrev, at de breve, som Følzeke havde, var ugyldige.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

ong Olufs dombrev, udstedt i nærværelse af adskillige andre fornemme
mænd, at en samling breve, som en ved navn Følzeke havde fremlagt
på tinget, skulde regnes for ugyldige, da de ikke var bestyrkede med gyldige
segl. Givet torsdagen næst før abbeden Botulfs dage 1377.

K

2. Udkast til Skåne brevsfortegnelsen.

idnesbyrd om Hyby gård, af det indhold, at det ikke var det rette brev,
udstedt af herr Niels Hak. Givet 1377.

V
247

1377. 11. juni.

Kong Olufs dombrev til Niels Haks arvinger på Hyby og andet gods.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

remdeles samme konges dombrev, givet Niels Haks arvinger på efterføl
gende gods og gårde, nemlig Hyby og Hyby fang med to møller, en gård
i Ebbarp, hele landsbyen Vinningetorp, 13 gårde i Vinninge, en gård i Tejarp, hele Holmeja, hele Yddinge, en gård i Yxneslått, en gård og en vand
mølle i Lilla Svedala, en gård i Øvre Malmø, i Oxie herred, tre gårde i Råby
i Horby sogn, to gårde i Satserup i Åspinge sogn, en gård i Svenskop, en
gård i Tollarp i Gårds herre, to gårde i Våmb, en gård i Omma i Fårs her
red, en ødegård i Onsvala, en gård i Kyrkheddinge og to ødegårde samme
steds i Bara herred, fire gårde i Gislov i Skytts herred, en gård i ostra Torp,
tre gårde i Våstra Torp og fem gårde i Simlinge i Vemmenhogs herred. Gi
vet torsdagen før abbeden sankt Botulfs dag 1377.

F

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ong Olufs stadfæstelsesbrev, givet Niels Hak(!) på efterfølgende gårde,
nemlig Hyby og Hyby fang tillige med 2 møler nær ved Hyby, en gård i
Ebbarp, hele Vinningetorp by, 13 gårde i Vinninge, 1 gård i Tejarp, he
le Holmeja, hele Yddinge by, 1 gård i Yxneslæt, en gård i Lilla Svedala, en

K
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øde vandmølle, en gård i Øvre Malmø i Oxie herred, 3 gårde i Råby i Horby
sogn, 2 gårde i Satserup i Åspinge sogn, 1 gård i Svenskop, en gård i Tollarp
i Gårds herred, 2 gårde i Våmb, 1 gård i Omma i Fårs herred, 1 ødegård i
Onsvala, en gård i Kyrkheddinge og 2 gårde sammesteds i Bara herred, 4
gårde i Gislov i Skytts herred, 1 gård i Ostra Torp, 3 gårde i Våstra Torp, 5
gårde i Simlinge i Vemmenhogs herred, hvilke fornævnte gårde var tilfaldet
omtalte Hak ved arv. Givet 1377.

1377. 11. juni.
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Niels Teise, borger i Malmø, skøder en halv gård sammesteds til, til Niels
1 lemmingsen Møller.
1. Skdnebrevs/ort egnebien.

køde- eller salgsbrev udstedt af Niels Veise, borger i Malmø, til Niels
Hemmingsen Møller på en halv gård beliggende i den østlige del af
Malmø med alt dens tilliggende gods, nemlig gadehus, badstue og seks an
dre opførte bygninger. Givet torsdagen før martyrerne santk Vitus’ og sankt
Modestus’ dag 1377.

S

2. Udkast lit Skdnebrevs/ortegnelsen.

skødebrev, som Niels Hemmingsen Møller havde fået af Niels Veise på
seks huse, et gadehus og en halv gård, hvilket nævnte møller købte. Gi
vet 1377.

E

1377. 14. juni. Slesvig.
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Jens Wannekesen, provst, og hele kapitlet ved kirken i Slesvig udlejer de
res gods i Tranebøl til væbneren Segebod Krummedige i tre år for 10 ørtug
korn.
Original i rigsarkivet.

ens Wannekesen, provst, og hele kapitlet ved kirken i Slesvig, til alle, der

J

ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at vi til den strenge væbner Segebod Krummedi
ge med dette brev havde lejet og lejer alt vort gods i landsbyen Tranebøl
med al vor ret, dog med undtagelse af skov eller krat, for tre år for ti ørtug
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kom, således at han hvert af disse tre år på sankt Andreas’ dag redebont og
ufortøvet skal betale eller lade betale nævnte ti ørtug korn til os i Slesvig. Til
vidnesbyrd herom er vort kapitels sekret hængt under dette brev. Givet i
Slesvig i det Herrens år 1377 dagen før de glorrige martyrer sankt Vitus’ og
sankt Modestus’ dag.
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1377. 14. juni. Anagni.

Pave Gregor 11. overdrager Folkvin Deinertsen det kanonikat og den
præbende ved kirken i Uppsala, der blev ledige ved Nils’ udnævnelse til bi
skop aj Linkoping.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | 1 il vor elskede søn Folkvin Deinertsen, kannik i Uppsala, hilsen o.s.v.
A
De rosværdige og retskafne dyder og fortjenester, for hvilke du an
befales til os ved troværdigt vidnesbyrd, bevæger os til at vise dig nådig gav
mildhed. Da vi i sin tid reserverede alle kanonikater og præbender og øvrige
kirkelige beneficier, der da var og i fremtiden vilde blive ledige ved det apo
stoliske sæde, for vor rådighed og bestemmelse, erklærede vi det for ugyldigt
og magtesløst fra da af, om nogen med hvilken som helst myndighed med
eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Da
derfor senere det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, som vor
ærværdige broder Nils, biskop af Linkoping, besad på det tidspunkt, da vi
forfremmede ham til kirken i Linkoping, som da savnede en hyrde, ved den
ne forfremmelse og ved den indvielsens nådegave, der ved vor befaling blev
meddelt samme ved nævnte sæde, er blevet ledige ved dette sæde og for ti
den vides at være ledige, og ingen uden os denne gang har kunnet eller kan
træffe bestemmelse om dem, idet ovennævnte reservation og erklæring læg
ger sig hindrende i vejen, og da vi i betragtning af dine fornævnte fortjene
ster ønsker at vise dig særlig nåde, overdrager vi dig med apostolisk myndig
hed med fuld kanonisk ret og med al ret og tilbehør fornævnte kanonikat og
præbende, der således er ledige, og hvoraf frugterne, indtægterne og ind
komsterne, efter hvad der forsikres, ikke overstiger en årlig værdi af 50
guldfloriner, og giver dig dem ligeledes ved provision, idet vi - hvad det også
er - erklærer det for ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst
myndighed med eller uden viden herom muligvis hidtil har forsøgt eller i
fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset alle heri-
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mod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Uppsala, selv
om de er bekræftet ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst
anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som
helst anden myndighed har fået anerkendelse som kanniker ved samme kir
ke eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater
har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved nævnte kirke, eller almindeligt brev om provision på andre kir
kelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reser
vation 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 kanonikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender og
beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdige
broder ærkebiskoppen og vore elskede sønner, kapitlet i Uppsala, eller hvil
ke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af fornævn
te sæde, at de ikke skal være forpligtede til anerkendelse eller provision af
nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at kanonikater og præben
der ved denne kirke i Uppsala eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i
fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller
anden rådighed af enhvert art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision i
kraft af apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet om
taler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigel
se fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvor
ved 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 kirke i Uppsalas bestemmelser og sædvaner, når blot
du i din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når du
kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at du vides at
besidde et kanonikat og en præbende og provstiet ved kirken i Lund. Intet
menneske må overhovedet bryde dette vort overdragelses-, provisions-,
bestemmelses- og viljesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis
nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådra
ge sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede.
Givet i Anagni den 14. juni i vort syvende (pontifikats)år.
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Pave Gregor 11. pålægger dekanerne ved kirkerne i Gap og Lund og ærkedegnen ved kirken i Linkoping at indføre Folkvin Deinertsen i det kanonikat og den præbende ved kirken i Uppsala, der blev ledige ved Nils"udnæv
nelse til biskop af Linkoping.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner dekanerne ved kirkerne i Gap
og Lund og ærkedegnen ved kirken i Linkoping, hilsen o.s.v.
De rosværdige og retskafne dyder o.s.v. indtil1) ved kirken i Lund. 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 samme Folkvin eller hans befuldmægtigede på hans vegne i fak
tisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og sammes omtalte ret
og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig be
sidder er fjernet derfra, idet I skal sørge for, at han eller nævnte befuldmæg
tigede i hans sted anerkendes som kannik og broder i nævnte kirke i Uppsala
med adkomst til nævnte præbende, efter at I har anvist ham sæde i koret og
plads i denne kirkes kapitel med nævnte fulde ret, og at der fuldt ud svares
ham samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler
af dette kanonikat og denne præbende, uanset alt det ovenfor anførte, eller
om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab el
ler hver for sig har fået bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne
rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved et apostolisk brev,
som ikke fuldstændigt og tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling, idet
I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udeluk
kelse af appel. Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 250.
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137<7>1). 17. juni. Zierikzee.

Borgmestre og magistrater i staden Zierikzee lover kong Oluf at overholde
den overenskomst, der blev sluttet med kong Valdemar 4. Atterdag, dog
med udeladelse af punkterne om kongevalget og borgen Varberg.
Original i Liibeckarkivet.

Omkr. 19. juni 1 377
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Teksten er den samme som i nr. 78, indtil under dette brev; derefter fort
sættes som er givet og skrevet i Zierikzee i det Herrens år 1373(1) på den 17.
dag i den måned, som hedder juni.
1) det rigtige år er 1377, jf. efterfølgende nr.
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253

Borgmestre og magistrater i staden Zierikzee lover at ratificere den fred,
som hansestædemes sendemænd, ‘forsamlede til forhandling i Kalundborg’,
havde sluttet med kong Håkon 6. af Norge.
Original i Lubeckarkivet.

1377. 18. juni.
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Ærkebiskop Niels aj Lund giver nonner i Bosjø kloster brev på, at de må
råde over deres eget gods.
I. Skåne brevs) orlegneLsen.

rihedsbrev, udstedt af ærkebiskop Niels af Lund til nonner i Bosjø klo
ster, på deres gods og de tilliggender, der hører dertil, at de i fred må
bruge det uden hindring af nogen under trussel om bandlysning. Givet da
gen efter abbeden sankt Botulfs dag 1377.

F

2. Udkast til Skanebrevsfortegnelsen.

orbudsbrev af herr Niels, ærkebiskop af Lund, givet prioren i Bosjø klo
ster, om, at denne overhovedet ikke må befatte sig med det, som nogle
klosterjomfruer er indgivet med, men at de selv skal beholde og nyttiggøre
sig det. Givet 1377.

1377. Omkr. 19. juni’). Lubeck.
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Herr Helmeke Svart, vikar i København, kvitterer Lambert v. Osenbrugges testamentseksekutorer for 25 mark.
Indførelse i Lubecks Niederstadtbuch.

[ Efterj 24. juni 1377
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err Helmeke Svart, vikar i København, der bragte et brev med fuld
.anbefaling fra rådmændene i København, var til stede for rådet og
erkendte derefter ved bogen, at han til fuld tilfredshed som nærmeste arving
havde modtaget og oppebåret 25 mark penge af Lambert v. Osenbrugges
testamentseksekutorer af arven efter samme Lambert, og han erklærede
dem fuldstændigt kvit og løst fra ethvert yderligere krav.

H

1) datum står øverst på siden i håndskriftet.
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1377. |Efter| 24. juni. Lübeck.

Reces af hanse dagen i Lübeck.
Afskrift i harisere c esserne.

det Herrens år 1377 på sankt Hans dag forsamledes de herrer rådmænd
fra søstæderne i Lübeck, nemlig fra Lübeck de herrer Jakob Pleskow,
Simon Swerting, Bertram Vorrad, Johan Pertzeval, Herman v. Osenbrugge
og Johan Lange, fra Hamburg de herrer Ludolf Holdenstede og Kristian
Ritter, fra Rostock de herrer Arnold Kröpelin og Ludvig Kruse, fra Stral
sund de herrer Bertram Wulflam, Johan Ruge og Didrik Krüdener, fra Wis
mar de herrer Henrik Wessel og Markvard Bantzekow, fra Stettin herr
Markvard Vorrad, fra Greifswald herr Arnold Lange, fra Preussen fra El
bing herr Johan Volmesten, fra Danzig herr Povl Sane, fra Zuidersøen fra
Kampen Goswin Luutginssen og gennemdrøftede nedenforanførte sager.
<1> For det første er man blevet enige om efter anmodning fra Hen
hing Podebusk, der lod bede derom på Danmarks riges og sine egne vegne,
og efter anmodning af ham fra Mecklenburg, således som herr Fikke v.
Mokke og herr Parow fremførte det, at stædernes sendebud skal drage over
til Danmark til dagtingningen mellem rigets råd og ham fra Mecklenburg,
idet de skal være venskabelige mæglere til begge sider, for at de kan blive
forligt i mindelighed, og for at købmanden kan forblive ved sin ret og fri
hed.
<2> Fremdeles skal de samme sendebud tale med herr Henning Pode
busk om borgene i Skåne, således at han beholder dem endnu dette år ud på
stædernes vegne, hvis man kan sikre det således med ham, at købmanden
forbliver uskadt og kan nyde sin ret og frihed, og stæderne kan indsætte de
res egne fogeder der, og således at man skal give så meget, som det er rime
ligt og passende for, hvad der er sket der med urette.

I
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<3> ..... 0.
<4> Fremdeles mener de stæder, der her har været sammen, at det er
nyttigt, og at man ikke kan undvære det, og de er enstemmigt kommet over
ens om dette, at man skal kræve pundtold i alle stæder i to år efter stædernes skøn til dækning af de udgifter, der sidste år opstod i forbindelse med
sendebudene til Danmark og med fredekoggerne, som dengang var på ha
vet, udrustet mod sørøverne, og for den udgift og fortærings skyld, som man
nu skal bestride i forbindelse med sendebudene til Danmark på Fyn, og hvis
det bliver nødvendigt, også til at udruste fredekogger mod sørøverne, hvor
om de samme sendebud skal søge at nå det bedste på den måde, at man nu
til førstkommende kyndelmisse2) skal oppebære nemlig af et flamsk pund
grot en engelsk penning så god som tre lybske penning, det vil sige af fem
lybske mark tre lybske penninge; det skal man overholde således, at hvem
der har erlagt i den ene stad, han behøver ikke at erlægge i den anden stad,
hvortil han kommer, før han sejler ud igen, om hvilket han skal medføre
brev fra den stad, hvorfra han er sejlet ud, og skipperne skal kun udrede
halv pundtold af deres skibe3). Desuden har stæderne tilstedet dem fra Rostock og Wismar, at de i disse to år ikke behøver at udruste nogle bevæbne
de mænd. Men hvis deres herre af Mecklenburg forsoner sig med Danmarks
rige, og sørøverne også ligervis er på havet, så skal de ligesom de andre stæ
der gøre, som det tilkommer dem. Det vil Hartvig forelægge for sit råd og de
fra Wismar for deres råd.

Fremdeles er de blevet eni
ge om, at i landet Skåne og på Skånemarkedet skal eller må ingen køb
mand fra dette førstkommende ef
terår tage imod nogen penge fra den
anden, bortset fra lybske, wismarske, hamburgske, rostockske, strål sundske, greifswaldske, luneburgske
og saltwedelske. Og gode stettinske
penge må den ene tage imod fra den
anden, hvem der vil. Og disse penge
skal have gyldighed fra begyndelsen
af Skånemarkedet indtil slutningen,
således at ingen skal afvise dem.

<5> Fremdeles angående møn
ten i Skåne skal det gælde således,
som man blev enige om for et år si
den i Stralsund4). Og gode stettinske
penge må man tage, den ene fraden
anden, hvem der vil.
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Men guld, gamle groter, engelske
skal have gyldighed, ligesom de har
haft det fra gammel tid. Og hvis no
gen bringer andre penge med til
landet Skåne, det er det overladt til
stædemes fogeder at træffe afgørelse
om.
<6> ...... 5)
<7> Fremdeles skal ingen skære klæde eller lærred på feddene i Skåne
eller sælge i alenmål undtagen i klædebodeme, men de, der ligger på fedde
ne, kan købe og sælge både klæde og lærred i rester og i reb6\ således som
det har været fra gammel tid og udsoningsbrevene indeholder. Ligeledes
skal ingen, han være kræmmer eller skrædder, eller hvad han end er, skære
nogle hoser eller hætter af nyt klæde og sælge dem i Skåne.
<8> Fremdeles skal enhver mand, der vil til Skåne og som formår det,
føre sit harnisk med sig derhen, og de skal være lydige og underdanige over
for deres fogeder, hvis det er nødvendigt, at enhver skal forblive sammen
med den anden med hel fuld myndighed. Det harnisk skal stædemes foge
der besigtige, og den, der ikke har det, han skal betale bøde og mulkt for
det.
<9> Fremdeles må ingen strandfogeder købe nogen sild til nogen købmands hånd eller brug. Desuden må ingen købmand købe grøn sild7) af
strandfogedeme. Ligeledes må de danske fogeder ikke have mere end een
dag til at salte til kongens brug, således som det har været fra gammel tid.
<10> Fremdeles skal ingen skotte, englænder eller waliser salte eller la
de 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.
<11 > Fremdeles er der kommet mange klager over, at der er opstået
stor tvedragt mellem fiskerne i Skåne. Det skal stædemes fogeder anordne
således, at fiskerne bliver anbragt, som de fra gammel tid har ligget, så at
der ikke mere er nogen grund til strid imellem dem, og man skal i lige så høj
grad sørge for, at de ikke fører våben på havet, for at de ikke skal slå hinan
den ihjel indbyrdes.
<12> Fremdeles er der kommet høje klager over, at købmanden bliver
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svært forulempet i Trelleborg, Ystad og Simrishamn, og det skal man drøfte
med herr Anders Jakobsen, så at der ikke mere skal være nogen grund der
til, og at købmanden skal forblive ved sin ret og frihed. Hvis det ikke sker, så
skal stædernes fogeder have fuldmagt til at sige det til købmanden og befale,
at han gør sig rede til - og bringer sit gods bort - at han ikke skal salte der
næste år.
1) § 3 handier om soroverne. - 2) 2. februar. - 3) jf. DRB. Ill 8 nr. 92 note 3.
51. - 5) § 6 handler om Braunschweig. - 6) 10 alen. - 7) jf. nr. 51 note 1.

4)jf. ovf. nr.
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Kong Oluf, dronning Margrete, bisperne, 44 riddere og 88 væbnere for
pligter sig til at opretholde den bestående retstilstand.
Afskrift i Lundebogen, vtdisse 1386 30. marts samt afskrifter i lovhdndskrifter.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, Margrete,
af samme nåde Sveriges og Norges dronning, Niels, af Guds miskund
hed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Jens, broder Jakob, Oluf, Niels,
Svend og Valdemar, af samme nåde biskopper af Ribe, Viborg, Arhus, Ros
kilde, Børglum og Odense, de herrer Henning Podebusk, drost, Evert Mok
ke, marsk, Lue Galen, gælker i Skåne, Peder Munk, Bo Høg, Niels Torsten
sen, Niels Esgesen, Kristian Vendelbo, Anders Uffesen, Lars Uffesen, Niels
Eriksen, Jens Andersen, Kristian Kås, Peder Albertsen, Lave Jensen, Niels
Lykke, Erland Kalv, Peder Grubbe, Oluf Bjørnsen, Jakob Olufsen, Oluf
Jensen, Oluf Pedersen, Lure Knudsen, Oluf Lunge, Henrik Jensen, Bo Dy
re, Barnum Eriksen, Fikke Mokke af Kyse, Man Basse, Sten Basse, Bent
Byg, Anders Jakobsen, Holger Gregersen, Torben Pedersen, Ludvig Ander
sen, Anders Pep, Niels Tuesen, Jens Nielsen, Jens Absalonsen, Degenhard
Buggenhagen, Jens Staverskov, Niels Sture, Ebbe Piik, Jens Pedersen af Bellinge, riddere, Albert Andersen, Jakob Nielsen, Jens Rud, Ivar Lykke, Niels
Ivarsen, Ludvig Ivarsen, Jens Uffesen, Anders Uffesen, Niels Bratse, Ture
Bosen, Jens Eskilsen, Ove Astredsen, Jens Glob, Peder Glob, Anders Glob,
Elav Elavsen, Ivar Trane, Timme Limbæk, Kristian Kås, Esger Frost, Knud
Eriksen, Markvard Wusteni, Lave Dus, Jakob Lavesen, Godskalk Nielsen,
Jens Friis, Niels Eriksen af Aunsbjerg, Jens Pele, Jens Mus, Timme Nielsen,
Erik Nielsen, Age Puder, Kristian Puder, Mogens Jensen, Ivar Pedersen, Pe
der Hvas, Ivar Nielsen af Troelstrup, Niels Ebbesen, Gerlav Tun, Niels Slet,
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Niels, Benvåben kaldet, Niels Maltesen, Konrad Mokke den ældre, Erik
Nielsen af Hørsholm, Anders Pedersen af Svanholm, Eskil Falk af Vallø, Bo
Falk, Peder Falk, Henneke Mokke, Evert Mokke, Konrad Mokke den yng
re, Peder Basse, Erik Pileman, Peder Uffesen, Jens Uffesen, Anders Sjundesen, Henning v. Lancken, Torkil Nielsen, Jakob Absalonsen, Henrik Josefsen, Niels Josefsen, Esger Brok, Peder Brand, Trued Hase, Niels Hak, An
ders Davidsen, Niels Andersen, Henrik Andersen, Niels Gagge, Peder
SpaldenerO, Bosse Paris, Tyge Puder, Erik Ged, Absalon Kjeldsen, Peder
Nielsen af Skjoldenæs, Tue Nielsen, Jens Pedersen, Peder Beyer, Niels Mad
sen, Jens Jensen, Otto Strangesen, Josef Falster, Niels Thomsen, Absalon
Mogensen, Niels Jensen af Udstolpe, Rikman v. Lancken, Åge Star og Peder
Absalonsen, som kaldes Ribbing, væbnere, til alle, der ser dette brev, evin
delig hilsen med Gud.
Eftersom det af alle prælater, velbyrdige riddere og riddermæssige mænd
og alle de øvrige Danmarks riges indbyggere, som nu er forsamlede på det i
Nyborg afholdte de Danskes rigsmøde, med alles fælles ønske og endrægtige
tilslutning er fastsat og ved de enkeltes ed frelsebringende anordnet, at alle
samme riges indbyggere, i hvilken del af riget de end bor, skal nyde urokke
lig fred og fryde sig over ukrænkelig befæstelse af deres rettigheder, love og
friheder, yder vi af ganske hjerte vort samtykke til en så frelsebringende ved
tægt og lover fast på vor tro og ære med dette brev fast at holde og ukrænke
ligt til evig tid at overholde alle rettigheder, love, friheder og gyldige og hæ
derlige sædvaner, som indtil denne dag er givet og frit tilstået alle gejstlige
og lægmænd af herr Valdemar Lovgiveren - salig ihukommelse - fordum de
Danskes konge, og alle de andre Danmarks konger. Desuden forpligter vi os
under overholdelse af vort løfte og vor ære til, at hvis nogle gejstlige eller
lægmænd i modstrid med landets love måtte blive undertrykt eller besværet
af hvem som helst, og (hvis) vi bliver opfordret af de herrer drosten eller
marsken eller gælkeren til at afværge sådanne krænkelser eller tynger og rå
de bod på dem efter råd af de af rigets edsvorne råder, som bor i det rigets
land, i hvilket vi måtte blive opfordret, da skal vi uden enhver opsættelse og
modsigelse indfinde os hertil og virkningsfuldt sætte liv og gods ind herpå.
Til fast og ukrænkelig overholdelse af alt det fornævnte har alle vi ovenforanførte ladet vore segl hænge under dette brev. Handlet og givet som oven
for i det Herrens år 1377 på ottendedagen efter sankt Hans dag.
1) to af afskrifterne har i stedet Anders Jensen.
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Ærkebiskop Niels af Lund og biskopperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg,
Oluf af Arhus, Svend af Børglum, Niels af Roskilde og Valdemar af Odense
eftergiver alle, der i from hensigt besøger Vor Frue kirke i Skanør, 40 dage
af den dem pålagte kirkebod.
Original / Rostock.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Jens,
Jakob, Oluf, Svend, Niels og Valdemar, af samme nåde biskopper
over kirkerne i Ribe, Viborg, Arhus, Børglum, Roskilde og Odense, til alle
troende kristne, hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud.
Kirken, vor fromme moder, der er bekymret for sjælenes frelse, plejer ved
visse åndelige gaver, nemlig forladelser og benådninger, at ægge de fromme
troende til at vise Gud og hans hellige huse tilbørlig tjeneste og ære, for at
den stedseværende kristne menighed des mere kan opnå tilgivelse for sine
forseelser og evig stråleglans, jo hyppigere og mere fromt den strømmer der
hen for i bøn at anråbe om frelserens nåde. Da vi derfor ønsker, at den
uplettede og hellige jomfru Marias kirke i Skanør, Lunds stift, må søges af
Kristi troende med passende hædersbevisninger og til stadighed æres, efter
giver vi og hver enkelt af os miskundeligt i Gud og i tillid til den almægtige
Guds barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus og Paulus’ myndighed
alle, der føler sand anger og bekender deres synder, og som begiver sig til
kirken på dens skytshelgens festdag, på dens indvielsesdag, på søn- og alle
andre højtidsdage for fromheds, for bøns eller pilgrimsfærds skyld eller del
tager i gudstjenesten, og som under knæfald fromt tilbeder Herrens legeme
inden højmessen, eller som følger processionen, når Kristi legeme eller den
hellige olie bæres til syge, eller overværer de troende afdødes begravelser
sammesteds, eller som under knæfald tre gange fremsiger Ave Maria under
aftenklokkens bedeslag efter den romerske kuries sædvane, eller går i pro
cession om nævnte kirkes kirkegård og beder for de sammesteds hvilende af
døde troendes sjæle, samt alle, som rækker en hjælpende hånd til denne kir
kes bygningsfond, belysning, prydelser eller hvilke som helst andre fornø
denheder i nævnte kirke, eller som skænker eller testamenterer eller lader
skænke eller testamentere nogen anden kærlighedsgave, 40 dage af den dem
pålagte kirkebod, så ofte de fromt foretager ovennævnte handlinger eller
noget deraf, idet vor fornævnte ærkebiskop giver sit samtykke hertil. Til vid
nesbyrd herom har vi befalet, at dette brev skulde bestyrkes ved, at vore segl
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er hængt under. Givet i det Herrens år 1377 søndagen inden ottendedagen
efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag, sket i Nyborg.

1377. 5., 6., 10. og 15. juli. Nyborg.
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Ærkebiskop Niels af Lund, bisperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Oluf
af Arhus, Svend af Børglum, Niels af Roskilde og Valdemar af Odense ef
tergiver kirkebod for dem, der øver velgerninger mod Dalum, Asum, Fraugde og Gerlev kirker.
Notitser af Hainsfort.

a)

iels, ærkebiskop af Lund, Jens, Jakob, Oluf, Svend, Niels, Valdemar, af
samme1) nåde biskopper af Ribe, Viborg, Århus, Børglum, Roskilde og
Odense benåder dem i Dalum. Givet i Nyborg i det Herrens år 1377 sønda
gen inden ottendedagen efter sankt Peders og Paulus’ dag.

N

b)
det Herrens år 1377 ......På dette rigsmøde2) skænker ærkebiskoppen og
de øvrige biskopper dem, som havde øvet vel mod kirkerne i Dalum og
Åsum, tilgivelse for forseelser den 6. juli3) og tilstår kirken i Fraugade af
ladsbrev den 10. juli og Gerlev i Jylland, Ribe stift, den 15. juli.

I

1) sigter til det udeladte »af Guds nåde« i ærkebiskoppens titel. - 2) d.v.s rigsmødet i Ny
borg. - 3) enten hører denne dato til Asumbrevet, således at brevene til Dalum og Asum er ud
stedt med en dags mellemrum, eller også er festdagen i det første udtog fejlagtigt reduceret i
det andet.
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1377. 6. juli. Nyborg.

Ærkebiskop Niels af Lund, bisperne Jens af Ribe, Jakob af Viborg, Oluf
af Arhus, Niels af Roskilde, Svend af Børglum og Valdemar af Odense ef
tergiver alle, der besøger Vor Frue kirke i Sigtuna, rækker dens bygnings
fond en hjælpende hånd og beder for Danmarks og Sveriges riger, 40 dage
af den dem pålagte kirkebod.
Original i det svenske rigsarkiv.

N

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Jens,
broder Jakob, Oluf, Niels, Svend og Valdemar, af samme nåde biskop-
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per over kirkerne i Ribe, Viborg, Århus, Roskilde, Børglum og Odense, til
alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi mener at opfylde en from lydighedspligt over for Gud den almægtige
så ofte vi ansporer hans troende til fromme gerninger. Da vi derfor for Guds
skyld fromt ønsker hæder og ærbødighed for dominikanernes Vor Frue kir
ke i Sigtuna, Uppsala stift, eftergiver vi og hver enkelt af os miskundeligt i
Gud alle, der føler sand anger og bekender deres synder, og som besøger
nævnte kirke for fromheds, for bøns eller pilgrimsfærds skyld, som hører
messer og andre gudstjenstlige handlinger sammesteds eller går i procession
om dens kirkegård og beder for de sammesteds hvilende troendes sjæle eller
overværer de afdødes begravelser sammesteds, samt alle, som rækker en
hjælpende hånd til dens bygningsfond, eller som under aftenklokkens be
deslag efter den romerske kuries sædvane under knæfald tre gange fremsi
ger Ave Maria, og som fromt beder til Gud for vor og vore kirkers og Dan
marks og Sveriges riges lykke og fred, 40 dage af den dem pålagte kirkebod,
når blot stiftets biskop giver sin billigelse og sit samtykke hertil. Givet på de
Danskes rigsmøde i Nyborg under vore segl i det Herrens år 1377 ottendeda
gen efter apostlene sankt Petrus’ og sankt Paulus’ dag.

1377. 6. juli. Nyborg.
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Ærkebiskop Niels aj Lund, og biskopperne Jens af Ribe, Oluf af Arhus,
Jakob aj Viborg, Niels aj Roskilde, Svend af Børglum og Valdemar af
Odense eftergiver alle, der besøger sankt Laurentius' kirke i Undløse i from
hensigt, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.
AJskrift i den arnamagnæanskc samling.

iels, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, Jens, Oluf,
Jakob, Niels, Svend og Valdemar, af samme nåde biskopper over
kirkerne i Ribe, Århus, Viborg, Roskilde, Børglum og Odense, til alle troen
de kristne, til hvis kundskab dette brev når, hilsen med alles frelser.
Idet vi ønsker fromt at ægge de troende kristne til at yde kærlig hjælp til
de hellige huse ved åndelige belønninger, nemlig ved benådninger og forla delser, eftergiver vi og hver enkelt af os miskundeligt i Gud på Gud den al
mægtige faders og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed alle,
der føler sand anger og bekender deres synder, og som for fromheds eller
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bøns skyld besøger sankt Laurentius’ kirke i Undløse, Roskilde stift, og som
på hvert enkelt af årets festdage og på samme kirkes indvielsesdag samme
steds fromt overværer aftensang, ottesang, messer, prædikener eller andre
gudstjenestlige handlinger, og som går i procession om sammes kirkegård og
fromt beder til Gud for de troendes sjæle, der hviler i Kristus der og hvor
som helst, og som fromt giver eller testamenterer eller sørger for, at man gi
ver eller testamenterer kalke, bøger, jorder, besiddelser, klæder, udstyr med
lys eller alle andre gaver til denne kirkes bygningsfond eller til forbedring af
dens prydelser, og som følger processionen, når Herrens legeme eller den
hellige olie bæres frem og tilbage fra syge, og som sammesteds med fromme
bønner overværer de dødes begravelser, og som fromt beder til Gud for vor
og vore kirkers frelsebringende tilstand og Danmarks riges fred, og som
fromt under knæfald fremsiger fem Fader Vor og lige så mange Ave Maria
foran den korsfæstedes billede til ære for Kristi fem sår, 40 dage af den dem
pålagte kirkebod lige så ofte, som de fromt opfylder ovennævnte handlinger
eller noget deraf. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under. Givet i
Nyborg i det Herrens år 1377 på ottendedagen efter apostlene Petrus’ og
Paulus’ dag.
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1377. 7. juli. Anagni.

Pave Gregor 11. pålægger dekanen ved kirken i Lund ved provision at
overdrage Henneke Godskalksen et kanonikat ved kirken i Roskilde og give
ham ventebrev på en større præbende, en dignitet, et personat eller offici
um sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn dekanen ved kirken i Lund hilsen o.s.v.
Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde
viser sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt
anbefaler dertil. Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Henneke
Godskalksen, gejstlig i Roskilde stift, som er mangfoldigt anbefalet til os for
sin velbyrdige fødsel, sit sædelige liv, sin vandel og sine andre retskafne og
fortjenstfulde dyder, med nådig gunst i betragtning heraf og af hensyn til
vor såre kære datter i Kristus Margrete, Norges berømmelige dronning, som
ydmygt har rettet en bøn herom til os på nævnte hendes elskede Hennekes
vegne, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter

T
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omhyggeligt at have prøvet ham, finder nævnte Henneke, der, som det for
sikres, er født af adelig slægt på begge forældres side, egnet hertil, skal sørge
for med vor myndighed ved provision at give ham et kanonikat ved kirken i
Roskilde, i hvilken der er større og mindre præbender, med fuld kanonisk
ret og med fornævnte myndighed skaffe denne anerkendelse som kannik og
broder i samme kirke efter at have anvist ham plads i koret og sæde i denne
kirkes kapitel med fuld kanonisk ret, som nævnt, og at hvis Du ved denne
prøvelse finder, at nævnte Henneke læser godt og konstruerer godt og syn
ger godt og taler latin på god og passende måde og iøvrigt er skikket til at
opnå en dignitet med sjælesorg eller et personat eller et officium, eller selv
om han ikke skulde synge godt, når blot han i Dine hænder sværger på Guds
hellige evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tids
punkt, lærer at synge godt, en af disse større præbender og en dignitet med
sjælesorg, selv om man ved valg plejer at antages til den, når blot den ikke er
den største efter den biskoppelige i samme kirke, eller et personat eller et of
ficium, og hvis Du muligvis finder, at det ikke er således, og hvis nævnte
Henneke ikke synger godt og ikke har svoret som fornævnt, når blot Du efter
at have prøvet ham finder, at denne er egnet til at opnå en af disse fornævn
te større præbender og et officium uden sjælesorg - hvorom vi bebyrder Din
samvittighed - da blot en af nævnte større præbender og et officium uden
sjælesorg, hvis sådanne for tiden er ledige i samme kirke, eller når de på een
gang eller efter hinanden bliver ledige, og samme Henneke selv eller ved sin
dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter
at han eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til deres ledighed,
beslutter at godtage dem, skal Du efter denne godtagelse med samme myn
dighed reservere dem for Din overdragelse til samme Henneke med alle de
res rettigheder og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder bi
skoppen og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under
hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al anden •
rådighed over de større præbender, digniteteme, personateme eller officierne i samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, i mellemtiden, før sam
me godtagelse, at driste sig til på nogen måde at træffe bestemmelse om
denne større præbende og denne dignitet, dette personat eller officium,
undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at fornævnte Henneke eller
hans befuldmægtigede ikke har villet godtage dem, og skal lige så vel med
fornævnte myndighed efter fornævnte godtagelse overdrage og anvise sam
me Henneke denne større præbende og denne dignitet, dette personat eller
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officium, som Du reserverer, hvis de, som fornævnt, er ledige, eller når de
bliver ledige, med alle deres ovennævnte rettigheder og tilbehør. Du skal
personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Henneke eller hans
befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af præbenden, og digniteten, personatet eller officiet og deres omtalte rettigheder og tilbehør og for
svare ham efter indførelsen og sørge for, at denne eller nævnte befuldmæg
tigede i hans navn - som det er skik - antages til denne dignitet, dette perso
nat eller officium, og at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, afgifter,
indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne større
præbende og denne dignitet, dette personat eller officium, idet Du med vor
myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af ap
pel, uanset bestemmelsen om et vist antal kanniker og alle andre herimod
stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke og særlig dem, hvor
ved det siges at være fastsat, at ingen kan opnå en større præbende i denne
kirke, medmindre han trinvis ved tilbørlig option stiger fra en mindre til en
større, og at ingen i denne kirke kan besidde en dignitet, et personat eller of
ficium, medmindre han hidtil har været kannik med præbende i samme
kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvil
ken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller
hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kannik i samme kirke
eller arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de skal
have på kanonikater, præbender, digniteter, personater eller officier ved
nævnte kirke, har fået særligt eller angående kirkelige beneficier i de egne
har fået almindeligt brev af det apostoliske sæde eller dets legater, selv om
man derved er skredet til forbud, reservation eller afgørelse eller er gået
frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at nævnte
Henneke med hensyn til opnåelse af denne større præbende og denne digni
tet, dette personat eller officium skal foretrækkes for alle undtagen for dem,
der med vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke og har vente brev på større præbender, digniteter, personater eller officier sammesteds,
men at der ikke derved må gøres indskrænkning i deres ret til at opnå andre
større præbender, digniteter, personater eller officier eller beneficier; (over
dragelsen skal endvidere gælde), uanset om samme biskop og kapitel eller
hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af for
nævnte sæde, at de ikke skal være forpligtede til anerkendelse eller provision
af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt,
suspension eller bandlysning, og at kanonikater, og større præbender og
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digniteter, personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige be
neficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provi
sion, præsentation, valg eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kun
ne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt,
tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som
helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken
ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er tydeligt omtalt eller i fuld ud
strækning optaget i vort brev, virkningen af denne vor nådesbevisning på
nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis
fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (din overdragelse
skal også gælde), hvis nævnte Henneke ikke har været til stede for at aflægge
den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sæd
vaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge
den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person. Thi hvis
man finder nævnte Henneke egnet hertil som fornævnt, erklærer vi det fra
nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed
med eller uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne
sag, ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag havde overdraget sam
me Henneke et kanonikat ved samme kirke og, hvis en af de nævnte større
præbender og denne dignitet, dette personat eller officium da var ledige, el
ler når de blev ledige som fornævnt, og samme Henneke, som ovenfor om
talt, vilde godtage dem, ved en truffen afgørelse særligt havde ladet dem re
servere til apostolisk overdragelse til samme Henneke efter denne godtagel
se. Givet i Anagni den 7. juli i vort syvende pontifikatsår.

1377. 13. juli. Putbus.

263

Albrecht Westfal og hans søn Henrik, væbnere, sælger 4 mark årlig afgift
i deres gård Dolgemost til herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost.
Afskrift i St ralsund.

Albrecht Westfal samt Henrik, samme Albrecht Westfals søn, væbnere,
alle såvel nulevende som fremtidige, der får dette brev at se, hilsen
med frelsens giver.
Vi erkender og erklærer klart på vore og vore rette arvingers vegne, at vi
med alle vore arvinger og nærmeste venners samtykke og vilje til den velbyr-
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dige mand herr Henning Podebusk, stormand, Danmarks riges drost, vor
elskede herre, og til hans rette arvinger lovligt og rigtigt har solgt og overladt
og med dette brev ved evig og retmæssig afståelse sælger og overlader fire
mark afgift i stralsundsk mønt af vor gård Dolgemost og af to hageplove sæ
dejord og af alle de øvrige tilliggender, der hører til nævnte gård, at oppe
bære hver sankt Mortens bisps dag eller om nødvendigt at inddrive ved at
tage pant fra fornævnte gård eller fra vort andet gods, hvor det end er belig
gende, at gøre med panterne efter hvad der er ret i landet ifølge renteaftale,
og efter hvad den fører med sig, men at han i medfør af særlig nåde og gam
mel tjeneste havde givet os og vore arvinger fornævnte fire mark afgift at
genindløse for 40 mark stralsundske penge under forudsætning af denne be
tingelse, at hvis vi har udredt fornævnte pengesum før sankt Hans dag, da
vender afgifterne for det år tilbage til os og til vore arvinger, men hvis vi har
udredt dem efter sankt Hans dag, da overgår afgifterne for det år til vor her
re Henning Podebusk og til hans arvinger sammen med hovedstolen. Og
hermed skal vi holde samme herr Henning og hans arvinger skadesløse for
påkrav fra alle personer, såvel gejstlige som verdslige, der vil give møde for
retten, og fornævnte skal forblive fast og urokkeligt, det har vi lovet i fællig
på tro og love med dette brev. Til klart vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet i Putbus i det Herrens år 1377 på selve den glorrige
jomfru Margretes dag.
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1377. 15. juli. Nyborg.

Albert Andersen erkender at have borgen Rugtved i pant af dronning
Margrete for 400 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

eg Albert Andersen sender alle dem, der ser eller hører dette brev, evig
hilsen med Gud.
Det skal være vitterligt for alle dem, der lever nu eller kommer til i fremti
den, at jeg erkender åbent med dette nærværende brev, at jeg af den høje
fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige, har fået bor
gen Rugtved med alt dens tilbehør i pant for 400 lybske mark på den måde,
at når og til hvilken tid den høje fyrstinde, fornævnte fru Margrete, eller
hendes arvinger udreder og betaler mig eller mine arvinger 400 lybske mark,

J
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så forpligter jeg Albert Andersen mig og mine arvinger til, at vi omgående,
frit og uhindret skal og vil tilbagegive borgen Rugtved med dens tilbehør til
den fornævnte fyrstinde, fru Margrete, eller hendes arvinger uden nogen argelist, udflugt og hindring. Hele denne fornævnte aftale lover jeg Albert
Andersen og mine arvinger og med os herr Evert Mokke, kongens marsk,
herr Niels Torstensen, herr Jens Nielsen, riddere, med samlet hånd at over
holde stadig og fast. Til vidnesbyrd med dette brev og for større sikkerheds
skyld har vi ladet vore segl hænge under dette brev, der er givet i Nyborg år
1377 efter Guds byrd onsdagen før sankt Margretes dag.

1377. 15. juli. Nyborg.
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Johan Wittekop erkender at have al hertuginde Kunigunde af Slesvigs ret
i borgen Haderslev i pant for 400 lødige mark, og at pantet kun må indløses
af kong Oluf eller dennes arvinger.
Original i rigsarkivet.

eg Johan Wittekop erkender og bevidner åbent med dette nærværende

J

brev, at jeg har modtaget og fået al den rettighed, som den hæderlige
fyrstinde, fru Kunigunde, hertuginde af Slesvig, (har) i borgen Haderslev,
som hendes breve udviser, på den måde, at jeg inden jul skal give og betale
hende 400 lødige mark penge, der er gængse og gæve på Sjælland, hvormed
den ene retskafne mand kan fyldestgøre den anden, eller rette mig efter
hendes forgodtbefindende desangående. Hvis jeg ikke betaler hende de for
nævnte penge på denne fornævnte tid, så skal hendes brev, som hun har
givet mig på Haderslev, være ugyldigt, og hun skal forblive uskadt i al sin
rettighed, som hun var, før hun gav mig brevet, og det brev, som hun har
givet mig, skal ikke komme hende til skade. Fremdeles forpligter jeg mig og
mine arvinger til, at hvis jeg beholder rettigheden og panterne, som jeg har
modtaget af hende, og betaler de fornævnte penge, så skal jeg eller mine ar
vinger ikke overlade panterne og brevene til nogen anden til indløsning und
tagen til kong Oluf eller hans arvinger. Desuden forpligter jeg mig og mine
arvinger til, at der i al den tid Haderslev står mig i pant ikke skal ske kong
Oluf, Danmarks rige og indbyggerne i Danmarks rige nogen skade derfra.
Alle disse fornævnte artikler og punkter lover jeg Johan Wittekop og mine
arvinger at overholde stadig og fast uden nogen argelist og udflugt. Til vid-
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nesbyrd med dette brev og for større sikkerheds skyld har jeg fornævnte Jo
han ladet mit segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd om denne for
skrevne aftale har den høje fyrstinde, fru Margrete, dronning af Norge og
Sverige, og de ædle mænd herr Henning Podebusk, kongens drost, herr
Evert Moltke, kongens marsk, riddere, sammen med mig ladet deres segl
hænge under dette brev, der er givet i Nyborg år 1377 efter Guds byrd på de
hellige tolv apostles dag, da de adskiltes.
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Kong Oluf erklærer, at herr Jakob O lufsen af Højstrup, ridder, og Niels
Sivertsen af Lolland i anledning af sagerne dem imellem om fru Elene af
Havnelevs gods i Stevns herred på rettertinget har ladet undersøge, om dette
gods var skødet til kong Valdemar 4. Atterdag.
Vidisse af 1399 30. oktober i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1377 fredagen næst før jomfruen sankt
Margretes dag på vort retterting i Nyborg under de Danskes rigsmøde i nær
værelse af de herrer, den ærværdige fader i Kristus Niels, af Guds nåde ær
kebiskop af Lund, Sveriges primas, Henning Podebusk, vor drost, Tue Ga
len, vor gælker i Skåne, riddere, og mange andre af vort rige Danmarks for
nemme mænd, som var til stede i talrig mængde i denne særlige anledning,
har herr Jakob Olufsen, ridder af Højstrup, og Niels Sivertsen af Lolland i
sager, der verserede imellem dem angående gods, der havde tilhørt fru Ele
ne, fordum af Havnelev, i Stevns herred, endrægtigt appelleret til fornævnte
Stevns herredsting for sammesteds lovformeligt at undersøge, om samme fru
Elenes fornævnte gods i fornævnte Stevns herred var blevet tilskødet vor el
skede bedstefader herr Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge - god
ihukommelse - således som landets love kræver det, idet de herrer Oluf
Bjømsen og Oluf Pedersen, riddere, særligt i denne anledning blev udmeldt
og udvalgt for dem som vidner, kaldet tinghørere, til dette Stevns herreds
ting. Handlet og givet under vort rettertingssegl ovennævnte år, dag og sted
med Niels Tygesen, kaldet Drage, vor justitiar, som vidne.

O
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Jakob Olufsen, ridder, erkender, at dronning Margrete har indløst bor
gen Holbæk med tilhørende len fra ham, og at han og hans arvinger har
modtaget borg og len til dronningens hånd.
Original i rigsarkivet.

eg Jakob Olufsen, ridder, sender alle dem, der ser eller hører dette brev,

J

evig hilsen med Gud.
Det skal være vitterligt for alle dem, der lever nu eller kommer til i fremti
den, at jeg erkender åbent med dette nærværende brev, at den høje fyrstin
de og frue, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige, ret og rigtigt har
indløst borgen Holbæk med de len, der ligger dertil, fra mig for de penge,
som den stod mig i pant for, og fuldt ud har betalt mig til min tilfredshed og
efter min vilje, og alle de breve, som jeg og mine arvinger har på borgen
Holbæk og på de len, der ligger dertil, de skal være ugyldige og ikke have
nogen kraft mere. Og derfor erkender jeg fornævnte Jakob Olufsen, ridder,
og mine arvinger, at vi har modtaget borgen Holbæk og de len, der ligger
dertil, af den høje fyrstinde, fru Margrete, fornævnte dronning, og hendes
arvinger til tro hånd ...1\ og derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til,
at når og til hvilken tid den høje fyrstinde, fru Margrete, fornævnte dron
ning, eller hendes arvinger kræver og vil have borgen Holbæk med de len,
der ligger dertil, tilbage, så skal og vil vi omgående, frit og uhindret tilba
gegive dem den fornævnte borg og lenene uden nogen argelist, udflugt og
opsættelse, undtagen hvis, hvad Gud forbyde, borgen Holbæk bliver fravundet mig eller mine arvinger før den tid, da hun eller hendes arvinger
kræver den tilbage. Hele denne forskrevne aftale lover jeg Jakob Olufsen,
fornævnte ridder, og mine arvinger at overholde stadig og fast uden argelist
og nye påfund over for den høje fyrstinde, fru Margrete, fornævnte dron
ning, og hendes arvinger. Til vidnesbyrd med dette brev og for større sikker
heds skyld har jeg og sammen med mig Oluf Lunge, ridder, min broder, og
Folmer Jakobsen, min søn, ladet vore segl hænge under dette brev, der er
givet i Nyborg år 1377 efter Guds byrd den hellige jomfru sankt Margretes
dag.
1) teksttab som følge af beskadigelse i originalen.
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1377. 22. juli. Nyborg.

Biskop Jens af Ribe tildømmer sankt Knuds kloster i Odense sankt Nikolaj
kirke i Rise på Ærø, som i mange år var annekteret klostret, men som Markvard Bulle, præst i Bremen stift, uretmæssigt havde besiddet i tre år.
Afskrift i Odensebogen (beskadiget).

ens, af Guds nåde biskop af Ribe, af det apostoliske sæde udpeget som

J

eneste dommer i det nedenforanførte, til alle, der ser dette brev, hilsen
og kærlighed med Gud.
Vi vil, at det skal bringes til alles kundskab, hvem det vedkommer, såvel
nulevende som fremtidige, at herr broder Jens, prior i Odense, på egne og
hans klosters, nemlig sankt Knud i Odenses vegne på den ene side og en herr
Markvard Bulle, præst i Bremen stift, på den anden i det Herrens år 1377
den 22. juli i den tredie time eller deromkring i Nyborg i en Godskalk Vre
dens gård, bymand sammesteds, fremstod for os, der sad på dommersædet,
i nærværelse af adskillige troværdige gejstlige og lægmænd, og nævnte herr
prior Jens fremførte over for os som dommer som klager på egne og samme
klosters vegne mod fornævnte herr Markvard, at samme herr Markvard fak
tisk, selv om han ikke kunde det med rette, ved kongelig magt som en, der
har trængt sig ind, i omtrent tre år havde beholdt og voldeligt lagt beslag på
en sankt Nikolaj kirke i Rise på Ærø, Odense stift, der for længst forbigang
ne tider siden med al ret var annekteret til fornævnte kloster, og havde op
pebåret frugter og indtægter af samme. Men nævnte herr Markvard (var i)
herr kong Valdemars tjeneste - salig ihukommelse -..... ved herr Eriks - sa
lig ihukommelse - fordum biskop af Odense..... 0 Men fornævnte herr prior
påviste fyldestgørende ved breve med hensigtsmæssige beviser, (at nævnte
kirke)..... for lange tider siden havde været annekteret til samme kloster,
..... hvilken han beviste af nævnte herr Erik angående samme kirke
(var)..... 0 på grund af den frygt for kongen, der kan påkomme en modig
mand..... Men vi Jens, af Guds nåde biskop af Ribe, dommer....... 0 efter at
have undersøgt og gennemdrøftet alle..... 1) og bevisligheder fra begge sider
samt breve og andre dokumenter ..... (afsiger) i tillid til de kyndiges råd
slutdom og tildømmer ved dette brev med den apostoliske myndighed, som
vi udøver, fornævnte herr prior og kloster samme kirke med alle dens frugter
og tilliggender, at besidde evindeligt, og vi dømmer med dette brev nævnte
herr Markvard, der taber sagen, i henhold til angivelse og vurdering med
hensyn til omkostningerne......til erstatning af tab og morarente ved stri-
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den og til tilbagegivelse af frugterne..... Desuden (pålægger) vi med..........
myndighed alle sognebørn ved fornævnte sankt Nikolaj kirke i Rise på Ærø,
at de på enhver måde for fremtiden (skal svare) til nævnte herr prior og hans
kloster eller sammes stedfortrædere med hensyn til..... og andre indkom
ster og frugter af samme kirke, såfremt de mener at måtte undgå Guds straf
og fortabelse af det apostoliske sædes nåde. Men til vidnesbyrd om det for
nævnte er vort segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende an
dre troværdige mænd, nemlig de herrer Mogens, dekan i Lund, Oluf, ærkedegn i Ribe, Lars, provst i Harsyssel, Troels, kannik i Ribe, Jens Jakobsen,
kannik i Lund, der da var til stede. Givet ovenomtalte år, dag og sted.
1) højre side af afskriften er tabt.

1377. 23. juli.
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Prioren for dominikanerne i Lübeck og menige konvent sammesteds vidimerer kong Olufs brev af 1376 16. august.
Original i Kampen.

i prior og hele det menige konvent af dominikanerne i Lübeck gør
vitterligt for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, og er
klærer offentligt med dette brev, at vi har set og hørt et brev af den stor
mægtige fyrste og herre herr Oluf, af Guds nåde de Danskes og Venders
konge, helt og holdent, ustungent, ufordærvet og ubeskadiget i enhver hen
seende og fremdeles savnende enhver fejl og anledning til mistanke, beseg
let, som det syntes, med et ægte og helt hængende segl, af denne ordlyd. I
Guds navn, amen. Det skal være vitterligt for alle de mennesker, der ser det
te brev eller hører det læse, at vi Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og
Goters konge (o.s.v. - nr. 67). Og til klart vidnesbyrd om dette vort efter
syn er vore segl hængt under dette brev. Forhandlet i det Herrens år 1377
torsdag før apostlen Jakobs dag.

V
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Tingsvidne af Stevns herredsting om, at fru Elene Nielsdatter har skødet
gods i Havnelev til herr Jakob Nielsen.
Vidisse 1399 30. oktober i rigsarkivet, beskadiget.
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ogens Olufsen, foged i Stevns herred, Jens, præsteviet og sognepræst
i Lyderslev, Hemming Tuesen, Ingemar Esbernsen, Anders Pedersen
af Lille-Heddinge, Porse og en Steffen, bymand i Store-Heddinge, til alle,
der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 137171 på sidste
ting1) før sankt Olavs dag2) fremstod de velbyrdige og gode mænd, nemlig
herr Oluf Pedersen af Nyrup, ridder, og Henneke Olufsen, væbner, på sin
faders vegne, hvilke fra det i Nybprg afholdte de Danskes rigsmøde var ud
valgt og udmeldt som tinghørere til vort Stevns herredsting angående det
gods i Havnelev, som fru Elene Nielsdatter besad, om dette gods var skødet
på vort ting til herr Jakob Nielsen i overensstemmelse med landets love, af
hvilken grund vi fast erklærer, at tolv sandfærdige mænd ved vidnesbyrd af
dette ting har fremskaffet et tingsvidne over for os om, at dette gods var ble
vet skødet til herr Jakob Nielsen på vort ting af samme fru Elene Nielsdatter
til at besidde med evig ejendomsret. Til vidnesbyrd herom er vore segl
hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.

M

1) torsdag var tingdagi Stevns herred, jf. Rep. nr. 4282, 2. rk. nrr. 4475, 5895, 6266, 9318,
11735 og 11890. - 2) 29. juli.
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1377. 25. juli.

Fire rådmænd og tre borgere i Stockholm lover at ville holde en række
borgere i Lübeck skadesløse for en kaution, som disse har givet rådet i Lü
beck vedrørende noget gods, som blev efterladt på Bornholm.
Original i Lübeckarkivet.

et skal være vitterligt, at Heine Sulverberner, Johan Nagel, Didrik van
der Ore, Evert Kantsten, rådmænd i Stockholm, Johan v. Lynen, Peter
Greverode og Reineke v. Pattensen, borgere sammesteds, har lovet over for
de vidner, der står skrevet herefter, at de skal og vil holde Klaus v. Kamen,
Johan Krowel, Gerhard Basthorst, Johan v. Ankern, Johan Stoet, Hilde
brand v. Arbogen og Johan Hadewerke, borgere i Lübeck, skadesløse for
det løfte, som de har aflagt over for rådet i Lübeck vedrørende det gods,
som var blevet efterladt på Bornholm hos skipperen Markvard Wulf, og som
tilhørte borgerne i Lübeck og Stockholm, hvorom rådet i Lübeck sendte et
attestationsbrev til fogeden på Bornholm. Og når rådet i Stockholm sender
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et attestationsbrev om det forskrevne gods, som tilhørte deres borgere, tilba
ge til rådet i Lübeck, så skal alle de fornævnte kautionister på begge sider
være kvit og fri. Vidner er de hæderværdige herrer Jakob Pleskow og Simon
Swerting, borgmestre i Lübeck, der har breve til ihukommelse om det for
nævnte. Givet i det Herrens år 1377 på selve apostlen sankt Jakobs dag.

1377. 28. juli.
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Rådmændene i staden Lübeck erklærer, at de tilgavn for søslæderne op
bevarer hertug Henrik af Slesvigs brev af 1366 24. marts.
Efter tryk hos Schuback.

i rådmænd i staden Lübeck erkender offentligt over for alle, til hvem
dette brev når, og erklærer, at vi til nytte og gavn for os og de andre
søstæder, hvem denne sag berører, har og i vor varetægt holder et brev af
den stormægtige fyrste herr Henrik, fordum hertug af Slesvig, from ihu
kommelse, hvis ordlyd ord for ord indeholdes i det følgende. Henrik, af
Guds nåde hertug af Slesvig (o.s. v. = DRB. III 7 nr. 373). Derfor har vi for
nævnte rådmænd fæstnet vort sekret på bagsiden af dette brev for at skabe
tiltro til dette, at vi skal have dette brev i vor varetægt. Givet i det Herrens år
1377 på martyren sankt Pantaleons dag.

V
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Fikke Moltke af Strietfeld, ridder, mægler mellem Bernhard Both, hertug
Albrecht 2. af Mecklenburgs sendemand til Danmark, og Lyder Randow,
Rostocks foged i Warnemünde, i en strid om en dansk fange.
Notits i Rostock.

et skal være vitterligt, at vor navnkundige herre Albrecht, hertug af
Mecklenburg, sendte sin agtværdige væbner Bernhard Both over for
at forhandle om sine sager i Danmark. I mellemtiden skete det, at nævnte
Bernhard tog en dansker til fange, som han førte med sig til havnen Warne
münde. Men Lyder Randow, vor foged sammesteds, opholdt og rejste krav
mod fornævnte Bernhard, da han ønskede at vide grunden til tilfangetagel-
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sen, men denne blev af den grund vred på nævnte foged og truede ham. I
mellemtiden skete det, at nævnte vor herre Albrecht på det tidspunkt kom
til Rostock, og da de sammen med borgmestrene kom til samme, erklærede
han nævnte fange for fri. Omsider mæglede herr Fikke Mokke af Strietfeld
et venskabeligt forlig mellem nævnte foged og Bernhard, at den ene ikke
skal fornærme eller forurolige den anden i fremtiden.
1) notitsen er indført under 1377 mellem de to datoer.
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1377. 4. august. Wismar.

Tue Galen og Anders Jakobsen, riddere, lover at ville hjælpe hertug Al
brecht 4. af Mecklenburg, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn, til konge
riget Danmark.
Original i Schwerinarkivet.

i herr Tue Galen og herr Anders Jakobsen, riddere, erkender og be
vidner åbent med dette brev, at vi med velberåd hu har forpligtet og
med dette brev forpligter os til hjælp, bistand og tjeneste over for den højbårne fyrste og herre, herr Albrecht den yngre, hertug af Mecklenburg,
kong Valdemars datterbarn, og på hans vegne over for hans bedstefader,
herr Albrecht, og hans fader, herr Henrik, hertug af Mecklenburg, således
at vi straks uden opsættelse tillige med alle vore venner og alle dem, som vi
kan og formår at knytte til os, skal og vil hjælpe den fornævnte hertug Al
brecht, kong Valdemars datterbarn, og på hans vegne fornævnte hertug Al
brecht, hans bedstefader, og hertug Henrik, hans fader, i troskab uden no
gen argelist og udflugt af al vor magt og med alt det, som vi kan og formår
at bringe i stand, og med alle vore venner, som vi kan vinde derfor, og med
alle vore befæstninger og borge og med det gods, som vi har i kongeriget
Danmark, så at han kan komme til og forblive ved sin arv og ret og ved alt,
hvad der ved arv kan være og er tilfaldet ham af dette kongerige Danmark.
Og vi hverken skal eller vil aldrig bryde med eller skille os fra dem på nogen
måde, men vi skal og vil i troskab forblive hos dem fuldt og helt, for så vidt
angår al deres ret og al deres nød, uden udflugt eller argelist. Hvis vi yder
mere får eller vinder borge i kongeriget Danmark i disse fornævnte herrers
krig, med dem skal vi og vore arvinger med vore tjenere i troskab forblive i
deres tjeneste. Hvis de fremdeles overdrager os de to borge i Danmarks rige
på hertug Albrechts vegne, hertug Henriks søn, kong Valdemars datter-
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barn, dem skal og vil vi og vore arvinger holde til gavn for den fornævnte
hertug Albrecht, kong Valdemars datterbam, og hertug Albrecht, hans
bedstefader, og hertug Henrik, hans fader, på hans vegne og derfra yde så
meget, som er rimeligt og passende, således som de breve1) lyder på og udvi
ser, som de har givet os på disse aftaler. At overholde alle disse forskrevne
punkter stadigt og fast lover vi fornævnte herr Tue Galen og herr Anders Ja
kobsen, riddere, og vore arvinger over for de fornævnte hertug Albrecht og
hertug Henrik, hans søn, og hertug Albrecht, kong Valdemars datterbam,
og deres arvinger på vore gode tro uden nogen argelist eller udflugt med
dette brev, idet vi begge til vidnesbyrd har ladet vore segl hænge under dette
brev, som er skrevet og givet i Wismar år 1377 efter Guds byrd tirsdagen før
sankt Laurentius’ dag.
1) kendes ikke.

1377. 7. august. Anagni.
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Pave Gregor 11. pålægger ærkebiskoppen af Lund ved provision at ud
nævne munken Mikkel Jensen til abbed i Sorø.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | 'il vor ærværdige broder, ærkebiskoppen af Lund, hilsen og apostolisk
A velsignelse.
I medfør af det tjenerhverv, vi har påtaget os, nages vi af stadig vågen og
plages af stadige overvejelser om, at der på nyttig vis skal sørges for alle de
ledige kirker og klostre med en hurtig provision. Da vi i sin tid, medens vor
elskede søn Niels, munk, fordum abbed i klostret i Sorø af Cistercienserordenen i Roskilde stift, forestod styret af dette kloster, ønskede, at en nyttig og
egnet person ved det apostoliske sædes forsyn skulde forestå samme kloster,
når det blev ledigt, lod vi den gang provisionen af dette kloster særligt reser
vere for vor bestemmelse og rådighed, idet vi erklærede det fra da af for
ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med el
ler uden viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag. Men
da nævnte kloster senere blev ledigt derved, at samme Niels af særlige og
gyldige grunde frivilligt og af egen drift - uden for den romerske kurie - gav
afkald på styret af nævnte kloster, som han da forestod, over for vor elskede
søn Peder, abbed af Esrom, fornævnte orden og stift, og faderabbed for
nævnte Sorø kloster, og til hans hånd, og da samme faderabbed godkendte
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dette afkald uden for nævnte kurie, eftersom modtagelse og godkendelse af
afkald på styret af nævnte Sorø kloster såvel ifølge nævnte ordens vedtægter,
der ifølge sikker viden er billiget af det apostoliske sæde, som ligeledes ifølge
gammel og billiget og hidtil ukæret overholdt sædvane vides at tilhøre den
til enhver tid værende abbed i nævnte kloster i Esrom, valgte vore elskede
sønner konventet i samme Sorø kloster, der muligvis var uvidende om denne
reservation og afgørelse, enstemmigt vor elskede søn Mikkel Jensen, munk i
nævnte Sorø kloster, der udtrykkeligt havde aflagt klosterløftet i samme or
den og var præst, til abbed for dem og nævnte kloster i Sorø - omend kun de
facto - og han, der på samme måde var uvidende om fornævnte reservation
og afgørelse, samtykkede ligeledes de facto i dette valg af ham, efter at valg
beslutningen var overgivet ham. Og da fornævnte reservation og afgørelse
dernæst blev bragt til samme Mikkels kundskab, lod han denne valgsag
forelægge for os i konsistoriet. Da vi altså har anset fornævnte valg og det
andet, der fulgte derefter - idet det er foretaget efter og i modstrid med for
nævnte reservation og afgørelse - for ugyldigt og magtesløst, således som det
også er, og da vi ønsker ved provision hurtigt at give en egnet person nævnte
kloster, hvis provision ingen uden os denne gang har kunnet eller kan befat
te sig med, eftersom ovennævnte reservation og afgørelse lægger sig hin
drende i vejen, og da vi ikke har sikkert kendskab til fornævnte afkald, god
kendelse, valg og stadfæstelse og til samme Mikkels fortjenester, betror og
pålægger vi Dig, broder, til hvem vi i dette som i andet nærer en særlig tillid
i Herren, ved apostolisk brev, at Du, efter at Du har sammenkaldt dem, som
bør sammenkaldes, omhyggeligt skaffer Dig oplysning om fornævnte afkald,
godkendelse, valg og stadfæstelse, og om nævnte Mikkel er fyldestgørende
og egnet, han, som anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd for sin
nidkære fromhed, sit sædelige liv, sin vandel og sine andre fortjenstfulde dy
der, og hvis Du ved denne underretning finder, at fornævnte afkald, god
kendelse, valg og stadfæstelse i øvrigt er kanoniske og nævnte Mikkel er nyt
tig og egnet til at styre nævnte Sorø kloster, skal Du denne gang med vor
myndighed give samme Mikkel samme Sorø kloster ved provision - i modsat
fald en anden person af nævnte orden, som er nyttig og egnet til dette styre,
hvorom vi bebyrder Din samvittighed - og denne person, som Du måtte give
samme kloster ved provision, skal Du sætte i spidsen for dette kloster som
abbed, idet Du fuldt ud betror ham omsorgen for og styret af nævnte kloster
i åndelige og timelige anliggender og sørger for, at der vises ham skyldig ly
dighed og ærbødighed af hans undergivne, idet Du tugter dem, der sætter
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sig op herimod, med kirkens straf under udelukkelse af appel, og Du skal li
ge så vel tildele velsignelsens nådegave til den person, som Du giver dette
kloster ved provision, eller lade eller drage omsorg for, at den tildeles af en
anden rettroende biskop, som har det apostoliske sædes nåde og er i sam
fund med det. Men det er vor vilje, at Du eller samme biskop, som tildeler
velsignelsens nådegave til samme person, som Du, som fornævnt, giver sam
me kloster i Sorø ved provision, i vort og den romerske kirkes navn skal mod
tage den gængse ed1) om skyldig troskab af fornævnte person i overensstem
melse med den formular, som vi sender under vor bulle; og ordlyden af den
ed, som samme person aflægger, skal Du eller han sørge for så hurtigt som
muligt ved egen udsending at tilstille os ord til andet ved samme persons åb
ne brev, beseglet med hans segl. Givet i Anagni den 7. august i vort syvende
(pontifikats)år.
1) jf. DRB. III 8 nr. 71 note 3.

1377. 9. august. Roskilde.
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Erik Nielsen af Hørsholm lover dronning Margretes befuldmægtigede,
ridderen Peder Grubbe og notaren Elder Aldenborg, at Ivar Nielsens brev
af 1356 21. februar på godset i Melby og dronningens brev på samme gods i
tilfælde af hans død skal oplades til dronningen eller hendes arvinger.
Transsumpt 1378 21. december i den amamagnæanske samling.

ik Nielsen af Hørsholm til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg med dette brev,
mens de velbyrdige mænd herr Peder Grubbe, ridder, og Elder Aldenborg,
hans notar, denne gang var til stede i Roskilde, i sandhed har lovet den
..... høje fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde, Norges og Sveriges
dronning, at det brev om gods i Melby, der nu er givet og affattet for mig af
min fornævnte fru dronning vedrørende 200 mark lødigt, samt også det
brev om samme gods, der er givet og beseglet af herr Ivar Nielsen for den så
re fremragende fyrste og herre, herr Valdemar, af Guds nåde fordum de
Danskes berømmelige konge - from og salig ihukommelse - sammen med
ovenfor fornævnte brev - hvis jeg skulde dø, men fornævnte fru dronning
overleve mig som afdød - uden nogen tvivl efter min død skal oplades og
overlades til denne oftenævnte fru Margrete eller hendes arvinger, idet jeg
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ligeledes lover og i sandhed bekræfter, at alle brevene efter min død ikke
skal fornægtes til noget tab, nogen skade eller tynge for ovennævnte frue el
ler hendes arvinger. Men hvis jeg skulde overleve og fornævnte fru dronning
Margrete dø, da skal dette brev ikke blive til nogen skade for mig eller mine
arvinger, tværtimod skal jeg styre og besidde fornævnte gods med dets breve
frit og ukæret således i fremtiden som tidligere, indtil hendes her ovenfor
omtalte brev på lovformelig vis indløses af hende. Jeg lover med dette brev
urokkeligt at overholde alle de fornævnte artikler over for omtalte fru dron
ning Margrete uden al svig og tvivl. Til urokkeligt vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende fornævnte velbyrdige
mænd, nemlig herr Peder Grubbe, ridder, og Elder Aldenborg, der er
hængt under dette brev til vidnesbyrd om det fornævnte. Givet i Roskilde i
det Herrens år 1377 dagen før den strålende martyr sankt Laurentius’ dag.
1) transsumptet er beskadiget.
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Biskop Niels af Roskilde forbyder abbedissen og nonnerne i Roskilde
sankt Clara kloster at udleje, pantsætte eller på nogen måde afhænde klo
strets gods uden hans samtykke.
Original i den amaniagnæanske samling.

iels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til sine for ham i Kristus elskede
abbedisse og de øvrige søstre i sankt Clara kloster sammesteds faderlig
gunst og hilsen med Gud.
Det er i sin tid kommet til kundskab for os, hvem den påtagne pligt ved
hyrdegerningen omsorgsfuldt tilskynder og opfordrer til vågent at give agt
på Eders fordel og tarv, at adskilligt af Eders gods uden vor viden, opfor
dring og samtykke er blevet overgivet og udlejet til nogle lægfolks hånd til
stor skade og afbræk for Eder, hvilket vi, eftersom vi ikke kan eller evner at
tåle det uden alvorlig krænkelse af, hvad der er ret, i den hellige lydigheds
navn og under kirkens straf urokkeligt forbyder Eder, at I i fremtiden uden
vor opfordring og vort samtykke drister Eder til at udleje, pantsætte eller
iøvrigt på enhver måde afhænde noget af Eders gods til nogen gejstlig eller
lægmand, idet vi som ugyldige tilbagekalder alle afhændelser, udlejninger
og pantsættelser, der på denne måde er foretaget af Eder indtil denne dag,
eftersom de retligt set er intet, og idet vi med dette brevs ordlyd erklærer, at
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de savner enhver kraft. Givet under vort sekret i det Herrens år 1377 dagen
før den strålende martyr sankt Laurentius’ dag.

1377. 9. august. Anagni.
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Optegnelse om, at herr Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig, har
indbetalt 50 franker, som han har modtaget af underkollektorerne hos bi
skop Henrik af Øsel, tidligere af Slesvig.
Notits i Vatikanet.

en 9. i nævnte måned1) blev der sammesteds2) modtaget 50 franker af
herr Niels Pedersen, kantor ved kirken i Slesvig i Danmarks rige, som
iøvrigt blev sendt til de egne for at undersøge, hvad der er oppebåret af herr
Henrik, fordum biskop af Slesvig, nu af Øsel, som havde været kollektor i
nævnte rige, idet herr (Elias), viceskatmester, tog imod, hvilke nævnte Niels
forsikrede at have modtaget af visse underkollektorer i de egne, da de skulde
aflægge deres regnskab, og ved afregningen gælder de3) 52 kammerfloriner
4 skilling i byens mønt, således som de er blevet vurderet, - nemlig til 50 skil
ling i byens mønt, og en kammerflorin til 48.

D

1) d.v.s. august 1377. - 2) d.v.s. Anagni. - 3) d.v.s. frankerne.
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Biskop Johan af Slesvig, stedfortræder for ærkebiskop Albrecht af Bre
men i åndelige anliggender, erklærer, at den af ham i 1376foretagne indvi
else af et hus i Rendsborg ikke skal blive til skade for sognekirken samme
steds.
Original i Rendsburg.

ohan, af Guds miskundhed biskop ved kirken i Slesvig og stedfortræder i

J

åndelige anliggender for den ærværdige fader i Kristus og herre, herr Al
brecht, ærkebiskop ved den hellige kirke i Bremen, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal være klart for edle, at vi i det Herrens år
1376 onsdag i påsken har indviet et hus i byen Rendsborg, Bremen stift, idet
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den syvfoldige ånds nåde1) bistod os, på denne betingelse, at indvielsen af
samme hus på ingen måde skal blive til skade for sognekirken, men at den,
der holder gudstjeneste i fornævnte hus, skal adlyde og være undergivet sog
nepræsten ligesom den anden vikar. Givet i det Herrens år 1377 den 9. au
gust under vort store segl, der er hængt under dette brev til vidnesbyrd om
det fornævnte.
1) jf. Es. 11, 2-3.

280

1377. 10. august.

Jakob Olufsen, ridder, lejer alt Roskilde sankt Clara klosters gods på Møn
i 6 år.
Original i den amamagnæanske samling.

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

J

Alle skal vide, at jeg af sankt Clara kloster i Roskilde har lejet alt dets
gods på Møn for de nærmest følgende seks år, på det tilføjede vilkår, at jeg
de to første år skal erlægge 13 skilling grot om året i afgift, og de følgende fi
re år skal jeg ufortøvet betale tre mark sølv hvert år. Fremdeles at når jeg Ja
kob selv i mellemtiden skulde gå bort, skal samme gods med bygninger, ind
tægter og afgifter tilfalde samme kloster uden indsigelse fra mine arvinger
eller hvilke som helst andre. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev. Givet i det Herrens år 1377 på sankt Laurentius’ dag.
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[1377111 11. august. Lübeck.

Rådmændene i staden Lübeck giver herrJohan (rådmand i Elbing) et re
ferat af notaren Albrecht Rodenborgs gesandtskabsindberetning fra for
handlingerne i Danmark.
Afskrift i Danzig.

1 /iskede herr Johan. Meget venskabelig og nådig hilsen tilforn.
1 J I skal vide, gode og omsigtsfulde herre, at da herr Albrecht Roden borg, vor notar, var vendt tilbage til os fra Danmarks rige, og havde gjort
indberetning til os om de ham betroede breve, har vi forstået af samme, at
for det første herren af Mecklenburg ikke nu havde været til stede i lokalite-
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ten Nyborg, men nær en ø, kaldet Omø, med sine og Danmarks riges råder
nær en ø, kaldet Agersnæs, i en afstand af omtrent en halv mil fra Omø, og
at samme vor notar på grund af modvind ikke kunde komme til forhandlin
gerne førend på den foregående aften, som rådet skiltes den følgende mor
gendag. Og da man på grund af de danskes hurtige tilbagerejse ikke har
kunnet opnå herren af Mecklenburgs personlige tilstedeværelse, og da vore
breve var oversendt til nævnte herre af Mecklenburg tillige med vort und
skyldningsbrev med underretning om, at vi ikke kom, og da vi på samme
måde personligt af samme var blevet undskyldt hos samme de Danskes råd,
og denne undskyldning som rimelig med tak var blevet modtaget, bønfaldt
nævnte herr Albrecht i vort navn indtrængende nævnte råd om, at de efter
omhyggeligt at have overvejet, hvorledes vi i det sidst forbigangne år har fredeliggjort havet med vore kogger ved vore egne svare anstrengelser og på
egen bekostning, idet der ikke blev stillet eller ydet os noget til hjælp hertil af
disse råder, selv om de i det forbigangne år, mens vi, som I ved, var forsam
let indbyrdes i Stralsund, har tilsagt og lovet os meget, at disse altså nu skal
gøre det ved egne anstrengelser og på egen bekostning på den måde, at hansekøbmanden sikkert og uden fare kan sejle, hvor han vil; i modsat fald er
det nødvendigt, at hansestæderne tænker på et gavnligt middel mod dem,
der foruretter købmændene, og mod sørøverne, hvortil nævnte råder svare
de, at de med stædernes hjælp vilde hjælpe og værne hansekøbmanden i al
le forhold og ikke hindre eller påføre dem tab i noget forhold. Men efter at
der var afholdt mange og forskellige andre forhandlinger mellem dem,
hvorpå der ikke ligger stor vægt, vendte vor nævnte notar tilbage med skib
sammen med herr Henning Podebusk, idet alle de andre råder ligeledes trak
sig tilbage, og han forhandlede med samme om borgene i Skåne, således at
samme herr Henning trofast vil holde samme borge i sin varetægt til stæder
nes gavn, idet der dog forbeholdtes stædeme fuldmagt til at indsætte deres
egne fogeder, således som det fuldstændigt indeholdes i recessen. Men I skal
vide, at herren af Mecklenburg ikke har bragt nogen afslutning med sig ef
ter sin vilje, og at hans sønnesøn, søn af hertug Henrik, var repræsenteret
hos ham af Konrad Mokke. Der blev ligeledes ikke forhandlet noget til ende
mellem denne og de Danske, men at nogle Danske, som det siges, viste sig
mere nådige mod ham end mod Danmarks rige og tilbød ham fire lande,
nemlig Langeland, Lolland og Falster og Møn under nedenforanførte betin
gelser, nemlig at Danmarks råder vil forestå samme lande og deres borge
alene uden Mecklenborgeren, indtil hans sønnesøn når skels år og alder, og
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hvis samme hans sønnesøn skulde afgå ved døden uden arvinger, da skal for
nævnte fire lande hjemfalde ikke til Mecklenborgerens hånd, men til Dan
marks rige. Ligeledes skal den herre sønnesøn af Mecklenborgeren yde
mandsed og troskabsed til herr kong Oluf. Men nævnte Mecklenborger vil
de ikke godkende eller afslå det fornævnte, idet han sagde og bad om, at
dette skulde overdrages ham, bestyrket ved beseglet brev, for at han fuld
stændigt kunde gøre sig sine overvejelser herom sammen med sin søn hertug
Henrik og Henrik og Klaus, grever af Holsten, og hans andre venner. Lige
så vel opfordrede han, der ikke var tilfreds med dette, de råder fra Dan
marks rige, som det sidst forbigangne år sammen med ham havde udnævnt
vor herre kejseren, markgreven af Meissen og andre, som I ved, til
voldgiftsmænd2), til at følge ham for at bringe dette forlig til en virkelig af
slutning, hvorfor mange af dem tog med ham til den herre kejseren. Men vi
ved ikke, hvad der skal ske. Desuden klager herr Oluf Bjørnsen alvorligt over
Eders land, fordi nogle købmænd derfra på det tidspunkt, da I var sammen
med os i Lübeck, voldeligt og uretfærdigt har dræbt en af hans svende i Hel
singør, idet han beder om, at der bliver ham erstatning til del for samme,
hvilken han, hvis den bliver ham nægtet, siger, at han vil sikre sig på enhver
mulig måde, indtil han har opnået passende bod. Fremdeles eftersom Langelow har trukket sig tilbage fra forhandlingerne, førend vor notar nåede
frem, kunde samme vor notar, efter at der var holdt mange drøftelser og
forhandlinger med Thomas v. Hagen i nærværelse af herr Henning Pode
busk og Oluf Bjørnsen, til sidst ikke udrette andet end, at nævnte herr Oluf
og Thomas v. Hagen vil lade begge sager henstå i godsindet udsættelse i håb
om fred til førstkommende hellige jomfru Maries fødselsdag, således at der i
mellemtiden i Skåne ydes dem bod af Eder desangående. Vi har altså over
ladt herr Johan Lange at hjælpe Eders foged og Eders mænd, såvidt han
kan, med hensyn til det fornævnte. Andet findes for øjeblikket ikke værdigt
til indberetning. Og hvis dette synes at være Eder til gavn, kan I gøre det vit
terligt for de andre stæder i Eders land. Herren bevare Eder og byd over os.
Skrevet i Lübeck tirsdagen før den hellige jomfru Maries himmelfartsdag
under vort sekret.
Rådmændene i staden Lübeck.
1) omtalen af Konrad Mokkes stilling til hertug Henrik af Mecklenburgs søn Albrecht 4.,
hvorom der udstedtes brev 1377 14. august, nr. 282, viser, at også Lübecks brev er udstedt i
1377. Herr Johan er rådmanden Johan Volmesten i Elbing. - 2) jf. nr. 83.

14. august 1377

215

1377. 14. august. Arneburg.

Nr. 282

282

Konrad Moltke, væbner, høvedsmand i Vordingborg, lover på sin søn
Evert Moltkes og egne vegne hertugerne Albrecht 2. og Albrecht 4. at rejse
til Danmark og forhandle med rigets råd om hertug Albrecht 4.s arvekrav.
Original i Schwerinarkivet.

eg Konrad Mokke, væbner, høvedsmand i Vordingborg, erkender og

J

bevidner åbent med dette brev, at jeg har plejet disse efterskrevne dagtingninger på mine vegne og på min søn Evert Moltkes vegne med den høje
fyrste, hertug Albrecht den yngre, hertug Henriks søn, kong Valdemar af
Danmarks datterbarn, og på hans vegne med hertug Albrecht af Mecklenburg, hans bedstefader, og med hertug Henrik, hans fader, på den måde at
jeg fornævnte Konrad Mokke straks skal og vil sejle over til Danmark til ri
gets råd i Danmark og tale med dem, om de vil lade barnet blive ved sin ret,
som det har ret til. Kan jeg pleje dagtingning om det i almindelighed, det vil
jeg forsøge med al troskab, som jeg bedst kan. Hvis jeg ikke kan gøre det, så
vil jeg uden opsættelse til nu førstkommende sankt Mikkelsdag være i Rostock og vil straks sammen med mine herrer eller sammen med deres rådgi
vere, som de sender dertil, ride til markgreven af Meissen, markgreve Frede
rik, og sammen med mine herrer eller sammen med deres rådgivere, som de
sender dertil, på vor tro bede ham om, at han tager sig retskendelsen på og
træffer afgørelse om den efter ordlyden af brevene, således som de udviser
den. Hvis han vil påtage sig den, hvad han da over for mig Konrad kender
for ret på mine og på min søns vegne, det skal og vil vi stille os tilfreds med
og vil overholde det. Hvis markgrev Frederik af Meissen ikke vil tage sig rets
kendelsen på, så har vi valgt herr Wedekind, fogeden af Berge, på begge si
der til, at han skal forlige os med en endelig retskendelse efter vore breves
ordlyd ligesom de andre herrer, som vi tidligere havde henvendt os til desan
gående, og hvad han afsiger som kendelse for os, det skal vi stille os tilfreds
med og vil overholde det. Hvis denne fornævnte herr Wedekind, herre til
Berge, afgår ved døden, hvad Gud forbyde, så skal vi på begge sider være
uskadt i vor ret, men jeg Konrad skal og vil alligevel komme til Rostock på
sankt Mikkelsdag, således som det er skrevet foran, og da gøre det samme
over for mine forskrevne herrer, som jeg nu skulde gøre over for dem. Frem
deles så skal dette brev ikke på nogen måde blive dl hindring eller skade for
de andre breve, som jeg og Danmarks riges råd tidligere har givet disse for
nævnte herrer, og de breve ej heller for dette brev, men de skal på begge si-
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der forblive ved deres fulde magt. At overholde alle disse fornævnte punkter
stadigt og fast lover jeg fornævnte Konrad Moltke for mig og min søn Evert
over for disse forskrevne herrer hertuger af Mecklenburg på min tro uden
argelist med dette brev, som jeg har hængt mit segl under til vidnesbyrd, og
som er skrevet i Ameburg år 1377 efter Guds byrd dagen før Vor Frues him
melfartsdag.

283

1377. 24. august.

Jens Semundsen skænker Æbelholt kloster alt sit gods i Hesselbjerg til bod
for sin og sin hustru Katerines sjæle.
Afskrift i Æbelholtbogen.

eg Jens Semundsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.

J

Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg
med sundt sind og klar vilje og med Guds nådige bistand efter eget råd og
slægtninges samtykke fuldt og helt har skænket og i eet og alt frit har hjemlet de regelbundne og hæderlige mænd, hele konventet og sankt Thomas og
sankt Vilhelms kloster af Paraclitus i Æbelholt, alt mit gods i Hesselbjerg
med alle dets tilliggender, nemlig huse, agre, enge, skove, græsgange, fiske
vande, tørt og vådt, nær ved eller fjernt, intet undtaget, til bod og frelse for
min og min elskede hustru Katerines og alle mine pårørende og slægtninges
sjæle, at besidde med rette evindelig uden hindring af noget punkt. Til vid
nesbyrd herom og fastere sikkerhed herfor er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Læge og Niels
Øvesen. Givet i det Herrens år 1377 på selve den glorrige apostel sankt Bartholomæus’ dag.
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1377. 29. august.

Broder Peder, abbed i As kloster, og menige konvent sammesteds erken
der at have fået en forgyldt tavle med deri indesluttede relikvier af dronning
Margrete, for hvilken de forpligter sig til at holde en evig messe og en årtid
for kong Valdemar 4. Atterdag og dronning Helvig samt optage kong Val
demar i ordenens forbønner.
Original i rigsarkivet.
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roder Peder, abbed i As, og hele det menige konvent sammesteds af
Cistercienserordenen i Lunds stift til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige,
at vi erkender, at vi af den stormægtige frue, fru Margrete, af Guds nåde
Sveriges og Norges dronning, har fået en forgyldt tavle med deri indeslutte
de relikvier til ære for den hellige jomfru Maria og af hengivenhed for vort
fornævnte As kloster med nedenforanførte betingelser, for det første nemlig,
at vi med dette brev forpligter os til hver dag i vor kirke at holde en messe,
som skal vare til evige tider, til husvalelse og bod, nemlig for den berømme
lige fyrste herr Valdemars, fordum de Danskes konges - from ihukommelse fornævnte dronnings elskede fader, og for den velbyrdige frue, fru Helvigs,
fordum Danmarks dronning - salig ihukommelse - hendes moders samt alle
hendes slægtninges og frænders sjæle. Og ydermere binder vi os og vore ef
terfølgere til hvert år ligeledes at holde en årtid for fornævnte herre konge
Valdemar og alle de fornævnte, nemlig på selve fornævnte kong Valdemars
dødsdag, og til at forrette den på højtidelig vis med ærbødighed og hæder,
som det anstår sig, under medvirkning af alle præsteviede i vort kloster og
alle andre verdensgejstlige præster, som vi kan opdrive hertil. I medfør af
den kærlige hengivenhed, hvormed den omtalte fru dronning for tiden hav
de taget hensyn til og elsket vort kloster - og vi håber, at det også i fremtiden
skal elskes af hende - optager vi desuden med dette brev samme kong Valde
mars sjæl - salig ihukommelse - i hele vor ordens samtlige forbønner, og idet
vi tilstår den delagtighed i alle de goder og det, som frelserens mildhed skal
værdiges at udvirke gennem os og hele vor orden dag og nat ved messer, vigilier, faster, bønner, arbejder og andre fromme øvelser. Men alt dette og
hver enkelt af det ovennævnte lover vi ubrydeligt at overholde til evig tid.
Til fast og ubrydelig overholdelse af alt det fornævnte har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1377 på sankt Johannes Dø
berens halshuggelsesdag.
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Bertold Brothagen får brev af Danzig, hvorved han kan afkræve fogeden
på Bornholm sin afdøde broders gods i Gudhjem.
Notits i Danzig.

2. september 1377
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emærk: Bertold Brothagen fik anbefalingsbrev, hvormed han vilde
fravriste fogeden på Bornholm sin afdøde broders gods i Gudhjem.
Medlover Fikke v. Puczik. Givet i det Herrens år 1377 mandagen efter Bartholomæus’ dag.
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Rådmændene i staden Ribe kvitterer Kristian Frellesen for det regnskab,
han har aflagt for det fogedi, som dronning Margrete havde overladt dem.
Original i rigsarkivet.

ådmændene i staden Ribe til alle, der får dette brev at se eller hører
l. det læse, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at ved en i det Herrens
år 1377 første onsdag efter dagen for Johannes Døberens halshuggelse i vor
rådsforsamling stedfunden omhyggelig afregning med nærværende brevvi
ser den gode mand Kristian Frellesen har samme Kristian aflagt fuld afreg
ning og gjort fyldestgørende regnskab til os for alt, hvad han på en hvilken
som helst måde har oppebåret eller udredet af det fogedi, som fru dronning
Margrete har overladt os og vi betroet ham. Af den grund erklærer vi med
dette brev samme Kristian og hans arvinger kvit og ganske undskyldt for al
yderligere regnskabsaflæggelse og afregning over for os eller vore efterfølge
re med hensyn til ovenstående. Givet ovennævnte år og dag under vor stads
segl til vidnesbyrd om det fornævnte.

R
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11377 |J) 6. september. Westminster.

Kong Richard 2. af England befaler borgmesteren og fogedeme i Kingston-upon-Hull ufortøvet at frigive de skibe fra Kampen og Preussen, der
var beslaglagt i havnen, og lade ‘dem frit og uden hindring afgå til landet
Skåne’.
Afskrift i London.

1) brevet er indført i kopibogen blandt brevene fra 1377.
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Jakob Mus og hans arvinger ugyldiggør dronning Margretes brev, i hvilket
hun pantsatte ham Elfsborg for 200 lødige mark.
Original i rigsarkivet.

eg Jakob Mus og mine arvinger erkender og bevidner åbent med dette

J

brev, at det åbne brev, som den højbåme fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige, har givet mig, og som lyder på 200 lø
dige mark, for hvilke hun pantsatte mig Elfsborg, det brev og den gæld skal
være ugyldig og skal ikke komme hende eller hendes arvinger til nogen hin
dring eller skade og skal ikke længere have nogen gyldighed, men - som den
fornævnte fyrstinde og frue Margrete vil - med undtagelse af de breve, som
jeg har givet hende tidligere, og som hun har givet mig til gengæld, de skal
forblive i deres fulde kraft efter brevenes indhold uden argelist. Til vidnes
byrd om dette brev har jeg hængt mit segl herunder, og som vidne sammen
med mig har de ædle mænd, herr Henning Podebusk, ridder, rigets drost,
og Erik Nielsen af Hørsholm hængt deres segl herunder. Givet i Lund år
1377 efter Guds fødsel på Vor Frues fødselsdag.

1377. 9. september. Anagni.
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Pave Gregor 11. overdrager præsten Godskalk Jensen landprovstiet Vend
syssel, der blev ledigt efter Svends udnævnelse til biskop af Børglum.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor elskede søn Godskalk Jensen, provst ved landkirken i Vendsyssel,
Børglum stift, hilsen o.s.v.
De rosværdige og retskafne dyder og fortjenester, for hvilke (— — — j1)
nådig gavmildhed. Da vor forgænger pave Urban 5. - salig ihukommelse - i
sin tid reserverede alle kirkelige beneficier med eller uden sjælesorg, som de,
der skulde forfremmes af ham til styret af alle domkirker, besad på tids
punktet for disse forfremmelser, og som fra da i fremtiden vilde blive ledige,
for sin rådighed og bestemmelse, erklærede han det for ugyldigt og magtes
løst fra da af, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden
viden herom skulde forsøge at handle anderledes i denne sag, og da dernæst
provstiet ved landkirken i Vendsyssel, Børglum stift, som vor ærværdige bro-
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der Svend, biskop af Børglum, besad på det tidspunkt, da denne forgænger
forfremmede ham til kirken i Børglum, der da var ledig, ved denne forfrem
melse og ved den indvielsens nådegave2), der ved nævnte forgængers befa
ling og i samme forgængers levetid blev meddelt samme biskop Svend uden
for den romerske kurie, var ledigt, og da nævnte forgænger, således som det
behagede Gud, blev kaldt bort fra denne verden uden at have truffet be
stemmelse om nævnte provsti, har vi, der blev ophøjet til det høje apostolats
tinde, eftersom det blev draget i tvivl af nogle, om nogen ud over den ro
merske pave efter nævnte forgængers død havde kunnet eller kunde træffe
bestemmelse om de kirkelige beneficier, der var reserveret af denne forgæn
ger for hans bestemmelse, og som på tidspunktet for samme forgængers død
var ledige, - for at fjerne denne tvivl og tvetydighed - ved vort brev erklæret,
at ovennævnte beneficier, der således reserverede som fornævnt var ledige
på tidspunktet for nævnte forgængers død, var forblevet og forblev omfattet
af denne reservation og afgørelse, og at ingen uden den romerske pave på
nogen som helst måde havde kunnet eller kunde træffe bestemmelse om
dem, og han har erklæret alt, hvad der stred herimod, for ugyldigt og mag
tesløst, som nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden
herom muligvis da havde forsøgt eller i fremtiden måtte forsøge. Da derfor
nævnte provsti stadig som fornævnt er ledigt, og ingen uden den romerske
pave ved denne lejlighed har kunnet eller kan træffe bestemmelse om det,
idet ovennævnte reservation, erklæring og afgørelser lægger sig hindrende i
vejen, og da vi ønsker at omfatte Dig - Du, som er præst, - med en særlig nå
de og gunst under hensyn til Dine fornævnte fortjenester samt i betragtning
af, at vor såre kære søn i Kristus Oluf, Danmarks berømmelige konge, og
vor såre kære datter i Kristus Margrete, Sveriges og Norges berømmelige
dronning, ydmygt har rettet en bøn til os herom, overdrager vi Dig med
apostolisk myndighed med al ret og tilbehør fornævnte provsti, der således
er ledigt, og som er forbundet med sjælesorg men ikke er en dignitet eller et
personat, og hvortil man ikke plejer at antages ved valg, og hvoraf frugter
ne, indtægterne og indkomsterne, efter hvad der forsikres, ikke overstiger en
årlig værdi af 40 guldfloriner, og giver Dig det ligeledes ved provision, idet vi
- hvad det også er - erklærer det for ugyldigt og magtesløst, om nogen med
hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom muligvis hidtil
har forsøgt eller i fremtiden skulde forsøge at handle anderledes i denne sag,
uanset om nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt
brev på, at de skal have provision på dette provsti, eller almindeligt brev om
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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 no
gen indskrænkning i deres ret til at opnå andre provstier eller beneficier;
(vor overdragelse gælder endvidere), uanset om den til enhver tid værende
biskop af Børglum eller hvilke som helst andre (— — — )0 tvinges dertil, og
at dette provsti eller andre kirkelige beneficier, hvortil (— — — )0 særlig
omtale sted, eller (uanset) at Du vides at besidde et kanonikat og en præben de ved kirken i Ribe og de fattiges Helligåndshospital i Ribe, i hvis fundats
det er bestemt, at det til evig tid skulde overgives som et beneficium, og at
frugterne, indtægterne og indkomsterne af alt dette, efter hvad der forsik
res, ikke overstiger en årlig værdi af seks guldfloriner. Intet menneske (— —
— j1). Givet i Anagni den 9. september i vort syvende (pontifikats)år.
1) for de forkortede formler se nr. 250. - 2) jf. DRB. III 8 nr. 392 og 452.

1377. 9. september. Anagni.
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Pave Gregor 11. pålægger abbeden i Sorø, dekanen ved kirken i Lübeck
og kantoren ved kirken i Slesvig at indføre præsten Godskalk Jensen i land
provstiet Vendsyssel, som blev ledigt efter Svends udnævnelse til biskop af
Børglum.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å samme måde1) til vore elskede sønner abbeden i Sorø kloster, Roskilde
stift, og dekanen ved kirken i Lübeck og kantoren ved kirken i Slesvig
hilsen o.s.v.
De rosværdige og retskafne dyder o.s.v. indtil1) seks guldfloriner. Derfor
pålægger vi Eder, (— — — )2) flere andre, at I med vor myndighed skal ind
føre samme Godskalk eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk be
siddelse af fornævnte provsti og sammes omtalte rettigheder og tilbehør og
forsvare ham efter indførelsen, efter at enhver uretmæssig besidder er fjer
net derfra, idet I skal sørge for, at denne eller nævnte befuldmægtigede for
ham, som det er skik, antages til dette provsti, og at der fuldt (— — — )2)
oppebørsler af dette provsti, uanset alt det ovenfor anførte, eller om samme
biskop eller hvilke som helst (— — — )2). Givet som ovenfor1).
1) jf. nr. 289. - 2) for de forkortede formler se nr. 251.
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1377. lO.september. Anagni.

Pave Gregor 11. giver kong Oluf og dronning Margrete tilladelse til at
flytte kong Valdemar 4. Atterdags og dronning Helvigs afsjælede legemer til
Sorø kloster fra henholdsvis kapellet på borgen Vordingborg og Esrom klo
ster.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vore såre kære søn i Kristus Oluf, Danmarks berømmelige konge,
og til vor såre kære datter i Kristus Margrete, Norges berømmelige
dronning, hilsen og apostolisk velsignelse.
Denne Eders helstøbte hengivenhed, som I nærer til os og den romerske
kirke, kræver, at vi udstrækker den sædvanlige velvilje og kærlighed til det,
som vi ved i medfør af hengivenheden er til behag for Eders ønsker. Da der
for, således som en ansøgning, der er forelagt os på Eders vegne, høje konge
og dronning, indeholdt, kong Valdemar af Danmarks - berømmelig ihu
kommelse -, Din bedstefaders, søn og konge, og Din faders, datter og dron
ning, og dronning Helvig af Danmarks, Din bedstemoders, søn og konge, og
Din moders legemer, datter og dronning, således som de, mens de levede,
havde befalet og valgt, har været og er begravet i kapellet på borgen Vor
dingborg, Roskilde stift, og i Esrom kloster af cistercienserordenen i nævnte
stift, og gudsdyrkelsen i nævnte kapel på grund af tidens ondskab mindskes
og aftager alt for meget, og fornævnte kloster trues af temmelig alvorlig øde
læggelse, og I af den grund ønsker at opgrave fornævnte legemer eller sam
me konge og dronnings ben derfra og overføre dem til klostret i Sorø af for
nævnte orden og i fornævnte stift, hvilket kloster for øjeblikket er det mest
berømte, og hvor der stedse fromt og højtideligt gøres tjeneste for Gud med
gudstjeneste og andet, og gudsdyrkelsen vedvarende øges, og med tilbørlig
højtidelighed sammesteds henlægge dem under de mindesmærker eller i de
gravmæler for - berømmelig ihukommelse - Eders konger og dronninger af
Danmark og denne konge og dronnings forfædre, hvis legemer eller ben er
begravet i samme kloster i Sorø eller i dette klosters kirke, giver vi velvilligt
samtykke til Eders ønsker i denne henseende og bevilger Eder, høje konge og
dronning, med dette brevs ordlyd af særlig nåde tilladelse til at foretage det
fornævnte, uden at samtykke fra en anden er fornødent og uanset alle apo
stoliske bestemmelser og privilegier og sædvaner, som strider herimod, samt
fornævnte konge og dronnings sidste viljer eller testamenter, som vi ellers vil
skal forblive ved magt. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev el-
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ler i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at for
søge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges
og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Anagni den 10. sep
tember i vort syvende (pontifikats)år.

1377. 10. september. Vadstena.
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Biskop Nils af Linkoping afgiver efter behørig undersøgelse indberetning
til pave Gregor 11. og kardinalkollegiet om nogle først nu kendte underger
ninger af den hellige Birgitta, hvis undergerninger ellers var nedskrevet af
den ærværdige fader herr Valdemar, biskop af Odense, på Eders befaling,
hellige fader’.
Original i det svenske rigsarkiv.

1377. 12. september. Tangermünde.
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Kejser Karl 4. af Tyskland pålægger efter anmodning af hertug Albrecht
2. af Mecklenburg som formynder for sønnesønnen Albrecht en række
navngivne danske høvedsmænd på øerne under frit lejde at give møde for
sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt holder borgene besat.
Original i Schwerinarkivet.

arl den fjerde, ved Guds nådige mildhed Romernes kejser, til alle tider
øger af riget og konge af Böhmen, til de velbyrdige mænd Anders
Pedersen, Jens Navnesen, Evert Mokke, Henning Berg, Jens Mus, Degen
hard Buggenhagen, Niels Thomsen, Peder Nielsen og Wrenzel v. Bomen
storp .
Den berømmelige Albrecht den ældre, hertug af Mecklenburg, greve af
Schwerin, herre til Stargard og fyrste i Rostock, og vor elskede slægtning,
har over for os klaget over, at skønt Danmarks rige med fyrstendømmer,
herredømmer, borge, forskansninger og dets tilliggender, såldes som Valde
mar - salig ihukommelse - fordum Danmarks konge, besad det, mens han
levede, efter ret arvefølge på gyldig vis er tilfaldet den berømmelige Al
brecht, nævnte hertug af Mecklenburgs sønnesøn, derved, at han er søn af
den ældste datter af den ovennævnte Danmarks konge, har I alligevel volde-
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ligt og ubesindigt bemægtiget Eder og sidder mod Gud og retfærdigheden
inde med nedenforanførte borge og befæstninger, som med umiddelbar ret
tilhører fornævnte konge og rige, nemlig du Anders Pedersen borgen Ha
genskov, du Jens Navnesen borgen Nyborg, du Evert Moltke borgen Fåborg,
du Henning Berg borgen Kærstrup på Tåsinge og du Jens Mus borgen Tra
nekær, du Degenhard Buggenhagen borgen Ravnsborg, du Niels Thomsen
borgen Ålholm, og du Peder Nielsen borgen Grimstrup og hele Falster og
du Wrenzel v. Bomenstorp borgen Stegeborg og hele Møn, hvorfor for
nævnte hertug af Mecklenburg, formynder for sin fornævnte sønnesøn, i
denne sin egenskab af formynder ydmygt har bønfaldet os om, at vi som Ro
mernes kejser, hvem det tilkommer at gøre alle ret, vilde værdiges i denne
sag for ham og samme hans sønnesøn at varetage retfærdigheden. Derfor
har vi - hverken ubetænksomt eller ved et misgreb - men med velberåd hu
og efter modent overlæg med vore fyrster, grever, baroner, stormænd og
velbyrdige mænd og med det hellige kejserriges tro mænd efter vor sikre vi
den og af vor kejserlige magtfuldkommenhed besluttet peremptorisk1) og
iøvrigt lovligt ifølge vort kejserlige hofs skik og sædvane at indkalde Eder og
enhver af Eder, idet vi med kejserlig myndighed ved dette brev strengt påbyder og befaler Eder, en for alle og alle for en, at I selv i egen person inden for
18 fulde uger, at regne fra dette brevs givelse, skal give møde for vor kejserli
ge majestæt eller for den hofdommer, som vi særligt måtte have udpeget
hertil, på det sted i Tyskland, hvor vi da måtte opholde os, for at stå til svar
angående det fornævnte over for nævnte hertug af Mecklenburg, der optræ
der som formynder for sin sønnesøn. Men hvis I trodsigt undlader at give
møde til ovennævnte tidspunkt, skal vi visselig, så vidt som det måtte være
efter retten, skride ind mod Eder og hvem som helst af Eder for Eders trodsigheds skyld. Men for at I kan komme hertil i sikkerhed, når det måtte være
belejligt, giver og tilstår vi uden svig Eder og hvem som helst af Eder frit lej
de med dette brev over for os og alle andre, som gør og undlader at gøre no
get for vor skyld, så at I kan komme til os, opholde Eder hos os og ligeledes i
sikkerhed forlade os, når det måtte være til behag, med vidnesbyrd i dette
brev under vor kejserlige majestæts segl. Givet i Tangermunde i det Herrens
år 1377, i den 15. indiktion, den 12. september i vor regerings 32. år, men i
vort kejserdømmes 23. år.
1) jf. DRB. II 9 nr. 279 note 2.
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Kejser Karl 4. af Tyskland pålægger efter anmodning af hertug Albrecht
2. af Mecklenburg som formynder for sønnesønnen Albrecht en række
navngivne danske høvedsmænd på øerne under frit lejde at give møde for
sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt holder borgene besat.
Original i Schwennarkivet.

arl den fjerde, ved Guds nådige mildhed Romernes kejser, til alle tider
øger af riget og konge af Böhmen, til de velbyrdige mænd Anders
Pedersen, Skarpenberg, Jens Navnesen, Evert Moltke, Henning Berg på Tå
singe, Jens Mus på Langeland, Degenhard Buggenhagen på Lolland, Niels
Thomsen, Peder Nielsen og Wrenzel v. Bomenstorp.
Den berømmelige Albrecht (— — — j1) tilhører fornævnte konge og rige,
nemlig på Fyn du Anders Pedersen borgen Hagenskov, du Skarpenberg
borgen Hønborg, du Jens Navnesen borgen Nyborg, du Evert Moltke bor
gen Fåborg, du Henning Berg borgen Kærstrup på Tåsinge, du Jens Mus
borgen Tranekær, du Degenhard Buggenhagen borgen Ravnsborg, du
Niels Thomsen borgen Ålholm, du Peder Nielsen borgen Grimstrup og hele
Falster og du Wrenzel v. Bomenstorp borgen Stegeborg og hele Møn, hvor
for fornævnte hertug (— — — j1) befaler Eder, en for alle og alle for en, at I
selv eller ved Eders egnede befuldmægtigede inden for 18 fulde uger (— —
—Givet i Tangermünde i det Herrens år 1377, i den 15. indiktion, den
12. september i vor regerings 32. år, men i vort kejserdømmes 23. år.
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Kejser Karl 4. af Tyskland pålægger efter anmodning af hertug Albrecht
2. af Mecklenburg som formynder for sønnesønnen Albrecht en række
navngivne danske høvedsmænd i Sønder- og Nørrejylland under frit lejde at
give møde for sig eller en hofdommer, fordi de ulovligt holder borgene be
sat.
Original i Schwerinarkivet.

arl den fjerde, ved Guds nådige mildhed Romernes kejser, til alle tider
øger af riget og konge af Böhmen, til de velbyrdige mænd Henning
Meinerstorp, Spiker, Nicolaus v. Emer, Boisendal, Niels Skytte, Rokit, Ture
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Bosen, Henning v. Lancken, Erik Nielsen, Jens Andersen, Gerlav Tun, Ja
kob Olufsen, Lyder Limbæk, Henneke Limbæk, Vendelbo, Henning Pode
busk den yngre, Fikke Mokke og Jakob Nielsen, som sidder inde med nedenforanførte befæstninger, borge og forskansninger.
Den berømmelige Albrecht (— — —
tilhører fornævnte konge og rige,
nemlig i Sønderjylland og Nørrejylland du Henning Meinerstorp borgene
Sønderborg, Nordborg, Brådeborg og Kegborg, du Spiker borgen Åbenrå,
du Nicolaus v. Emer borgen Tønder, I Boisendal og Niels Skytte befæstnin
gen Zonekyni2), du Rokit borgene Ribe, Skodborg og Varde, du Ture Bosen
borgen Lundenæs, du Henning v. Lancken borgen Bygholm, du Erik Niel
sen borgen Skanderborg, du Jens Andersen borgen Kalø, du Gerlav Tun
borgen Egholm, du Jakob Olufsen borgen Trudsholm, du Lyder Limbæk
borgen Søgård, du Henneke Limbæk borgen Trøjborg, du Vendelbo bor
gen Ålborg, du Henning Podebusk den yngre borgen Rugtved, I Rekentin,
Jens Lykke og Doget, du Fikke Mokke af Kyse borgen Bjørnholm og du Ja
kob Nielsen borgen Hald, hvorfor fornævnte hertug (— — — j1) befaler
Eder, en for alle og alle for en, at I selv eller ved Eders egnede befuldmægti
gede inden for 18 fulde uger (— — — j1). Givet i Tangermunde i det Her
rens år 1377, i den 15. indiktion, den 12. september i vor regerings 32. år,
men i vort kejserdømmes 23. år.
1) for de forkortede formler se nr. 293. - 2) måske Sønnikes befæstning?
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1377. 14. september. Sankt Godehards våbenhus i Lund.

Ærkebiskop Niels af Lund bevidner, at broder Tyge Olufsen fra hellig
åndshuset sammesteds har skænket alt sit fædrene godt i Vdstra Åspinge til
Lunde kirkes bygningsfond.
Original i det svenske rigsarkiv.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1377 på det hellige kors’ op
højelsesdag var den gode mand broder Tyge Olufsen af helligåndshuset i
Lund personligt til stede for os i våbenhuset ved bekenderen sankt Gode
hards kirke sammesteds og til bygningsfonden ved vor kirke i Lund til bod
for sin sjæl frit skænkede alt sit fædrene gods i Åspinge, nemlig tre gårde
med en gårdsædetoft, der nu er øde, af hvilke brødrene Peder og Svend Jen-
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sen nu i et år har boet på den første, Elav på den anden og Ebbe på den tre
die, med alle tilliggender til dette gods og med de breve, såvel kongelige som
andre1), som han til dato har modtaget angående dette gods, og virkeligt
skødede, overdrog og overgav det til den hæderlige mand herr Peder Jensen,
vor kannik i Lund, og til hans hånd i forstanderen for samme bygingsfonds
navn og på denne bygningsfonds vegne, at besidde med rette evindelig, på
den betingelse, at de nuværende eller de til enhver tid værende forstandere
for omtalte bygningsfond skal være bundet til årligt at erlægge fem skilling
grot i gængs mønt til samme Tyge, så længe han lever, og derefter hvert år
til at holde hans årtid med tre mark skånske penge i koret i Lund efter sæd
vanlig skik. Desuden forpligtede samme Tyge sig og sine arvinger til at
hjemle og fri nævnte bygningsfond omtalte gods frit fra krav fra hvem som
helst. Til vidnesbyrd om alt dette har vi ladet vort segl hærige under dette
brev tillige med nævnte Tyges segl. Givet år, dag og sted som ovenfor i nær
værelse af de hæderværdige mænd, de herrer Peder, ærkedegn, Mads An
dersen, vore kanniker i Lund, Tyge Tulesen og Jens Due, væbnere, og man
ge andre troværdige mænd.
1) kendes ikke.

11377P 15. september.
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Jens Uf, høvedsmand på landet Bornholm, sender noget dårlig mønt,
som to Danzigborgere har sat i omløb på øen, til prøvelse i Danzig.
Original i Danzig.

eg hilser Eder, agtværdige mænd, de herrer (rådmænd) i staden Danzig,

J

med Gud og meddeler Eder under klagemål, at en Nicolaus Schonelinde
og en Henneke Wulf fra Eders stad havde ført dårlig mønt med sig og sat
den i omløb på Bornholm, hvorfor indbyggerne og min herre har lidt et ikke
ringe tab. Af denne grund er nævnte Nicolaus og hans fælle blevet tilbage
holdt, og de har afgivet denne forklaring, at de lovligt og retmæssigt havde
tilhandlet sig samme mønt. Derfor sender jeg en del af denne mønt tilbage
til Eder til prøvelse af sagkyndige, idet jeg på min herres og hele hans lands
vegne spørger, om nogen kan yde en anden fyldestgørende betaling med
samme, det vil sige, om man kan give een penning for to finkenoger. Når
denne mønt omhyggeligt er undersøgt og prøvet i overensstemmelse med,
hvad I måtte være villige til at give og modtage i et sådant eller lignende til-
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fælde, skal I over for herrerne fra andre stæder afgive et tydeligt svar angå
ende disse penge, for hvilke de er tilbageholdt, og I skal ligeledes om muligt
sende mit vedlagte segl2) tilbage. Skrevet ottendedagen efter den hellige Ma
rias fødselsdag. Dette (har) jeg Jens Uf, høvedsmand på landet Bornholm,
(givet) under mit segl.
1) jf. nr. 300. - 2) d.v.s. den forseglede pengepose.
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1377. 16. september. Anagni.

Optegnelse i de pavelige regnskabsbøger om, at den pavelige viceskatmester har modtaget 71 kammerfloriner 27 skilling 4 penning i Avignonmønt
som delvis betaling af biskop Nils af Linkopings servispenge »ved Niels Jen
sens hånd, kannik ved kirken i Linkoping«.
Notits i de pavelige regnskabsbøger.
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(13)77. 1. oktober. Marienburg.

Rådmændene i de preussiske stæder meddeler Lübeck som svar på sta
dens skrivelse om Oluf Bjømsens klager over drab på hans tjenere, at de in
gen skyldige kender i denne sag, og at opklaringen af affæren må tilkomme
hansest æderne i fællesskab.
Afskrift i Danzig.

ed oprigtig hilsen tilforn om alt godt og med ønske om i al sømmelig . hed at være til behag.
Såre kære herrer og venner. I skal vide, at vi på rette måde har modtaget
og med fuld opmærksomhed undersøgt det brev fra Eder, hæderværdige
mænd, hvori I oplyser os om, at herr Oluf Bjømsen ved brev har meddelt
Eder, at han vil øve pres over for Preussens land og stæder med skarp klage
over drabet på nogle af hans undergivne og tjenere, og at Langelow vil støtte
ham heri med sin hjælp. På dette punkt undrer vi os noget over, at der ikke
med navns nævnelse angives nogen person, der skulde have udført et sådant
drab. Angående dette svarer vi Eder, vise mænd, at alle de preussiske stæ
der, hver i sit råd, har anstillet en særlig undersøgelse angående fornævnte
drab og drabsmænd, og at vi intet kan udfinde herom. Vi har desuden af-
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Nr. 300

holdt forhandlinger i Marienburg, idet vi rejste nævnte drabssag for at an
stille omhyggelige undersøgelser om drabsmændene, men vi kan ikke finde
nogen, som kan være skyldig i og anklages for en sådan forbrydelse. Derfor
beder vi Eder indtrængende om, gode og hæderværdige mænd, at I af hen
syn til vor kærlighed og vore tjenester vil påtage Eder omhyggeligt at tilskrive
fornævnte til fornævnte herr Oluf Bjørnsen og de øvrige, som anklager os og
vort land for drab, og at I alvorligt vil tilkendegive dem at erklære os for
uplettede af disse krænkelser, fordi vi med Gud som vidne er uskyldige. Men
hvis de ydermere med navns nævnelse vil anklage nogen, der bor hos os i
Preussen, eller de vil beskylde en stad eller en indbygger i den for fornævnte
drab, vil vi beordre denne stad eller person, der er udpeget med navns næv
nelse, til retsligt at stå til ansvar, idet vi ikke vil skåne nogen på dette punkt,
eftersom vi anser det for upassende, at den, der alligevel ikke kan angive no
gen under navns nævnelse, skal kunne anklage en stad eller et helt land for
en enkelt mands brøde. Men for at billigheden bedre kan ske fyldest, vil vi,
hvis nævnte herr Oluf Bjørnsen og andre, der anklager os i fornævnte sag,
skulde ønske det, med glæde udvirke, at de - således som det iøvrigt er aftalt kan overføre deres sager til Eder og herrerne i Stralsund og herr Henning
Podebusk til bilæggelse i overensstemmelse med ret og billighed. Langelow
fortæller desuden, at den mand, hvorom han rejser klage, blev dræbt for syv
år siden; men hvis det er rigtigt, fremgår det, at det omtalte drab er blevet
begået undtr den sidste krig mellem de Danskes konge og hansekøbmændene, for hvilket ikke blot vi fra Preussen men også hansekøbmændene skulde
stå til ansvar. Derfor overlader vi til Eder, højst agtværdige mænd, hvorledes
man skal svare i denne henseende angående fornævnte sager. Givet i Mari
enburg på den hellige biskop Remigius’ dag, på hvilken Preussens stæder
var forsamlet til forhandling, under de herrer rådmænd fra Danzigs sekret,
som vi alle for øjeblikket bruger.
Rådmændene i Preussens stæder.

(13)77. 5. oktober.
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Rådmændene i staden Danzig svarerJens Uf, foged på Hammershus, an
gående den indsendte mønt, jf nr. 297.
Afskrift i Danzig.

Nr. 301
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ådmændene i staden Danzig til den hæderværdige og mægtige mand
herr Jens Uf, foged på Hammershus i landet Bornholm, al mulig for
bindtlighed i redebon tjenstvillighed.
Såre kære herre og ven. Adskillige medborgere i vor stad, gode og trovær
dige mænd, var til stede i vor nærværelse og bevidnede med løftede fingre
under deres edsaflæggelse, hvorledes Johan Wulf og Nicolaus Schonelinde
fra en af købmændene lovligt og rigtigt uden nogen svig eller list har tilhandlet sig de penge, som I har sendt til os til prøvelse sammen med Eders
brev. Hvad desuden angår det spørgsmål, I har stillet os i Eders brev, om en
af de omtalte penninge kan have lige så megen værdi som to finkenoger,
svarer vi Eder, agtværdige og mægtige mand, at der i vor stad ikke udtryk
keligt er nogen vedtægt for betaling i mønt bortset fra vore herrers mønt, og
der udbydes adskillige mønter til salg hos os - enhver vil friest muligt kunne
skaffe sig mønter, på samme måde som han også kan skaffe sig andre ting.
Derfor beder vi indtrængende Eder om, agtværdige, berømmelige og mæg
tige mænd, at I for vor tjenstivrigheds skyld ikke vil tænke på at forulempe
fornævnte Johan Wulf og Nicolaus Schonelinde angående det fornævnte
ved at holde dem tilbage. Vi vil med glæde gøre gengæld over for Eder, og,
når omstændighederne kræver det, på samme måde gøre os fortjent af at
drage omsorg for Eder og Eders. Og samme pengesum sender vi tilbage til
Eder med dette brev. Givet (13)77 mandagen efter Franciscus’ dag under
vort sekret.
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1377. 14. oktober.

Godskalk Hemmingsen giver den velbyrdige mand Erik (Pileman) 2^2 bol
jord i Højby og 2 gårde i Gudmindrup samt en gård i Brændt som medgift
med sin datter Kristine.
Original i rigsarkivet.

odskalk Hemmingsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til den velbyrdige
og hæderlige mand <Erik Pileman>1\ nærværende brevviser, som med
gift med min elskede datter Kristine, som jeg ved Guds forsyn har trolovet
med samme Erik som hustru, har givet alt mit gods i Højby i Ods herred,
nemlig 2 bol jord, som årligt har en værdi af 2 læst korn i afgifter, og to
gårde i Gudmindrup i samme herred, som årligt har en værdi af 11 ørtug

G

231

16. oktober [1377]
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korn i afgifter, med alle tilliggender og tilbehør til dette gods, slet intet und
taget, at besidde med rette evindelig på den betingelse, at jeg forpligter mig
og mine arvinger til at hjemle ham og hans arvinger fornævnte gods fra krav
og tiltale fra hvem som helst, og hvis dette gods på grund af mangel ved min
hjemling fravindes samme Erik ifølge landets love, da forpligter jeg mig og
mine arvinger til uden enhver tvivl og hindring som passende vederlag i ste
det at give fornævnte Erik eller hans arvinger gods i samme herred, Ods her
red, til en værdi af tre læster kom årligt i afgifter. Til bevis på og sikrere for
varing af alt dette forpligter jeg Henneke Godskalksen mig med dette brev
og ved at hænge mit segl under til at overholde og fuldkomme det oven
nævnte i eet og alt sammen med min tidligere nævnte højtelskede fader
Godskalk Hemmingsen. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Henrik Soldere og Gyncelin
Gyncekesen af Falkendal. Ydermere giver jeg samme Erik med alle oven
nævnte betingelser en gård i Brændt i fornævnte herred med alle dens tillig
gender, slet intet undtaget. Givet i det Herrens år 1377 på paven sankt Calixtus’ dag.
1) navnet er glemt i originalen, men må være Erik Pileman, jf. Ulsig, Danske Adelsgodser
183 med note 162.
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Rddmændene i staden Lubeck meddeler (de preussiske stæder), at sørø
verne har taget meget gods og ført til det Ny Lindholm ved Fyn, og beder
om forslag til forholdsregler mod dem.
Afskrift i Danzig.

ed forudskikket hilsen i al venskabelighed og hæder samt med ønske
om redebont at være til behag.
Kære venner. Som det vel er kommet til Eders kundskab, at sørøverne har
gjort stor og følelig skade på havet, har kapret skibe og gods og har taget
mænd til fange og har ført det hjem til Ny Lindholm ved Fyn, hvor de ligger
mandstærkt, som vi har hørt, således at de vel tæller 400, og styrkes stadig
mere og mere fra tid til anden, frygter vi derfor, at hvis det ikke bliver stand
set, så kan der ske stor skade som følge deraf. Og derom har vi indgående
talt med fogeden fra Kampen, så at han vil tale med stædeme i Holland og
Zeeland om, hvad deres råd er derom, at man skal standse det inden fasten.
Det vil han skrive os et svar tilbage om, så snart han kan. Kære venner. På
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samme måde beder vi Eder om, at I vil være så venlige at drøfte denne sag
og skrive os et endeligt svar om, hvad Eders råd er om, at man skal afvende
det inden fasten. Hvis det ikke da bliver standset, så frygter vi, at de bliver så
mægtige, at man ikke kan standse det. Hvad Eders råd og vilje er i denne
sag, send os et endeligt svar derom. Skrevet på selve sankt Gallus’ dag under
vort sekret.
Rådmændene i Lübeck.
1) jf. nr. 220; fogeden fra Kampen er formentlig identisk med den i indledningen til nr. 299
i Dipi. Dan. omtalte udsending fra Stavem og Kampen.
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1377. 31. oktober. København.

Reinhold Goldbek overdrager alt sit gods i København til dekanatets bord
sammesteds mod afholdelse affire ugentlige messer og senere af hans årtid i
koret efter hans død.
Afskrift i det kongelige bibliotek og hos Pontoppidan.

einhold Goldbek til alle, der ser dette brev, hilsen med Ham, som er
h. menneskets højeste frelse.
Når Job siger1); Menneskets dage er korte, og mange forældre og venner
betænkes i gunstige tider, men det forsømmes af alle, når det er gået al kø
dets gang, når vi, som apostelen siger2), skal gøre godt, mens det er tid, har
jeg da forstået, at dekanatet ved kirken i København er ubetydeligt og fat
tigt med hensyn til dets indtægter - det er tungt at bære navn af dignitet,
når det ikke har afkastninger til følge, hvoraf man virkelig kan have sit un
derhold. På grund af det mål af kærlighed og af særlig hengivenhed over
drager og oplader jeg med velovervejet sind og med samtykke af mine arvin
ger med dette brev alt mit gods i København, erhvervet med retmæssig ad
komst af en Jens Ulriksen, intet undtaget, til nævnte dekanats bord til bod
for min og min elskede søn Jakobs sjæle, at besidde med rette evindelig, dog
således at den nuværende og den til enhver tid værende dekan til evig tid
skal lade holde fire messer hver uge i kirken i København, nemlig søndag for
den hellige treenighed, mandag for de afdøde, onsdag for Vor Frue og fre
dag for det hellige kors, ved hvilke messehøjtider min og min elskede søn Ja
kobs og alle mine slægtninges ihukommelse ubetinget skal holdes, ligeledes
med denne tilføjelse, at når jeg tilendebringer min sidste dag, skal fornævn
te dekan og hans efterfølgere holde min årtid hvert år i koret i København
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på deres bekostning. Hvis desuden fornævnte dekan eller en eller anden af
hans efterfølgere svigter med hensyn til noget af det fornævnte, skal der fra
da af være fri adgang for mig og mine arvinger til at tilbagekalde dette brev
og fornævnte gods og træffe bestemmelse efter min vilje og mit tarv, hvor
som helst jeg end vil. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev, tillige med segl tilhørende de gode mænd de herrer Niels Larsen, kan
nik i København, og Markvard Pedersen, præst og evig vikar sammesteds.
Givet i København i det Herrens år 1377 dagen før allehelgensdag.
l)Job 14, 5. - 2) jf. Galat. 6, 10.

1377. 31. oktober. Biskops-Arno.

304

Ærkebiskop Birger af Uppsala stadfæster ærkebiskop Niels af Lunds samt
seks danske biskoppers brev af 1377 6. juli, nr. 260.
Original i det svenske rigsarkiv.

Alle nulevende, der får dette brev at se, at læse eller at høre, skal vide,
ixat vi Birger, ved Guds forsyn ærkebiskop af Uppsala, med stiftsbiskop
pelig myndighed stadfæster de benådninger, der er tilstået den hellige jom
fru Marias kirke hos dominikanerne i Sigtuna af vore ærværdige brødre i
Kristus, de herrer ærkebiskoppen af Lund samt biskopperne ved kirkerne i
Ribe, Viborg, Århus, Roskilde, Børglum og Odense, således som det tyde
ligt indeholdes i sammes herom affattede brev, hvormed dette brev er sam
menføjet, og da vi ønsker at gøre menigheden kærkommen for og hengiven
mod Gud, tilstår vi miskundeligt med Gud i tillid til den almægtige Guds
miskundhed, hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed og de helli
ge martyrer Laurentius’ og Eriks fortjenester alle, der føler sand anger og
bekender deres synder, og som begiver sig til nævnte kirke og rækker en
hjælpende hånd til dens bygningsfond og udsmykning og sammesteds over
værer messer og andre gudstjenester eller går i procession om dens kirkegård
i from hensigt og for at gå i forbøn for de sammesteds hvilende troendes sjæ
le og fromt beder til Gud for vor og vor kirkes samt hele riget Sveriges stil
ling, 40 dage af den dem pålagte kirkebod, så ofte de foretager ovennævnte
eller noget deraf. Givet på vor hovedgård Arno i det Herrens år 1377 den
sidste dag i oktober måned under vort segl.
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1377. 4. november. Såckestad.

Biskop Nils af Skara bemyndiger herr Hartvig, ærkedegn i Uppsala, til at
tilbagekræve 25 mark sølv af Herman Probst, som denne havde oppebåret
af den svenske konges gæld efter tilbagekaldelsen af underkollektorhvervet,
foretaget af herren af Slesvig over for ham, således som samme herre af Sles
vig havde skrevet til den herre ærkebiskoppen af Uppsala og os’.
Original i det svenske rigsarkiv.
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1377. 7. november. Ribe byting.

Tingsvidne af Ribe byting, at borgerne Erik Jensen og Godskalk Rode har
afstået deres lodder i den gård, som Herman Minne tidligere beboede, til
Kristian Frellesen.
Original i rigsarkivet.

arkvard Konradsen, Lydeke Bake, Johan Greverod, Henrik Godow,
Jakob Klot, Mathias Stigsen, Jens Hermansen, Peder Stød og Niels
Pedersen, borgere i Ribe, til alle, der får dette brev at se eller hører det læse,
hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at Erik Jensen, vor
medborger, var til stede for os på vort byting i det Herrens år 1377 lørdagen
næst før Mortensdag og til nærværende brevviser, den gode mand Kristian
Frellesen, skødede, afhændede og med al ret oplod trediedelen af en gård
liggende lige over for Vor Frue kirke imod vest, i hvilken en Herman Minne
fordum boede, med såvel huse som jorder og dens enkelte tilliggender. Lige
ledes skødede og afstod vor medborger Godskalk Rode helt og fuldt på sam
me ting til samme Kristian al den lod og ret, som efter Henrik Andersens
død tilhørte ham og Heine Båd i samme gård med jorder og tilliggender.
Disse fornævnte Erik Jensen og Godskalk Rode forpligtede sig og deres arvin
ger til at hjemle og frigøre fornævnte Kristian og sammes arvinger fornævn
te lodder og ret med deres tilliggender fra krav fra hvem som helst til evig
besiddelse. Dette har vi set og hørt og erklærer det offentligt over for alle
med dette brev. Givet ovennævnte år og dag under vore segl til vidnesbyrd
og fastere sikkerhed for ovenstående.
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29. november 1377
1377. 15. november. Åhus.

Nr. 308
307

Uffe Olufsen af Lyngby skænker kapitlet i Lund sin gård i Lyngsjö til af
holdelse af en årtid for sin afdøde broder Troels Olufsen.
Afskrift i Lundebogen.

ffe Olufsen af Lyngby til alle, der får dette brev at se eller hører dette
læse, hilsen evindelig med Gud.
Jeg ønsker, at det skal være vitterligt for alle, at da min elskede broder
Troels Olufsen - god ihukommelse - af egen drift har valgt sin grav i den hel
lige kirke i Lund og er begravet der tæt nord for døbefonten, indstifter jeg
med god og velovervejet vilje og med nådig tilladelse af den herre ærkebi
skop og hans kapitel i Lund en årlig tilbagevendende, til evig tid varende år
tid for ham. For denne årtid, som skal holdes såvel i højkoret som nedenfor
med sjælemesser, overdrager, skænker og overgiver jeg gavmildt til nævnte
ærværdige kapitel i Lund min gård i Lyngsjö, på hvilken Lars Skomager nu
bor, med samme gårds tilliggender, rørligt og urørligt af enhver art, og skø
der den personligt til samme kapitel i nærværelse af den ærværdige fader i
Kristus herr Niels, ærkebiskop af Lund, og oplader den frit til dets hånd at
besidde med rette evindelig, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at
hjemle og fri nævnte kapitel i Lund samme gård fra krav fra hvem som
helst, med den bestemmelse, af afgiften af godset og gården på hver af hans
årtids dage skal deles mellem kannikeme, vikarerne, de fattige, klokkerne i
tårnet og til messer nede i kirken i overensstemmelse med kapitlets bestem
melse og tidsforholdene. Til vidnesbyrd om denne anordning, gave og skød
ning er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende fornævn
te ærværdige fader herr Niels, ærkebiskop af Lund, i hvis nærværelse alt det
ovenstående er sket. Og vi Niels, fornævnte ærkebiskop af Lund, erklærer,
at alt det ovenstående har fundet sted i vor nærværelse på dommersædet,
klart og udtrykkeligt, og har ifølge sikker viden ladet vort segl hænge under.
Givet i Åhus i det Herrens år 1377 søndagen inden ottendedagen efter bi
skoppen og bekenderen sankt Mortens dag.
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1377. 29. november. Lübeck.

308

Jakob Pleskow, borgmester i Lübeck, overgiver ridderen herr Henrik v.
Bülows svende en række guld- og selvarbejder hvoriblandt en guldrose for
hen tilhørende den afdøde konge af Danmark.
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Original i Lübeckarkivet.

et skal være vitterligt, at herr Jakob Pleskow, borgmester i staden
Lübeck, har overgivet herr Johan Behr og Herman Teskow, ridderen
herr Henrik v. Bülows svende, nedenforanførte smedearbejder. For det før
ste fire forgyldte bælter og tre sølvbælter og syv sølvskåle, egentlig
‘schalen’1), samt to guldhalskæder og 29 stykker eller dele af forgyldt smede
arbejde til kvindekapper tillige med en guldrose, der fordum tilhørte den
herre Danmarks konge. Vidner hertil er de herrer Gerhard v. Attendorn og
Gotfred Travelman, rådmænd i Lübeck. Givet i Lübeck i det Herrens år
1377 dagen før den glorrige apostel sankt Andreas’ dag.

D

1) tysk ord i den latinske tekst.
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11377,1) 3. december. Helsingborg.

Mathias Wiese og Vilhelm v. Heme, borgere i Thom, meddeler borgme
stre og rådmænd sammesteds, at de har forhandlet med herr Henning Po
debusk om tilbagegivelse af gods fra et strandet skib, og tilføjer, at de har
indskibet en del af det mod at betale en tiendedel af det strandede gods.
Original i Thorn.

or villige tjeneste.2) Kære herrer. I skal vide, at vi er kommet her til
Helsingborg dagen før sankt Katharinas dag3) med sundt legeme og
velbeholdent gods, Gud ske tak og lov. Dagen efter talte vi med herr Hen
ning Podebusk om det gods, der er bjerget der. Og vi overgav ham vore bre
ve og bad ham om, at han vilde give os et venligt svar. Da han havde læst
vore breve, da sagde han, hvorledes han havde haft alt for stor møje og be
svær med godset, og vilde have ikke mindre end halvdelen af alt godset. Det
blev vi ud over al måde meget forskrækket over og mindede ham om de
privilegier, som han havde beseglet for stædeme, og som han selv var hoved
ophavsmand til, og at han holdt borgen Helsingborg på stædernes vegne, og
bad ham om, at han lod os forblive ved vor ret, som privilegierne indeholdt,
og af os (kun) tog rimelig arbejdsløn. Med sådanne ord og deslige, som der
var meget af, som det nu vilde være for langt at skrive om, har vi manet og
bedt ham om, at han vilde lade os forblive ved privilegierne. Herom for
handlede vi fulde tre dage. Da svarede han os om privilegierne og sagde så
ledes: Jeg ved vel, hvad privilegierne indeholder, og jeg ved vel, at jeg har
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holdt mig, nøje til privilegierne, eftersom jeg gav dem tilladelse til at skaffe
arbejdsfolk for deres egne penge, det vilde de ikke gøre. Derfor bemægtige
de jeg mig godset og lod det bringe til min borg med stor, svær anstrengelse.
Dog bød jeg dem yderligere, da godset var på min borg, at de kunde be
mægtige sig godset og lade det tørre, det vilde de heller ikke gøre. Disse ord
faldt alle i nærværelse af Johan Lifholt og Klak. De hørte alle de ord, nemlig
at herr Henning mener, at han i alle sager har holdt sig nøje til privilegierne
og vil forsvare det vel. Alligevel har han udleveret os godset, nemlig 965 ‘laken4), hvoraf 22 ‘laken’ er tabt, som han ikke vil anerkende over for os, og
70 piber5) olie og 244 stykker klæde fra Arras og 2 fade med ris og mandler.
Dette fornævnte gods har han udleveret til os for hver tiende penning, og
han forlangte af os, at vi skulde give ham en kvittering på alt det gods, som
har været i koggen, det vilde vi ikke gøre, og det passer sig ikke for os at gøre
det. Således skiltes vi uden resultat. Da sagde han: Selv om skylden ikke er
min, jeg vil endnu i dag drage til Stralsund. Hvad stædeme påbyder mig,
forudsat at jeg er vel sikret deri og I også, det vil jeg gerne efterkomme. Med
den bestemmelse, at hvis stædeme også siger, at jeg skal have mere end hver
tiende penning af det fornævnte gods, så skal I give mig mere. Og det kunde
ikke være anderledes end som så. Da blev vi enige om det og samtykkede
med ham deri og lod herr Hartvig Pul drage med ham til Stralsund. Og vi
håber, at vi vel skal forblive herved, og kan det blive bedre, så tager vi det
gerne. Fremdeles skal I vide, at vi har talt meget med herr Henning, nemlig
om det bagefter bjergede gods, det vil hverken han eller hans fogeder eller
nogen vide af - og at vi tvivler om og frygter for, at der des
værre ikke skal blive noget af det med det gods. Derfor er vi alvorligt bekym
rede og besværede angående de sager og også angående mange andre sager,
som vi ikke alle kan skrive om til Eder. Gud hjælpe os herfra med nåde.
Fremdeles skal I vide, at vi dagen i dag indskiber 60 piber olie med mangfol
dige mærker, i Degenhards . ....6) skib, og i henhold til mærkerne kan I ud
levere dem til mændene og tage sikkerhed af dem. Fremdeles skal I vide, at
vi er her på borgen og ikke tør ligge i byen for slette menneskers skyld, som
der er alt for mange af her, Gud bevare os for dem. Og I skal vide, at vi har
givet tiendedelen af olien og også af klædet. Og vi kontrollerer hver dag
samme klæde og pakker det, som vi bedst kan. Og I skal vide, at vi i troskab
er advaret af herr Henning og af alle dem, der under os det godt her, om, at
vi ser os godt for, hvorledes vi kan bringe godset herfra, eftersom man sik
kert og vist vogter på det, efter hvad vi har hørt. Derfor må vi afvente et svar
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fra herr Henning og fra herr Hartvig Pul og vente på, at der kommer hjælp
og bistand til os fra stæderne, hvorledes vi kan komme herfra. Fremdeles
skal I vide, at herrerne fra Stralsund i troskab har hjulpet og bistået os i vore
sager, og havde deres hjælp og deres bistand ikke været, så havde vi aldrig
bragt vor sag så vidt. Derfor beder vi Eder også, om I vilde sende nogle breve
eller bud til Stralsund om, at I i troskab takker herrerne i Stralsund, fordi de
har vist sig gode mod os, således som vi, om Gud vil, også senere yderligere
vil berette for Eder om. Fremdeles beder vi Eder også om, at I er så venlige
at betale herr Albrecht v. Balven 25 mark lybsk til skipperens behov for
fragten af olien, den anden fragt har vi betalt ham her. Desuden skal I vide,
at herr Henning og herr Hartvig sejlede over til Stralsund om søndagen,
nemlig dagen før sankt Andreas’ dag. Far vel i Gud og byd over os. Givet på
borgen Helsingborg dagen før den hellige jomfru Barbaras dag. Desuden
skal I vide, at vi skylder Johan Schaffenrode 24 mark lybsk. For dem skal I
give ham lige så mange penge, som 24 lybske mark er værd i Danzig.
Ved Mathias Wiese og Vilhelm v. Herne.
1) sagen afsluttes med et forlig 1378 14. april, ndf. nr. 379; strandingen omtales også i de
preussiske stæders brev 11393|, trykt Hanserec. IV 122 nr. 154 punkt 3, som værende foregået
i 1377 om ved mikkelsdag. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de hæderværdige
herrer borgmestre og rådmænd i staden Thom. - 3) 25. november. - 4) jf. DRB. III 7 nr. 116
note 3 samt Schäfer. Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen, 2. udg., Einleitung s.
LXXXVI note 2. - 5) aflange tønder, tilspidset mod enderne, af varierende rumindhold. - 6)
åben plads i originalen, vel til resten af navnet.
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1377. 3. december. S. Pietro i Rom.

Pave Gregor 11. udnævner biskop (Niels) af Roskilde, provsten ved kirken
i Slesvig og dekanen ved kirken i Lübeck til væmeherrer for biskoppen af
Ribe.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

il vor ærværdige broder (Niels), biskop af Roskilde, og til vore elskede
sønner, provsten ved kirken i Slesvig og dekanen ved kirken i Lübeck
hilsen o.s.v.
Dertil har Gud sat os i spidsen for tjenerne i sin bolig, at vi viseligt, som
det sømmer sig en tro tjener, efter tid og lejlighed hjælper de enkelte med
den forsorg, der tiltrænges, og navnlig kommer dem til hjælp i deres nød,
skærmer dem i deres trængsel og frier dem fra undertrykkelse, hvem det er
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betroet at tage del i kirkens omsorg, og som er blevet udmærkede med en
højere værdighed. Ved en klage fra vor ærværdige broder, biskoppen af Ri
be, har vi bragt i erfaring, (— — — j1) timeligt, der tilhører samme biskop
og hans bispebord, og at de tilbageholder (— — — j1) forfængeligt, påfører
samme biskop mangfoldigt besvær, (— — —/), der tilhører fornævnte
bord og biskop. Derfor har nævnte biskop ydmygt bønfaldet os om med fa
derlig omhu at sørge for ham i den anledning, da det er såre vanskeligt for
samme at tage sin tilflugt til det apostoliske sæde for hver enkelt klage. Idet
vi nu ønsker at hjælpe samme biskop mod dem, der således plager ham med
beslaglæggelse, anmasselse, tilbageholdelse, besværing og uret, med et mid
del, (— — — j1) dommere, yder fornævnte biskop et virksomt forsvars værn
og ikke tillader, at han utilbørligt besværes af disse eller nogen anden med
hensyn til disse ting eller med hensyn til andet gods og andre rettigheder,
der tilhører fornævnte biskop og bord, eller at der påføres ham tynge eller
tab eller uret, idet I, når nævnte biskop eller hans befuldmægtigede (— —
— j1), dog at dette brev skal miste sin gyldighed efter fem års forløb. Givet
ved S. Pietro i Rom den 3. december i vort syvende (pontifikats)år.
1) for de forkortede formler se DRB. III 9 nr. 505.

1377. 8. december. Køge.
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Kong Oluf tildømmer Køneke Skrædder en gård i Køge.
Original i Sjællands landsarkiv.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
Eftersom det i nærværelse af den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af
Guds nåde biskop af Roskilde, de herrer Henning Podebusk, vor drost,
Evert Moltke, vor marsk, riddere, Konrad Moltke, høvedsmand på borgen
Vordingborg, og adskillige andre velbyrdige mænd og Danmarks riges stormænd, der for nylig i talrig mængde førte forsædet på vort retterting i Ka
lundborg, i sandhed er bragt i erfaring, lovformeligt godtgjort og ved slutdom afgjort af dem, at det gods, nemlig en gård i Køge med alle dens tillig
gender ifølge arveretten fuldt ud tilhører nærværende brevviser Køneke
Skrædder, bymand i Køge, godkender vi fornævntes foranførte endelige af
gørelse og dom og tildømmer denne Køneke samme gods med dets nævnte
tilliggender, at besidde frit, indtil det på lovlig vis med sandere ret og bevis-

O
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grunde fravindes ham og hans arvinger, og idet vi fast påbyder, at ingen,
hvilken stilling eller stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig
med nævnte gods eller nogle af dets tilliggender mod fornævnte Køneke el
ler hans arvingers vilje. Givet i Køge under vort rettertingssegl i det Herrens
år 1377 på den hellige jomfrus undfangelsesdag med Niels Tygesen, kaldet
Drage, vor justitiar, som vidne.
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1377. 9. december.

Brødrene Mogens og Niels Saksesen og deres svoger Niels Jensen skøder
deres gods i Jersie til fru Ida, enke efter herr Peder Falk.
Eline Gøyes jorde bog.

t brev, at Mogens Saksesen og Niels Saksesen, brødre, og deres svoger
I Niels Jensen skøder fru Ida, herr Peder Falks enke, alt deres gods i
Jersie. Givet dagen efter den Vor Frues dag, som kommer nærmest før jul,
1377.

E
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[1377P 28. december. Danzig.

Henrik van Alen, storskaffer hos højmesteren for den tyske orden, medde
ler rådmændene i Thorn som svar på deres brev, at han anser det for rime
ligt, at man gennem udsendinge stiller krav om det gods, der bjergedes i
Helsingborg, og at kravet fremføres på hansedagen i Stralsund under for
handlingerne.
Original i Thorn.

or venlige hilsen og gunst og ærbødighed tilforn.2)
I ærlige mænd skal vide, at vi har læst og vel forstået Eders brev om
det gods, der sidst bjergedes i Helsingborg, hvor vi har et stykke klæde med,
mærket med dette mærke. Det synes os at være nyttigt og godt, at man sen
der bud derom, der kan være til stede i Helsingborg for at stille krav om
godset og få det tilbage, som man bedst kan, og at man befaler de sende
bud, der vil være til stede på mødet i Stralsund, at de sammen taler derom
over for hansestædeme og over for rigets råd i Danmark og gør så meget
derved, som det tilkommer dem, og vi beder dem, at når de kommer her til
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Danzig, at de også kommer til os, så vil vi også sige dem vor mening og råde
dem det bedste vi kan, og hvad vi skal gøre derved, det vil vi gerne gøre.
Gud være med Eder. Givet i Danzig mandagen efter Johannes evangelistens

dag(Bomærke) Broder Henrik van Alen, skaffer hos højmesteren.
1) jf. nr. 309. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal gives til de ærlige vise rådmænd i
Thom, vore særlige venner.
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314

Niels, prior i Dalum, overdrager nonnen Helene Hesten og Didrik Hesten
noget gods på livstid.
Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1377 tildelte Niels, prior i Dalum, sin medsøster Helene
Hesten og Didrik Hesten noget gods fra klostret, at besidde på livstid.

I
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Låse brev på Næstved sankt Peders klosters gods iFreerslev, Kannefelle og
Lergraveholt.
Næstved klosters registratur (1528).

åsebrev på alt vort gods i Freerslev, Kannefelle og Leergrauæ holt, som
J fru Sofie testamenterede og skødede1) klostret. 1377.

L

1) jf. DRB. III 2 nr. 10 og 1 nr. 404.

1377.
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Indførelse på Næstved sankt Peders kloster gods i Freerslev, Kannefelle og
Lergraveholt samt to gård i Trælløse.
Næstved klosters registratur (1528).

ndførelse i gods i Freerslev, Kannefelle og Leergrauæ holt og møllen
sammesteds og i to gårde i Trælløse. 1377.

I
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Bent Byg lejer to gårde i Trælløse og en gård i Holløse af Næstved sankt
Peders kloster.
Næstved klosters registratur (1528).

ftnævnte Bent1) lejede i nærværelse af biskoppen af Roskilde de to
gårde i Trælløse2) og en gård i Holløse mod, at han skulde give en
læst korn årligt deraf til klostret. 1377.
1) d.v.s. Bent Byg. - 2) jf. DRB. II 11 nr. 178.
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1377.

Bent Byg tilbagegiver de ovennævnte gårde i Trælløse til Næstved sankt
Peders kloster.
- Næstved klosters registratur (1528).

amme Bent1) tilbagegav, afstod og oplod på Ringsted ting de nævnte
gårde og breve til abbeden og skødede ham en gård i Holløse. 1377.

S

1) jf. nr. 317.
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1377.

Rett ertingskendelse om, at de ovennævnte gårde i Trælløse tilhører Næs
tved sankt Peders kloster med rette.
Næstved klosters registratur (1528).

å rettertinget blev det godtgjort, at de nævnte gårde1) fuldt ud tilhørte
klostret med rette og ved besiddelse. 1377.

P

1) jf. nr. 317.
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Låsebrev på ovennævnte gårde.
Næstved klosters registratur (1528).

.Jåsebrev på de to fornævnte gårde1) i Trælløse. 1377.
1) jf. nr. 319.
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Henneke Reb erg og hans sønner sælger deres gods i Boderup tilJens Niel
sen Skriver, kannik i Roskilde.
Næstved klosters registratur (1528).

T fenneke Reberg og hans sønner solgte og skødede Jens Nielsen Skriver,
L Akannik i Roskilde, deres gods i Boderup på Falster, nemlig otte ørtug
skyldjord. 1377.

1377.

322

Jens Skriver, kannik i Roskilde, testamenterer det nævnte gods i Boderup
til Næstved sankt Peders kloster.
Næstved klosters registratur (1528).

mtalte Jens Skriver testamenterede og overdrog os det fornævnte
gods i Boderup. Her optages fornævnte Hennekes brev.1) 1377.

O

1) jf. forrige nr.

1377.
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Jens Hind ogJens Båd sælger deres gods i Vridsløse til Vilgrib Gunnarsen.
Næstved klosters registratur (1528).

lens, kaldet Hind, og Jens, kaldet Båd, erkendte, at de havde solgt og
| skødet Vilgrib Gunnarsen alt deres gods i Vridsløse, nemlig fire ørtug
skyldjord. 1377.

1377.
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Kong Oluf tildømmer Sorø kloster en gård i Roskilde.
Referat i Sorø gavebog.

enne gave1) blev tildømt klostret af kong Oluf på retterting i Roskilde
i det Herrens år 1377, og herr abbed Mikkel blev lovligt indført i den
faktiske besiddelse af samme gård.

D

1) jf. 1363 8. juni, DRB. III 6 nr. 343.
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Skrædderne i Falsterbo bekræfter, at det er forbudt kræmmerne at sælge
nogen form for lærred eller klæde i alenmål i boderne.
Original i Lübeckarkivet.

i samtlige skræddere i Falsterbo i klædeboderne er vel underrettet om
og ved det fuldt ud, at ingen kræmmer i kramboderne med rette skal
udskære eller sælge lærred, bleget eller ubleget, i alenmål, ej heller fordug2)
eller nogen slags nyt klæde, det være sig til hoser, som de vil sælge, eller til
andre ting.

V

1) dette forbud udstedtes 1377 24. juni, nr. 256 § 7, og gentoges 1383 5. april, jf. Hanserec.
II 312 nr. 258 § 14. - 2) tyndt klæde til for.
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1377.

Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

øbere:.......... 24 skilling til Middeneuntwey, til Lübeck og Sønderborg . .
I ... 1 mark til Middeneuntwey, til Danmark for grev Klaus ... 2 mark
til Peter Juul, til Ribe og til Danmark, til Henneke Limbæk.

L
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Prior Albrecht i Antvorskov kloster pantsætter dets gods i Kostræde og i
syv andre landsbyer til Konrad Moltke.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, med hvilket prior Albrecht af Antvorskov pantsætter
til Konrad Moltke gods i Kostræde, i Borup, i Myrup, i Pederstrup,
deres gods i Rønnebæk, gods i Herluflille, i Mulstrup og i Køng for 100 lødi
ge mark, som er gæve og gængse på Sjælland. Givet år 1377.

F
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Konrad Moltke af Redebas låner Antvorskov kloster 100 mark sølv mod
pant.
Antvorskov klosters registratur (1607).

K

onrad Moltke af Redebas lånte klostret 100 mark sølv, hvorfor han
fik klostrets gods i Køng, Kostræde, Borup, Myrup, Pederstrup, Røn
nebæk, Herluflille og Mulstrup i pant. 13071).

Antvorskov klosters registratur (1607).

Kostræde fik Konrad Moltke i pant af klostret for 100 mark sølv. Ovenfor
K 122\
Antvorskov klosters registratur (1607).

Borup i Hammer herred fik Konrad Moltke i pant af klostret for 100
mark sølv. K. 122\
Antvorskov klosters registratur (1607).

Myrup og Mulstrup fik Konrad Moltke på Vordingborg i pant af klostret
for 100 mark sølv. Ovenfor K 122).
Antvorskov klosters registratur (1607).

Pederstrup fik Konrad Moltke i pant af klostret for 100 mark sølv. Ovenfor K 122\
Antvorskov klosters registratur (1607).

Rønnebæk fik Konrad Moltke i pant for 100 mark sølv, som han lånte
klostret. Ovenfor K 122\
Antsvorskov klosters registratur (1607).

Herluflille fik Konrad Moltke i pant af klostret for 100 mark sølv. Nedenfor K 122\
1) det overleverede årstal må være fejl for 1377, da der utvivlsomt er tale om Konrad Mok
kes genbrev til forrige nr. - 2) hermed henvises til den førstanførte registratur.
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Kong Oluf tildømmer kronen en gård i Over-Dråby.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles kong Olufs brev af rettertinget i Roskilde, at en gård i OverDråby var tildømt kronen fri og frels, indtil bedre beviser fremkommer.
Givet i det Herrens år 1377.

F
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Jens Degn, foged i Odden, overdrager abbed Niels al sin ret i Mesing.
Skander borgske registratur (1606).

ens Degn, foged i Oddens brev på latin, at han har undt abbed Niels al

J

sin ret i Mesing på Forlev mark. Givet 1377.
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1377.

Hvid Andersens skøde på gods i Fensten.
Skander borgske registratur (1606).

Ilvid Andersens skøde på gods i Fensten. Givet 1377.
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1377.

Mogens Nielsens gavebrev på Rested.
Vestervig klosters registratur (1599).

^\/Iogens Nielsens gavebrev på pergament på Rested på Mors. 1377.
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1377.

Niels Tønnesens skøde på gods i Holeby.
Maribo klosters registratur (1624).

^^Jiels Tønnesens skøde på gods i Sønder-Horreby. 1377.
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Herr Herman Jura skøder sin rettighed i Saltø til grev Ernst af Gleichen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

"|érr Herman Juras brev, hvormed han til grev Ernst af Gleichen skøder
Aal den rettighed, som han og hans farbroder havde i Saltø. Givet 1377.

1377.
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Grev Emst af Gleichen erklærer overfor dronning Margrete, at hun er
nærmest til at overtage Saltø ved en mulig afhændelse.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

T^idnu et brev af grev Ernst af Gleichen, givet dronning Margrete, at der-L-J som Saltø skulde afhændes, skulde hun være nærmest til at overtage
det. 1377.

1377.
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Fru Petronilla, enke efter Jens Råbuk, giver Henrik Duendick fuldmagt
til at skøde gods til Jens Rødmersen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ru Petronillas, Jens Råbuks enkes, fuldmagt, givet Henrik Duendick
til at skøde Jens Rødmersen alt det gods, som det kan bevises med hen
des brev, at hun har solgt. 1377.

F
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Brev om gårde i Hyllested, som herr Ture Knudsen skulde have indløst.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

T brev om tre gårde i Hyllested, som herr Ture Knudsen skulde have
indløst. 1377.
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Tyre Torvardsdatter pantsætter gods i Fensmark til Jens Rødmersen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

yre Torvardsdatters pantebrev, givet Jens Rødmersen, på gods i Fens
mark for 10 mark lødigt sølv. Givet 1377. På latin.

T

1377.
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Landstingsvidne om Jutta Hammers pantebrev til Peder Bæger.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

utta Hammers pantebrev til Peder Bæger på gods i Herlufmagle og

J

Orup, som er et tingsvidne derom, udstedt på Fynbo landsting. Givet
1377. På latin.

340

1377.

Petronilla Pedersdatter sælger sit gods i Lille-Skensved til Jens Rødmer
sen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

etronilla Pedersdatters brev, at hun har solgt sit gods i Skensved til
Jens Rødmersen. 1377. På latin.

1377.

341

Torben Gunnarsen pantsætter sin gård ved stranden til biskop Niels.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

orben Gunnarsen har pantsat sin gård, der ligger ved stranden, til
biskop Niels. 1377. På latin.1)

T

1) brevet er registreret i afsnittet med overskrift København.
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Nr. 345

1377.

342

Evert Moltke af Hegnede mageskifter en gård i Gladsakse til sin brodér
Konrad Moltke.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

PTvert Moltke af Hegnede har mageskiftet en gård i Gladsakse til sin broder
i j Konrad Moltke for halvparten i en mølle, som kaldes Reymotorp mølle.
Givet 1377. På latin.

1377.

343

Kong Olufs dom om gods i Blistrup.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

c

>^ong Olufs dom angående noget gods i Blistrup. Givet 1377. På latin.

1377.

344

Kong Oluf tildømmer biskop Niels af Roskilde gods i Merløse herred.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ong Olufs brev angående adskilligt gods i Merløse herred, som er til.dømt biskop Niels i Roskilde som retmæssigt pantegods, nemlig Ul
strup fang, Tåstrup, tre gårde i Merløse, Kongstrup, Arnakke og Dragerup.
Ar 1377. På latin.

K

1377.
Markvard Detlevsen, borger i Slagelse, pantsætter
Torsten Kåre for to mark.

345
bol jord i Førslev til

Antvorskov klosters registratur (1607).

arkvard Detlevsen, borger i Slagelse, pantsatte Torsten Kåre sit gods
.i Førslev, som er
bol jord, for to mark. 1377.

M

Nr. 346

1377

346

1377.

250

Kong Oluf stadfæster Jens Henriksens skøde til Arnold Skelhorn på en
gård i Falster bo.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Olufs stadfæstelsesbrev på en gård, som kaldes Bockenstorck,
i Falsterbo, som Jens Henriksen har skødet til Arnold Skelhorn. 1377.

K
347

1377.

Kong Oluf skøder fire gårde i Falsterbo til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Olufs skøde til Antvorskov kloster på fire gårde i Falsterbo. År
1377.

K

1377.

348

Indførelsesbrev på fire boder i Falsterbo.
Antvorskov klosters registratur (1607).

I ndførelsesbrev på fire boder i Falsterbo. År 1377.

137<7>?1)

349

Kong Oluf stadfæster, at Arnold Skelhom har skødet Skinder boderne i
Falsterbo til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Olufs stadfæstelsesbrev på nogle boder i Falsterbo, som kaldes
Skinderbodeme, hvilke Arnold Skelhom har skødet til klostret. År
137<7>.

K

1) registraturen har fejlagtigt 1370, men jf. nr. 346-47.

[Omkr. 1377?]
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Nr. 352

350

Kong Oluf befaler indbyggerne i Falsterbo, at Antvorskov kloster skal ha
ve fem boder der.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ong Olufs befaling til indbyggerne i Falsterbo, at de skulde lade Ant
vorskov kloster tilfalde fem boder der sammesteds. 1377.

K

1377.

351

Troels Skrædder pantsætter en gård i Slagelse til Oluf Krum.
Antvorskov klosters registratur (1607).

roels Skrædder pantsatte Oluf Krum en gård i Slagelse, som ligger ved
siden af Knud Mikkelsens gård, for 20 mark sølv. 1377.

T

|Omkr. 1377?]».

352

Niels Josefsen af Gumlosa skænker Lunde domkapitel en række gårde for
sin og sin hustrus årtid.
Lunde kapitels registratur (1425).

] jYi gård i Vanstadtorp, en i Lyngby og en i Oslov til Niels Josefsen i Gum1 Idsa og hans hustrus årtid.
Liber daticus Lundensis.

æbneren Niels Josefsen af Gumlosas årtid, som skal holdes nærmeste
ugedag efter ottendedagen for den hellige jomfrus himmelfart med to
mark penge af det gods, som han overdrog samme kapitel, nemlig een gård
i Vanstadtorp, een gård i Lyngby i Gårds herred og to trediedele af en gård i
Oslov i Bosarp sogn i Onsjd herred, således at kannikeme ved vigilieme og
messen skal have 12 øre, vikarerne 2 øre, de fattige 4 skilling, klokkeren 2
skilling penge.

V

1) Niels Josefsen nævnes blandt udstederne 1377 1. juli, nr. 257.

Nr. 353

[1377-80]
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Jens Mogensen af Kvanløse skøder gods i Vorchtorp til Erik Pileman.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ens Mogensen af Kvanløses skødebrev på gods i Vorchtorp, som Erik
Pileman fik af ham. På latin.

J

1) Erik Pileman nævnes første gang 1377 1. juli, nr. 257, og sidste gang 1380 11. januar,
Eline Gøyes Jordbog 317.

354

|1377-97|1>

Henning O lufsens skøde brev på gods i Vålse.
Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Henning Olufsens skødebrev på gods i Vålse på Falster.
1) Henning Olufsen (Bjørn) nævnes første gang 1377, nr. 270, var ridder 1397 6. juli (Rep.
nr. 4127) og ændrede antagelig samtidig sit fornavn til Johan, hvorfor denne registratur må
dateres |1377-971.

355

1137815. januar. Stralsund.

Hartvig Pul, (rådmand i Thorn), underretter rådmændene i Thorn om
sine forhandlinger i Helsingborg med Henning Podebusk om det i brevet af
|7J77| 3. december omtalte reddede gods og om sin rejse til Stralsund sam
men med Henning Podebusk.
Original i Thom.

in tjeneste tilforn2).
I skal vide, kære herrer, at vi på sankt Katharinas dag kom til Hel
singborg og har talt med herr Henning om det gods, som vi fandt for vore
øjne, nemlig at vi af alt dette gods skulde give ham hver tiende penning, og
at han straks vilde rejse til stæderne, om han skulde have mere deraf. Da vi
havde delt alt godset, og vi havde givet ham tiendedelen, da vilde han have
kvitteringsbreve af os, nemlig for alt det gods, der havde været i koggen. De
breve vilde vi ikke give ham, men kun for så meget gods, som vi havde mod
taget fra ham, det vilde vi gerne give ham breve på. Det kunde vi ikke blive

253

16. januar 1378

Nr. 356

enige om undtagen så vidt, at herr Henning sagde, at han vilde drage til
Tyskland - hvad stæderne befalede ham at gøre, hvorved han og vi fik vor
ret, det vilde han gerne gøre. Det blev vi enige om og samtykkede deri, og
mine fæller bad mig om, at jeg drog over med ham og krævede godset over
for stæderne. Derfor har de indskibet olien til Preussen, og den er kommet
til Stralsund på grund af uvejr. Og send nogen dertil, som kan forestå og le
de det, fordi der er mange slags mærker. Og jeg har vel været fem uger un
dervejs med herr Henning mellem her og Helsingborg og har haft megen
møje og besvær, som I vel kan forstå, jeg, som skal sejle om vinteren, og jeg
er kommet til Stralsund søndagen3) før helligtrekongersdag. Inden da har
de sendt mig breve, nemlig med deres opfattelse, således som I finder det i
deres brev4), som er vedlagt her. Og det synes mig godt, at godset skulde for
blive der så længe, indtil ballastskibe kunde komme fra Flandern og indski
be godset og føre det til Preussen, eftersom det dog ikke kan komme derover
på grund af vinteren. Og jeg beder Eder om, at I vil skrive os et svar om disse
to opfattelser, hvilken der synes Eder bedst, hvis vi kan udfri godset. Frem
deles skal I vide, at det gods, som er bjerget sidst, det vil herr Henning ikke
vide af, det vil jeg også forkynde for stæderne og vil tage fat på alle disse sa
ger efter stædernes råd. Og hvad der vederfares mig fra stædernes side, det
vil jeg vel skrive til Eder. Da I desuden vel ved, at stæderne skal komme sam
men på sankt Paulus’ dag, og det sandelig står overmåde slet til på havet, så
ledes at folk nu for nylig er blevet udplyndret og myrdet, og hvis det synes
Eder, vise mænd, at være godt, (så beder vi om,) at I sender en på landets
vegne derhen, eftersom det sandelig er nødvendigt. Om alle disse punkter
beder jeg Eder om, at I skriver mig et svar tilbage med dette bud. Far vel i
Gud. Skrevet i Stralsund dagen før helligtrekongersdag.
Ved mig Hartvig Pul.
1) jf. nrr. 309 og 379. - 2) adressen står på brevet bagside: Brevet skal gives til de hædervær
dige mænd, de herrer rådmænd i Thom. - 3) 3. januar. - 4) kendes ikke.

1378. 16. januar.

356

Bonde Tagesen, væbner, erklærer at have opladt Anders Lavesens
gældsbrev på 140 mark sølv til den afdøde kong Valdemar, for hvilket den
ne havde gjort ham fyldest.
Original i rigsarkivet.

Nr. 357

20. januar 13 7$
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onde Tagesen, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg på Løve herredsting på
Sjælland til den berømmelige fyrste herr Valdemar, af Guds nåde fordum
de Danskes, Venders og Goters konge, frivilligt og frit har opladt et åbent
brev af en Anders Lavesen, givet min fader på 140 mark sølv, som han
skyldte min fader, hvorfor jeg erkender, at der efter min vilje fuldt ud er
gjort mig fyldest af nævnte herr Valdemar angående fornævnte 140 mark,
og jeg erklærer nævnte herr Valdemar og hans arvinger fuldstændigt frita
get af mig og mine arvinger med hensyn til fornævnte sum sølv. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev, tillige med segl tilhørende
de velbyrdige mænd herr Jakob Olufsen af Højstrup, ridder, og Jens Navne
sen. Givet i det Herrens år 1378 på den hellige pave og martyr Marcellus’
dag.

B
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1378. 20. januar.

Mogens Ingvarsen, Mogens Lang, Jakob Skrædder og Thomas Hvid, bor
gere i Roskilde, meddeler kong Oluf, at de har indført Roskilde sankt Agne
te kloster i besiddelsen af nogle jorder, kaldet Kongshegnet, og møllen Haraldsborg.
Original i rigsarkivel.

ogens Ingvarsen, Mogens Lang, Jakob Skrædder og Thomas Hvid,
borgere i Roskilde, til den såre sejrrige og såre glorrige fyrste og her
re, deres såre kære herre, herr Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og
Goters konge, hilsen og ydmyg, i alle forhold redebon og villig tjeneste.
Vi ønsker, at det skal stå fast for Eder, stormægtige herre, at vi med til
børlig ærefrygt i medfør af Eders brev har modtaget Eders befaling om, at vi
skulde indføre nærværende brevviser Ebbe Jakobsen, ret forstander for sø
strene i sankt Agnete kloster i Roskilde, i samme søstres navn og på deres
vegne i faktisk besiddelse af noget gods, nemlig nogle jorder kaldet Kongs
hegnet og Haraidsborg mølle nær Roskilde, hvilket ved Eders brev1) lovligt
er tildømt søstrene, samt forsvare samme Ebbe efter indførelsen på samme
søstres vegne, således som landets love kræver det. Vi erklærer derfor over
for Eder, herre, at vi efter loven har udført Eders befaling. Til vidnesbyrd

M

25. januar 13 78
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om denne indførelse er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1378 onsdagen før martyren sankt Vincentius’ dag.
1) jf. nr. 196.

1378. 21. januar.

358

Niels Veise, bymand i Malmø, sælger en gård sammesteds til Niels Hemmingsen.
Skån e b revs)o ri egneisen.

køde- eller salgsbrev, udstedt af Niels Veise, bymand i Malmø, til Niels
Hemmingsen på en gård i Malmø med undtagelse af de vestre boder,
som hører dertil. Givet på jomfruen sankt Agnetes dag 1378.

S

1378. 25. januar. Stralsund.

359

Søstædemes rådmænd meddeler (de preussiske stæder), at de har beslut
tet at udruste fredsskibe mod sørøverne og indbyder til forhandlinger i Stral
sund 30. maj bl.a. om de til dem pantsatte borge i Danmark.
Afskrift i Danzig.

Med forudgående venskabelig hilsen og oprigtig hengivenhed i ønsket

om at være til behag i alle forhold og med ønsket om evindelig sundhed.
Højtelskede venner og herrer. Idet vi venskabeligt har modtaget og vel
forstået Eders brev, der blev sendt til os til de forhandlinger, der dags dato
holdtes af os i Stralsund, skal I vide, at vi enstemmigt er kommet overens om
disse punkter, at vi i år vil udruste og berede kogger mod sørøverne for at
skabe fred på havet, hvortil I fra dags dato skal modtage pundtold, indtil vi
kommer overens om noget andet. Desuden har vi besluttet at holde en dagtingning i Stralsund med deltagelse af os alle sidste søndag før førstkommen
de pinsedag. Af den grund beder vi med størst mulige omhu om, at I om
hyggeligt skal stræbe efter, at I efter helt at have fjernet al tvivl skal værdiges
da at lade Eders rådsudsendinge give møde på fornævnte dagtingning i
Stralsund for sammen med os at holde drøftelse om yderligere at skabe fred
på havet, ligeledes om de sager, der vedrører hansekøbmanden i Flandern,
om de borge, der er pantsat til os i Danmarks rige, og tale med råderne fra

[Efter] 25. januar 1378

Nr. 360
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det rige og om mange andre nødvendige og gavnlige sager. Derfor skal I
stedse lade Eders give møde i Stralsund som fornævnt, det må I på ingen
måde undlade. I skal yderligere for vor skyld hurtigst muligt videresende det
brev til rådmændene i Riga, der er vedlagt dette. Den almægtige bevare
Eder, idet I skal byde over os. Givet på sankt Paulus’ omvendelsesdag under
de herrer fra Stralsunds sekret, som vi alle benytter for øjeblikket.
Ved rådmændene i søstæderne, dags dato forsamlet i Stralsund.

360

1378. |Efter| 25. januar. Stralsund.

Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrift i hansere c esserne.

det Herrens år 1378 på selve sankt Paulus’ omvendelsesdag forsamle
des de herrer rådmænd fra søstæderne i Stralsund, nemlig fra Lubeck
de herrer Jakob Pleskow, Gerhard v. Attendorn, Johan Lange, fra Rostock
de herrer Ludvig Kruse og Johan Nachtraven, fra Wismar de herrer Henrik
Wessel og Markvard Bantzekow, fra Stettin de herrer Povl Travendi og Tideman Wakker, fra Greifswald de herrer Arnold Lange og Henrik Schuppelenberg, fra Thorn herr Hartvig Pul, anmodet af de her anførte herrer, men
som ikke samtykkede i noget af det nedenforanførte, fra Stralsund de herrer
Herman v. Rode, Bertram Wulflam, Johan Wren, Johan Ruge og Lydeke
v. Kulpe, og gennemdrøftede disse nedenforanførte sager.
For det første blev de breve, som hertug Albrecht af Mecklenburg
havde sendt derhen, læst op for herr Henning Podebusk og Konrad Moltke,
i hvilke han og hans mænd mindede Danmarks riges råd om det løfte, som
de havde givet ham, og bad os om på deres vegne at erindre det forskrevne
riges råd derom, hvortil fornævnte herr Henning og Konrad har svaret os så
ledes, at det samme riges råd allerede ligger parat til at komme herover for
at pleje dagtingning med ham fra Mecklenburg, og begærer af os, at vi vilde
afvente rigets råd her. Eftersom vi frygter, at det vilde være for længe at ven
te for os, så har vi bedt rådmændene i Stralsund og Greifswald om, at de
skal tale med rigets råd, når det kommer, om hvilken hjælp de vil yde til at
fredeliggøre havet, og også aftale med dem at beramme et møde mellem
ham fra Mecklenburg og dem for at slutte fred til begge sider i det forskrev
ne rige og også at forhandle med dem om den skade, som købmanden har

I
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lidt i riget og på havet, og for begges skyld er vi blevet enige om, at vi vil sen
de vore bud til mødet, for så vidt som de på begge sider begærer dem af os.
<2> Fremdeles er vi blevet enige om, at de fra Lübeck, Stralsund og
Greifswald skal udruste fredekogger til at fredeliggøre havet på hansestædernes vegne for den pundtold, som man nu skal indkræve, og hvis den svig
ter, så skal man gribe til tolden i Skåne, således at de forskrevne tre stæder
ikke skal lide nogen skade ved udrustningen af de samme fredekogger.
<3>Fremdeles er man blevet enige om, at stæderne skal holde et møde
otte dage før pinse, det skal være i Stralsund1).
1) 30. maj, jf. ndf. nr. 402.

1378. 27. januar.

361

Herr Nicolaus Brockdorfs arvinger skøder en hovedgård i Hessel og mere
gods på Lolland til Niels Thomsen, høvedsmand på Alholm.
Eline Gøyes jorde bog.

landebrev1) om, at herr Nicolaus Brockdorfs nærmeste arvinger, til
Niels Thomsen, høvedsmand på Ålholm og landsdommer på Lolland,
skøder det efternævnte gods: først en hovedgård i Hessel med alt dens gods i
Langet i Radsted sogn og en gård i Radsted. Givet på det sidste ting2) før
kyndelmisse 1378.

E

1) brev, udstedt af landstinget. - 2) onsdag var tingdag for Lollands landsting, jf. Thiset,
Eline Gøyes jordebog 498.

1378. 2. februar.

362

Peder Albertsen, ridder, pantsætter gården Ørnehoved og alt sit gods i
Kristrup sogn til ridderen herr Jens Andersen af Estrup for 500 mark lybske
penge.
Original i rigsarkivet.

eder Albertsen, ridder, til alle, der ser dette brev eller hører det læse,
hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg og
mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til den gode mand, nærværen
de brevviser, herr Jens Andersen af Estrup, ridder, for en ret gæld på 500

P
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gode og gængse lybske mark, nemlig i sterlinge, Toursmønter og lybske penninge, for hvilke jeg med dette brev til ham og hans arvinger pantsætter min
gård Ømehoved og alt mit gods i Kristrup sogn med alle tilliggender, nem
lig skove, enge, græsgange, vande, tørt og vådt, rørligt og urørligt, intet
undtaget. Fremdeles overlader jeg med al ret med dette brev samme herr
Jens Andersen indløsningsretten over alt mit gods og vande kaldet fiskegård,
som jeg har pantsat til andre mænds hånd, hvor som helst det er beliggende
i samme sogn. Hvis fornævnte herr Jens eller hans arvinger desuden på bed
ste måde lader bygninger opføre på fornævnte gods, da forpligter jeg mig og
mine arvinger til uden modsigelse at fyldestgøre oftnævnte herr Jens eller
hans arvinger for bygninger på nævnte gods, når fornævnte gods på indløs
ningsdagen lovligt indløses fra ham eller hans arvinger. Fremdeles forpligter
jeg mig og mine arvinger til lovligt at frigøre samme herr Jens eller hans ar
vinger samme gods fra tiltale fra hvem som helst, således som landets lov
kræver det. Han skal ligeledes årligt oppebære frugterne og indkomsterne,
uden at de i mindste måde må fradrages i gældens hovedstol. Ydermere vil
jeg Peder Albertsen eller mine arvinger på sidste ting før påske på Sønderhald herredsting i Åbosyssel meddele samme herr Jens Andersen eller hans
arvinger, når vi ønsker at indløse oftnævnte gods på sidste ting før Mikkels
dag i Estrup eller andetsteds fra ham eller hans befuldmægtigede for før
nævnte pengesum. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev, tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Oluf, af Guds nåde
biskop af Århus, Anders Uffesen, ridder, Kristian Kås, ridder, Timme Limbæk, Jens Lavesen, Niels Ivarsen og Jens Uffesen, væbnere. Givet i det Her
rens år 1378 på Marie renselsesdag.

363

1378. 2. februar.

Tue Galen, ridder, gælker i Skåne, pantsætter sit gods på Sjælland til rid
deren herr Oluf Bjømsen for 34 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ue Galen, ridder, gælker i Skåne, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Alle, såvel fremtidige som nulevende, skal vide, at jeg erkender, at jeg i
medfør af et ret lån i sandhed står i skyld og gæld til den velbyrdige mand

T
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herr Oluf Bjørnsen, ridder, nærværende brewiser, for 34 mark sølv, som
fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af mig og mine arvinger inden
den nu førstkommende ærkeenglen sankt Michaels dag i rede hvide sølvpen
ge, gode og gangbare, og ikke i nogen anden betaling eller værdi, for hvilke
34 mark sølv jeg med dette brev til samme herr Oluf pantsætter mit gods på
Sjælland, som jeg ved retmæssigt købs adkomst har erhvervet fra en Lars Ja
kobsen, nemlig for det første i Tybjerg herred i Næsby en gård, i hvilken
Thomas Skytte fordum boede, tillige med tre gårdsæder sammesteds og en
øde toft, fremdeles i Bårse herred i Øster-Egesborg sogn i Stårby tre gårde, i
hvilke Jakob Povlsen, Povl Jensen og Niels Pedersen for tiden bor, i Skovhuse
to gårde, som Niels Staldsvend og Gumme Bosen bebor, i Eskebjerg to går
de, som Mogens Jensen og Klement Truedsen dyrker, og i Tolstrup fire går
de, i hvilke Herman Bosen, Jens Hemmingsen, Henneke Jakobsen og Niels
Larsen bor, tillige med alle tilliggender til nævnte gods, nemlig agre, enge,
græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, uden nogen som helst undtagel
se, med hvilke navne de end benævnes, på den betingelse, at samme herr
Oluf Bjømsen skal have nævnte gods i sin besiddelse, skal indsætte landboer
og gårdsæder på det, skal årligt frit oppebære alle afgifter, afkastninger,
indtægter, oppebørsler og tjenesteydelser, som hidrører herfra, til sit eget
brug og bestemme over dem såvel i det år, i hvilket jeg indløser nævnte gods,
som i de år, der går forud for dette, uden at det på nogen måde skal afreg
nes i gældens hovedstol. Jeg forpligter mig og mine arvinger til over for om
talte herr Oluf og hans arvinger at fri og at hjemle nævnte gods tillige med
alle dets tilliggender fra påkrav fra hvem som helst, indtil det indløses på
lovlig vis. Men i det tilfælde, at det bliver fravundet ham på grund af min
hjemmel, på hvilken måde det end sker, da binder jeg mig og mine arvinger
til at betale fornævnte herr Oluf eller hans arvinger fornævnte 34 mark sølv
inden det næste kvarte år eller til uden yderligere forhalelse i stedet for dette
at pantsætte andet gods, jævngodt med dette. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd,
de herrer Peder Grubbe, Jakob Olufsen og Fikke Moltke af Kyse, riddere.
Givet i det Herrens år 1378 på den hellige jomfru Marias renselsesdag.
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Bo Karse, væbner, erklærer, at han og hans børn for livstid har lejet Ros
kilde sankt Agnete klosters gods i Snesere.
Original i rigsarkivet.

o Karse, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg og mine børn efter mig af den fromme frue søster
Katerine og hele konventet i Roskilde sankt Agnete kloster med deres endrægtige samtykke og klare vilje har lejet alt deres gods i Snesere i Bårse her
red med alle dets tilliggender, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande,
vådt og tørt, intet undtaget, med al den ret, som tilkommer dem i samme,
frit at råde over på vor livstid til vort brug, på nedenforanførte betingelser,
at jeg eller disse børn på hver bispen sankt Nicolaus’ dag1) i vore leveår er
bundet til i deres kloster at betale dem tre mark sølv i lovlig og gangbar, da
almindeligt gængs mønt som årlig afgift af samme gods. Men hvis jeg eller
disse uden deres forudgående samtykke svigter med at betale dem disse pen
ge til fornævnte termin, skal der fra da af være fri adgang for dem til at
kræve deres gods tilbage ..... 2) at afstå, medmindre - hvad Gud afvende dette gods hærges enten af ildebrand eller af fjendtlige indfald, da skal der
især vises os nåde med hensyn til alt, hvad der skyldes dem med rette, og jeg
eller disse efter evne kan forbedre dette gods..... 2) men når vi er afgået ved
døden, skal dette gods med undergivne og dets bygninger frit tilfalde dem
uden nogen som helst indsigelse. Men hvis jeg skulde afgå ved døden og ha
ve en overlevende hustru, da skal hun, så længe hun forbliver i enkestand
..... 2) have samme gods for en lignende afgift, frit at råde over under over
holdelse af ovennævnte betingelser. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev tillige med segl tilhørende Tyge Ympe. Givet i det Herrens
år 1378 Septuagesima søndag.

B

1) 6. december. - 2) lakune i teksten på grund af hul i pergamentet.
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Lars Valdemarsen pantsætter sit gods i N ørhø til herr Tue, kannik i Ribe,
for 6 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.
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ars Valdemarsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
I Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med dette brev erken
der, at jeg og mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende
brevviser, den agtværdige mand herr Tue, kannik i Ribe og provst i Varde
syssel, for seks mark lybske penninge, gode og gangbare, for hvilke jeg med
dette brev pantsætter ham mit gods, rørligt og urørligt, der er beliggende i
Nørhø i Gørding herred i Gørding sogn, på hvilket en Mathias Krag for ti
den bor, tillige med alle tilliggender, intet undtaget, frit at råde over til sit
eget brug på den betingelse, at i et hvilket som helst år jeg til påskedag øn
sker at indløse samme gods, da skal jeg på den nærmest forudgående Mik
kelsdag underrette ham og klart sige til i forvejen om denne indløsning. Men
alt, hvad fornævnte herr provst Tue måtte have forbedret på fornævnte
gods, det vil vi stå inde for i overensstemmelse hermed efter skøn af fire gode
mænd, der skal udvælges fra begge sider. Alt, hvad føromtalte herr Tue el
ler hans arvinger i mellemtiden ligeledes har oppebåret af samme gods, det
skal på ingen måde afregnes i gældens hovedstol. Ydermere forpligter jeg
mig og mine arvinger til over for fornævnte herr Tue og hans arvinger at fri
og frigøre omtalte gods fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1378 tirsdagen næst
efter sankt Valentinus’ dag.

L
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De engelske købmænds klager over hansekøbmændene, særlig over deres
optræden over for dem i Skåne.
Afskrift i Danzig.

remdeles2) at de kommer og bor efter deres vilje i landet England, er til
stort besvær og til stor skade og ikke til nogen fordel for kongeriget, det
ser man af, at da købmændene fra England plejede at sejle over for at købe
sådanne handelsvarer, som hansekøbmanden bringer, da var handelsvaren
altid til bedre pris og bedre i sig selv end nu, til stor fordel for hele kongeri
get, hvilken fordel er fjernet ved, at de forskrevne hansekøbmænd kommer
og bor, hvilket åbent erklæres af lande som landet Norge og andre lande,
fra hvilke lande sådanne handelsvarer som sild, stokfisk og stør kommer, og
andre lande, der ligger os nærmere end dem, og fordi vore købmænd ved
aftale om handelsvaren kunde give bedre pris end hansekøbmændene og på
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grund af deres3) lokken med hensyn til handelsvaren4), så er den efterhån
den blevet mere og mere forringet af dem, for da vore købmænd var fri og
vant til at salte sild i Skåne, så var der altid 1200 eller i det mindste 1000 sild
i en tønde, mens nu den største sildetønde ikke holder mere end 900, og ef
tersom silden på den tid var tilberedt så godt, at en tønde sild dengang godt
kunde holde sig et år, kan den nu derimod knap holde sig til påske eller i det
højeste til pinse til stor skade for hele kongeriget. Og fremdeles plejer de i
Skåne at blande og salte gammel og ny sild, således at den bedste nye sild
bliver saltet i bunden3) altid til stort bedrag og til stor skade for kongeriget.
Og ligeledes er der stort bedrageri med hensyn til størfade, hvilket bedrageri
ikke fandtes i de tider, da vore købmænd kunde salte sild i Skåne, således
som det er sagt. Og også andre bedrag, som man finder med hensyn til fade
med gråværk og også med hensyn til fade med stål, som de forskrevne hansekøbmænd bringer, hvilket gråværk nu er dobbelt så dyrt, som det plejede
at være, til stor skade såvel for herrerne som for landet som helhed. Fremde
les nemlig om den uret og hindring og det fjendskab, som de fra hansen i
lang tid i almindelighed har haft over for alle englændere, hvor deres magt
er større end over for andre folk i verden, så har de misbrugt deres frihed på
den måde, at mens ethvert andet land frit uden at betale told og skat kan
komme til Skåne og handle og salte sild, så har de gjort så meget, at ingen
købmand fra England må sætte sin fod der i landet for at købe sild, med
mindre han betaler en umådelig told der, mens ingen andre lande betaler,
og heller ingen englændere plejede at betale i gamle dage. Og fremdeles er
det for ikke længe siden forbudt os englændere at salte sild, mens nogle an
dre lande er fri til at salte sild. Og det selv om vi var behjælpelige med at
vinde Skåne mod kongen af Danmark sammen med hansekøbmændene lige
så meget som noget andet land, til gengæld for hvilket den forskrevne konge
endnu nærer og har fjendskab mod købmændene fra England, således at
han fanger og holder i sit fangenskab alle de englændere, der kommer til
hans land og rige, således som han gjorde nu for et år siden, idet han op
bragte et skib, der hedder Lesmond fra Harwich, på hvilket skib William
Korp var skipper, hvilket blev brandskattet med 600 nobler. Og ligeledes
har de sat igennem i Skåne, hvor købmændene fra England altid var vant til
at være under beskyttelse og værn af fogeden fra befæstningen og fra bor
gen, at samme foged sidste år ikke vilde tage dem under sin beskyttelse,
hvorved man ser det fjendskab og den ondskab, som de har mod os6). Frem
deles for at lægge vore englændere hindringer i vejen for deres fortjeneste og

263

22. februar 13 78

Nr. 367

hindre dem i at komme til de lande, hvor de driver handel, har de i sam
drægtighed bestemt indbyrdes, at ingen fra deres sammenslutning skal ind
skibe nogen slags handelsvarer i samme skib fra vore englændere, og heller
ikke skal nogen medføre noget brev, der tilhører englændere, og heller ikke
sælge nogen levnedsmidler til os englændere undtagen lidt for en bestemt
tid, og når vi har brug for at købe mere, skal de sværge, at de har fortæret
alt det, som de tilforn har købt. Og desuden vil de ikke tåle, at vore køb
mænd sælger deres ‘laken’7) i småstykker, men alene i stort mål, mindst i et
helt laken. ...8)
1) ifølge et brev til Lübeck fra hansekøbmændene i England, trykt Hanserec. III 90 nr. 103,
fremførtes klagerne skriftligt otte dage j ør jasle lavn, og på hansedagen 1378 30. maj, ndf. nr.
402 note 1 og 12, afsendtes en række breve om sagen. - 2) begyndelsen af teksten er udeladt i
afskriften. 3) d.v.s. hansekøbmændene. - 4) teksten har delenetande van der copenscof), et
udtryk, der ellers ikke kendes, men må være dannet af delenio, jf. delenimentum, lokkemid
del; Hanserec. vil rette til 'detinande', tilbageholdelse, et sjældent udtryk, der næppe giver
bedre mening i sammenhængen. - 5) teksten har vor den bodim, hvilket må betyde, at den
nye sild bliver lagt øverst og nederst i tønden, jf. DRB. III 9 nr. 482 § 14. - 6) jf. nr. 256 § 10. 7) jf. DRB. III 7 nr. 16 note 3. -8) den udeladte del af teksten drejer sig om hansekøbmænde
nes påståede misligholdelse af deres privilegier i England.
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Otto Bondesen Snafs, væbner, skøder Vor Frue alter i Emmerlev kirke sin
gård syd for kirken som erstatning for Kærgård, som han havde erhvervet
fra altret.
Original i rigsarkivet.

tto Bondesen, kaldet Snafs, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Alle skal vide, at jeg til erstatning for en gård kaldet Kærgård, som tidli
gere tilhørte Vor Frue alter i Emmerlev kirke, hvilken jeg, således som det
klart står i det herom affattede brev1), tillige med nogle tilliggender til den
har erhvervet af de ærværdige herrer herr biskop Jens af Ribe og hans elske
de kapitel, med dette brev til nævnte Vor Frue alter sammesteds med evig
besiddelsesret skænker, skøder og i det hele taget frit oplader min gård søn
den for samme Emmerlev kirke med nogle tilliggender til den, nemlig i den
østre toft en øre jord, i den vestre toft tre øre jord, i Søndringtavl fire ørtug
jord og fire skæpper og i Østringtavl otte ørtug jord samt fire skæpper, hvil
ken gård jeg retmæssigt efter arveretten erhvervede efter min elskede fader

O
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Bonde, kaldet Snafs’ død - god ihukommelse - hvilken gård jeg tillige med
dens fornævnte tilliggender ligeledes vil fri fra krav fra hver enkelt, med den
yderligere tilføjelse, at der fra de bygninger, som jeg agter at opføre eller vil
opføre på eller ved fornævnte gård Kærgård, på ingen måde må tilføjes no
gen, der er under kirkens værn, uret eller tab, medmindre jeg - det ske ikke af nogen af Ribebispens officialer bliver så uretfærdigt truet, at jeg nødtvun
gen må forsvare mig, hvilket dog ikke skal ske, før biskoppen og kapitlet får
en erklæring herom af mig ved en offentlig klage. Og jeg binder mig med
dette brev på tro og love til at overholde alt dette ovennævnte uden ethvert
slet kneb. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herr Erik Nielsen, ridder, Oluf
Ivarsen, kaldet Sten, og Lars Jensen, væbnere. Givet i det Herrens år 1378
på dagen for sankt Peter ad catedram.
1) kendes ikke.
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Rådmænd, edinge og hele Frisland slutter overenskomst med biskoppen
af Slesvig om betalingen af afgiften til sankt Peter for forrige og indeværen
de år.
Beskadiget original i rigsarkivet.

i ønsker, at det skal være vitterligt for alle og hver enkelt, der får dette
brev at se eller hører det læse, at vi rådmænd, edinge1) og alle lande i
Frisland, nemlig Ejdersted, Everskop, Hever og Utholm, med fælles råd og
vilje er enedes med de gode mænd de herrer sognepræster i Tønning, Vollerwik, Kating samt i Garding og med alle troværdige mænd om, at afgiften
til sankt Peter, som vi årligt på sankt Morten bisps dag plejer at give den ær
værdige fader i Kristus og vor herre biskoppen over Slesvig stift, denne for
nævnte afgift, siger jeg, vil vi give og overgive fornævnte herre biskop af Sles
vig på næstkommende Filips og Jakobs dag for det forbigangne år, men an
gående dette år vil vi med dette brev give vor herre biskoppen af Slesvig for
nævnte afgift til sankt Peter på sankt Johannes Døberens dag, at betale
hvert år. Vi mener ligeledes frit af egen drift, at det skal være vitterligt, at
der i de sogne, hvor afgiften til sankt Peter ikke bliver betalt til terminen og
som fornævnt in duplo, der skal der være kirkelig afgift. Til vidnesbyrd her
om har vi ladet vore tre landes segl være hængt under dette brev. Givet i det
Herrens år 1378 den 22. februar.

V

1) edssvome, varetog vistnok lokale forvaltningsopgaver, jf. også Quellensammlung VI 67
og 441; endnu i nyere tid kendt i forbindelsen dige-edinge, jf. Trap, Slesvig 261.
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Kong Oluf giver Roskilde St. Agnete kloster låse brev på nogle jorder, kal
det Kongshegnet, og møllen Haraidsborg.
Original i rigsarkivet.

luf, af Guds nåde De Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen til evig tid.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevvisere nonnerne i sankt Ag
nete kloster i Roskilde noget gods, nemlig nogle jorder, kaldet Kongshegnet,
og møllen ved Haraidsborg nær Roskilde, tildømt dem på lovlig vis på vort
retterting gennem herr Niels, biskop af Roskilde, og de velbyrdige og gode
mænd fra vort land Sjælland, der særligt var udpeget hertil, og senere tildømt ved vore fire breve, uden at der er modtaget breve derimod, i hvis fak
tiske besiddelse samme nonners lovlige værge Ebbe Jakobsen ligeledes er ble
vet indført af fire gode mænd på søstrenes vegne1), at besidde evindelig, idet
vi sætter evig tielse på denne sag, og idet vi fast påbyder, at ingen, af hvad
stilling eller stand han end er, på nogen måde må befatte sig med nævnte
gods mod fornævnte søstres eller sammes rette værges vilje. Givet i Roskilde
under vort rettertingssegl i det Herrens år 1378 dagen efter apostlen sankt
Matthias’ dag med Niels Drage, vor justitiar, som vidne.

O

1) jf. nr. 357.
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En preussisk udsending forelægger herr Henning Podebusk Johan Lifholts og Johan Schaffenrodes vidneforklaring for rådet i Stralsund om, hvad
der blev bjerget fra Kristian Rudigers skib, der strandede ved Helsingborg i
1377, minder om hans løfte om erstatning for tab og beder om svar til slæ
dernes møde i Stralsund søndag før pinse.
Afskrift i Danzig.

err Henning, I ved vel, da I fredagen efter sankt Matthias’ dag var på
-rådhuset i Stralsund i rådsmødet, hvor borgmesteren og hele rådet var
til stede, at Johan Lifholt og Johan Schaffenrode erkendte, at der i Johan
Lifholts tid, mens han var i Helsingborg og I også den gang var der endnu,
af de 11 pakker, nemlig af det sidst bjergede gods, blev bjerget 9. pakker af
Eders foged Klaus Zemin og af Eders mænd, nemlig inden for de otte dage,

H
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da koggen blev liggende foran Helsingborg, og at dette gods er kommet til
borgen, og byen, som Johan Lifholt har set det med sine egne øjne og har
fordelt lagenerne2) og skrevet mærkerne op. I den ene pakke af dette mærke
(bomærke), i den har der været 78 fra Poperingen, 10 halve fra Dendermonde, de har kostet 108 pund grot. Fremdeles i en pakke af mærket (bo
mærke), i den har der været 78 ‘laken’2), de har kostet 166 pund grot. Frem
deles i en pakke af mærket (bomærke), i den har der været 50 laken, de har
kostet 148 pund grot. Fremdeles i en pakke af dette mærke (bomærke), i
den har der været 75 laken, de har kostet 269 pund grot. Fremdeles i en
pakke af mærket (bomærke), i den har der været 36 laken, de har sammen
med tre kapper, der også var deri, kostet 76 pund grot. Fremdeles en pakke
af dette mærke (bomærke), i den har der været 40 laken, de har kostet 40
pund grot. Fremdeles to små pakker af dette mærke (to bomærker), i dem
har der været 2^ ‘soom’3) klæde, de har kostet 40 pund grot. Fremdeles i en
pakke af mærket (bomærke), hvoraf 20 laken er bjerget og 20 laken er tabt,
de har kostet 157 pund grot. Dette er de 9 pakker, der blev bjerget, da Jo
han Lifholt var der. Desuden har Johan Lifholt set, at Klaus Zernin har gi
vet mange laken væk på stranden og i sankt Clemens kirke til de mænd, der
havde bjerget klædet. Fremdeles dagen efter, nemlig søndagen4) før allehel
gens dag, da Johan Lifholt var sejlet derfra, da så Johan Schaffenrode, at
der blev bjerget en pakke af mærket (bomærke), i den har der været 39 la
ken, de har kostet 90 pund grot, som også er bjerget af Eders foged og Eders
mænd, og som er kommet op på borgen og ind i byen. Fremdeles blev der
onsdagen derefter5), da herr Henning var sejlet fra Helsingborg, bjerget en
pakke af mærket (bomærke), i den har der været 59 laken, de har kostet 100
og <...>$) pund grot. Af de samme laken solgte Klaus Zernin hos den ene
mand 12 fra Poperingen, så våde de var, for 23 lødige mark, de andre lod
han bringe til bykirken og lod dem bære bort og solgte dem. Desuden, herr
Henning, har I lovet over for os, at I vilde fylde antallet op med de laken,
som de mangler. Derved har de fået laken, som de ikke er tilfreds med,
nemlig 20 laken fra Courtrai, 4 fra Dinant og 8 fra Poperingen og 1 fra Valenciennes. Og vi beder Eder om, at I i alle disse punkter troligt viser Eder
således, som vi tiltror Eder, og bringer et svar derom med til det møde, hvor
stæderne kommer sammen, søndagen før pinse i Stralsund7), eller skriver et
svar, således som I har lovet.
1) indlægget må være nedskrevet efter mødet i Stralsund 26. februar. Da skibbrudet fandt
sted i 1377, jf. nr. 309 og nr. 379, må mødet have været i 1378. - 2) jf. DRB. III 7 nr. 116 note
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3 samt D. Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen, Einl. s. LXXXVI (i 2.
udg.). - 3) egl. så meget som der kan læsses i en paksadel, derefter dels betegnelse for vægte,
dels som her for mål; en ‘soom’ = 22 stk. klæde, jf. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, 2.
udg., I 582 nederst samt II 279. - 4) 25. oktober. - 5) 28. oktober. - 6) resten af beløbet mgl. i
afskriften. - 7) jf. ndf. nr. 402, men sagen omtales ikke i referatet fra hansedagen.

1378. 3. marts. Ringsted landsting.
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Tingsvidne af Ringsted landsting om, at Niels Jensen af Grandiose skøder
to gårde i Algestrup til Erik Pilemans befuldmægtigede Torsten Karl.
Original i rigsarkivet.

ens Troelsen, landsdommer i Sjælland, Jakob Skave, Jens Gyrstinge,

J

Niels Andersen, foged i Tybjerg herred, Jens Nielsen den ældre, Bent Ja
kobsen og Jakob Smed, bymænd i Ringsted, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1378 på askeonsdag i fasten var Niels Jensen
fra Grandiose på samme landsting af denne særlige grund og skødede og
overgav lovligt i vort påsyn og påhør til en Torsten, kaldet Karl, på nærvæ
rende brevviser Erik Pilemans vegne og i hans navn, to gårde i Algestrup i
Merløse herred, nemlig en af dem på 13 ørtug skyldjord i selve landsbyen
mod vest, og en anden på 5J4 ørtug skyldjord sammesteds mod øst med alle
deres tilliggender, agre, enge, græsgange, vådt og tørt, intet undtaget, at
besidde med rette evindelig, idet han erkendte, at han af samme Erik Pileman efter sin vilje ufortøvet havde oppebåret fuld og hel betaling for sam
me, og af den grund forpligtede han sig og sine arvinger urokkeligt til at fri
og hjemle samme Erik og hans arvinger nævnte gods fra krav fra hvem som
helst, og hvis dette gods på grund af mangel ved hans hjemling lovligt fravri
stedes Pileman selv eller hans arvinger, bandt han sig lige så urokkeligt til
enten selv eller ved sine arvinger inden en måned at gengive ham eller hans
arvinger 12 mark sølv i gode sterlinger og i lybske, hvilket vi offentligt erklæ
rer med dette brev, idet vi til bevis for dette vidnesbyrd hænger vore segl un
der dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
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Biskop Johan af Slesvig erklærer, at grev Henrik 2. af Holsten og Stor
mam, der har pantsat halvdelen af landsbyen Ramsted til ham for 200
mark penge, har ret til at genindløse den for samme sum.
Afskrifter i rigsarkivet og pd Gottorp.

i Johan, af Guds nåde biskop af Slesvig, erkender og bevidner åbent
med dette brev, at den høje fyrste, grev Henrik af Holsten og Stormarn, til os og vore efterfølgere har udlagt og pantsat den halve landsby
Ramsted med vand, eng, græsgang, skov, ager, afgift, tjenesteydelse, frug
ter, mose, med al den højeste og den laveste domsmyndighed for 200 mark
penge, som er gængse og gæve i landet Holsten, og hvormed en retskaffen
mand kan gøre en anden fyldest, (og) med hvilke vi biskop Johan har gjort
herr Johan Hagedorn fyldest til et evigt vikardømme, og som den samme
herr Johan Hagedorn skulde henlægge dertil på herr Henrik v. Reventlows
vegne, og når den fornævnte greve Henrik eller hans arvinger til os eller vore
efterfølgere eller til nogen, der med vort samtykke og vor vilje sidder inde
med borgen i Svavsted på vore eller på vore efterfølgeres vegne, tilbagegiver
200 mark penge, som det er nævnt før, dog uden afslag og fradrag i de 200
mark for det, som vi oppebærer af godset i Ramsted, så skal den samme hal
ve landsby Ramsted være kvit, fri, indløst og ledig fra os og fra vore efterføl
geres side og skal i sin helhed komme tilbage til den fornævnte grev Henrik
og hans arvinger så fri og ubelastet, som han nu har pantsat den til os. Til
større vitterlighed har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet og
skrevet år 1378 efter Guds byrd på sankt Gregorius’ dag.

V
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1378. 13. marts.

Johan Hagedorn, sognepræst i Mildsted, kvitterer greverne Henrik 2. og
Klaus af Holsten for 200 mark lybsk.
Original i rigsarkivet.

eg Johan Hagedorn, sognepræst i Mildsted, erkender og bevidner over

J

for alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at de velbyrdige her
rer, grev Henrik og grev Klaus, og deres arvinger skyldte mig 200 mark lyb
ske penge, dem har de betalt mig efter min vilje. Derfor erklærer jeg dem
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for kvit, ledige og fri for de 200 mark og al renteafgift, der var givet mig brev
på, og erkender, at det brev, som de har givet mig derpå, at det ikke skal
have nogen gyldighed mere, og at ingen på mine vegne med de breve kan el
ler skal mane de fornævnte herrer og deres arvinger om de fornævnte penge.
Denne betaling er vitterlig for den ærværdige gejstlige fader, biskop Johan
af Slesvig, og Hartvig Porsfeld, væbneren, og Klaus Lisouwe, der til vidnes
byrd har hængt deres segl sammen med mit segl under dette brev, skrevet år
1378 efter Guds byrd lørdagen i tamperdagene1) i begyndelsen af fasten.
1) onsdag - lørdag efter Invocavit, 1. søndag i fasten, i 1378 10.-13. marts.

1378. 26. marts. Svavsted.

374

Biskop Johan aj Slesvig henlægger ti mark afgift til et vikardømme ved
kirken i Svavsted som erstatning for 200 mark lybsk, som greverne Henrik 2.
og Klaus af Holsten skyldte Johan Hagedorn, sognepræst i Mildsted og evig
vikar ved kirken i Svavsted, for hvilke de har pantsat halvdelen af Ramst ed
til bispen på præstens vegne.
Original pd Got torp.

i Johan, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kirken i Sles
vig, erkender med dette brev over for alle, der får dette brev at se, og
erklærer tydeligt, at vi, idet Guds retfærdighed råder os, som erstatning for
200 mark lybske penninge, for hvilke de navnkundige fyrster, de herrer
Henrik og Klaus, grever af Holsten og Stormarn, til os på den gode mand
herr Johan Hagedorn, sognepræst i Mildsted og evig vikar ved kirken i Svavsteds vegne, har pantsat den halve landsby Ramsted med al ret og ejen
domsret, hvilke penge disse i medfør af retmæssig gæld skyldte samme herr
Johan Hagedorn, med samtykke af samme herr Johan henlægger, evindeligt
forener med og indlemmer ti mark afgift af de penge, som kommer fra
‘holtpenninge’1) og ‘vognpenninge’1) i og uden for Svavsted, i et fattigt vikar
dømme, der er stiftet og gjort evigt ved fornævnte kirke i Svavsted, idet de
ubrydeligt skal forblive der, og disse ti mark afgift skal samme herr Johan
Hagedorn og hans til enhver tid værende efterfølger oppebære ufortøvet og
frit. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev tillige med
segl tilhørende vort elskede kapitel i fornævnte Slesvig. Givet i Svavsted i det
Herrens år 1378 dagen efter den hellige jomfru Marie bebudelsesdag.

V

1) danske ord i den latinske tekst.

Nr. 375

Omkr. 2. april [1378]
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Fru Adelheid, enke efter Henrik Skriver, og hendes søster Geseke hen
holdsvis sælger og pantsætter hver for sig halvanden grund til slagterboder i
Skanør til Herman Witte og Nicolaus Rike.
Not ils i Rostock.

ru Adelheid, enke efter Henrik Skriver, solgte med samtykke af sin sø
ster Geseke til Herman Witte halvanden grund til slagterboder i landet
Skanør, hvilke hun oplod, således som hun havde arvet dem, idet hun love
de sikkerhed. Nævnte Geseke pantsatte med samtykke af nævnte Adelheid,
hendes søster, andre halvanden grund til nævnte slagterboder til Nicolaus
Rike for 40 mark, at indløse, når hun kan, for 40 mark.

F

1) indført under dette år i håndskriftet; den nærmest forudgående dateringer fredag efter
Letare.

376

1378. 3. april. Esrom.

Broder Sveder, abbed i Esrom, og menige konvent sammesteds, erklærer,
at de har modtaget 50 mark penge ajridderen herr O lu]Bjørnsen, ekseku
tor af kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
Original i rigsarkivet.

roder Sveder, abbed, og hele det menige konvent i Esrom til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, hvem det vedkommer el
ler på enhver måde i fremtiden vil kunne vedkomme, at vi af den strenge
mand, vor særlige velgører herr Oluf Bjørnsen, ridder, eksekutor af den
stormægtige fyrste herr Valdemars - lykkelig ihukommelse - fordum Dan
marks konges testamente i sandhed har oppebåret 50 mark sølv i hvid mønt,
nemlig i sterlinger på fire lybske (penninge), fuldstændig at anvende til klo
strets tarv. Idet vi derfor ønsker at yde kærlig gengæld for den nydte velger
ning, forpligter vi os til hver dag at højtideligholde en messe ved altret for de
hellige bekendere, der er opført i den søndre del af vor kirke, til bod for
ovenomtalte konges og hans forfædres sjæle, så længe vort kloster består. Og
for at vort klostersamfunds brødre, de nuværende og de til enhver tid væ
rende, med større iver skal holde fornævnte messer og med større inderlig
hed anbefale ovenanførtes sjæle i deres bønner til Gud, bekræfter vi i sand-

B

10. april 13 78

271

Nr. 378

hed, at en mark korn fra vor ladegård Såne årligt skal henlægges til deres
bord, for at det kan blive dem til større trøst, dog forudskikket, at hvis for
nævnte ladegård skulde blive hærget af ildsvåde, udplyndring eller en hvil
ken som helst anden hændelig fare - det ske ikke - da erklærer vi med dette
brev, at en mark korn af vore visse afgifter hvert år skal lægges til brødrenes
fornævnte bord til deres trøst, som ovenfor nævnt, med den yderligere tilfø
jelse, at vi hvert år på biskoppen sankt Severinus’ dag skal holde fornævnte
kong Valdemars årtid på så højtidelig en måde vi formår. Men den til en
hver tid værende abbed skal samme dag hvert år af sit abbedis indtægter
vederkvæge og glæde brødrene med tre gode retter ud over det almindelige
og sædvanlige traktement og med en tønde tysk øl og uden tvivl opvarte
dem, som det siges ovenfor. Til vidnesbyrd om denne forpligtelse og erken
delse er vore segl hængt under dette brev. Givet i Elsrom i det Herrens år
1378 på lørdagen Sitientes.

11378. Omkr. 3. april - 6. maj |J)

377

Vidnesbyrd om, at kong Valdemar 4. Atterdag har skænket kirken i Sles
vig et håndskrift med Johannes1 åbenbaring og et bæger aj guld.
Notits af Povl Cypræus.

ong Valdemar skænkede kirken i Slesvig åbenbaringens bog, prydet
med forgyldte miniaturer og sølvplader, idet denne trussel var tilføjet,
at hvis nogen hemmeligt eller med magt havde bortfjernet den, skulde han
være under anathema. Men Valdemar døde år 1375 for Herrens menneske
vorden. Han skænkede ligeledes samme kirke et bæger af rent guld, hvoraf
der blev forfærdiget en kalk.

K

1) jf. foregående nr. 376 samt brevene til Næstved og Ringsted, ndf. nr. 393 og 394.

1378. 10. april.

378

Bertold Wusseke, præst, erklærer at skylde biskop Niels af Roskilde 200
mark stralsundisk, for hvis betaling Suhm den ældre af Jasmund, Gerlak
Schmatzhagen, Anton v. d. Buge og Herman v. Jasmund går i borgen.
Original i rigsarkivet.

Nr. 379
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ertold Wusseke, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i gæld til
den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde,
eller hans efterfølger for 200 mark stralsundiske penge i medfør af et sandt
lån, der er givet mig af denne, og som fuldt ud skal betales ham eller hans
efterfølger af mig eller mine arvinger på tro og love til nu førstkommende
sankt Mortensdag i byen Stralsund, i rede penge og ingen anden værdi, på
denne betingelse, at hvis jeg ikke betaler nævnte sum penge til foranførte
termin, da forpligter jeg mig og mine arvinger urokkeligt på tro og love
uden nogen som helst anledning til indsigelse i kraft af dette brev til at befri
denne herr Niels, biskop, og hans efterfølgere fra ethvert tab og enhver mo
rarente, som de måtte sige at have pådraget sig på grund af disse penge, der
ikke blev betalt til den tilbørlige termin. Og vi Suhm den ældre af Jasmund,
Gerlak Schmatzhagen, Anton v. d. Buge og Herman v. Jasmund afgiver
med dette brev løfte på vor gode tro sammen med nævnte herr Bertold med
sammenlagte hænder og in solidum om en ufortøvet betaling af nævnte 200
mark stralsundisk til omtalte herr Niels, biskop, eller dennes efterfølger,
ubetinget at foretage til ovenanførte termin på foranførte måde, idet vi
urokkeligt forpligter os under overholdelse af vort løfte på een gang og in so
lidum til fuldstændig betaling af disse penge til foranførte termin uden no
gen som helst indvending, ligeledes uden enhver fordring, indsigelse og tilta
le fra denne herr Bertold, hovedskyldneren. Til klart vidnesbyrd om alt det
te er mit segl hængt under dette brev, tillige med segl tilhørende alle de for
anførte, der aflagde løfte sammen med mig. Givet i det Herrens år 1378 lør
dag før palmesøndag.

B
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1378. 14. april. Stralsund.

Hartvig v. Pul, Mathias Wiese, rådmænd, og Vilhelm v. Horn, borger i
Thorn, erklærer at have modtaget 13 pakker klæde, et fad med klæde fra
Arras, et fad med klæder og krydderier, to fade med ris og mandler og 76
piber olie af drosten herr Henning Podebusk fra Kristian Rudigers skib, der
strandede ved Helsingborg omkring mikkelsdag.
Afskrift i Danzig.
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i, nemlig Hartvig v. Pul, Mathias Wiese, rådmænd, og Vilhelm v.
Horn, borger i Thorn, erklærer over for alle, der får dette brev at se
eller hører det læse, idet vi med dette brev offentligt erkender, at vi af det
gods, der med Kristian Rudigers skib - o, ve - led skibbrud på havet nær
Helsingborg omkring sidst forbigangne sankt Mikkelsdag, har modtaget
dette nedenfor anførte gods af den mægtige og strenge ridder herr Henning
Podebusk den ældre, Danmarks riges drost, nemlig 965 ‘laken’1) og 144 ‘laken’ fra Arras, som var i 13 ‘pakker’2), forsynet med disse mærker (13 bo
mærker). Fremdeles et fad med 100 laken fra Arras, forsynet med dette
mærke (bomærke). Fremdeles et fad med klæder og krydderier, forsynet
med dette mærke (bomærke). Fremdeles to fade med ris og mandler, forsy
net med disse mærker (2 bomærker) samt 76 piber3) olie. For dette gods gav
vi fornævnte herr Henning tiendedelen for at have reddet samme gods, idet
vi ønsker at holde og med dette brev holder samme herr Henning og hans
folk fuldstændigt sikret og skadesløse for dette ovennævnte gods. Til vidnes
byrd herom og sikkerhed herfor er vore segl hængt under det brev. Givet i
Stralsund i det Herrens år 1378 onsdag efter palmesøndag.

V

1) jf. DRB. III 7 nr. 116 note 3. -2) nedertysk ord i den latinske tekst. - 3) jf. nr. 309 note 5.

1378. 21. april. Ribe.

380

Kristian Luggi, væbner, pantsætter Svendstrup og alt sit andet gods i
Ginding herred og Harsyssel til biskop Jens af Ribe for 80 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ristian Luggi, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
I skal vide, at jeg i medfør af en retmæssig gæld i sandhed står i skyld og
gæld til den ærværdige fader i Kristus herr Jens, af Guds nåde biskop af Ri
be, i hans kirkes navn for 80 mark lødigt sølv, der af mig eller mine arvinger
fuldt ud skal betales til ham eller hans efterfølger i gode og gangbare sølv
penge inden den nærmeste apostlen sankt Jakobs dag på et for ham tilstræk
kelig sikkert sted, for hvilke jeg med dette brev pantsætter og giver ham som
pant mit gods, kaldet Svendstrup, tillige med alt andet gods, såvel øde som
bebygget, i Ginding herred og andetsteds i Harsyssel, hvor det end ligger,
tillige med dets tilliggender, samlet og adskilt, intet undtaget i første og sid
ste instans med hensyn til samme, hvilket efter arveretten tilkommer mig på
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enhver tænkelig måde efter min broder Herman Knudsens død - salig ihu
kommelse - og hvilket på lovlig vis skal indløses af mig eller mine arvinger fra
nævnte herr Jens, biskop af Ribe, eller hans efterfølger til nævnte termin for
fornævnte sum sølvpenge, idet dog denne betingelse er aftalt mellem os, at
dersom jeg svigter med betalingen heraf til den mellem os fastsatte termin,
da skal foranførte gods med retmæssigt købs adkomst frit tilfalde nævnte
herr Jens, biskop af Ribe, eller hans efterfølger på hans kirkes vegne, at be
sidde med rette evindelig. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til
med dette brevs ordlyd at hjemle nævnte herr Jens, biskop af Ribe, eller
hans efterfølger fornævnte gods tillige med dets fornævnte tilliggender og på
enhver måde at fri det fra krav fra hvem som helst og i særdeleshed fra prio
ren og nonneklostret i Stubber og fra herr Niels, præst i Borbjerg. Fremdeles
skal jeg på opfordring frit skøde nævnte herr biskop Jens eller hans efterføl
ger nævnte gods, således som det omtales ovenfor, på Harbo bygdeting eller
på Ginding herredsting, hvor han nu end ønsker det. Jeg binder mig og mi
ne arvinger til uden opspind eller påfund af ethvert slet kneb urokkeligt at
overholde alt dette fornævnte og hver enkelt punkt deraf. Til bevis herfor er
mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de ærværdige
mænd de herrer Oluf, ærkedegn, Jens, kantor, Jens, provst i Jelling syssel,
Tue, provst i Varde syssel, kanniker ved kirken i Ribe, og de velbyrdige
mænd Jens Holk1), Kristian Frellesen og Peder Nielsen, væbnere. Givet i Ri
be i det Herrens år 1378 onsdag i påsken.
1) ifølge seglomskriften »af Ejsbøl«.
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1378. 24. april.

Bertold Wusseke, præst, erkender at skylde biskop Niels af Roskilde 200
mark stralsundisk, for hvis betaling Henning v. Kahlden, Dargeslav v. Barnekow, riddere, Nicolaus Suhm den ældre og Henrik v. d. Lancken går i
borgen.
Original i rigsarkivet.

ertold Wusseke, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i gæld til
den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde,
eller hans efterfølger for 200 mark stralsundiske penge i medfør af et sandt
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lån, der er givet mig af denne, og som fuldt ud skal betales ham eller hans
efterfølger af mig eller mine arvinger på tro og love til førstkommende på
skedag i byen Stralsund i rede penge og ingen anden værdi på denne betin
gelse, at hvis jeg ikke betaler nævnte sum penge til foranførte termin, da for
pligter jeg mig og mine arvinger urokkeligt på tro og love uden nogen som
helst anledning til indsigelse i kraft af dette brev til at befri denne herr Niels,
biskop, og hans efterfølgere fra ethvert tab og enhver morarente, som de
måtte sige at have pådraget sig på grund af disse penge, der ikke blev betalt
til den tilbørlige termin. Og vi Henning v. Kahlden, Dargeslav v. Barnekow,
riddere, Nicolaus Suhm den ældre og Henrik v. d. Lancken, søn af Ertmar,
afgiver med dette brev løfte på vor gode tro sammen med nævnte herr Bertold med sammenlagte hænder og in solidum om en ufortøvet betaling af
nævnte 200 mark stralsundisk til omtalte herr Niels, biskop, eller dennes ef
terfølger, ubetinget at foretage til ovenanførte termin og på foranførte må
de, idet vi urokkeligt forpligter os under overholdelse af vort løfte på een
gang og in solidum til fuldstændig betaling af disse penge til foranførte ter
min uden nogen som helst indsigelse, ligeledes uden enhver fordring, indsi
gelse og tiltale fra denne herr Bertold, hovedskyldneren. Til klart vidnes
byrd om alt dette er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhø
rende alle de foranførte, der aflagde løfte sammen med mig. Givet i det
Herrens år 1378 lørdagen næst før søndagen Quasi modo geniti.

1378. 24. april.

382

Bertold Wusseke, præst, erklærer at skylde biskop Niels af Roskilde 200
mark stralsundisk, for hvis betaling Nicolaus og Henrik v. Rode, Stefan Sessou) og Hartman Segebode går i borgen.
Original i rigsarkivet.

ertold Wusseke, præst, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i gæld til
den ærværdige fader i Kristus herr Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde,
eller hans efterfølger for 200 mark stralsundiske penge i medfør af et sandt
lån, der er givet mig af denne, og som fuldt ud skal betales ham eller hans
efterfølger af mig eller mine arvinger på tro og love til førstkommende på-
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skedag i byen Stralsund, i rede penge og ingen anden værdi, på denne be
tingelse, at hvis jeg ikke betaler nævnte sum penge til foranførte termin, da
forpligter jeg mig og mine arvinger urokkeligt på tro og love uden nogen
som helst anledning til indsigelse i kraft af dette brev til at befri denne herr
Niels, biskop, og hans efterfølgere fra ethvert tab og enhver morarente, som
de måtte sige at have pådraget sig på grund af disse penge, der ikke blev be
talt til den tilbørlige termin. Og vi Nicolaus og Henrik, kaldet v. Rode, samt
Stefan Sessow og Hartman Segebode afgiver med dette brev løfte på vor go
de tro sammen med nævnte herr Bertold, med sammenlagte hænder og in
solidum, om en ufortøvet betaling af nævnte 200 mark stralsundisk til om
talte herr Niels, biskop, eller dennes efterfølger, ubetinget at foretage til
ovenanførte termin på foranførte måde, idet vi urokkeligt forpligter os un
der overholdelse af vort løfte på een gang og in solidum til fuldstændig beta
ling af disse penge til foranførte termin uden nogen som helst indsigelse, li
geledes uden enhver fordring, indsigelse og tiltale fra denne herr Bertold,
hovedskyldneren. Til klart vidnesbyrd om alt dette er mit segl hængt under
dette brev tillige med segl tilhørende alle de foranførte, der aflagde løfte
sammen med mig. Givet i det Herrens år 1378 lørdagen næst før søndagen
Quasi modo geniti.

383

1378. 25. april.

Indførelses brev for Herlug Brimle i Snertinge og Ring.
Eline Gøyes jorde bog.

P ørst et brev om, at Herlug Brimle blev indført i gods i Snertinge og
Ring. Givet søndag efter påske 1378.

384

1378. 30. april.

Evert Moltke, ridder og marsk, pantsætter sit gods i Øksendrup, Svindinge og Frørup sogne til sin svend Otte Strangesen for 70 mark sølv.
Oversættelse i rigsarkivet.

I i vert Moltke, ridder og marsk i Danmark, hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, med Gud.
Alle I, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg bekender, at jeg og mine
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Nr. 385

rette arvinger står i ret og vitterlig gæld og skyld til den velbyrdige mand Ot
te Strangesen, min svend, og hans rette arvinger for 70 mark lødigt sølv efter
kølnsk vægt, at betale sidste ting inden biskoppen og bekenderen sankt Mor
tens dag på et sikkert sted i god mønt, som er gyldig og gængs, for hvilket
sølv jeg pantsætter alt mit gods, der ligger i Øksendrup sogn, i Svindinge
sogn og i Frørup sogn, hvilket gods, som den velbyrdige mand herr Niels Esgesen skødede til mig, med alle dets retmæssige tilliggender, rørligt og urør
ligt, vådt og tørt, intet undtaget, jeg med min frie vilje pantsætter for 70
mark lødigt sølv, men at jeg lovligt skal indløse fornævnte gods på det vilkår,
at skulde det ske, at jeg svigter med det nævnte sølv, så skal den velbyrdige
mand Otte Strangesen beholde samme gods og afgift til det næste år, indtil
det bliver indløst fra ham, og således fremdeles indtil det bliver indløst fra
ham. Fremdeles på det vilkår, at denne velbyrdige mand Otte Strangesen
skal have varsel til sankt Johannes døbers dag på Fynbo landsting, (om at
indløsningen kan ske) til sankt Mortens dag, og så skal jeg fuldt ud betale
ham alle hans penge. Derfor forpligter jeg mig og mine rette arvinger til at
opfylde det, som jeg har lovet den velbyrdige mand Otte Strangesen og hans
rette arvinger, uden nogen hindring eller indsigelse i alle henseender, såle
des som det står skrevet ovenfor. Givet under mit segl år 1378 efter Guds
fødsel på Valborg aften, tillige med segl tilhørende andre gode mænd, som
er herr Lars Pedersen i Frørup, herr Jens Absalonsen, ridder, Niels Friis og
Niels Degn, til vidnesbyrd om det, som står skrevet ovenfor.

1378. 2. maj. Rostock.

385

Jakob Absalonsen, væbner, erkender at have fået Gårds herred i pant af
hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg for 400 lødige mark,
for hvilken han lover at tjene kong Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags
dattersøn, med 20 væbnede mænd.
Original i Schwerinarkivet.

eg Jakob Absalonsen, væbner, erkender og bevidner åbent med dette

J

brev, at jeg af de høje fyrster ög herrer, hertug Albrecht og hertug Hen
rik, hans søn, hertuger af Mecklenburg, har fået det herred, der hedder
Gårds herred, til ret, uindskrænket pant for 400 lødige mark. For de samme
pantepenge skal og vil jeg tjene dem og kong Albrecht, hertug Henriks søn,
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kong Valdemars datterbarn, med tyve væbnede mænd, gode krigere, og
med alle mine borge og befæstninger, som jeg har nu og fremtidig erhver
ver, og med al magt denne krig helt igennem, som de nu har med kongeri
get Danmark, så længe indtil de har en fuldstændig og varig udsoning og et
fuldstændigt og varigt forlig i den samme strid og krig med kongeriget Dan
mark, og jeg vil vende denne tjeneste fuldstændig til det gode for dem uden
nogen form for argelist. At overholde alt dette stadigt og fast lover jeg for
nævnte Jakob Absalonsen, væbner, over for disse fornævnte herrer, hertug
Albrecht og hertug Henrik, hans søn, og kong Albrecht, hertug Henriks
søn, kong Valdemars datterbarn, på min gode tro med dette brev, som jeg
til vidnesbyrd har ladet mit segl hænge under, og som er skrevet og givet i
Rostock år 1378 efter Guds byrd dagen efter de hellige apostle Filips og Ja
kobs dag.

386

1378. 2. maj. Rostock.

Peder Due, væbner, erkender at have jaet Jdrrestads herred, Simrishamn
og Tommerup i pant aj hertugerne Albrecht 2. og Henrik 3. aj Mecklenb urg for 400 lødige mark, for hvilke han lover at tjene kong Albrecht, kong
Valdemar 4. Atterdags dattersøn.
() rigtna l i Sch wc rina rkii 'et.

eg Peder Due, væbner, erkender og bevidner åbent med dette brev, at

J

jeg af de høje fyrster og herrer, hertug Albrecht og hertug Henrik, hans
søn, hertuger af Mecklenburg, har fået Jårrestads herred, Simrishamn og
Tommerup til ret, uindskrænket pant for 400 lødige mark. For de samme
penge for disse panter skal og vil jeg tjene dem og kong Albrecht, hertug
Henriks søn, kong Valdemars datterbarn, med al min magt og hjælp og
med mine borge og befæstninger, som jeg nu sidder inde med og fremtidig
erhverver, denne krig helt igennem, som de nu har med kongeriget Dan
mark, så længe indtil de har en fuldstændig og varig udsoning og et fuld
stændigt og varigt forlig i den samme strid og krig med kongeriget Dan
mark, og jeg vil vende denne tjeneste fuldstændig til det gode for dem uden
nogen form for argelist. At overholde alt dette stadigt og fast lover jeg for
nævnte Peder Due, væbner, over for disse fornævnte hertug Albrecht og
hertug Henrik, hans søn, og kong Albrecht, hertug Henriks søn, kong Val-
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demars datterbarn, på min gode tro med dette brev, som jeg til vidnesbyrd
har ladet mit segl hænge under, og som er givet i Rostock år 1378 efter Guds
byrd dagen efter de hellige apostle Filips og Jakobs dag.

1378. 2. maj. Rostock.

387

Jens Due, væbner, erkender at have Jaet Gdinge herred i pant af hertu
gerne Albrecht 2. og Henrik 3. af Mecklenburg for 500 lødige mark, for
hvilke han lover at tjene kong Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags datter
søn, med 50 væbnede mænd.
Original i Schwerinarkivet.

eg Jens Due, væbner, erkender og bevidner åbent med dette brev, at

J

jeg af de høje fyrster og herrer, hertug Albrecht og hertug Henrik, hans
søn, hertuger af Mecklenburg, har fået Gdinge herred til ret, uindskrænket
pant for 500 lødige mark. For de samme pantepenge skal og vil jeg tjene
dem og kong Albrecht, hertug Henriks søn, kong Valdemars datterbarn,
med 50 væbnede mænd, gode krigere, og med alle mine borge og befæst
ninger, som jeg har nu og fremtidig erhverver, og med al magt denne krig
helt igennem, som de nu har med kongeriget Danmark, så længe indtil de
har en fuldstændig og varig udsoning og et fuldstændigt og varigt forlig i
den samme strid og krig med kongeriget Danmark, og jeg vil vende denne
tjeneste til det gode for dem uden nogen form for argelist. At overholde ak
dette stadigt og fast lover jeg fornævnte Jens Due, væbner, over for denne
fornævnte hertug Albrecht og hertug Henrik, hans søn, hertuger af Meck
lenburg, og kong Albrecht, hertug Henriks søn, kong Valdemars datter
barn, på min gode tro med dette brev, som jeg til vidnesbyrd har ladet mit
segl hænge under, og som er skrevet og givet i Rostock år 1378 efter Guds
byrd dagen efter de hellige apostle Filips og Jakobs dag.

1378. |Før6. majP

388

Didrik v. Dorpen og Henrik v. Unna, rådmænd, lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev til Erik Pileman angående visse sil
demængder, der var blevet frataget, men senere tilbagegivet Johan Klinkrode fra Dorpat samt Lambert Kerkhof og Heineman v. Wurd, borgere i
Stralsund.
Indførelse i St ralsunds liber memorialis.

Nr. 389
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e herrer Didrik v. Dorpen og Henrik v. Unna, rådmænd, lovede at hol
de og overhovedet at bevare de herrer rådmænd i Stralsund sikret og
skadesløse for 11 læster sild, der tilhører Johan Klinkrode fra Dorpat, ligele
des fire læster og een tønde sild, der tilhører Lambert Kerkhof, samt 28 tøn
der sild, der tilhører Heineman v. Wurd, vore medborgere, og som er frata
get dem af Erik Pileman, men gengivet og tilbagegivet fornævnte Heineman
og Henrik Netzebantz, der var udvalgt og indsat som befuldmægtigede af
ovennævnte Johan og Lambert til at oppebære disse sild, hvorfor fornævnte
herrer rådmænd gav nævnte Pileman stadens åbne brev, der taler om
nævnte punkter.

D

1) indførelsen er den 5. på siden, der som overskrift har År 78, men er rimeligvis indført før
6. maj, da håndskriftets næste side er dateret I det Herrens år 1378 omkring Johannes ante

portam latinam.
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1378. |Før 6. maj |!>

HerrJohan Sehulow lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for
deres brev angående arvegodset efter Edelheid v. Zynderen, der var efter
ladt i København.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

érr Johan Sehulow lovede at holde de herrer rådmænd skadesløse an.gående noget arvegods, der var efterladt i København af Edelheid v.
Zynderen, og som skal inddrives sammesteds af Detmar v. Kampen, således
at ingen påmindelse eller nogen retssag i fremtiden skal følge efter, og der
blev givet samme Detmar åbent brev herom, nemlig stadens anbefalings
brev.

H

l)jf. nr. 388.

1378. [Før 6. majP
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Herr Didrik v. Dorpen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse
for deres løfte til Erik Pileman, som havde frataget og erstattet Lambert
Kerkhoffire læster og een tønde sild.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

érr Didrik v. Dorpen lovede i sit og i alle sine arvingers navn at holde de
.herrer rådmænd i Stralsund sikret og skadesløse for dette løfte, som
disse aflagde til Erik Pileman i deres åbne brev med hensyn til fire læster og

H
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Nr. 392

een tønde sild, der tilhører Lambert Kerkhof, og som samme Pileman hav
de frataget denne, og som var betalt samme Lambert med penge af denne
Pileman, således at fornævnte Lambert, dennes arvinger eller hvem som
helst i hans navn på ingen måde i denne henseende skal påminde, sagsøge,
hindre eller på nogen som helst måde fortrædige fornævnte Erik Pileman,
hans arvinger, hans venner og hans tjenere på grund af fornævnte sager, for
hvilket fornævnte rådmænd indestår.
1) jf. nr. 388.

1378. I Før 6. maj1»

391

Henze Gildehus lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse for de
res løfte til Erik Pileman, som havde frataget og erstattet Johan Klinkrode,
borger i Dorpat, 11 læster sild.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

enze Gildehus lovede i sit og alle sine arvingers navn at holde de her.rer rådmænd i Stralsund sikret og skadesløse for dette og for dette
løfte, sådan som og hvilket disse rådmænd har aflagt til Erik Pileman i deres
åbne brev med hensyn til 11 læster sild, der tilhører Johan Klinkrode, borger
i Dorpat, og som samme Pileman havde frataget denne, og som til gengæld
var blevet betalt med penge, dog således at fornævnte Johan, hans arvinger
eller en eller anden i hans navn på ingen måde i denne henseende skal på
minde, sagsøge, hindre eller på nogen som helst måde fortrædige fornævnte
Pileman, hans arvinger, venner, hjælpere og tjenere på grund af fornævnte
sager, for hvilket ovennævnte rådmænd indestår.

H

1) jf. nr. 388.

1378. |Før6. majP

392

Henrik Rudinghusen lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse
for deres løfte til Erik Pileman, som havde frataget og erstattet Heineman v.
Wurd 28 tønder sild.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

enrik Rudinghusen lovede i sit og alle sine arvingers navn at holde de
. herrer rådmænd i Stralsund sikret og skadesløse for dette og for et så
dant løfte, sådan som og hvilket disse rådmænd har aflagt til Erik Pileman i

H
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deres åbne brev med hensyn til 28'tønder sild, der tilhører Heineman v.
Wurd, og som samme Pileman havde frataget ham, og som til gengæld var
blevet betalt med penge, således at fornævnte Heineman, hans arvinger el
ler en eller anden i hans navn på ingen måde i denne henseende skal påmin
de, sagsøge, hindre eller på nogen som helst måde fortrædige fornævnte Pi
leman, hans arvinger, hans venner, hjælpere og tjenere på grund af for
nævnte sager, for hvilket ovennævnte rådmænd indestår.
1) jf. nr. 388.

393

1378. 6. maj.

Broder Troels, abbed i Skovkloster i Næstved, og menige konvent samme
steds erklærer, at de har modtaget 60 mark penge af ridderen herr Oluf
Bjørnsen, eksekutor af kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
Original i rigsarkivet.

roder Troels, abbed i sankt Peders kloster i Næstved, og hele det me
nige konvent sammesteds til alle troende kristne, til hvis kundskab det
te brev måtte nå, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, hvem det vedkommer el
ler på enhver måde i fremtiden vil kunne vedkomme, at vi af den velbyrdige
mand, vor særlige velgører, herr Oluf Bjømsen, ridder, eksekutor af den
stormægtige fyrste herr Valdemars - lykkelig ihukommelse - fordum de Dan
skes konges testamente, fuldt ud har oppebåret 50 mark sølv i hvid mønt,
nemlig i sterlinger på fire lybske (penninge), og ti mark i hul mønt, frit at
anvende til vort klostets tarv. Idet vi derfor ønsker at gøre kærlig gengæld
for den nydte velgerning, forpligter vi os med dette brev til hver dag at højti
deligholde en messe ved det hellige kors’ alter, der er opført i den søndre side
af vort kor, til bod for ovenfor omtalte konges sjæl, så længe vort kloster be
står. Og for at ikke erindringen om denne begivenhed for hurtigt skal ud
slettes af de fremtidiges hjerter, bekræfter vi, at vort gods i Holløse i Flak
kebjerg herred og vort gods i Trælløse i Tybjerg herred, der har en værdi af
en mark korn i årlige afgifter, fuldstændigt skal henlægges til brødrenes
bord til deres større trøst med det formål, at man daglig skal holde fornævn
te messe. Men hvis førberørte gods skulde blive hærget af ildsvåde, udplynd
ring eller en hvilken som helst anden hændelig fare - det ske ikke - da erklæ
rer vi med dette brev, at en mark korn af vore visse afgifter hvert år skal læg-

B

283

6. maj 13 78

Nr. 394

ges til brødrenes fornævnte bord til deres trøst som fornævnt med den yder
ligere tilføjelse, at vi hvert år på biskoppen sankt Severinus’ dag skal holde
fornævnte konges årtid på så højtidelig en måde vi formår. Men den til en
hver tid værende abbed skal på samme dag, nemlig sankt Severinus’, veder
kvæge og glæde brødrene med tre gode retter ud over det almindelige og
sædvanlige traktement og med en tønde tysk øl og uden tvivl opvarte dem,
som det siges ovenfor. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge un
der dette brev. Givet i det Herrens år 1378 på Lille sankt Hans dag.

1378. 6. maj.

394

Brodér Jens, udvalgt abbed i Ringsted kloster, og menige konvent sam
mesteds erklærer, at de har modtaget 60 mark penge af ridderen herr Oluf
Bjørnsen, eksekutor af kong Valdemar 4. Atterdags testamente.
Original i rigsarkivet.

roder Jens, udvalgt og bekræftet til abbed i Ringsted, og hele det me
nige konvent sammesteds til alle troende kristne, til hvis kundskab det
te brev måtte nå, hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, hvem det vedkommer el
ler på enhver måde i fremtiden vil kunne vedkomme, at vi af den velbyrdige
mand, vor særlige velgører, herr Oluf Bjømsen, ridder, eksekutor af den
stormægtige fyrste herr Valdemars - lykkelig ihukommelse - fordum de Dan
skes konges testamente, fuldt ud har oppebåret 50 mark i hvid mønt, nemlig
i sterlinger på fire lybske (penninge), og ti mark i hul mønt, frit at anvende
til vort klosters tarv. Idet vi derfor ønsker at yde kærlig gengæld for den nyd
te velgerning, forpligter vi os med dette brev til hver dag at holde en messe
ved det alter for sankt Andreas, der er opført af os mod vest i vort kor, til
bod for ovenfor omtalte konges og hans forfædres sjæle, så længe vort klo
ster består, for hvilke penge vi har besluttet at lade indløse vort for tiden
pantsatte gods i Skellerød, der har en værdi af en mark korn i årlige afgifter,
og til daglig afholdelse af fornævnte messe fuldstændigt at henlægge det til
brødrenes bord til deres yderligere trøst. Men hvis fornævnte gods skulde
blive hærget af ildsvåde, plyndring eller en hvilken som helst anden tilfældig
fare - det ske ikke - da erklærer vi med dette brev, at en mark korn af vore
visse afgifter hvert år skal lægges til brødrenes fornævnte bord til deres trøst
som ovenfor nævnt med den yderligere tilføjelse, at vi hvert år på biskoppen
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sankt Severinus’ dag skal holde fornævnte konges årtid på så højtidelig en
måde, vi formår. Men den til enhver tid værende abbed skal på samme dag,
nemlig sankt Severinus’, vederkvæge og glæde brødrene med tre gode retter
udover det almindelige og sædvanlige traktement og uden tvivl opvarte
dem, som det siges ovenfor. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1378 på Lille sankt Hans
dag.

395

I1378I1) 6. maj. Brügge.

Oldermændene og de tyske hansekøbmænd i Brügge meddeler \Lübeck\,
at forhandlingerne med greven af Flandern og hans stæder er blevet forlæn
get til den 7. maj, at mænd fra Normandiet i mellemtiden har kapret 13 ski
be på Zwijn, ladet med gods fra Preussen, hvorfor vi beder Eder venligt og
indstændigt om, at I vil skrive disse tidender, så snart I kan og formår, til al
le de stæder, som har sæde hos Eder og som hører til købmandens ret, og
også til fredeskibene, hvis der ligger nogen i Øresund, at de skal advare folk
mod at sejle gennem Sundet’, og at de under affattelsen af brevet har mod
taget sikre efterretninger om, at normannerne yderligere har kapret 10 skibe
og blokerer både Zwijn og Maas.
Afskrift i Danzig.
1) jf. nr. 402 § 16 samt kong Karl 5. af Frankrigs brev af i 1378| 14. august om de 23 kapre
de skibe, Hanserec. II 182 nr. 168.
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1378. 7. maj.

Bernhard v. Schauenburg, provst ved kirken i Hamburg, stadfæster efter
opfordring af greverne Henrik 2. og Klaus af Holsten og med samtykke af
herr Johan, sognepræst i Rendsborg, det vikardømme ved kirken i Rends
borg, som St. Gertrudspræstegildet har indstiftet sammesteds åf gods og af
gifter på nedenforanførte steder: For det første i landsbyen Rade et tredie dels bol, fremdeles i Borgstedt tre bol, fremdeles et halvt bol tillige med et
område i Hobek, fremdeles to områder i Hassmoor, fremdeles et bol i lands
byen Jevenstedt, fremdeles et bol i landsbyen Jermerstorppe, fremdeles et
bol i marken uden for landsbyen Rade tillige med en lille sø, som kaldes
Trentze, og med brænde i Schalkeborch\
Vidisse af 1462 5. maj i Rendsburg.
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Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Giistrow at undersøge den
klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod to væb
nere og Jern andre lægmænd fra samme stift, som efterstræber ham på liv
og gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde stad eller stift.
Original i St ralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, tii sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Giistrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Peter
Stubbe, Henning Gurnitze, væbnere, Martin Wuste, Kristian Makup, Povl
Sivaart, Korthals v. Raven, Vidantus v. Brezen og Henrik Schacht, læg
mænd i nævnte stift, forulemper samme angående nogle heste og aftalte
pengesummer, der tilhører denne, jorder, besiddelser og andre ejendele.
Men da nævnte klager, som han forsikrer, med føje er bange for magten hos
de nævnte, der forulemper ham, og ikke i sikkerhed kan møde dem i staden
eller stiftet Roskilde, pålægger vi dig, gode søn, ved apostolisk brev, at du ef
ter at have stævnet parterne skal påhøre sagen og bringe den til tilbørlig af
slutning, idet du ikke giver adgang til appel eller tillader, at der påløber ren
ter, og sørge for, at det, du erklærer, urokkeligt overholdes under trussel om
kirkens straf. Men hvis de vidner, som bliver udmeldt, undslår sig af hensyn
til gunst, had eller frygt, skal du under trusel om lignende straf uden at give
adgang til appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sandheden. Givet
ved S. Pietro i Rom den 7. maj i vort første pontifikatsår.

U

1378. 8. maj. Slesvig.

398

Notarialvidne aj Torsten Nielsen, gejstlig i Slesvig stift, at Jens, provst i
Slesvig og væmeherre for provst, dekan, prælater og kapitel i Schwerin, på
lægger alle gejstlige myndigheder at kundgøre, at han har annulleret de for
holdsregler, som biskop Melchior af Schwerin og hans officialer Vilhelm Pokelenten, Nicolaus Scherer, Jakob Plotze og Henrik Buwman og Henrik
Mauricii, ærkedegn i Rostock, dennes officialJohan Rumescotelen samt Jo
han Cletzeken, offentlig notar, har taget imod hinanden i en strid om den
gejstlige jurisdiktion, og befaler de opsætsige at give møde i Slesvig med
henblik på bilæggelse af stridighederne, idet han agter at anmode det apo
stoliske sæde om at medvirke hertil.
Stærkt beskadiget original i Hamburg Staatsbibliothek.
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ens, provst ved kirken i Slesvig, dommer og værneherre for de ærværdige

J

mænd, de herrer provst, dekan, prælater og kapitel ved kirken i Schwcrin, til.... alle kirkers og kapellers sognepræster, stedfortrædende sogne
præster, kapellaner, præster, gejstlige og offentlige notarer, af hvilken bis
koppelig værdighed, fornemhed .... de end kan være, og i øvrigt overalt,
hilsen med Gud og urokkelig lydighed mod vore befalinger.
For længst er der ved erklæringer af provsten og ærkedegnene ved kirken
i Schwerin og ved stævninger af menighederne ...... Til klart vidnesbyrd
om alt dette befaler vi, at dette vort skridt skal skrives og offentliggøres af
nedenforanførte notar, og vi har befalet, at det skal bestyrkes ved, at vort
segl hænges under. Givet, handlet og erklæret i Slesvig i koromgangen ved
kirken i Slesvig i det Herrens år 1378 i den første indiktion den 8. maj i af
tentimen eller deromkring i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr
Gregor 11.s, ved Guds forsyn paves ottende pontifikatsår^) i nærværelse af
de hæderværdige mænd de herrer Regner Sønniksen, skatmester, Jens Bu
der, Peder ..... Valdemarsen, evige vikarer ved fornævnte kirke i Slesvig,
og Det lev Smiter, skolemester sammesteds, som særligt tilkaldte og udbedte
vidner til det fornævnte. {Notarmærke) Og jeg Forsten Nielsen, gejstlig i
Slesvig stift, ved kejserlig myndighed offentlig notar, har sammen med de
foranførte vidner personlig overværet disse ...... afsagte kendelser og
nævnte biskop Melchiors kasseringer og annulleringer af deres skridt og alt
det andet, mens det gik således til, men eftersom jeg var forhindret af andre
stærkt nødvendige ærinder, har jeg omhyggeligt ladet det nedskrive ved en
anden, men jeg har opsat det i denne offentlige form og efter opfordring og
anmodning signeret det med mit vanlige mærke og mit sædvanlige navn til
vidnesbyrd om alt det fornævnte.

1) lakuner som følge af beskadigelsen. - 2) den stærkt ødelagte, del af teksten, som vedrører
forholdene i Schwerin stift, er udeladt. - 3) Gregor 11. døde 1378 26. marts, hvilket endnu ik
ke må have været udstederen bekendt.
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(13)78. 13. maj. Næstved.

Kong Oluf tildømmer Torkil Nielsen alt det gods i Gårds herred, som han
arvede efter sin fader Niels Birgersen.
Afskrift i Lunde bogen.
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Nr. 400

luf, af Guds nåde De Danskes, Venders og Goters konge, til indbyg
gerne i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Torkil Nielsen, søn af
og ret arving efter Niels Birgersen, noget gods, nemlig Skepparslov, Isgrannatorp, Mansdala, Lithe, Svenstorp, Bjårnhult og en gård i Vram i Gårds
herred hos Eder, som efter arveretten er tilfaldet ham efter hans elskede fa
ders død og aldrig senere af ham er afhændet til nogen, frit at besidde, idet
vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med nævnte gods mod
samme Torkil Nielsens vilje. Givet i Næstved i året (13)78 dagen efter sankt
Nereus’ og sankt Achilleus’ dag med Niels Drage som vidne.

O

1378. 25. maj.

400

Erik Nielsen af Hørsholm, høvedsmand pd Søborg, slutter overenskomst
med herr Ludvig Andersen om gods i Skåne samt om øen Hven, som var
pantsat til dennes fader herr Anders Pedersen af Alnarp af kong Kristoffer
2. for 340 mark lødigt sølv.
Afskrift i vidisse i rigsarkivet.

ik Nielsen af Hørsholm, høvedsmand på borgen Søborg, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg efter moden be
slutning og efter velovervejet råd af vore venner på begge sider i anledning
af et brev, der berører gods i Skåne, nemlig i Nørre Sæby, gods i Nørreskov
herred, nemlig i Gråmanstorp, gods i Orkelljunga sogn, i Lomma i Bara
herred, samt øen Hven, som af den berømmelige fyrste herr Kristoffer, for
dum de Danskes konge, ved hans åbne brev1) blev pantsat til ridderen herr
Anders Pedersen af Alnarp for 340 mark lødigt sølv, er kommet overens
med den velbyrdige mand herr Ludvig, søn af samme herr Anders, på den
ne måde, nemlig at jeg inden næste Mortensdag skal tilbagegive samme herr
Ludvig fornævnte gods og overgive det i hans hånd med undtagelse af øen
Hven, hvilken ø Hven skal følge mig og mine arvinger, at råde over efter
min vilje, og ligeledes at hvis jeg ikke inden den nævnte frist som ovenfor an
ført overgiver ham fornævnte gods, forpligter jeg mig uden al svig til at til
bagegive og overgive samme herre det føromtalte brev. Hvis ydermere
nævnte gods på retmæssig vis indløses af mig eller mine arvinger, da binder
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jeg mig med min korporlige edz^ til at give fornævnte herr Ludvig - til ham
selv eller hans arvinger ved mig eller mine arvinger - 220 mark lødigt sølv
inden tre måneder, efter at godset er indløst. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd,
nemlig herr Tue Galen, gælker i Skåne, og herr Peder Grubbe af Skullerup.
Givet i det Herrens år 1378 på paven sankt Urbans dag.
1) kendes ikke. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 79 note 1.

1378. |Efter27.maj|1>

401

Herr Didrik v. Unna lover at holde rådmændene i Stralsund skadesløse
for deres brev til Erik Pileman angående lidt under 12 læster sild, som Rolev
v. Wilde agter at afkræve denne.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

err Didrik v. Unna lovede at holde de herrer rådmænd skadesløse med
.med hensyn til 12 læster sild minus to tønder, som Rolev v. Wilde agter
at afkræve Erik Pileman med stadens anbefalingsbrev, således at hvad der
end bliver udbetalt af fornævnte Erik Pileman til nævnte Rolev for nævnte
sild, skal ingen yderligere påmindelse følge dem i fremtiden.

H

1) indførelsen er den sidste på en side, hvor den trediesidste indførelse er dateret I det Her

rens år 1378 omkring Kristi himmelfartsdag.
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1378. |Efter| 30. maj. Stralsund.

Reces af hansedagen i Stralsund.
Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1378 søndagen næst før pinsedag forsamledes de herrer
rådsudsendinge fra søstædeme i Stralsund, nemlig fra Lübeck de herrer
Simon Swerting og Johan Lange, fra Hamburg Kristian Ritter og Lydeke
Holdenstede, fra Rostock Ludvig Kruse og Johan Nachtraven, fra Wismar
Johan Zurow og Markvard Bantzekow, fra Stettin Markvard Vorrad, Johan
Deneke og Tideman Wakker, fra Greifswald Arnold Lange og Henrik
Schuppelenberg, fra Kolberg Johan Borwold, fra Preussen fra Elbing Hart
vig Beteke, fra Thorn Johan Westerrode, fra Danzig Henning Lankow, fra
Kampen Evert Bose, fra Zutphen Tideman van Walle, fra Stralsund Ber-

[Efter] JO. maj 13 78
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tram Wulflam, Herman v. Rode, Johan Ruge og Lydeke v. Kulpe og gennemdrøftede disse nedenforanførte sager.
<1> .......1)

<2> Fremdeles er de kommet overens om, at fredeskibene allesammen
med samme udrustning og bekostning skal forblive på havet lige til sankt
Mortens dag, men nu på sankt Hans dag skal rådmændene komme tilbage
igen fra koggerne, og de skal sejle videre derhen, hvor de ved, at sørøverne
er, og hvis de finder dem et eller andet sted på borge eller andetsteds, og de
kræver sørøverne udleveret, hvis der bliver gjort modstand deri mod dem, så
skal de anse dem, der ikke vil udlevere dem til dem og er dem behjælpelige
og giver dem husly, for lige så skyldige som sørøverne. Dette har de fra Ro
stock og fra Wismar ikke samtykket i.
<3 4> ......2)
<5> Fremdeles har de aftalt angående maningen om Bertold Nienborgs
kogge og om Heine v. Endes kogge på den måde, at enhver skal forelægge
det for sit råd og give svar tilbage derom på næste møde.
<6-11 > ......3>
<12> Fremdeles har stædeme krævet 200 lødige mark af dem fra Got
land og ikke mindre til erstatning for de omkostninger, som de har haft i
den danske krig, og de har ikke fået dem, og de vil forelægge det for deres
råd og skrive et svar derom til dem fra Lübeck med det første.
<13> ..... 4)
<14> Fremdeles har stædeme bedt sendebudene fra Preussen om, at de
anmoder højmesteren af Preussen om, at han skal lade skibe sejle ud fra sit
land og ikke tilbageholde nogen, før svarene kommer tilbage på de breve,
som er sendt til Frankrig, England, Flandern og Danmark, og hvis mesteren
ikke vil gøre det, så har de samme sendebud spurgt, hvad stædeme da vil
gøre ved det. Dertil siger de således, at de endnu ikke har truffet beslutning
om det, men det vil enhver forelægge for sit råd og give dem svar derpå til
næste møde, når svarene på brevene er kommet tilbage.
<15> Fremdeles har herr Evert Bose fra Kampen klaget over Henneke
Limbæk, at han har taget en kogge fra deres borgere, og begærer, at man
maner ham derom på næste møde, hvortil Henneke Limbæk kommer, og
hvis han ikke vil slutte forlig derom, så beder herr Evert om, at man ikke vil
gelejde Henneke til nogen stad. Dette vil enhver forelægge for sit råd.
<16> Fremdeles er der sendt breve5) til greven af Flandern og hans tre
stæder som svar på deres breve og specielt for at slutte forlig om den selvI' •
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tægt, uret og hån, at købmanden blev arresteret med sit gods og sat i fæng
sel, og også om den betydelige skade, som nu og også i fortiden er gjort i gre
ven af Flanderns farvand fra Normandiet og fra andre stæder, og også om
at sætte Arnold Lewerk i fængsel, fordi han har været genstridig over for
købmanden6^, og de begærer (i brevene), at greven og hans tre stæder skal
lade købmanden forblive ved sin gamle ret og frihed, som privilegierne udvi
ser. Desuden er det skrevet til dem, at højmesteren fra Preussen ikke vil lade
de skibe, der nu er i hans land, sejle gennem Øresund på grund af den store
skade, der nu er sket foran Zwijn. Derfor har stæderne sendt breve til høj
mesteren og lader ham bede om, at han skal lade skibene sejle, og det har
sendebudene fra Preussen påtaget sig at forrette hos ham, som de bedst kan
og formår7).
<17-23> ...... 8)
<24> Fremdeles er stæderne blevet enige om, at de nu til sankt Jakobs
dag igen vil overtage borgene i Skåne, nemlig Helsingborg, Skanør, Falsterbo og Malmø, fra herr Henning Podebusk, og er blevet enige om, at de vil
overlade dem til herr Gregor Swerting og herr Nicolaus Segefrid for tre år,
således at man skal give dem 1000 stralsundske mark om året, og når en af
dem ønsker (at skilles) fra den anden, så skal han sige det til den anden et
halvt år i forvejen. Dette har disse fornævnte herr Gregor og herr Nicolaus
hver især stillet sikkerhed for med deres venner, nemlig herr Gregor med
herr Simon Swerting, sin broder, og herr Jakob Swertsliper og herr Nicolaus
med Herman v. Dorpen og Eler Burow, som det åbne brev9) viser, som er
affattet derom, og de fornævnte herr Gregor og herr Nicolaus skal overholde
deres sager, således som det står skrevet herefter: For det første, at de skal
overholde alt (o.s.v. = nr. 403).
<25> Fremdeles har de fra Stettin og Kolberg underrettet hansestæderne om den urigtige beskyldning, der blev rettet mod dem for et år siden i
Skåne. Derfor har alle stæderne befalet fogederne, at de skal forsvare dem i
alle retfærdige sager og ikke lade øve uret mod dem.
<26> ..... 10)
<27 > Fremdeles begærer han11) fra Mecklenburg og Danmarks riges
råd på begge sider, at stæderne skal komme til deres dagtingning, ligeledes
har de bedt dem fra Lübeck, fra Stralsund, fra Rostock, fra Wismar og fo
geden fra Kampen om, at de skal ride derhen på alles vegne for at opnå det
bedste mellem dem på begge sider og tale med rigets råd om den skade, som
i Danmark er overgået stæderne, og hvis de kan fremme stædernes tarv på
nogen anden vis, at de da udretter det.
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<28> Fremdeles er samtlige stæder blevet enige om, at enhver skal tale
med sit råd, om man vil forlænge det forbund, som de har haft mod Dan
marks rige og mod Norge, når det nu udløber; det skal enhver bringe eller
skrive et svar tilbage om til næste møde.
<29-30> ......12>
1) handler om hansestædernes privilegier i England. - 2) handler om forholdene i Norge. 3) § 6 handler om forholdet til Frankrig, § 7 om Braunschweig, §§ 8-9 om pundtolden, § 10
om forholdet til Rusland og § 11 om Gotland. - 4) handler om forholdet til Braunschweig. - 5)
brevet er optaget ndf. i <29> og trykt Hanserec. II 178 nr. 166, men udeladt her som vedro
rende forholdene i Flandern. - 6) om Arnold Lewerks optræden i Brügge, se Hanserec. II 154
nr. 146, 454 nr. 153b og ndf. i de her udeladte §§ 17 og 21. - 7) jf. ovf. § 14. - 8) §§ 17 og 21
handler om Arnold Lewerk, § 18 om Braunschweig, § 19-20 om forholdene i Flandern, § 22
ligeledes og § 23 om genstridige søfolk. - 9) kendes ikke. - 10) handler om behandlingen af
undvegne skyldnere. - 11) d.v.s. hertug Albrecht. - 12) indeholder brevet til greven af Han
dem, jf. note 5, samt et brev til kongen af England om privilegierne, trykt Hanserec. II 173
nr. 159.

11378. Efter 30. maj P

403

Hansestædernes instrukser for Gregor Swerting og Nicolaus Segefrid, der
udnævntes til høvedsmænd i Skåne.
Afskrift i hanserec esserne.

< 1 > For det første at de skal overholde alt i henhold til det, som de pri
vilegier viser, som kongen og Danmarks riges råd har givet og beseglet for
hansestæderne, både på Skånemarkederne og til alle tider derefter.
<2> Fremdeles angående det skibbrudne gods og vraggods, det skal fo
gederne, hvor det sker, i troskab hjælpe til med, at det bliver bjerget med
hjælp af retskafne mænd for penge, så godt man kan, det skal købmanden
selv råde for.
<3> Fremdeles af skuder, af vogne og af alle ting, hvoraf man er pligtig
til at give noget, det være sig i Skanør, Falsterbo og Malmø, skal man ikke
tage mere end stædemes privilegier viser og derudover ikke beskatte nogen,
og navnlig skal man ikke tage et halvt læs sild af skuder, således som det tid
ligere med urette er sket over for de retskafne mænd.
<4> Fremdeles skal stædernes toldere efter råd af fogederne fra stæderne Skånemarkedet igennem varetage alle fogedier i Skanør, Falsterbo og
Malmø, der ligger uden for borgene, og fogederne fra borgene skal holde
gode retskafne mænd, med hvilke de kan beskytte og beskærme købmanden
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og ikke tilstede nogen at ankre op, hvoraf købmanden kan lide skade, både
til lands og til vands, hvor de har magt til det.
<5> Fremdeles vil stæderne ikke have de herreder, der ligger til borge
ne, og byen Malmø, Helsingborg, Skanør og Falsterbo fordærvet med umå
deholden beskatning og ekstra afgift.
<6> Fremdeles skal borgfolkene fra de fornævnte borge ikke kræve stæ
derne til regnskab for nogen skade på borgene, men gevinst og tab skal de
selv hefte for.
<7> Fremdeles vil stæderne ikke, at man skal tage nogen sild fra fisker
ne at salte til kongen, ej heller skal nogle fogeder købe sild på stranden af fi
skerne til købmandens brug, men enhver købmand må købslå for sig selv.
<8> Fremdeles angående de nye kobberpenge, som man slår i Skåne,
dem behøver ingen købmand tage imod fra den anden undtagen den, der
vil, det skal man befale høvedsmændene på borgene og de andre fogeder, at
de skal overholde det således, at det sker.
<9> Fremdeles er stæderne som helhed blevet enige om, at de vil sende
deres fogeder til Skåne på sankt Jakobs dag, for at de skal forlige fiskerne,
både danske og tyske, i deres leje, fordi der er opstået megen strid derved.
Hvis nogen af fiskerne ikke vil lade sig nøje med det leje, som man anviser
ham, det skal fogedeme dømme strengt over for ham. Det skal enhver
kundgøre for sine mænd før sankt Jakobs dag.
<10> Desuden skal ingen foged optage flamlændere, brabandere, eng
lændere, skotter eller waliser på sit fed og forsvare dem.
<11 > Fremdeles er man blevet enige om pundtolden i Skåne, den skal
enhver foged indkræve fra sine mænd og fra dem, der ligger med ham på
feddet, både i Skanør og Falsterbo, dog skal fogeden fra Kampen oppebære
den samme pundtold i Skanør af englænderne, flamlænderne, skotterne,
waliserne og de andre ikke-tyskere.
<12> Fremdeles i Malmø skal fogeden fra Kampen lade pundtolden
oppebære fra sine borgere, og den tolder, der bliver sat dertil af stæderne,
han skal oppebære den fra alle de andre købmænd, der ligger sammesteds.
<13> Fremdeles er de alle blevet enige om, at de fra Lübeck og fra
Stralsund skal oppebære tolden i Skanør og Falsterbo, og de fra Rostock og
Wismar de skal oppebære tolden i Malmø, og enhver skal bringe både told
og pundtold med til næste møde.
1) instrukserne er optaget i nr. 402 § 24.
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4. juni 1378
1378. 31. maj. Simrishamn.

Nr. 405
404

Ærkebiskop Niels af Lund vidimerer og stadfæster ærkebiskop Esgers
brev af 1322 27. oktober og erklærer, at Tommerup kloster ligeledes skal op
pebære sildetienden af landsbyen og sognet Simrishamn.
Original i rigsarkivet.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det
apostoliske sædes legat, til alle, som får dette brev at høre, kærlighed og
og hilsen med Gud.
Vi vil med dette brev klart lade det komme til alles kundskab, nulevende
og fremtidige, at vi nøje har undersøgt nedenforanførte velbevarede og
uskadte brev, der er forelagt os af den ærværdige fader, broder Peder, ud
valgt abbed i Tommerup, og som har den ordlyd, som følger: Esger, af
Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, til alle, der ser dette brev (o.s.v. =
DRB. II 8 nr. 451). Men vi fornævnte ærkebiskop Niels billiger, bekræfter
og stadfæster til evig tid for dette kloster og konvent alle de foranomtalte nådesbevisninger, idet vi erklærer, at sildetienden fra hele byen og sognet Sim
rishamn tillige med andre tiender i medfør af nævnte nådesbevisning hvert
år ubeskåret skal oppebæres af dette kloster og konvent. Til vidnesbyrd om
denne stadfæstelse og erklæring har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet i Simrishamn i det Herrens år 1378 mandagen før pinse.

N

1378. 4. juni. Vordingborg.

405

Kong Oluf tildømmer for anden gang Torkil Nielsen alt det gods i Gårds
herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
Afskrift i Lundebogen.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbygger
ne i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for anden gang tildømmer nærværende brevviser Torkil
Nielsen, søn af og ret arving efter Niels Birgersen, nedenforanførte gods,
nemlig Skepparslov, Isgrannatorp, Svenstorp, Mansdala, Litha, Bjåmhult
og en gård i Vram med dets tilliggender, som efter arveretten lovligt er til
faldet ham efter samme hans faders død og aldrig senere af ham er afhæn
det til nogen, frit at besidde, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må
befatte sig med nævnte gods eller nogle af dets tilliggender mod samme Torkils vilje. Givet under vort rettertingssegl i Vordingborg i det Herrens år
1378 fredagen før pinse med Niels Drage som vidne.

O
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1378. 6. juni.
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Broder Peder, abbed i As, præsterne Niels Gæsling, Peder og Niels vidimerer kong Magnus’ brev af 1362 4. juni.
Original i det svenske rigsarkiv.

roder Peder, abbed i Ås, Niels Gæsling i Veddige, Peder i Lindberg,
Niels af Vård, præster og sognepræster, til alle, der får dette brev at se
eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at vi har set, hørt og omhyggeligt gennemlæst et brev af
den stormægtige fyrste og berømmelige herre, herr Magnus - salig ihukom
melse - af Guds nåde fordum Sveriges, Norges og Skånes konge, uskrabet,
ustungent, ubeskadiget, umistænkeligt, og som har følgende ordlyd: Mag
nus, af Guds nåde Sveriges, Norges og Skånes konge (o.s.v. = DRB. III 6
nr. 182). Vi fornævnte har derfor til vidnesbyrd om dette eftersyn ladet vore
segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1378 pinsedag.

B

1378. 12. juni. Slagelse.

407

Låse brev for Herlug Brimle på gods i Snertinge og Ring.
Eline Gøyes jorde bog.

E

låsebrev for Herlug Brimle på gods i Snertinge og Ring. Givet i Slagelse
lørdag før trinitatis 13781).

1) herefter tilføjes i jordebogen: Disse fornævnte to breve (d.v.s. dette og nr. 383) lyder også
på mere gods end dette foranførte gods i Snertinge og Ring, og er det end ikke fuldt ud sik
kert, om det er det samme gods, herr Mogens Gøye købte og har i varetægt.

408

1378. 24. juni.

Gertrud, enke efter ridderen herr Erik Bamumsen, pantsætter to gårde i
Svinninge til den velbyrdige mand Erik Pileman for ti mark sølv.
Notits af Klevenfeldt i rigsarkivet.

ertrud, enke efter ridderen herr Erik Barnumsen, pantsætter to gårde i
Svinninge til den velbyrdige mand Erik Pileman for ti mark sølv år
1378 sankt Hans dag. Peder Grubbe besegier til vitterlighed.

G

295

24. juni [ 13 78]
1137811) 24. juni. Stralsund.

Nr. 409
409

Henning Podebusk, ridder, kong Olufs drost, meddeler den tyske ordens
højmester Winrich v. Kniprode, hvorledes han har ordnet bjergningen aj
det skibbrudne gods ved Helsingborg og lover at skrive til Thorn, hvad hans
foged måtte berette om yderligere bjergninger.
Original i Thom.

ed beredvillighed til såre mange tjenester og med ønske om i tilbørlig
underdanighed at være til behag i alt2\
I skal vide, nådige herre, at vi har forstået Eders brev vel, som I sendte os
om det skibbrudne gods, om hvilket vi skrev tilbage til Eders nåde, at vi af
godset har bjerget 963 ‘laken’ og 70 piber olie. Disse kom i vor varetægt, det
havde vi eet brev på og de det andet. Da vi allerede havde bjerget det for
nævnte gods, og det var i vor varetægt, da tilbød vi dem godset - altsammen igen, forudsat at de selv havde bjerget og opbevaret det og selv havde tørret
det, og sagde til dem, at hvad de kunde bjerge af alt det gods, som var i det
fornævnte skib, det undte jeg dem altsammen vel. Da sagde de således, at
de ikke kunde gøre det, og det var umuligt for dem at gøre. Da bad de os for
Guds skyld om, at vi vilde gøre det og tage fuld arbejdsløn for det. Da de
helt indrømmede det, da sagde vi, at vi ikke vilde gøre det, vi vilde have fuld
arbejdsløn for det, hvis vi skulde gøre det. Det har vi deres åbne brev på, vel
beseglet. Og vi har deri handlet bedre, end I selv havde gjort, hvis det var
sket i Eders land og indtruffet der på sådan måde, og kunde ikke have hand
let bedre deri, end vi havde gjort. Fremdeles skal I vide, at vi af de fornævn
te ‘laken’ tilbageleverede dem 944 laken efter stædernes råd. Og deriblandt
var der omkring 500 ‘laken’, der endnu havde segl og mærker. Fremdeles
skal I vide, at de sagde, at der var 15 pakker der. Deraf blev der ikke fundet
mere end fjorten pakker, deri var det fornævnte klæde, der er nævnt her
foran. Da de sagde, at der ikke var mere, da beskæftigede vi os ikke mere
dermed og befalede heller ikke nogen at søge og befalede heller ikke nogen
at lade være. Men hvad de kunde bjerge, det undte vi dem vel af hele vort
hjerte. Og fra den tid, da vi bjergede de fornævnte pakker, hvori det for
nævnte klæde var, (skete det,) at i tre uger derefter kunde ingen mand kom
me ud på vandet på grund af storm og uvejr. Fremdeles skal I vide, at efter
den tid har en rådmand, der hedder herr Hartvig Pul, sagt os klart, at der er
fundet flere ‘laken’ der, som de siger, og bad os om, at vi vilde tale med fo
geden derom og pålægge ham et svar derom. Nu har vi haft så mange hverv
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på rigets vegne, at vi ikke endnu kunde komme til at tale med ham. Da vi
kom til landet, da var han i Tyskland. Så snart vi kan komme til at tale med
ham, hvad han beretter for os, det vil vi gerne tilskrive dem i Thorn. Lev vel
i Kristus og byd over os som over Eders tro tjener. Skrevet i Stralsund på
sankt Johannes Døberens dag under vort segl.
Ved mig Henning Podebusk, ridder, drost hos den berømmelige Oluf,
Danmarks konge.
1) jf. nr. 309, 355 og 379. - 2) adressen står på brevets bagside: Dette brev skal med ærbø
dighed overgives til den velbyrdige mand og stormægtige herre herr Winrich v. Kniprode, høj
mester /or de tyskes hellige jomfru Maries hus.

410

1378. 27. juni. Gottorp.

Detlev Stamp, ridder, kvitterer grev Henrik 2. af Holsten og Stormam for
560 mark penge, som greven skyldte Hartvig Brøger mod pant i Haderslev,
men som denne atter skyldte Detlev Stamp.
Original i rigsarkivet.

eg Detlev Stamp, ridder, erkender og bevidner åbent med dette brev over

J

for alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, at jeg nærmeste søn
dag efter sankt Johannes Døberens dag af grev Henrik af Holsten og Stormarn har oppebåret 560 mark penge i gode penge, som han skyldte Hartvig
Brøger, for hvilke Hartvig havde Haderslev i pant af ham, hvilke penge
skyldtes mig fornævnte Detlev og var lovet Hartvig Brøger til tro hånd. Ved
rørende disse forskrevne 560 mark erklærer jeg Detlev Stamp, ridder, og mi
ne rette arvinger den forskrevne grev Henrik af Holsten og Stormarn og hans
rette arvinger for kvit, ledig og fri fra ethvert krav uden argelist og udflug
ter. Til vidnesbyrd har jeg hængt mit segl under dette brev, der er skrevet på
Gottorp år 1378 efter Guds byrd nærmest følgende søndag efter sankt Jo
hannes Døberens dag.

411

1378. 2. juli. Oresten.

Ridderen Ebbe Piik oplader gården Ørathorp i Orby sogn, som han hav
de fået af Anund Degn, til Tyge Puder.
Original i rigsarkivet.

eg Ebbe Piik, ridder, hilser alle gode mænd, der ser dette brev eller hører
det læse, evindelig med Gud.

J
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Jeg erkender med dette mit åbne brev, at jeg til den velbyrdige mand Ty
ge Puder har opladt alt det gods, som jeg på lovlig og gyldig vis har erhver
vet af den ærlige mand Anund Degn, således som hans åbne brev derom ly
der, nemlig Orathorp i Orby sogn med mølle, fiskevande, laksefisken og åle
fiskeri, ager og eng, vådt og tørt, og alt det, der ligger dertil, intet undtaget,
bortset fra Hajom, til evig besiddelse, fra mig og mine arvinger og til ham og
hans arvinger, og jeg skøder ham det fornævnte gods i overensstemmelse
med alle landskabslove og med alle de rettigheder, hvormed det fornævnte
gods er kommet mig i hænde. Og til vidnesbyrd og yderligere stadfæstelse
beder jeg om, at segl tilhørende de gode mænd, nemlig Peder Ribbing og
Bent Knudsen, må blive hængt under dette brev sammen med mit eget segl.
Skrevet på borgen Oresten i det Herrens år 1378 nærmeste fredag inden ot
tendedagen efter de hellige apostle Peters og Paulus’ dag.

1378. 6. juli.
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Fikke Moltke, Jakob Halvegge, Lars og Jens Rud meddeler kong Oluf, at
de har indført herr Ture Knudsen, ridder, i gods i Forlev.
Afskrift fd det kongelige bibliotek og i rigsarkivet.

ikke Moltke, Jakob Halvegge, Lars Rud, Jens Rud til den stormægtige
og magtfulde fyrste, deres såre kære herr Oluf, af Guds nåde de Dan
skes, Venders og Goters konge, hilsen og deres redebonne og villige tjeneste i
alle forhold.
Efter opfordring i Eders brev, som vi med sømmelig ærbødighed har
modtaget, har vi indført nærværende brevviser herr Ture Knudsen, ridder,
i korporlig besiddelse af gods i Forlev i Slagelse herred, således som landets
love kræver det, og det vil vi bevidne ved at hænge vore segl under. Til vid
nesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år
1378 på ottendedagen efter apostlene Petrus’ og Paulus’ dag.

F

1378. 10. juli.

413

Anders Jensen af Havnelev, væbner, erkender at have skiftet alt arvegod
set efter Peder Basse og overgiver Barnum Eriksen, ridder, alt det gods, der
tilfaldt dennes hustru Edle.
Original i rigsarkivet.

Nr. 414
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Anders Jensen af Havnelev, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evin^jkdelig med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg har tilskiftet den gode mand og agtværdige herre Barnum Eriksen, ridder, alt det gods, som tilhørte ham efter
Peder Basses død - salig ihukommelse - på min hustru Cecilies og hans hu
stru Edles vegne, og som er faldet som ret arv, idet denne betingelse forud er
optegnet og anført nedenfor, nemlig: Jeg skal med al ret og retfærdighed
oplade hele Uglerup, tre pantsatte gårde i Kisserup, som fornævnte herr
Barnum skal indløse, en gård i Merløse og desuden en gård i Grandløse i
Merløse herred med alle tilliggender, og ‘boskapp’1) til fornævnte Barnum
Eriksen, ridders hånd - og alt andet gods, som er tilbage på Sjælland, og
gods på Falster og alt det gods på Lolland, der er faldet som ret arv efter Pe
der Basses død, skal komme mig - Anders Jensen - i hænde. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under tillige med segl tilhørende de gode mænd,
nemlig herr Oluf Lunge, ridder, herr Ture Knudsen, ridder, herr Mads,
præst, Niels Basse og Mads Pedersen, væbnere. Givet i det Herrens år 1378
på kongen og martyren sankt Knuds dag.
1) dansk ord i den latinske tekst.

414

1378. 22. juli.

Henneke Pedersen kvitterer Esbern Nielsens arvinger for al dennes gæld
til ham mod, at de som erstatning overlader ham den afdødes to gårde i Øl
stykke og Udlejre for fire år.
Original i den amamagnæanske samling.

enneke Pedersen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
- Alle skal vide, at jeg har kvitteret og frigjort mine elskede frænder,
arvingerne efter Esbern Nielsen - god ihukommelse - for al gæld, som sam
me Esbern stod i til mig, såvel for min ham gennem såre mange år ydede tje
neste som for andre gældsposter, der bestod mellem os lige til hans dødsdag,
med det aftalte vilkår, at samme arvinger til vederlag skal tilbagegive og
hjemle mig hans gods, nemlig en gård i Ølstykke, på hvilken Mikkel Jonsen
bor, og en gård i Udlejre, på hvilken Povl Blander bor, fra nu førstkommen
de Mortensdag og således fremdeles i de følgende fire år, frit at råde over til
mit brug tillige med afkastninger, afgifter og alle andre oppebørsler. Men
når de er forløbet, forpligter jeg mig og mine arvinger til at tilbagegive dem
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nævnte gods, medmindre i tilfælde af - hvad Gud afvende - at nævnte gods
bliver lagt øde ved ildsvåde, ran eller anden hændelse fra rigets fjenders si
de, da skal jeg have samme gods til min rådighed, indtil der ydes mig fyldest
for det år eller de år, i hvilket eller i hvilke nævnte gods kan godtgøres at væ
re lagt øde. Givet i det Herrens år 1378 på Maria Magdalene dag under mit
segl tillige med segl tilhørende den gode mand Bo Dårsvend af Vanløse til
vidnesbyrd om det fornævnte.

11378. Før 1. august!1*

415

Oluf Bjømsen fremfører sine klager mod de preussiske stæder.
Afskrift i Danzig.

or det første beskylder han2) skipper Jakob Knarreke og dem, der var
med ham på hans skib, for, at de slog ham hans svend ihjel i hans eget
hus uden ret og skel. Fremdeles at de fra Preussen på et andet tidspunkt for
til landet med deres hjælpere og tog hans gidsler, der indestod ham for 410
nobler. Dem førte de bort med sig, og derefter sendte han sin foged og lod
dem anmode om, at de ikke førte englænderne bort. Så slog de ham en
svend ihjel og skød ham to hingste ihjel og sårede ham seks svende. Det har,
efter hvad han siger, de gjort mod ham, som står skrevet herefter: For det
første Evert v. Telgite, Johan Grote, Bertold v. Grimme, Kristian Knut; fra
Elbing: Klaus Gussøre, Herman Stoting, Arnold Duker, Heine Keweyde,
Egbert Heket, Peter Wilhelmsen, Johan Bodeker; fra Braunsberg: Didrik
Fischer, Johan Rede.

F

1) jf. nr. 417. - 2) afskriften har som overskrift Dette er herr Oluf Bjømsens klager.

|1378. Før 1. august!1)

416

Nicolaus og Thomas v. Hagen indgiver på ny klage til rådmændene i Lü
beck og Stralsund samt fogeden fra Kampen over de preussiske stæder for
henrettelsen af deres broder Fredebern v. Hagen på Bornholm.
Afskrift i Danzig.

enlig hilsen tilforn.

V

I herrer fra Lübeck og Stralsund og fogeden fra Kampen skal vide,
at vi tit og ofte har klaget til Eder over dem fra Preussen, der med vold og

Nr. 417

7. august [1378]
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uret huggede hovedet af vor broder Fredebem v. Hagen tillige med hans
mænd på Bornholm. Og hvad han gjorde, det gjorde han med føje mod sin
herres åbenbare fjender og vidste ikke af nogen stridighed med dem fra
Preussen, og hvad de gjorde, det gjorde de i kong Håkons åbne krig. Og
kongen bistod os også i den sag i Tåmborg over for rigets råd og over for
rådmændene fra stædeme, der var der, og over for herr Johan Volmesten,
og vi henskød os i vor sag til rigets drost, nemlig til herr Henning Podebusk,
og til herr Oluf Bjømsen, og herr Johan Volmesten henskød sig i sin sag til
herr Pleskow, der er borgmester i Lübeck, og til herr Wulflam, borgmester i
Stralsund2), og de forligte os ikke desangående, og vi beder Eder derudover
for Guds skyld og for ærens skyld om, at I videre hjælper os så meget, som
det er ret og rimeligt.
Vi Nicolaus og Thomas, kaldet v. Hagen, skriver dette.
1) klagen videresendtes af Lübeck til de preussiske stæder sammen med nr. 415. - 2) jf.
skildringen af mæglingsbestræbeIseme i nr. 94.

417

11378I1) 1. august. Lübeck.

Rådmændene i Lübeck meddeler (de preussiske stæder), hvad deres rådssendemænd har indberettet om forhandlingerne i Rostock mellem hertugen
af Mecklenburg og Danmarks riges råder.
Afskrift i Danzig.

1 Elskede venner.
-L-J Det skal ikke være skjult for Eder, omsigtsfulde mænd, at vi ifølge
underretning fra vore rådsudsendinge, der for nylig var til stede i Rostock
sammen med de herrer rådmænd fra Stralsund, Rostock, Wismar og foge
den fra Kampen ved forhandlingerne mellem de herrer hertugen af Meck
lenburg og Danmarks riges råder, har forstået, at samme herrer indbyrdes
er skiltes fra hinanden uden endelig afgørelse; thi efter at der var holdt ad
skillige forhandlinger mellem dem på begge sider, forlangte Mecklenborgeren til sidst at overgive halvdelen af riget til hans sønnesøn, og disse danskere
tilbød blot hertugdømmet Lolland og landene Langeland, Falster og Møn
og halvdelen af landet Fyn som pant, nemlig at pantsætte til ham for 30000
mark, hvilket Mecklenborgeren afslog at tage imod. Dog blev der aftalt såle
des mellem dem, at alt skulde henstå fredeligt indtil den nu sidst forbigang
ne Jakobs dag, og at den ene, når den var forløbet, forud skulde underrette
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den anden i løbet af 14 dage om, hvad han vilde. Men på hvilken måde og
hvorledes denne sag nu forholder sig, ved vi ikke. Da dette var afsluttet,
bønfaldt nævnte rådsudsendinge fra stædeme samme herre hertug af Meck
lenburg om, at han vilde skrive til sin søn den herre kongen af Sverige og
forordne, at hvis der skulde opstå en krig mellem denne og de danske, skal
der ikke på nogen måde påføres vore borge i Skåne og stædernes mænd og
købmænd sammesteds og andetsteds tab som følge deraf. Hertil svarede han
velvilligt, at det vilde han gøre, således som han ligeledes senere - nu for
ganske nylig - har meddelt os ved at skrive sit brev. Fremdeles bad de samme
om, at han skulde værdiges velvilligt at tillade, at de danske fiskere sikkert
og velbeholdent kan besøge Skånemarkedet af hensyn til biskoppen og alle
hans andre mænd, og at de ikke på nogen måde vilde påføre de danske køb
mænd tab på havet og i stædernes havne. Herom har vi hidtil ikke modtaget
noget endeligt svar fra denne side. Thi han skrev til os, at han vilde tale og
overveje med sine råder og derefter overbringe os sit svar. Når vi har fået
det, vil vi ikke tøve med om nødvendigt at underrette Eder. Men vi har for
stået fra herr Simon Swerting, vor borgmester, der for nylig var til stede
sammen med rådmændene i Stralsund hos herr Henning Podebusk, at sam
me herr Henning velvilligt vilde overgive borgene i Skåne til de herrer Gre
gor Swerting og Nicolaus Segefrid til brug for hansestæderne, dog under
forbehold af samme herr Hennings krav med hensyn til bygninger og andet,
som skal rejses for ham på næste forsamling af hansestæderne. Eftersom
desuden herr Oluf Bjømsen, ridder, og brødrene v. Hagen, hvis medhjæl
per fordum Langelow var, i sin tid mangfoldigt har rejst krav mod Eder og
Eders land og stadig ikke afstår fra at rejse krav, således som I tilstrækkeligt
tydeligt vil kunne se og forstå af de i dette brev indesluttede kopier, blev der
af kærlighed til Eder venskabeligt aftalt i Rostock med samme på denne må
de, at I skal underrette Eders fogeder, som I vil sende eller muligvis allerede
har sendt til Skåne med fuldmagt, at disse med hjælp af fogedeme fra stæderne i vore lande venskabeligt skal slutte forlig og aftale i denne sag med
samme, idet alt i mellemtiden skal forblive fredeligt, indtil de skilles samme
steds. Derfor skal I, om det behager, holde Eders fogeder underrettet om
det fornævnte. Den Højeste bevare Eder, idet I byder over os. Skrevet i Lü
beck på ottendedagen efter sankt Jakobs dag under vort sekret.
1) jf. nr. 402, i hvilket aftalen om Henning Podebusks afgivelse af borgene i Skåne fastlag

des.
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1378. 13. august. London.

Borgmester og rådmænd i staden London svarer købmændene fra søstæderne i Tyskland, at det kongelige parlament, forsamlet i Westminster, har
standset stadfæstelsen af købmændenes privilegier i England ‘på grund af de
mangfoldige voldshandlinger og uretfærdigheder, der er begået mod dets
folk i Skåne og i mange andre områder under Eders herredømme’, og fordi
der blev begået mangfoldige misbrug af privilegierne til skade for den engel
ske konges undersåtter.
Afskrifter i London, Stralsund, Dortmund og Danzig.

419

1378. 13. august. London.

Borgmester og rådmænd i staden London svarer Winrich v. Kniprode,
højmesterfor den tyske orden, at det kongelige parlament, forsamlet i Westminster, har standset stadfæstelsen af privilegierne for hansekøbmændene i
England ‘på grund af de mangfoldige voldshandlinger og uretfærdigheder,
der er begået mod dets folk i Skåne og i mange andre områder under Eders
herredømme’, og fordi der blev begået mangfoldige misbrug af privilegierne
til skade for den engelske konges undersåtter.
Afskrift i London.

420

[1378. Omkr. 13. august,1*

Danzig (?) transsumerer Lübecks brev af ,7375, 1. august.
Afskrift i Danzig.

jenstvillig hilsen i oprigtig forbindtlighed tilforn.
Kæreste. Vi har modtaget et brev fra de herrer rådmænd i Lübeck
på martyren sankt Hipolytus’ dag, der lyder således efter hilsenen: Elskede
venner. Det skal ikke være skjult (p.s.v. = nr. 417). Kæreste blandt herrer.
Fornævnte skal I af kærlighed til os lade de herrer rådmænd vide til rette
tid.

T

1) formodentlig er det Danzig, der videresender Lübecks brev, som byen modtog den 13.
august, da det nu kun kendes gennem afskriften i Danzig. Modtagerne er formentlig Elbing,
da et af punkterne i Lübecks brev specielt angår Elbing, jf. nr. 417.
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I1378P 14. august.
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Rådmændene i Elbing beder Danzig om at skrive til de preussiske stæders
foged i Skåne, at han skal underrette Oluf Bjørnsen om, at de mænd, han
har rejst klage imod, ikke er hjemme, men at de vil høre deres udsagn, så
snart de er vendt tilbage.
Afskrift i Danzig.

kære herrer.
Vær også så venlige at skrive til vor foged i Skåne, at han for stædemes
foged skal sige til herr Oluf Bjørnsen, at de mænd, som han nævner og som
han anklager, de er alle ikke hjemme. Dels er de på havet, dels er de et an
det sted, så at han gør vel i at lade sagen henstå i god opsættelse, eftersom vi
aldrig har hørt om sagen og heller aldrig førend nu har vidst, hvem han spe
cielt retter bskyldning imod. Når mændene kommer hjem, så vil vi forelæg
ge dem sagen og også høre deres redegørelse. Og når nu stædeme mødes, så
vil vi give ham et venligt svar på hans klage og vil, om Gud vil, bilægge sagen
vel. Herren bevare Eder. Givet dagen før den hellige jomfrus himmelfart.
Rådmændene i Elbing.

I

1) brevet er Elbings reaktion på Oluf Bjømsens klager, nr. 415.

11378. Omkr. 14. august)^

422

Rådmændene i Elbing beder Danzig om at skrive til de preussiske stæders
foged i Skåne, at han skal anmode Nicolaus og Thomas v. Hagen om at lade
den sag, hvorom de har rejst klage, hvile indtil videre, da den sag skal be
handles, når stædeme mødes igen.
Afskrift i Danzig.

herrer.
Eftersom sejladsen er mere belejlig for Eder end for os, så vær så venli
ge at skrive et brev til vor foged i Skåne om, at han skal indkalde de andre
stæders fogeder og for dem Nicolaus og Thomas v. Hagen med det formål,
at de skal være så venlige at lade sagen bero i det gode, som den hidtil har
gjort. Thi hvad herr Johan Volmesten, hvem Gud være nådig, har aftalt
med dem, det vil vi ikke annullere. De henskyder sig i deres sag stadig til
herr Henning Podebusk og herr Oluf Bjømsen, og således som de før har
gjort, ligeså vil vi i vor sag henskyde os til herr Jakob Pleskow og herr Wulf-

I
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lam, således at når stæderne nu atter kommer sammen, så vil vi have vore
sendebud til stede derved. Hvad de fornævnte herrer, efter at de har hørt
vort svar, da befaler os at gøre, det vil vi villigt gøre. Og bilæg denne sag ef
ter Eders visdom, så godt I kan.
Rådmændene i Elbing.
1) jf. nr. 4 Hi og 421.
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1378. 19. august. Lübeck.

Notarialvidne af de offentlige notarer Markvard Jensen af Hedeby og Ot
to v. Osten, gejstlige i Slesvig og Lübeck om, at kanniken Regner Flemhude,
prokurator for Bordesholm kloster, og Johan Nabith, sognepræst i Nortorf,
har overladt Henrik Tzorbendorp, provst ved Vor Frue kirke i Stettin, som
klostrets værneherre at bilægge deres stridigheder.
beskadiget original pd Gottorp.

Guds navn. Ar 1378 efter sammes fødsel, i den første indiktion, den 19.
august i den sjette time eller deromkring, i den højhellige fader i Kristus
og vor herre, herr Urban 6.s, ved Guds værdige forsyn paves første pontifi
katsår ...
(Notarmærke). Og jeg Markvard Jensen af Hedeby, gejstlig i Slesvig, ved
kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har sammen med ovennævnte notar
og vidner personlig overværet dette forlig og denne afgørelse og alt det andet
fornævnte, og jeg har set og påhørt, at det gik således for sig; jeg har omhyg
geligt opsat det i denne offentlige form, hvortil jeg efter anmodning og op
fordring har tilføjet mit sædvanlige og tilvante mærke til vidnesbyrd om alt
det ovenfor anførte .....

I
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1378. 19. august. Roskilde.

Kong Oluf tildømmer for tredie gang Torkil Nielsen alt det gods i Gårds
herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
Afskrift i Lundebogen.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbygger
ne i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for tredje gang tildømmer nærværende brevviser Torkil

O
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Nielsen, søn af og ret arving efter Niels Birgersen, nedenforanførte gods,
nemlig Skepparslov, Isgrannatorp, Svenstorp, Mansdala, Lithe, Bjårnhult,
en gård i Vram med dets tilliggender, som efter arveretten lovligt er tilfaldet
ham efter samme hans faders død og aldrig senere af ham er afhændet til
nogen, frit at besidde, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte
sig med nævnte gods eller nogle af dets tilliggender mod samme Torkils vil
je. Givet under vort rettertingssegl i Roskilde i det Herrens år 1378 torsdagen
næstefter den hellige jomfru Maries himmelfartsdag med Niels Drage som
vidne.

1378. 31. august.

425

Witke af Riigeiiwalde og Elisabeth Jensdatter skøder en fjerdedel af en
klæde bod i Skanør til Johan v. Merle.
1. Skånebrevs/ort egneben.

køde- eller salgsbrev udstedt af Witke af Riigenwalde og Elisabeth Jens
datter til fornævnte Johan v. Merle, borger i Lund, på en fjerdedel af
en grund, som kaldes klædebodsted, som ligger i Skanør i den sydlige del af
byen. Givet dagen før sankt Egidius abbeds dag 1378.

S

2. Udkast til Skåne brevs/ ort egneisen.

unker Witkes skødebrev givet Johan v. Merle, borger i Lund, på en fjerde

J

delsgård, som ligger i Skanør. Givet 1378.

3. Udkast til Skånebrevs/ortegnelsen.

unker Witkes skødebrev, givet Johan v. Merle, borger i Lund, på en fjer

J

dedelsgård, kaldet klædebod, som ligger i Skanør. Givet 1378.

1378. 1. september.
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Bytingsvidne om, at Henrik, borger i Skanør, skøder fjerdedelen af en
klædebod sammesteds til Johan Merle.
1. Skåne b revs/ort egne Isen.
J"
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idne, udstedt af Niels Jensen, foged på borgen og i byen Skanør, med
hans med borgeres samtykke, at den gode mand Henrik i nævnte Skan
ør til Johan Merle skødede eller bortsolgte en fjerdedel af en gård og en
grund, som kaldes klædebod, som ligger i Skanør. Givet på sankt Egidius
abbeds dag 1378.

V

2. Udkast til Skåne brcvsf art cgnclwn.

idne, udstedt af borgmester og rådmænd i Skanør, om en af deres
medborgeres skødebrev, givet til Johan Merle på en gård sammesteds,
kaldet klædebod. Givet 1378.

V
427

1378. 8. september. Schwerin.

Hertugerne Wenceslav og Albrecht af Sachsen og Lüneburg slutter for
bund med hertugerne Albrecht 2., Henrik 3. og Magnus af Mecklenburg og
lover at give Albrecht, kong Valdemar 4. Atterdags dattersøn, hertug Al
brechts datter Elisabeth til ægte. Hvis hertug Albrecht kommmer i besiddel
se af kongeriget Danmark, skal han udlægge hende livgeding i dette rige i
stedet Jor det, der nu skal udlægges til hende i hertugdømmet Mecklenburg.
Original i Schwenn.

i Wenceslav og Albrecht, af Guds nåde hertuger af Sachsen og Lüne
burg, erkender åbent med dette brev, at vi har lovet og med dette brev
lover de høje fyrster og herrer, herr Albrecht, hertug af Mecklenburg, her
tug I lenrik og hertug Magnus, hans sønner, at vi fornævnte hertug Albrecht
af Sachsen og Lüneburg skal og vil give den højbårne Albrecht, hertug Hen
rik af Mecklenburgs søn, kong Valdemar af Danmarks dattersøn, vor datter
Elisabeth til ægteviet hustru, så såre hun bliver mandbar. Og denne vor
samme datter Elisabeth skal og vil vi medgive 2.500 lødige mark sølv til ret
medgift, og disse 2.500 lødige mark skal og vil vi sikre og garantere denne
fornævnte hertug Albrecht, hertug Henriks søn, og de høje fyrster Herr Al
brecht, hertug af Mecklenburg, hans bedstefader, hertug Henrik, hans fa
der, og hertug Magnus, hans onkel, førend vi lader dem holde bryllup1), og
de skal ligervis til gengæld sikre og garantere os den fornævnte Elisabeths
livgeding, så at det kan blive overdraget hende frit og ledigt. Og når denne
fornævnte hertug Albrecht, hertug Henrik af Mecklenburgs søn, har beso
vet vor fornævnte datter Elisabeth, så skal han straks til ret livgeding over-
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drage og fastsætte hende borgen Boizenburg, hus og stad, eller borgen Wit
tenburg, hus og stad, og sammen med een af disse borge 500 lødige mark
penge, ubelastet med al ret efter fyrstelig skik, som det er livgedings ret. Hvis
endvidere denne fornævnte hertug Albrecht, hertug Henriks søn, med Guds
hjælp erhverver og erobrer kongeriget Danmark, så skal han give vor datter
Elisabeth livgeding i samme kongerige Danmark med lige så gode borge og
med 500 lødige mark penge, hvorved hun kan være vel sikret, og når det er
sket, så skal hun give afkald på det andet forskrevne livgeding, og dette for
nævnte livgeding skal disse forskrevne høje fyrster, herr Albrecht, hertug af
Mecklenburg, hertug Henrik og Hertug Magnus, hans sønner, hertuger af
Mecklenburg, i troskab hjælpe vor datter Elisabeth med at forsvare, hvor og
når hun har brug for det. Fremdeles har vi fornævnte hertug Wenceslav og
hertug Albrecht, hertuger af Sachsen og Lüneburg, og vore arvinger beslut
tet os og forpligtet os og forpligter os med dette brevs kraft til, at vi vil og
skal dele godt og ondt med denne fornævnte herr Albrecht, hertug af Meck
lenburg, hertug Henrik og hertug Magnus, hans sønner, og deres arvinger,
og at vi i troskab skal og vil være dem behjælpelige til evig tid i al deres nød
med borge, lande og folk og med al vor fulde magt mod hvem som helst
undtagen vor kære nådige herre kejser Karl og hans sønner, vor kære
onkel2) hertug Erik af Sachsen og hans arvinger, grev Henrik og grev Klaus,
grever af Holsten, og deres arvinger. Og dette brev skal ikke skade alle de
andre af vore breve, som vi før har givet hinanden, og de andre breve ikke
dette, men de skal alle blive i fuld kraft. Alle disse forskrevne punkter og ar
tikler og hver enkelt for sig lover vi fornævnte hertug Wenceslav og hertug
Albrecht at overholde stadig og fast over for de fornævnte herr Albrecht,
hertug af Mecklenburg, hertug Henrik og hertug Magnus og deres arvinger,
og vi har til vidnesbyrd derom ladet vore segl hænge under dette brev, der er
givet i Schwerin år 1378 efter Guds byrd på Vor Frues dag, da hun blev
født.
1) teksten har byleggen, der sigter til, at ægtefællerne i gæsternes påsyn lagde sig ved hinan
dens side i ægtesengen. - 2) her brugt i vid betydning. Erik 4. var gift med Sofie, datter af her
tug Magnus 2. af Braunschweig, og hertug Albrecht af Sachsen og Lüneburgs moder Elisa
beth var datter af hertug Wilhelm af Braunschweig-Lüneburg. Hertug Albrecht selv var gift
med hertug Magnus’ enke Katharina.
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1378. 9. september. Næsby.

Kong Oluf tildømmer for fjerde gang Torkil Nielsen alt det gods i Gårds
herred, som han arvede efter sin fader Niels Birgersen.
Afskrift i Lunde bogen.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til indbygger
ne i Skåne, hilsen og nåde.
I skal vide, at vi for fjerde gang tildømmer nærværende brevviser Torkil
Nielsen, søn af og ret arving efter Niels Birgersen, nedenforanførte gods,
nemlig Skepparslov, Isgrannatorp, Svenstorp, Mansdala, Lithe, Bjåmhult,
en gård i Vram med dets tilliggender, som efter arveretten er tilfaldet ham
efter samme hans faders død og aldrig senere af ham er afhændet til nogen,
frit at besidde, idet vi påbyder, at ingen på nogen måde må befatte sig med
nævnte gods eller nogen af dets tilliggender mod samme Torkil Nielsens vil
je. Givet i Næsby under vort rettertingssegl i det Herrens år 1378 torsdagen
næstefter den hellige jomfrus fødselsdag med Niels Drage som vidne.

O
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1378. 15. september. Varde.

Jakob Esbemsen, Thomas Ivarsen, Niels Maltesen, Ivar Thomsen, Esger
Lille, Esger Holst, Esger Olufsen og Ulf Lavesen erklærer som voldgiftsmænd i en strid mellem kanniken herr Troels Nielsen i Ribe og Henneke
Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, at det gods i Guldager sogn, på hvil
ket Jon Lille bor, tilhører kirken i Ribe.
Original i rigsarkivet.

I akob Esbemsen, Thomas Ivarsen, Niels Maltesen, Ivar Thomsen, Esger
I Lille, Esger Holst, Esger Olufsen og Ulf Lavesen til alle, der ser dette ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Da herr Troels Nielsen, kannik i Ribe, og Henneke Limbæk, høveds
mand på borgen Ribe, over for herr Jens, af Guds nåde biskop af Ribe, og
kapitlet sammesteds i Ribe domkirke i kapitelhuset i nærværelse af mange
andre troværdige mænd udpegede og frit indsatte os til voldgiftsmænd i en
strid opstået imellem dem angående Jon Lille og det gods i Guldager sogn,
på hvilket han bor, for at den på enhver måde kan afsluttes ved vor afgørel
se, erklærer vi med dette brev over for alle, hvem det angår, og bevidner
åbenbart ifølge sikker viden, at nævnte gods, på hvilket Jon Lille bor, med
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dets tilliggender, samlet og adskilt, hvor det end ligger, med fuld ret og ved
lovlig hævd tilhører kirken i Ribe, og at fornævnte herr Troels hertil i nær
værelse af os og mange andre troværdige mænd, som særligt er sammen
kaldt hertil, har fået et fyldestgørende vidnesbyrd fra Skast herredsting,
hvor nævnte gods er beliggende, og at nævnte Henneke Limbæk ikke har
haft eller har nogen ret med hensyn til nævnte gods eller ovennævnte Jon
Lille, eftersom han1) ikke har nogen egen jord i hele Skast herred. Til bevis
herfor er segl tilhørende os Jakob Esbemsen, Thomas Ivarsen, Esger Holst,
Niels Maltesen og Ivar Thomsen hængt under dette brev. Givet i Varde i det
Herrens år 1378 på ottendedagen efter den glorværdige hellige jomfru Ma
ries fødselsdag.
1) Jon Lille.

1378. 15. september.

430

Age Vestesen skøder en fjerdedel af en gård i Skanør til Johan Merle.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

kødebrev, udstedt af Åge Vestesen, væbner, på en fjerdedel af oven
nævnte grund1), som Johan v. Merle fik. Givet dagen efter ophøjelsen
af det hellige kors 1378.

S

2. Udkast til Skåne brevs]orteçnelsen.

O
A ge Vestesens skødebrev givet Johan v. Merle på en fjerdedelsgård, som
IL kaldes klædebod, og som ligger i Skanør i den østlige del af byen ved si
den af Meinikes og Kønekes gårde. Givet 1378.
3. Udkast til Skåne brevsjortegnelsen.

O
Age Vestesens skødebrev, givet Johan v. Merle, på en fjerdedelsgård i
Skanør, kaldet klædebod, som ligger mod øst i byen. Givet 1378.
1) jf. nr. 425-26.

1378. 17. september. S. Crisogono i Rom.

431

Notarialuidne om, at den pavelige auditør Nicolaus de Cremona, dr. de
cretorum, kundgørfor gejstligheden i kirkeprovinseme og stifterne Bremen,
Riga, Magdeburg, Schwenn, Lübeck, Ratzeburg, Roskilde og Kammin, at
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han har løst Arnold Kropelin, borgmester, Lambert Kode, Gerhard Rode
og Ludo If Gothland, rådmænd i Rostock, fra den bandlysning, de var ifal
de t i forbindelse med en retssag om forfølgelse af Michael Hildensem, evig
vikar ved Helligkorsklostret i Rostock.
Original i Rostock.

432

1378. 29. september. Sta. Maria in Trastevere i Rom.

Pave Urban 6. kundgør for gejstligheden i Tyskland, Danmark, Norge og
Sverige, al han har udsendt Pileus de Prala, kardmalpresbyter af Sta. Prassede, som nuntius til kejser Karl 4. af Tyskland og de nævnte riger, og på
lægger den at udrede 25 gylden om dagen til hans underhold.
Afskrift i transsumpt 1380 31. august i rigsarkivet.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre ærkebi
sperne og bisperne og til sine elskede sønner de udvalgte bisper, abbe
derne, priorerne, provsterne, dekanerne, ærkedegnene, ærkepræsterne og
andre foresatte for kirker og klostre og sognepræsterne og deres stedfortræ
dere og de regelbundne og verdensgejstlige kirkelige personer, fremdeles ka
pitler, konventer og kollegier, eksimerede og ikke eksimerede, af
cistersienser-, cluniacenser-, kartheuser-, præmonstratenser-, sankt Bene
dikts og sankt Augustins og andre ordener og desuden højmestre og ordens
mestre af sankt Johannes Jerusalemitanerens hospital og de tyskes sankt Mariaorden i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, til hvem dette brev når,
hilsen og apostolisk velsignelse.
Da vi på vore brødres råd har draget omsorg for at sende vor elskede søn
Pileus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, det apostoliske sædes nuntius, til
vor såre kære søn i Kristus Karl, Romernes kejser, til alle tider øger af riget,
til Tysklands og andre riger, kirkeprovinser og lande med henblik på visse
besværlige sager, som vedrører den romerske kirke, beder, påminder og op
fordrer vi Eder alle indtrængende, idet vi befaler Eder ved apostolisk brev,
at I af ærbødighed mod os og samme sæde tager vel imod samme nuntius,
når han rejser gennem Eders lande, og behandler ham med hæder og sørger
for gavmildt hver dag at forsyne ham og hans og til hans undergivnes fornø
denheder med 25 guldfloriner, når han kommer, bliver og vender tilbage,
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og med sikkert lejde og desuden med formålstjenlige begunstigelser, hvis
hans midler forsvinder undervejs eller i øvrigt mangler eller bliver holdt til
bage, når I bliver opfordret angående det fornævnte af samme nuntius, så
længe udførelsen af disse hverv står på, idet det dog skal erstattes Eder, så
snart det måtte være bekvemt. Og eftersom byrder, der er fordelt på områ
der, lettere bæres, hvis samme nuntius skulde tage ophold på nogle steder
eller et sted, er det vor vilje, at I, ærkebisper, bisper, udvalgte biskopper,
abbeder, priorer, provster, dekaner, ærkedegne, ærkepræster, præster, sog
nepræster og andre foresatte for kirker og klostre og Eders stedfortrædere og
andre kirkelige personer, regelbundne og verdensgejstlige, og kapitler og
kollegier og konventer, eksimerede og ikke eksimerede, af cistercienser-,
cluniacenser-, Kartheuser-, præmonstratenser-, sankt Benedikts og sankt
Augustins og andre ordener og desuden højmestre og ordensmestre af sankt
Johannes Jerusalemitanerens hospital og de tyskes sankt Mariaorden og be
slægtede og alle andre gejstlige stiftelser - ikke alene i samme områder men
også i naboområder - skal yde bidrag til fornævnte underhold. Derfor skal I
virkningsfuldt sørge for at opfylde denne vor befaling, således at I med rette
kan blive anbefalet som følge heraf. I modsat fald vil vi anerkende den dom,
som denne nuntius lovformeligt måtte fælde mod de genstridige, hvorom vi
tilstår ham fuldmagt med dette brev, og vi vil med Guds hjælp sørge for, at
den ubrydeligt overholdes, indtil der er gjort passende fyldest, uanset om
nogle i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de li
geledes på ingen måde skal yde dette sædes legat noget underhold eller bi
drage til samme, medmindre de kommer til dem eller iøvrigt, eller at de ik
ke skal kunne rammes af interdikt, suspension eller bandlysning ved aposto
lisk brev, som ikke fuldstændig og udtrykkeligt og ord til andet omtaler den
ne bevilling, eller (uanset) alle privilegier og apostoliske benådninger, der
under enhver form eller udtryksmåde er tilstået alle personer, stiftelser og
ordener af samme sæde, hvorom og om hvis fulde retskraft der i brevet skal
finde særlig og udtrykkelig omtale sted, eller hvorved der på en hvilken som
helst måde kan lægges hindringer i vejen for denne vor befaling. Givet ved
Sta. Maria in Trastevere i Rom den 29. september i vort første pontifikatsår.

1378. 29. september.
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Jens Gyrstinge af As erkender at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters
gods i Hjelmsølille på livstid mod en årlig afgift på tre pund korn og et svin.
Original i rigsarkivet.
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ens, kaldet Gyrstinge af Ås, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig
med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg erkender, at jeg
af den velbyrdige frue og agtværdige søster Kristine Strangesdatter, priorin
de for sankt Agnete kloster i Roskilde, og hele det menige konvent samme
steds fuldt og helt har lejet noget gods tilhørende deres orden, nemlig i
Hjelmsølille i Tybjerg herred, på hvilket Jens Ebbesen bor, med alle tillig
gender til nævnte gods, intet undtaget, fra nærmeste sankt Mikkelsdag og så
fremdeles, så længe jeg lever, på denne betingelse, at jeg som afgift hvert år
skal give og ufortøvet betale tre pund kom, lovligt og gangbart, og et svin
inden paven sankt Gregors’ dag1), ligeledes med den tilføjelse, at hvis jeg
svigter med betalingen af nævnte sum og ikke gør dem fyldest for samme,
således som ovenfor nævnt, da skal de have fuld adgang til at overlade og
udleje nævnte gods til en hvilken som helst anden, det måtte behage dem,
uanset enhver indsigelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under det
te brev tillige med segl tilhørende den ærværdige mand præsten herr Jakob
Olufsen. Givet i det Herrens år 1378 på ærkeenglen sankt Michaels dag.

J

1) 12. marts.
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1378. 1. oktober. Odense.

Broder Anders, biskop Valdemar af Odenses generalofficial, bandlyser
efter anklage af prior Niels i Dalum Henrik Spek og medskyldige for over
greb mod Dalum kloster.
Referat hos Hamsfort.

det Herrens år 1378 ... 1. oktober holder Anders, broder, biskop Valde
mars generalofficial i åndelige sager, kirkeforsamling i Odense og ram
mer efter anklage af Niels, prior i Dalum, Henrik Spek og hans medskyldige
med den hårde bandstråle og berøver ham de hellige sakramenter, fordi
han med væbnet hånd er trængt ind i og har krænket Dalum kloster og
foretaget sig andet på grusom måde.

I
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1378. 8. oktober. Ribe.
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Henneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, lover ikke at ville befat
te sig med det gods i landsbyen Hjerting i Guldager sogn, som tilhører kir
ken i Ribe, og som kanniken herr Troels besidder.
Original i rigsarkivet.

mneke Limbæk, høvedsmand på borgen Ribe, til alle, der får dette
brev at se, hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at troværdige mænd
fyldestgørende havde godtgjort over for mig, at gods i landsbyen Hjerting i
Guldager sogn i Skast herred i mit fogedi med alle dets tilliggender og un
dergivne derpå, nemlig Jon Lille, med fuld ret og lovlig hævd vides at tilhøre
Ribe kirke, og at jeg ingen ret har til samme. Derfor lover jeg samvittigheds
fuldt med dette brev, at jeg, sålænge jeg sidder inde med borgen Ribe, ikke
vil befatte mig med det gods eller undergivne på samme, idet jeg strengt for
byder, at nogen af mine fogeder på nogen måde med hensyn til ovenstående
forulemper herr Troels, kannik i Ribe, der besidder nævnte gods. Til bevis
herpå er mit segl hængt under dette brev. Givet i Ribe i det Herrens år 1378
dagen før den glorrige martyr sankt Dionysius’ dag.

H
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Rådmændene i staden Lübeck sender de preussiske stæder kopier af de
breve, som er indløbet fra kongen af Frankrig, greven af Flandern, London,
hansekøbmændene i London og Brügge som svar på søstædernes breve, og
meddeler, at ‘vi har fastsat en termin eller dag til forhandlinger, venskabe
ligt at holde i Lübeck af hansestæderne sammen med os, nemlig på den
førstkommende hellige jomfru Katarinas dag, særlig for at fogederne eller
rådsudsendingene fra Zuidersøen, der nu er til stede i Skåne, kan deltage i
samme forhandlinger sammen med os førend deres hjemvenden fra
Lübeck’, hvorfor de beder dem om at sende udsendinge med fuldmagt til
dette møde.
Afskrift i Danzig.
1) de indløbne breve var svar på breve, afsendt i forbindelse med forhandlingerne 1378 30.
maj, jf. nr. 402 samt Hanserec. II nr. 159-68.
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1378. 14. oktober.
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Alle Katesen, kannik i Lund, Bertold Wirten, Henzeke Tidsel, præster,
Jens Hennekesen, Jens Tuesen og Troels Pedersen, rådmænd i Lund, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1360 23. december.
Original i Malmø.

Alle Katesen, kannik i Lund, Bertold Wirten, sognepræst ved sankt Peters
-ZXkirke i Malmø, Henzeke Tidsel, landdekan i Oxie herred, præsteviede
mænd, Jens Hennekesen, Jens Tuesen og Troels Pedersen, borgere og råd
mænd i staden Lund, til alle, der får dette brev at se, hilsen evindelig med
Gud.
Vi vil, at det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, idet vi i
sandhed erklærer, at vi i det Herrens år 1378 på paven sankt Calixtus’ dag
har set, undersøgt og omhyggeligt prøvet et åbent brev af den stormægtige
fyrste og berømmelige herre, herr Valdemar den fjerde, i sin tid af Guds nå
de de Danskes konge, from ihukommelse, angående de privilegier og nådes bevisninger, der er givet og tilstået de af ham elskede borgmestre, rådmænd
og bymænd i Malmø, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver henseen
de, under samme herr Valdemars hele og holdne hængende segl, indehol
dende ord til andet den ordlyd, som følger: Valdemar, af Guds nåde de
danskes og Venders konge (o.s.v. = DRB. III 5 nr. 395). Til vidnesbyrd om
sandheden og erklæringen om, at vi, som fornævnt, har set hver enkelt del
af det fornævnte prøvede, har vi ladet vore segl hænge under dette brev.
Givet år og dag som ovenfor.
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1378. 17. oktober.

Klaus Krummedige erklærer, at hertug Henrik 3. af Mecklenburg har
godtgjort ham og hans venner alle de skader og udgifter, de har pådraget sig
i dennes tjeneste, og kvitterer ham derfor.
Original i Schwerin.

eg Klaus Krummedige, ellers kaldet Krummekop, erkender og bevidner

J

åbent med dette brev, at min nådige herre, hertug Henrik af Mecklen
burg, har gjort mig fyldest for gæld, skade, fortæring og for alle tab, som jeg
indtil denne dag har lidt sammen med mine venner, mens vi har været i den
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fornævnte hertug Henriks tjeneste. For fornævnte gæld, skade, fortæring og
tab har jeg med mine arvinger og venner erklæret fornævnte hertug Henrik
kvit, fri og løs med dette brev. Disse fornævnte punkter har tildraget sig i
nærværelse af disse trofaste mænd, Mathias Ketelhot, Henrik v. d. Osten,
Henning Køtelberg, riddere, Reimar Barnekow, Tideke Preen, Otto Beienfleth, Otto Langelow, væbnere. Til sandt vidnesbyrd om dette fornævnte
har jeg fornævnte Klaus Krummedige hængt mit segl under dette brev, der
er givet år 1378 efter Guds byrd dagen før den hellige evangelist sankt Lu
kas’ dag.

1378. |Før 18. oktober^. Lübeck.

439

Brødrene Henning og Otto Meinerstorp, riddere, og Henrik Meinerstorp,
væbner, sælger med samtykke ajgrev Adolf 7. af Holsten 125 mark årlig ajgift af gods i en række landsbyer på Femern tilJakob Krumbeke, ærkedegn i
Tribsees og kannik i Lübeck, for 1250 mark lybsk.
Afskrift f)d Gottorp.

i Henning og Otto, riddere, og Henrik, væbner, brødre, kaldet Mei
nerstorp, gør vitterligt og erklærer offentligt ifølge sikker viden over
for alle, der får dette brev at se eller hører det læse, at vi lovligt og rigtigt har
solgt og med den velbyrdige mand og vor herre herr Adolfs, greve af Holsten
og Stormarn og herre over Femerns myndighed og forgodtbefindende og
hans og vore øvrige arvingers og hans tro mænd og råders samtykke sælger
til den hæderværdige mand herr Jakob v. Krumbeke, ærkedegn over landet
Tribsees i Schwerinkirken og kannik ved kirken i Lübeck, 125 mark afgift i
lybsk mønt, hvert år ufortøvet at hæve og oppebære for samme herr Jakob
og hans rette arvinger eller en anden eller andre, til hvem han overgiver
samme afgifter i live eller ved sin død, af denne og hans efterfølgere på hver
bekenderen sankt Nicolaus’ dag med hensyn til alt og særlig af det rede og
sikre gods og af de afgifter, som vi har, havde og plejede at have på landet
Femern, Odense stift, nemlig i landsbyen Niendorf 22 mark afgift, i Gah
lendorf 16 mark afgift, i Staberdorf 26 mark afgift, i Meeschendorf 36 mark
afgift, i Sahrensdorf 20 mark afgift, i Vitzdorf 5 mark afgift, for 1250 mark
hvide lybske penge, der er optalt, overgivet og fuldstændigt betalt os og an
vendt til vor brug, tillige med al ejendomsret og frihed og med al ret og retsbeføjelser og fordele, der fremkommer derfra og med alt, hvad der vil kun-
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ne fremkomme af retsbeføjelser og bøder fra nævnte landsbyer og gods. Vi
fornævnte brødre Henning, Otto og Henrik har også af egen drift, rent og
enkelt og frit opladt, afstået og overgivet i vort og vore arvingers navn for
nævnte gods eller afgifter med alle deres rettigheder, retsbeføjelser og tillig
gender i nærværelse af vor nævnte herre Adolf, greve af Holsten og Stormarn og herre over Femern, til nævnte herr Jakobs og hans efterfølgeres
hånd. Desuden har vi lovet og lover med dette brevs ordlyd på vore og vore
arvingers vegne, der forpligter sig med højtidelig kontrakt over for fornævn
te herr Jakob som køber og som modtager på sine og sine efterfølgeres veg
ne, ikke på nogen måde at påføre strid eller trætte med hensyn til, for og an
gående nævnte landsbyer, gods og afgifter eller nogen del deraf gennem os
eller andre, offentligt eller hemmeligt, og ikke at samstemme med den, der
påfører strid, men til fordel for disse på lovformelig vis værne, fri og gavne
nævnte gods, landsbyer eller afgifter med alle deres rettigheder og tilliggen
der med hensyn til såvel fri som nyttig ejendomsret og besiddelse fra enhver
mand eller alle og fuldstændigt erstatte de tab, som de måtte pådrage sig
som følge heraf og anse og holde alt det ovennævnte og nedenforanførte for
godt og gyldigt til evindelige tider, idet vi ligeledes på vore og vore arvingers
vegne til evig tid giver afkald på enhver indsigelse om svig og enhver hjælp
såvel fra retten som fra »factum«^\ som kunde indvendes eller rejses mod
dette køb eller denne kontrakt eller enhver del heraf på nogen som helst må
de, og særligt at det almindelige afkald ikke har styrke overfor den, der øver
ret, og vi overfører i sin helhed evindeligt og uigenkaldeligt nævnte gods el
ler landsbyer med al kongelig ret, som tilkommer eller vil kunne tilkomme
os, til fornævnte herr Jakob v. Krumbeke og hans efterfølgere, idet vi giver
og tilstår samme og hans efterfølgere fri bemyndigelse til at sælge, afhænde,
ombytte til beneficier, overføre nævnte landsbyer, gods eller afgifter med al
le dets ovennævnte rettigheder og tilbehør til såvel kirkelige som verdslige
personer og råde over fornævnte landsbyer, gods eller afgifter tillige med
dets tilliggender, således som det synes ham og hans efterfølgere at være til
gavn. Vi vil desuden, at den høje fyrste og herre herr Valdemar, de Danskes
og Venders konges brev, der er tilstået os og vore arvinger angående for
nævnte landsbyer, gods og afgifter, skal støtte nævnte herr Jakob og hans ef
terfølgere med hensyn til alt det fornævnte. Til klart vidnesbyrd om alt dette
er vore segl hængt under dette brev. Givet og forhandlet i Lubeck i det Her
rens år 1378.
1) salget stadfæstedes af grev Adolf 7. af Holsten 1378 18. oktober, jf. Schlesw.-Holst. Reg.
u. Urk. VI 141 nr. 220. - 2) jf. DRB. II 9 nr. 295 note 4.
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1378. 18. oktober. Bysta.

Nr. 442

440

Boghel v. Hoo overdrager til frelse for sin og sin hustrus sjæle forskellige
besiddelser i Sverige tilJulita kloster, hvor han vælger at blive begravet, ‘dog
på denne forud fastsatte betingelse, at hvor de end hører, jeg er død i de tre
riger, nemlig Sverige, Norge og Danmark, skal de på egen bekostning føre
mig til fornævnte kloster og under afholdelse af bisættelse begrave mig på
hæderfuld måde sammesteds’.
Original i det svenske rigsarkiv.

11378. 27. oktober - 16. november I1*.

441

Det engelske parlament udleverer stadfæstelsesbrevet pd hansestædernes
privilegier i England til disse på den udtrykkelige betingelse, at de inden næ
ste sankt Mikkelsdag skal ajgive beseglet brev på, at de engelske købmænd
frit kan drive handel, hvor de vil i ‘Preussen, Danmark, Norge og iøvrigt’,
og at hansekøbniændene vil yde dem al mulig støtte.
Original i London.
1) fristen for indlevering af ansøgninger til delte parlament, der afholdtes i Giom eslci, ud
løb 27. oktober, og selvt* parlamentet afsluttedes 16. november 1378.

1378. 28. oktober. Hammershus.

442

Ærkebiskop Niels af Lund tilstår og stadfæster forskellige rettigheder for
de købmænd, som plejer at besøge Rønne, og som har stiftet et gilde sam
mesteds.
Afskrift i vidisse 1412 11. oktober.

i Niels, ved Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas
og det apostoliske sædes legat, gør vitterligt for alle, nulevende og frem
tidige, at da de købmænd, som plejede at besøge vor by Rønne på Born
holm, havde stiftet et broderskab eller gilde i samme by til ære for Gud og
den hellige jomfru Maria og til from ihukommelse af alle fremmede, har vi,
idet vi giver agt på deres gode vilje og hengivenhed, tilstået og til evig tid
fastsat for dem, at de for nævnte broderskab må have lys, (lig)klæde og an
det til begravelser i kapellet i Rønne, og at de uhindret må lade holde mes-
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ser der for brødrene og for de fremmede, så ofte de har brug for det. Hvis
fremdeles en eller anden i nævnte broderskab, som plejer at aflægge besøg
sammesteds som købmand, lider skibbrud i havnen sammesteds, kan hans
brødre i nævnte broderskab uden brøde uhindret bjerge hans gods sammen
med ham uden nogen hindring fra vor eller vore fogeders side. Fremdeles
kan nævnte brødre efter vor særligt nu givne tilladelse købe sig et grundstyk
ke i vor fornævnte by og bygge et hus eller en kro derpå, hvori de uhindret
kan træffe foranstaltninger til brødrenes sammenkomster og drikkelag, så
ofte det måtte være belejligt. Og det gildehus eller den kro skal tillige med
sit område være fuldstændigt frit og fritaget for alle afgifter, som er pålagt
eller vil blive pålagt, at udrede til os eller vore efterfølgere. Hvis der fremde
les opstår en indbyrdes trætte mellem disse brødre, eller hvis en broder
hånsk med fornærmende ord skulde krænke sin fælle uden blodsudgydelse
eller voldelig håndspålæggelse, kan brødrene indbyrdes bilægge denne træt
te og krænkende forhånelse og komme overens i mindelighed uden at udre
de nogen bøde til os eller vore efterfølgere. Men vi tilstår og stadfæster med
dette brev alt det fornævnte i Guds og vor kirke i Lunds navn. Til vidnes
byrd om og sikkerhed for alt dette har vi ladet vort segl hænge under dette
brev. Givet og handlet i det Herrens år 1378 på ottendedagen efter de helli
ge apostle Simons og Judas’ dag på vor borg Hammershus.

443

1378. 4. november. Gården Gedser.

Henning Podebusk den Yngre, ridder, erkender at have modtaget gården
og landet Gedser i pant af hertug Erik 4. den Yngre af Sachsen-Lauenburg
for 600 mark lybsk og lover at forsvare det mod kong Oluf og Danmarks riOriginal på Gottorp.

i herr Henning Podebusk den Yngre, ridder, erkender åbent med dette
brev over for alle dem, der ser det eller hører det læse, at vi og vore
arvinger har gården og landet Gedser i pant af den høje fyrste, hertug Erik
den Yngre af Sachsen, og hans arvinger for 600 mark gode lybske hvide pen
ge, hvilket pant de, når dette år er forbi, kan indløse fra os for 600 mark go
de lybske hvide penge på al den måde, som det brev1) viser, som de har givet
os derpå, og dette fornævnte land og denne fornævnte gård skal vi forsvare
på vor gode tro og sikre mod kong Oluf, konge af Danmark, og Danmarks
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rige og deres hjælpere, hvor vi kan gøre det med ære, ligervis som var det
vort eget. Men hvis vi bliver tvunget af fornævnte kong Oluf og rigets for
myndere til, at vi ikke kan forsvare det med ære, det skal vi kundgøre for
dem eller lade kundgøre for dem to måneder før, inden for den frist kan de
indløse dette fornævnte land og denne fornævnte gård fra os eller frigøre
det, på hvilken måde de kan. Kan de ikke gøre det inden den tid, og bliver
det efter den tid fra vundet os af kong Oluf og hans hjælpere, deri skal vi ik
ke have nogen skyld over for denne fornævnte hertug Erik og hans arvinger,
og de skal fra vor side være ledig og fri for de fornævnte 600 mark. Fremde
les når denne fornævnte hertug Erik eller hans arvinger indløser dette for
nævnte land og denne fornævnte gård Gedser fra os efter deres brevs ordlyd,
så skal vi tilbagegive dem gården Gedser med korn, med kvæg, med sæd, så
godt som den blev overgivet os, og da skal gård og land være dem ledig og fri
fra os. Alle disse forskrevne punkter lover vi fornævnte herr Henning og vore
arvinger med god tro at overholde stadig og fast uden argelist over for den
fornævnte høje fyrste, hertug Erik, og hans fornævnte arvinger og til deres
tro hånd over for herr Wasmod Schacke, herr Fikke v. Hitzacker, riddere,
Bethemann Zabel, Henneke Schacke og Frederik Wanzeberg. Til vidnes
byrd har vi fornævnte herr Henning til vitterlighed ladet vort segl hænge
under dette brev. Givet på gården Gedser år 1378 efter Guds byrd torsdagen
efter alle Guds helgeners dag.
1) kendes ikke.

1378. 12. november. Næsby.

444

Kong Olufgiver Peder Haraldsen af Skyttsiehage låsebrev på gods i lands
byen Skyttsiehage.
Afskrift i Konigsbergarkivet (Berlin).

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Peder Haraldsen af Ha
ge noget gods, nemlig et jordområde i samme landsby Hage ved boderne,
der kaldes Nygrumboder, nær Falsterbo, der ved retmæssig købs adkomst
lovformeligt er tilfaldet ham for 26 år siden og aldrig senere er afhændet af
ham til nogen, hvilket gods han i mere end tre år ukæret og roligt havde
haft i sin besiddelse, og som senere lovformeligt er blevet tildømt ham ved
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vore fire breve, og han er ligeledes lovformeligt blevet indført i faktisk besid
delse heraf af fire gode (mænd), at besidde frit og evindeligt, idet vi lægger
evindelig tielse på denne sag og strengt påbyder, at ingen, hvilken stilling el
ler stand han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gods
i modstrid med samme Peders vilje. Givet i Næsby under vort rettertingssegl
i det Herrens år 1378 dagen efter sankt Morten bisps dag med Justitiaren
Niels Drage som vidne.

445

1378. 15. november. Avignon.

Pave Clemens 7. overdrager Amaldus de Halla, gejstlig i Liège stift, ma
gister artium og licentiat i lægekunsten, ‘eksaminator for kirkeprovinserne
Tyskland, Bohrnen, Polen, Ungarn, Danmark og Norge med henblik på en
almindelig nåedesbevisning fra Eder, samme hellige fader’, et kirkeligt be
neficium med eller uden sjælesorg, hvortil biskoppen af Liège har overdra
gelsesretten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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1378. 24. november. Hammershus.

Ærkebiskop Niels af Lund skænker sit gods i Gørthalykke til Lunde kirkes
bygningsfond mod afholdelse af en højtidelig fest for martyrerne sankt
Georg og sankt Laurentius og overdrager ærkebispe bordet sit gods i Loddekopinge mod en årlig afholdelse af hans årtid.
Afskrift i Lunde bogen.

iels, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til
alle, der får dette brev at se eller hører det læse, al lykkerig hilsen med
Gud.
Vi bringer det med dette brev klart til kundskab for alle nulevende og
fremtidige, at vi til sankt Laurentius’ kirke i Lund og dens bygningsfond ef
ter forudgående vedvarende overvejelse og efter modent samråd giver og
overgiver vort gods i Gørthalykke, som vi i sin tid med retmæssige købs ad
komst har erhvervet af herr Peder Nielsen, ridder, af Hammenhog, frit at
besidde til evig tid, til hvert år på sankt Georgs dag ved det nedre alter for
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sankt Laurentius på højtidelig vis at holde og forrette højtiden for de glorrige martyrer Georg og Laurentius i samme kirke med afsyngelse af en messe
for sankt Georg og en ihukommelse af sankt Laurentius og en kollekt efter
vor død til bod for vor sjæl med den yderligere betingelse, at de til enhver tid
værende værger for nævnte Lundekirkes bygningsfond skal have samme
gods til deres fri rådighed og på samme sankt Georgs dag skal give kannikerne seks skilling grot til højtiden, at fordele i overensstemmelse med kapitlets
bestemmelse mellem de ved højtiden tilstedeværende kanniker, vikarer,
peblinge og klokkere. Alt, hvad der derudover kommer ind fra samme gods,
skal tilfalde fornævnte bygningsfond. Desuden oplader vi med fuld ret til
vor fornævnte kirke i Lund og dens bygningsfond alle de åbne brevet ved
rørende nævnte gods Gyørthalykke, der på en hvilken som helst måde er til
faldet os med nævnte gods, tillige med alle de i samme indeholdte rettighe
der og betingelser. Ydermere giver, overdrager og skøder vi til evig tid til det
ærkebiskoppelige bord i Lund alt vort gods i Loddekopinge, som vi i sin tid
ved køb med rette og lovligt har erhvervet af en herr Peder Nielsen, kaldet
Kyrning, ridder, og af en Peder Spaldener, væbner, og desuden af nonne
klostret i Lund, med alle dets rettigheder og tilliggender med den tilføjede
betingelse, at den til enhver tid værende herre ærkebiskop af Lund hvert år
skal give kannikerne i Lund eet pund sterling til højtideligt at holde vor årtid
i samme kirke, at fordele i overensstemmelse med kapitlets bestemmelse
mellem de ved samme årtid tilstedeværende kanniker, vikarer, peblinge,
fattige og klokkere og til afholdelse af messer i kirken til bod for vor og alle
troende afdødes sjæle. Det er vor vilje, at vore efterfølgere i medfør af nævn
te gods til evig tid skal være forpligtet på denne sum penge og bebyrde deres
samvittighed med hensyn hertil. Men de åbne breve2\ som er blevet givet os
af samme herr Peder Kyrning, Peder Spaldener og nonnerne i Lund angå
ende samme gods med alle de i samme indeholdte betingelser, oplader vi til
vore efterfølgere og til vort ærværdige kapitel i Lund til omhyggelig opbeva
ring i kannikemes sakristi. Givet og handlet på vor borg Hammershus under
vort segl i det Herrens år 1378 dagen før jomfruen sankt Katarinas dag i
nærværelse af de hæderværdige mænd, de herrer Mathias Sivekensen, kan
tor, Peder Simonsen og Mads Andersen, kanniker i Lund, og Jens Uf, foged
på borgen Hammershus, vor søstersøn, hvis segl vi har ønsket og befalet skal
hænges under sammen med vort til vidnesbyrd om det fornævnte.
1) jf. DRB. Il 8 nr. 90, 10 nr. 384, 11 nr. 23, III 1 nr. 397 og 400, 2 nr. 167, 3 nr. 472, 5 nr.
176, 6 nr. 17, 20, 23, 26, 54, 204 og 205 samt 7 nr. 165. - 2) kendes ikke.
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11378p 25. november. Lübeck.

Søstædemes rådmænd meddeler de preussiske stæder, at de har besluttet
at udskyde afgørelsen af sagen mellem disse og Langelow og brødrene v.
Hagen til næste hansedag.
Afskrift i Danzig.

skede venner. Tjenstvillig hilsen tilforn.
I skal vide, at vi, efter at Eders brev angående den sag, der verserer
mellem Eder på den ene side og Langelow og (brødrene) v. Hagen på den
anden, rettet til de herrer Jakob Pleskow og Bertram Wulflam, var fremført
i vor nærværelse og hørt og forstået, har erklæret at måtte suspendere denne
sag indtil næste tidspunkt for Eders og vores forsamlinger på grund af Eders
udsendinges fraværelse, idet vi indtrængende anråber Eder om, at I omhyg
geligt påbyrder Eders udsendinge, der skal sendes til denne forsamlingsdag,
med fuldstændig underretning om denne sag, således at den, efter at man
har fået Eders oplysninger, indbyrdes venskabeligt kan bringes til endelig af
slutning. Herren bevare Eder, idet I byder over os. Skrevet i Lübeck på den
hellige jomfru Katarinas dag under Lübecks segl, som vi bruger for øjeblik
ket.
Rådmændene i hansesøstæderne, på dette brevs datum forsamlet i
Lübeck til forhandlinger.

E

1) angående dateringen jf. nr. 448.

448

1378. [Efter) 25. november. Lübeck.

Reces af hansedagen i Lübeck.
Afskrift i hansere c esserne.

det Herrens år 1378 på jomfruen sankt Katarinas dag forsamledes de
herrer rådsudsendinge fra søstædeme i Lübeck, nemlig fra Hamburg
de herrer Kristian Ritter og Fikke v. Geldersen, fra Rostock Arnold Kröpelin
og Ludvig Kruse, fra Stralsund Bertram Wulflam, Johan Ruge og Didrik
Krudener, fra Wismar Didrik v. Rampen, Johan Dargetzow og Markvard
Bantzekow, fra Lübeck Johan Pertzeval, Simon Swerting, Jakob Pleskow,
Hartman Pepersak og Segebod Chrispin og gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.
<l-2> ...... U
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<3> Fremdeles blev det brev læst op, som stædeme i Preussen havde
sendt herr Jakob Pleskow og herr Bertram Wulflam om Langelows sag og
(brødrene) v. Hagens sag2). Derom er der sendt breve tilbage til dem i
Preussen om, at de skal give deres bud dette som hverv til næste møde, så at
de kan være udstyret med fuldmagt i sagen. Desuden var der blevet sendt
dem et brev fra hertugen af Sachsens side.
<4 5> ...... 3)
Fremdeles har rådets bud og købmændene fra Malmø været til ste
de over for stæderne og har skriftligt nedfældet deres klage og svar på begge
sider. Det har stædeme udskudt indtil næste møde. Desuden er der sendt
breve til fogederne i Helsingborg og til Rud om, at de skal tale om, at Rud
og de fra Malmø bliver forligt i venskabelighed, eller at dé opsætter det ind
til sankt Hans dag, og også om, at fogederne i Helsingborg ikke besværer
dem i Malmø med nogen beskatning. Desuden skal sendebudene fra Malmø
lægge afgiften for skuderne og vognene ind under deres myndighed indtil
næste møde, hvor der skal forhandles herom.
1) § 1-2 handler om forholdet til Frankrig, England, Flandern samt pundtolden og freden
på havet. - 2) kendes ikke, men besvares med nr. 447. - 3) § 4 drejer sig om forholdet til
Braunschweig og § 5 om skyldnere og mulig forlængelse af hanseforbundet.

1378. 28. november.

449

Hertuginde Kunigunde af Slesvig og Jylland erklærer med tak alle for
handlinger med dronning Margrete for afsluttet.
Original i rigsarkivet.

i Kunigunde, af Guds nåde hertuginde af Slesvig og Jylland, sender
alle dem, der ser dette brev eller hører det læse, hilsen med Gud.
Det skal være vitterligt, at vi i alle vore forhandlinger er kommet overens
med den højbåme fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning af Norge og
Sverige, i alle de forhandlinger, løfter og aftaler og afgørelser, der er blevet
forhandlet og dagtinget mellem hende og os, eller som vi også har dagtinget,
afgjort eller lovet mellem os personlig, hemmeligt eller åbent, således at vi
eftergiver den fornævnte fyrstinde fru Margrete alle løfter, afgørelser og af
taler og fritager hende angående alle disse punkter, så at vi aldrig mere vil
rejse krav derom eller mane derom og heller ikke nogen på vore vegne, og vi
takker den fornævnte højbåme dronning for al ære og alt godt, som hun har
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vist os, og alle aftaler er hermed drøftet igennem til fuld afslutning og endt.
Til vidnesbyrd om dette brev har vi ladet vort segl hænge under dette brev,
der er givet år 1378 efter Guds byrd søndagen før sankt Andreas dag. Og for
yderligere sikkerheds skyld og til vidnesbyrd har de ædle mænd sammen
med os ladet deres segl hænge under dette brev, nemlig herr Albrecht v.
Igenhusen, Jens Navnesen, Peder Walkendorp, Georg Jork og Henrik Krysow til vitterlighed om denne forskrevne aftale.

450

1378. 5. december.

Ivar Nielsen, bymand i Malmø, erklærer at have modtaget 80 mark sølv
af dekanen herr Mogens Nielsen for det gods og den gård i Malmø, som han
har solgt til Lunde kirkes bygningsfond.
Original i det svenske rigsarkiv.

var Nielsen, bymand i Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen evinde
lig med Gud.
Alle, hvem det angår eller vil kunne angå i fremtiden, skal vide, at jeg af
den ærværdige mand herr Mogens Nielsen, dekan i Lund, på bygningsfon
dens vegne ved kirken i Lund helt og fuldt har oppebåret 80 mark sølv i af
talte og gode hvide penge, lovlige og gængse, for det gods og den gård i
Malmø, på hvilket jeg nu bor, og som er solgt, skødet og overgivet til kirkens
fornævnte bygningsfond. Til sikkerhed for, hvad jeg har oppebåret, er mit
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Bertold, præst ved kirken i Malmø, og Arnold, hans vikar sammesteds. Givet i
det Herrens år 1378 dagen før sankt Nicolaus’ dag.

I

1378. 13. december. Malmø ting.

451

Tingsvidne af Malmø ting om, at Ivar Nielsen dels har givet og testamen
teret, dels solgt sin gård i Malmø med stenhus og alle tilliggender til Lunde
kirkes bygningsfond.
Original i det svenske rigsarkiv.

laus kaldet Nasekande, vicefoged i Malmø, Henzeke af Hyllie, dekan
i Oxie herred, Bertold, præst ved kirken i Malmø, Arnold, vikar
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sammesteds, Jon af Lockarp, præsteviede mænd, Svend Ivarsen, Jens Brun,
Peder Tuesen, bymænd i Malmø, og Peder Olufsen, borger i Lund, til alle,
der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for alle og erklærer offentligt med dette brev, at vi var til
stede, så og hørte, at nærværende brevviser den gode mand Ivar Nielsen i
det Herrens år 1378 på jomfruen sankt Lucies dag på Malmø ting i tingti
den efter forudgående moden overvejelse til bygningsfonden ved kirken i
Lund dels gav og testamenterede, dels solgte, ihændegav den ærværdige
mand herr Mogens Nielsen, dekan i Lund, og skødede sin gård og bolig
sammesteds, i hvilken han nu bor, tillige med et stenhus og alle dens tillig
gender, at besidde med rette evindelig, til at holde og højtideligt at forrette
tre årtider i kirkens højkor, nemlig for Ivar selv og hans hustru Grete, som
han nu har, samt for Jens Eskilsen, hendes forrige ægtefælle, med tilføjelse
af denne betingelse, at de, så længe de lever, skal have rådighed over nævn
te gård, som de på egen bekostning skal holde ved lige med hensyn til byg
ninger og bygværker af enhver art, og at de skal bære og udrede de på
nævnte gård hvilende byrder nu og fremover og ikke undlade hvert år om
kring ved Vor Frue fødselsdag at betale fem mark sølv i årlig afgift. Til vid
nesbyrd om og sikkerhed for alt dette har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

1378. 13. december.

452

Ivar Nielsen, bymand i Malmø, forpligter sig til at hjemle Lunde kirkes
bygningsfond sin gård i Malmø med stenhus og alle tilliggender.
Original i det svenske rigsarkiv.

var Nielsen, bymand i Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Jeg gør vitterligt for alle, at jeg forpligter mig til at hjemle bygningsfon
den ved kirken i Lund min gård og bolig sammesteds, i hvilken jeg nu bor,
med stenhus og alle dens tilliggender, som jeg dels har solgt, dels skænket og
testamenteret og ihændegivet den ærværdige mand herr Mogens Nielsen,
dekan i Lund, og skødet på Malmø ting, at besidde med rette evindelig, og
til at fri den fra hvilke som helst afgifter til byen og i lige måde at frigøre den
for og fra tiltale og krav fra hvem som helst, sålænge nævnte gård forbliver
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under min og min nuværende hustrus rådighed, at råde over og at træffe
bestemmelse om, således som det står i det herom affattede brev, og til at
udlevere ovennævnte herr dekan alle de åbne breve, som med købs adkomst
angående samme gård er givet, udstedt og affattet for Jens Eskilsen af Povl
Kulhvid, fordum bymand i Malmø. Til vidnesbyrd om alt dette er mit segl
hængt under dette brev tillige med segl til hørende de gode mænd Henzeke
af Hyllie, dekan i Oxie herred, broder Peder Sommer, guardian i Lund,
Bertold, præst ved kirken i Malmø, præsteviede mænd, Albert Nielsen,
borgmester, og Peder Tuesen, bymand sammesteds. Givet i det Herrens år
1378 ottendedagen efter jomfruen sankt Lucies dag.

453

|Før 1378. 21. december I’).

Peder Snubbe, Niels Bakke, Svend Pedersen og Svend Mogensens skødebrev på gods i Bagsværd.
Roskddegards regist ratur (omkr. 1570).

køde, som Peder Snubbe, Niels Bakke, Svend Pedersen og Svend Mo
gensen udstedte på gods i Bagsværd. Latin.

S

1) I brevet 1391 15. december (Rep. nr. 3835) omtales gods i Bagsværd, der er skødet Erik
Nielsen (af Hørsholm) af Svend Pedersen og Peder Snubbe. Antagelig er det deres skødebrev,
der her er registreret, idet det må være fulgt med godset, da Johan Olufsen 1400 skødede bi
skop Peder af Roskilde al sin ret til Bagsværd, jf. /EA. III 362 S 12, og i så fald må skødningen
til Erik Nielsen være foregået inden 1378 21. december, nr. 455, da denne første gang omtales
som død.

454

|Før 1378. 21. december|!).

Erik Nielsens testamente.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ik Nielsens testamente om Hørsholm og andet af hans gods, givet til
Roskilde domkirke.

E

1) Erik Nielsen levede endnu 1378 25. maj, jf. nr. 400, men omtales første gang som død
1378 21. december, jf. nr. 455.
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1378. 21. december.

455

Dronning Margrete erkender, at brodér Mikkel, abbed i Sorø kloster, har
tilbageleveret et brevkar, hvori bl.a. opbevaredes Erik Nielsens brev af 1377
9. august, hvilket hun overgav abbeden at opbevare, før hun rejste til Nor

geOriginal i den arnaniagnæanske samling.

i Margrete, af Guds nåde dronning af Sverige og Norge, erkender klart
over for alle, til hvis kundskab dette brev når, at vi i sin tid, mens vi rej
ste fra Danmarks rige til Norge for vore sagers skyld, blandt andre ting, som
vi har betroet i den ærværdige mand herr broder Mikkel, abbed i Sorøs va
retægt, i hans varetægt har overgivet et gemme eller et kar, fremstillet af
vidjer, hvori man plejer at anbringe og tage vare på breve, udvendigt lukket
og signeret med vort hemmelige segl, i hvilket kar eller gemme der blandt
andre åbne breve, der var anbragt sammesteds af os, var et åbent brev af
den velbyrdige mand Erik Nielsen - salig ihukommelse - angående gods i
Melby, beseglet med hans rette segl sammen med segl tilhørende de hæder
værdige mænd herr Peder Grubbe, ridder, og Elder Aldenborg, vor notar,
der var hængt under dette brev af Erik Nielsen til ...^ vidnesbyrd om det
fornævnte, og ordlyden af dette brev var i sin helhed denne: Erik Nielsen af
Hørsholm til alle, der ser dette brev (o.s.v. = nr. 276). Vi erkender des
uden, at fornævnte herr abbed i sandhed har tilbagegivet og opladt os dette
gemme eller dette brevkar sammen med alle de breve, der var henlagt i
samme af os, lukket og signeret med vort hele segl, og i det tilfælde, at en el
ler anden med anledning i varetagelsen af disse breve vil rejse krav mod eller
forulempe omtalte herr abbed, da forpligter vi os urokkeligt med dette brev
til at bistå samme herr abbed i medfør af nævnte breve angående alt det,
som omtales ovenfor. Til klart vidnesbyrd herom har vi ladet vort segl hæn
ge under dette brev. Givet i det Herrens år 1378 på apostelen sankt Thomas’
dag.

V

1) teksten er udvisket.

1378. 21. december.

456

Hemming Kristiansen takker dronning Margrete, fordi hun efter hans
venners forbøn har ladet ham beholde sin hånd, som han havde forbrudt,
da han havde såret en anden på Kalundborg.
Original i rigsarkivet.

Nr. 456
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et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det læ
se, at jeg Hemming Kristiansen erkender og bevidner åbent med dette
brev, at der blev holdt rettergang om den forseelse, som jeg havde begået,
og at det blev og er pådømt mig fornævnte Hemming som ret dom, at jeg
med rette havde og har forbrudt min hånd, og at det er vitterligt og åben
bart, at den mand, der sårer en anden i Kalundborg, han har på forhånd
med rette forbrudt sin hånd. Derefter erkender jeg fornævnte Hemming, at
der er sket mig ret og ingen uret, og jeg anfægter ikke dommen og vil det
aldrig mere, ej heller nogen på mine vegne, og jeg takker den høje fyrstinde
og frue, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige, for; at hun har givet
mig min hånd igen, som jeg med rette havde forbrudt, og hun har dermed
benådet mig for mine venners bøns skyld, og jeg har bødet for det efter den
fornævnte højbårne fyrstindes nåde med vilje og med ja og retter ikke på no
gen måde klage mod hende. Fremdeles forpligter jeg mig med mine arvin
ger og med mine venner, især med herr Peder Jensen, kannik i Roskilde, og
med Godskalk Hemmingsen og Anders Jensen og Gerike Jensen, brødre, og
alle dem, der vil gøre og undlade at gøre noget for vor skyld, dertil, at vi al
drig vil rejse krav angående disse fornævnte punkter, og at vi heller ikke skal
og vil skade vor nådige frue, fru Margrete, fornævnte dronning, og hendes
tjenere, som hun eller hendes høvedsmænd vil forsvare, og hendes borge,
lande og stæder og nogen, der hører hende til, med råd og med dåd, efter
som jeg fornævnte Hemming erkender, at skulde jeg have bødet efter ret
ten, så havde jeg med rette forbrudt min hånd. Nu takker jeg min nådige
frue, fru Margrete, fornævnte dronning, for, at hun har optaget min for
seelse i nåde, og lader hende og hendes tjenere være fri og løst angående alle
punkter og vil fritage hende for alle former for krav, som kan påkomme
hende og hendes tjenere i medfør deraf og komme dem til skade. Alle disse
forskrevne punkter og artikler lover jeg fornævnte Hemming Kristiansen og
sammen med mig fornævnte herr Peder Jensen, Godskalk Hemmingsen og
Anders Jensen og Gerike Jensen som lige hovedmænd med samlet hånd med
god tro uden svig at overholde stadig og fast uden nogen form for argelist og
udflugter over for den højbårne fyrstinde, fru Margrete, fornævnte dron
ning, og til hendes hånd lover vi over for Jens Navnesen, Peder Walkendorp,
Georg Jork, Fikke Dechow og Henrik Krysow, således som det er skrevet her
foran. Til vidnesbyrd om dette brev har vi ladet vore segl hænge under dette
brev, som er givet år 1378 efter Guds byrd på sankt Thomas’ dag.

D
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Rådmændene i Thorn meddeler borgmestre og rådmænd i Danzig, at de
gennem sendemænd agter at anmode om udlevering af den resterende del
af det skibbrudne gods fra Kristian Rudigers skib, der forliste ved Helsing
borg, og beder om, at det meddeles de Danzigborgere, der har interesse deri.
Original i Danzig.

ed flid forudanført oprigtig tjenstvillighed og kærlighed.2)
Såre kære herrer og venner. Det skal ikke være skjult for Eder, gode
mænd, eftersom vi ved den underretning, der er givet over for os af vore
medborgere, har hørt, at deres gods og købmandsvarer i Kristian Rudigers
skib iøvrigt - o, ve - er kommet i fare ved skibbrudet nær Helsingborg, hvor
af de har bragt en del tilbage, men angående det gods, der til sidst blev
bragt af vejen og reddet, agter og har de til hensigt at udsende deres sende
mænd for at kræve samme tilbage. Vi beder derfor indtrængende om, at I
stævner Eders medborgere, nemlig Herman Kame og Kristian, fornævnte
skipper, og andre, hvem denne sag berører, for Eder, idet I af kærlighed til
os også åbenbarer det for dem, for at de kan sende deres befuldmægtigede
udsendinge til os herom eller give møde i egen person for i troskab at komme
overens om det fornævnte. Og hvad der sker hos Eder, det skal I så hurtigt
som muligt underrette os om ved brev med nærværende udsending. Givet
fredagen efter apostelen og evangelisten sankt Johannes dag under vort se
kret.
Rådmændene i Thorn.
Mærkerne på Eders medborgeres gods følger under denne form:
Kristian Rudigers (bomærke)
Man har ikke (bomærke)
Herman Kames (bomærke)
kendskab til disse (bomærke).

M

1) jf. nr. 409. - 2) adressen står på brevets bagside: Til de hæderværdige og gode mænd, de
herrer borgmestre og rådmænd i Danzig, vore såre oprigtige venner.

|1378|.

458

Hansestædemes afregning vedrørende anvendelsen af den oppebåme
told i Skåne i Skanør, Falsterbo og Malmø.
Afskrift i Wismar.

Nr. 458
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året (13)76 har rådmændene i Stralsund oppebåret 2038 mark lybsk af
tolden i Skåne og i Malmø, af hvilke de har sendt de herrer rådmænd i
Lübeck 1000 mark lybsk, og de selv beholdt 1038 mark ud over deres udgif
ter i samme år. <2> Fremdeles har de herrer rådmænd i Lübeck oppebå
ret 400 mark lybsk samme år af samme told i Skåne, indsamlet af herr Johan
i Skanør, og således med fornævnte 1000 mark og disse 400 mark sidder dis
se inde med 1400 mark, udredet af dem samme år til udrustning af en fre
dekogge, som står i 1672 mark lybsk, og således bliver hansestæderne dem
272 mark lybsk skyldige. <3> Fremdeles lagde de herrer rådmænd i Stral
sund samme år ud til udrustning af en fredekogge, som står i 1348 mark
lybsk. Efter at der altså er fradraget fornævnte 1038 mark lybsk fra dem,
bliver hansestæderne dem 310 mark lybsk skyldige. Og således skylder han
sestæderne dem fra Lübeck og Stralsund under eet 582 mark lybsk for ud
rustning af fornævnte kogger. <4> Summen af den told, der er oppebåret
af herr Johan Lange i Skåne, nemlig i Skanør, i året (13)77 (er) 2470 mark
12 skilling og 8 penning lybsk. Af fornævnte sum forbliver, efter at udgifter
ne i Kampen er fradraget, 1300 mark hos kæmnerne i Lübeck og 150 mark
og 30 skilling lybsk hos fogeden og 40 mark lybsk hos fogeden i Zierikzee.
<5> Summen af den told, der er oppebåret af herr Gregor Swerting sam
me år, nemlig i (13)77 i Falsterbo (er) 1088 mark og 12 skilling lybsk. Heraf
er der betalt herr Godskalk fra Lübeck 500 mark stralsundsk, forbrugt på en
rejse til Gurre til Danmarks konge, og 600 mark lybsk, forbrugt på en rejse
til Kalundborg til Norges konge, og 120 mark stralsundsk til samme herr
Godskalk fra Lübeck for tre års afgift for de fornævnte udredte 500 mark.
Efter at de fornævnte udgifter er trukket fra, forbliver der hos de herrer råd
mænd i Stralsund 75 mark og 7 skilling lybsk. <6> Summen af den told,
der er oppebåret af herr Henrik Vød i Malmø samme år (13)77 (er) 356
mark lybsk og 12 skilling lybsk, der forbliver hos de herrer rådmænd i Ro
stock og Wismar. <7> Det skal være vitterligt, at hansestæderne skylder
dem fra Lübeck 325 mark lybsk, udgivet til rejsen til Nyborg i år (13)77.
Fremdeles skylder hansestæderne dem fra Rostock og Wismar 350 mark,
udgivet af dem til fornævnte rejse samme år. <8> Summen af den told,
der er oppebåret af herr Johan Lange i Skanør i år (13)78, (er) 2511 mark og
28 penning lybsk. Heraf udredte han 1000 mark stralsundsk til herr Hen
ning Podebusk og 500 mark stralsundsk til herr Gregor Swerting i dette år og
6 mark og 4 skilling lybsk til sin notar. Af fornævnte sum af det oppebåme
beholdt fogeden i Kampen 80 mark. Fremdeles beholder kæmnerne i Lü-
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beck 1152 mark lybsk eller deromkring ud over det fornævnte, der var udredt af herr Johan Lange. <9> Summen af den told, der var oppebåret af
herr Didrik Krüdener i Falsterbo i året (13)78, (er) 988 mark og 3 skilling
lybsk. Heraf udredte han 100 mark lybsk til herr Johan Lange, tidligere
overgivet kæmnerne i Lübeck af samme herr Johan Lange ved hans foran
førte afregning. Fremdeles til notaren 6 mark og 4 skilling lybsk og 15 mark
til notarernes udgifter og til Johan Mutzel 6 mark og 4 skilling lybsk til øl og
brød til brug for lejesvende. Fremdeles til fogeden i Kampen 24 mark og 6
skilling lybsk til øl til brug for lejesvendene. Fremdeles til herr Didrik Krude ners udgifter 54 mark lybsk, for hvilke der var drukket i toldboden. Fremde
les til Johan Pertzeval 5 mark lybsk. Efter at fornævnte udgifter var trukket
fra, forbliver der 776 mark 12 skilling lybsk hos rådmændene i Stralsund
o.s.v. < 10> Summen af den told, der er oppebåret i Malmø af herr Henrik
Vød i samme år, nemlig (13)78, (er) 300 mark minus 25 mark lybsk. < 11 >
Efter at der var foretaget afregning af alt det fornævnte fra årene (13)76,
(13)77 og (13)78, og efter at der var betalt 272 mark lybsk til de herrer fra
Lübeck for fredekoggen i året (13)76 og 325 mark lybsk for rejsen til Nyborg
og 310 mark lybsk til de herrer fra Stralsund for fredekoggen i året (13)76 og
350 mark lybsk til de herrer rådmænd i Rostock og Wismar for rejsen til Ny
borg, bliver der 3000 mark lybsk minus 53 mark lybsk tilbage, af hvilke de
herrer rådmænd i Lübeck sidder inde med 1855 mark lybsk hos sig og de
herrer rådmænd i Stralsund 540 mark lybsk og de herrer rådmænd i Ro
stock og Wismar 300 mark minus 25 mark lybsk og de fra Kampen 236
mark lybsk minus 2 skilling og de fra Zierikzee 40 mark lybsk o.s.v. <12>
Lübeckernes sum for udrustning af en fredekogge i året (13)78 5828 mark
lybsk sammen med en kogge for 600 mark lybsk og 136 mark 7 skilling, der
senere er udredt af dem. <13> Stralsunds sum for udrustning af en frede kogge i samme år 4416 mark lybsk og 30 mark lybsk til herr Henrik v. Unna,
deres høvedsmand, o.s.v. <14> Summerne for udrustning af de to kogger
10410 mark og 7 skilling lybsk.

1378.
Testamente af Margrete Jakobsdatter, enke efter Erik Sjællandsfar.
Notits af Hamsfort.
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det Herrens år 1378 ... Den velbyrdige kvinde Margrete Jakobsdatter,
der bor på Lolland, testamenterer meget gods til franciskanerne, som er
i Odense. Enke efter Erik Sjællandsfar.

I

1378.

460

Brevudlog af Hamsfort vedrørende Odense.
Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1378 ... I Odense glimrer Jens Hennekesen, borgmester,
Herbert Jensen, foged og Henneke WestfaL

I
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Jens Skriver, kannik i Roskilde, lod sit gods i Boderup skøde til Næstved
sankt Peders kloster på Falsters landsting.
Næstved klosters registratur (1528).

ens Skriver lod det fornævnte gods1) skøde og overdrage til os på Falsters
landsting. 1378.

J

1) godset i Boderup, jf. ovf. nr. 321-22.

1378. Roskilde.

462

Kong Oluf tildømmer Sorø kloster landsbyen Fjenneslevlille med undta
gelse af præstegården.
Referater i Sorø gavebog (omkr. 1440).

le denne landsby Fjenneslevlille1), med undtagelse af præstegården,
ned engen Biskopsholm blev af herr kong Oluf tildømt klostret i Sorø
på retterting i Roskilde; og herr abbed Mikkel blev på samme herre konges
befaling på lovlig vis indført i den faktiske besiddelse deraf. I det Herrens år
1378.

K

ele denne landsby Fjenneslevlille blev med undtagelse af præstegården
.tildømt klostret i Sorø sammen med engen Biskopsholm af herr kong
Oluf på retterting i Roskilde, og herr abbed Mikkel blev efter landets love og

H
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efter samme konges befaling indført i den faktiske besiddelse af samme
landsby. I det Herrens år 1378. Herom findes to breve af samme herre kon
ge-

ele denne landsby Fjenneslevlille med undtagelse af præstegården blev
.tildømt klostret i Sorø sammen med engen Biskopsholm af herr kong
Oluf på retterting i Roskilde; og herr Mikkel, abbed, blev på lovlig vis ind
ført i den faktiske besiddelse deraf ifølge den samme herre konges befaling.
I det Herrens år 1378.

H

1) referaterne er indfort i fortsættelse af 1343 10. juli, DRB. HI 1 nr. 338.

1378.
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Gerike Nakenstorp sælger Skage mans gård i Malmø til Radike Parkentin.
Rejerat i Sorø gave bog.

M»

Gerike solgte1) til denne Radike Parkentin. I det Herrens år 1378.

1) ni. gården Skagemansgård, jf. DRB. IH 9 nr. 149.

1378.1)

464

Uffe Pedersen Degn erkender at have oppebåret de 250 mark afformyn
derne for Otto v. Mones børn, som Otto v. Mone skyldte ham.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

ffe Pedersen, kaldet Degn, erkendte, at han af herr Herman Ribe,
Bernhard Brus, Nicolaus Grelle, Henrik v. Exen og Johan Schmewe,
formyndere for Otto v. Mones børn, har oppebåret 250 mark, som Otto v.
Mône skyldte nævnte Uffe med sit åbne brev, der var overgivet nævnte Uffe
derom.

U

1) året står øverst på siden i håndskriftet.

1378.

465

Hertug Vartislav 6. af Pommern indløser for 700 mark stralsundsk alt det
gods på Jasmund, som Nicolaus Vellin havde pantsat til forskellige personer
og institutioner, herunder ‘til herr Henning Podebusk den ældre 18 mark’.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

Nr. 466
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Gregor dømmes fredløs efter lybsk ret i Falsterbo for tyverifra Johan Strelow.
Indførelse i St ralsunds Verfestungsbuch.

regor forsvandt hemmeligt fra sin herre Johan Strelow og sønderbrød
hans kiste, hvorfra han frastjal ham til en værdi af 40 mark strål sundsk, for hvilken forseelse samme Gregor med al lybsk ret blev dømt fred
løs i Falsterbo for sit hæslige tyveri. Dommer Timme Stubbe, underfoged
sammesteds.

G

1) årstallet står som overskrift på siden i håndskriftet.

1378.

467

Troels Andersen skøder gods i Skellerup til herr Jens Andersen.
Maribo klosters registratur (1624).

oels Andersens skøde til herr Jens Andersen på gods i Skellerup i Jyl
land. 1378.

T
468

1378.

Tingsvidne om gods i Kyse.
Maribo klosters registratur (1624).

i X^ingsvidne om noget gods i Kyse og Kyse fang. 1378.

469

1378.

Henrik Duendick pantsætter gods i Rejnstrup og Ebbeskov til Jens Rødmersen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

"fenrik Duendick pantsætter Jens Rødmersen en gård i Rejnstrup og en
"Igård i Ebbeskov. 1378.

335

1378

Nr. 473

1378.

470

Fru Petronilla Pedersdatter pantsætter gods i Fakse herred til Henrik
Duendick.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

P ru Petronilla Pedersdatters pantebrev, givet Henrik Duendick på hendes
gods i Vivede, Rejnstrup, Bonderød, Ebbeskov og Kertevad. 1378.

1378.

471

Fru Idas brev til fru Gese, Klaus Bolsendals datter, på tre gårde ijersie.
Roskildegdrds registratur (omkr. 1570).

Pru Idas brev på tre gårde ijersie, givet fru Gese, Klaus Bolsendals dat. ter. Givet 1378. På latin.

1378.

472

Oluf Assersen, borger i Slagelse, pantsætter sit gods i Bøstrup til Peder
Finkenoge.
Antvorskov klosters registratur (1607).

luf Assersen, borger i Slagelse, pantsætter Peder Finkenoge sit gods i
Bøstrup. 1378.

1378.

473

Josef Nielsens genbrev på en gård i Falsterbo, som han har i leje af Ant
vorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

I

osef Nielsens genbrev på en gård i Falsterbo, som han har i leje af kloste

ret på 10 år, og hvorfor han skulde give syv lødige mark. 1378.

Nr. 474

11. november [Omkr. 1378?]

474

|Omkr. 1378? I1* 11. november.
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JensJensen af Tjæreby pantsætter sin gård i Holev til Margrete Jensdatter
for fem mark sølv.
Afskrifter i den arnamagnæanske samling og i rigsarkivet.

ens Jensen af Tjæreby til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med

J

Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg af nærværende brevviser
Margrete Jensdatter, enke efter Kraft af Jura, i sandhed har oppebåret fem
mark lødigt sølv, for hvilke fem mark lødigt sølv jeg med dette brev til sam
me Margrete pantsætter min gård i Holev, i hvilken Peder Andersen bor,
med alle tilliggender til samme gård, nemlig agre, enge, græsgange, skove,
fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, på denne betin
gelse, at når som helst jeg på en sankt Mortens dag vil indløse fornævnte
gård, da skal jeg underrette hende derom på tre ting før sankt Hans dag.
Desuden overdrager jeg samme Margrete og hendes arvinger fuldmagt til at
ind- og afsætte bryder på nævnte gods samt til årligt at oppebære frugter og
afgifter, uden at de på nogen måde skal afregnes i gældens hovedstol, indtil
fornævnte gård på lovformelig måde indløses af mig eller mine arvinger fra
hende eller hendes arvinger. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til
at hjemle fornævnte Margrete og hendes arvinger fornævnte gård og frigøre
dem fra alles påkrav, således som landets love kræver. Til vidnesbyrd herom
er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode
mænd, nemlig Peder Beyer, foged i Bjerge herred, herr Jens Absalonsen,
Niels Madsen, Otto Strangesen, Niels Friis, Anders Eriksen og Ebbe Mad
sen. Givet i det Herrens år 13001) sankt Mortens dag.

1) begge afskrifter har det fejlagtige årstal 1300. Jens Absalonsen (Ulfeld) nævnes sidste
gang og Niels Friis første gang 1378 30. april, nr. 384.

lOmkr. 1378?

475

Peder Nielsen Beyer frafalder krav på ret til gods på Hindsholm tilhøren
de sankt Knuds kloster i Odense.
Registratur i rigsarkivet.

remdeles bekender Peder Nielsen, kaldet Beyer, at han ikke har nogen
ret til klostrets besiddelser på Hindsholm.2)
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1. januar 1379

Nr. 477

1) Registraturen er i håndskriftet opført i underafsnittet Hersnap under Hindsholm. Peder
Nielsen Beyer er derfor sandsynligvis identisk med Peder Beyer, foged i Bjerge herred, som
nævnes som vidne |Omkr. 1378?| 11. november, nr. 474. - 2) umiddelbart forud herfor regi
streres et andet udateret brev, som formodentlig stammer fra denne tid: Fremdeles Anders
Thomsens frigørelsesbrev om, at han kvitterede og løsgjorde kapitlet for 20 mark lødigt sølv og
tog til gengæld i stedet biskoppen af Fyn og hans efterkommere.

1379. 1. januar.

476

Kåre Pedersen pantsætter sit gods i Kartofte til Absalon Mogensen.
Eline Gøyes jorde bog.

remdeles et brev, at Kåre Pedersen pantsætter Absalon Mogensen alt
sit gods i Kartofte for to mark lødigt; forbedrer Absalon Mogensen god
set, så at han har en tjener derpå, da skal det indløses for tre mark lødigt.
Givet nytårsdag 1379.

F

1379. 1. januar.

477

Svend og Peder, kanniker og værger for kirken i Lund, erklærer, at deka
nen Mogens Nielsen har betalt Ivar Nielsen, bymand i Malmø, 80 mark sølv
i rede penge for dennes gård, der dels var skænket, dels solgt til bygnings
fonden, og pantsætter gården for 60 mark sølv til dekanen og forpligter sig
til for de resterende 20 mark at lade to årtider afholde i højkoret for deka
nen og dennes forældre.
Original i det svenske rigsarkiv.

vend og Peder, kanniker og værger for kirken i Lund, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindeligt med Gud.
Vi bringer det til kundskab for alle, hvem det angår eller vil kunne angå i
fremtiden, og erklærer offentligt med dette brev, at den ærværdige mand
herr Mogens Nielsen, dekan i Lund, nærværende brevviser, helt og fuldt
har betalt 80 mark lødigt sølv i god og lovlig hvid mønt til den gode mand
Ivar Nielsen, bymand i Malmø, for en gård med stenhus og dens tilliggen
der, i hvilken samme Ivar nu bor, og som han dels har givet og testamente
ret, dels solgt til fornævnte Lundekirkes bygningsfond. For 60 mark af den
ne sum pantsætter vi med råd og samtykke af vort elskede kapitel i Lund

S
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denne gård med alle dens tilliggender, intet undtaget til fornævnte herr de
kan, således at han årligt skal oppebære de afgifter og afkasteiser, som hid
rører fra nævnte gård og dens tilliggender, indtil nævnte sum penge, nemlig
60 mark lødigt sølv af os eller vore til enhver tid værende efterfølgere fuldt
ud bliver betalt til fornævnte herr dekan eller hans arvinger eller til dem,
som nævnte herr dekan måtte bevilge disse penge. Men for de resterende 20
mark lødigt sølv skal der på højtidelig vis holdes to årtider i højkoret i Lund
for herr dekanen selv og for hans forældre efter hans død med messer og vigilier og 12 messer nede i kirken. Ved hver af dem skal der af afgifterne af
fornævnte gård i Malmø årligt fordeles en mark lødigt mellem kannikerne
og andre nedenfor anførte på følgende måde. For det første skal der udbeta
les to skilling grot til kannikerne, der er til stede i koret ved nævnte årtider,
til vikarerne fem skilling lybsk, til fornævnte Lundekirkes bygningsfond en
skilling grot, til fattige peblinge og til dem, der går tiggende fra dør til dør,
otte grot og to sterlinger, til klokkerne to grot, til de tolv præster, der cele
brerer nede i kirken, fem skilling lybsk og til peblingene, som hjælper til ved
nævnte messer, tolv penning lybsk, idet det til fornævnte Ivar Nielsen tidli
gere udstedte brev angående nævnte gård altid skal forblive urokket og
ukrænket. Til vidnesbyrd herom er fornævnte Lundekapitels segl tillige med
vore segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1379 lørdagen før
helligtrekongersdag.

[1379. Omkr. 1. januar|J)

478

Mogens Nielsen, dekan i Lund, forpligter sig til at overholde aftalerne om
årtider og messer for den gård, han havde i pant for 60 mark sølv.
1. Skåne brevsjortegneisen.

orpligtelse, udstedt af Mogens Nielsen, dekan i Lund, om rettelig at
ville overholde og iagttage de årtider og årlige messer, som skulde finde
sted i Lunds kor for den gård, som han havde i pant for 60 mark sølv. Givet

F

2. Udkast til Skåne brevsfortegne Isen.

orpligtelse eller skriftlig erklæring af:Mogens Nielsen, dekant i Lund,
om, at han vil holde en årlig messe både i det øverste og nederste kor for
en gård, som han fik og som ligger i Malmø. Givet ...

F
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Nr. 480

3. Udkast til SkånebrevsjortegneIsen.

antebrev, udstedt af Mogens Nielsen, dekan i Lund, til Ivar på en gård
liggende i Malmø, som Ivar beboede.

P

1) Dateringen mangler, men brevet må antagelig være Mogens Nielsens genbrev til forrige

nr.

479

1379. Omkring. 1. januar.1)

479

Eler Burow og Timme Juncvrouwenvord lover at holde rådmændene i
staden Stralsund skadesløse for deres brev til Henning Podebusk den ældre,
angående to trediedele af arvegodset efter herrJohan Ny dasken, sognepræst
i Reerslev.
Optegnelse i Stralsund.

ler Burow og Timme Juncvrouwenvord lovede at holde de herrer rådl mænd i Stralsund sikrede og skadesløse angående to trediedele af alt
arvegods, der var efterladt ved præsten herr Johan Nydaskens død, sogne
præst i landsbyen Reerslev på Sjælland, og som sammesteds skal inddrives af
Mathias Konatzen i hans hustrus og sammes søsters navn, med et anbefa
lingsbrev fra staden Stralsund, skrevet til herr Henning Podebusk den æl
dre, således at der ikke på nogen måde skal følge nogen påmindelse eller se
nere retssag angående dette gods, der er overgivet til nævnte Mathias, be
fuldmægtiget.

E

1) dateringen står øverst på siden i håndskriftet.

1379. 9. januar.

480

Klaus Dankenhagen skøder sit gods i Fru Alstad til Peder Nielsen.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

køde- eller salgsbrev, udstedt af Klaus Dankenhagen, borger i Malmø,
til Peder Nielsen, væbner, på alt hans gods i Ostra Alstad, som var til
faldet ham som arv med hans hustru Elisabeth Mogensdatter. Givet sønda
gen næst efter helligtrekongersdag 1379.
2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

laus Dankenhagens skødebrev, udstedt til den velbyrdige mand Peder
Nielsen på noget gods i Ostra Alstad. Givet 1379.

Nr. 481
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[1379]16. januar. Marienburg.

De preussiske stæder svarer hansest æderne, at de ikke kan deltage i den til
13. marts fastsatte hansedag på grund af krig med Litauerne, at de har
overtalt højmesteren til ikke at lægge hindringer i vejen for englænderne, at
den hidtil opkrævede pundtold beløber sig til 1900 mark preussisk, at de
overlader dem fredeliggørelsen af havet indtil 24. juni, og beder dem udsky
de sagen med Langelow og brødrene Hagen til samme tidspunkt.
Afskrift i Danzig.

ed omhyggeligt udtrykt velvillig gunst og tjenstvillighed tilforn.
...... Desuden beder vi om at måtte bringe den sag i erindring, der
verserer mellem os på den ene side og Langelow og (brødrene) v. Hagen på
den anden, og som forlængst er overgivet til de herrer Jakob Pleskow og Ber
tram Wulflam, at samme (sag) ukæret skal holdes svævende fra nu af og
indtil foranførte sankt Hans dags termin i den stilling og på det punkt, hvor
herr Johan Volmesten - salig ihukommelse - afgav den med de vedhæng,
som hidrører fra og i lige måde er forbundet med den. Den Almægtige be
vare Eder lykkeligt, idet I skal byde over os efter ønske. Skrevet på Marien
burg den 16. januar under Thomborgemes sekret, som vi alle denne gang
benytter til dette brev.
1) jf. nr. 447-48.

482

1379. 26. januar.

Broder Leonardus, munk i Clairvaux og kollektor i Danmarks, Sveriges
og Norges riger af hjælpen til paven, kvitterer Vårfruberga kloster for otte
lybske gylden.
Original i det svenske rigsarkiv.

i broder Leonardus, munk i Clairvaux, af generalkapitlet indsat kollek
tor afhjælpen til paven i Danmarks, Sveriges og Norges riger, erklærer
offentligt over for alle, hvem det vedkommer, at vi det Herrens år 1379 af de
ærværdige fruer abbeden og konventet i Vårfruberga kloster har modtaget
otte lybske gylden i medfør af den hjælp til paven, der på lovformelig vis
blev tilstået vor herre paven af vor orden, hvorfor vi med dette brev erklærer
dem kvit og fuldstændigt undtaget fra ethvert yderligere krav. Givet i det
ovenanførte år dagen efter sankt Paulus’ omvendelse under vort signet.

V
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1379. |28. januar - 13. maj I1).

Nr. 484
483

Nicolaus Elsholt erkender som arving efter Henrik Westfal, ‘som blev
henrettet i Skåne’, at have oppebåret 159 mark af Henrik v. d. Zenen, som
denne skyldte den henrettede, og frafalder i fællig med sine medlovere alle
yderligere krav.
Notits i Rostock.
1) notitsen er indført i håndskriftet mellem disse datoer.

1379. 3. februar. Hammershus.

484

Ærkebiskop Niels af Lunds testamente.
Original i det svenske rigsarkiv.

Guds navn amen. Vi Niels, af Guds miskundhed ærkebiskop i Lund,
Sveriges primas, skønt skrøbelig af legeme dog karsk af sind, og i be
tragtning af, at intet er vissere end døden og intet uvissere end dens time,
opsætter, opretter og anordner vort testamente over det gods, der er over
draget os af Gud, på følgende måde. For det første giver og overgiver vi til
vor Lundekirkes bygningsfond og vort elskede kapitel i Lund vort gods i
Gørthalykke med alle dets tilliggender, hvilket vi med retmæssig købs ad
komst har erhvervet af herr Peder Nielsen, ridder, af Hammenhog, således
som vi også tidligere har overgivet det til dem1), at besidde til evig tid, til
højtideligt at holde de glorværdige martyrer sankt Georgs og sankt Lauren
tius’ fest een gang om året, nemlig på sankt Georgs dag, med en messe for
sankt Georg og en ihukommelse af sankt Laurentius foran sankt Laurentius’
alter, der er rejst midt i kirken, på den betingelse, at de til enhver tid væren
de værger for fornævnte Lundekirkes bygningsfond skal have dette gods til
deres fri rådighed og deraf give kannikeme seks skilling grot til nævnte fest
til deling hvert år mellem kanniker, vikarer og peblinge efter kapitlets be
stemmelse; resten skal tilfalde bygningsfonden. På samme sankt Georgs dag
skal de også holde bøn under messen til bod for vor sjæl, og over vor grav
skal lægges et purpurklæde, som vi hermed overgiver til bygningsfonden,
idet vi under trussel om bandlysnings- og evig forbandelsesstraf forbyder, at
nogen uden fornævnte kirkeværgers vidende befatter sig med dette gods.
Fremdeles giver vi til ærkebiskoppens bord i Lund til højtidelig afholdelse af
vor årtid hvert år i Lunde kirkes kor alt vort gods i Loddekopinge med alle

I
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dets tilliggender, som vi også med retmæssige købs adkomst har erhvervet af
herr Peder Kyming, ridder, Peder Spaldener, væbner, og af nonneklostret i
Lund, dog således, at den til enhver tid værende herre ærkebiskop hvert år
skal give kannikeme et pund sterling til deling, efter kapitlets bestemmelse,
mellem de i koret ved messerne og vigilieme nærværende kanniker, vikarer
ne, de fattige og peblingene og til messerne nede i kirken og til klokkerne i
tårnet, hvilken sum det er vor vilje, at vore efterfølgere til evig tid hvert år
skal være forpligtet til at betale i medfør af nævnte gods, og hvorom vi vil
bebyrde deres samvittighed; om denne fest og årtid og om dette gods har vj
overdraget vort nævnte kapitel vort åbne brev1) til vidnesbyrd om alt det
ovennævnte. Fremdeles til sankt Laurentius’ kirke, hvor vi vælger vor grav
op til hovedet af vor forgænger ærkebiskop Peder, tyve mark sølv til kirkens
bygningsfond og bygning, fremdeles en ny regnkappe, som vi har ladet os
forfærdige, og som vi har i vort sakristi i Lund. Fremdeles til nævnte byg
ningsfond Scolastica historia2), Dekretaleme3) og vort nye kortæppe, kaldet
kølt4) til vægprydelse. Fremdeles til vor efterfølger, over hvem Gud udgyde
sin nåde, til brug for ham og hans efterfølgere vor bibel i to bind, som vi
købte i Flandern, et højmessemissale til hele året5) med nodesætning, Ratio
nale diuinorum officiorum6), Proprietates rerum7), Gregors Moralia8) tillige
med hans prædikener og Dialog9) i eet bind, et stort Antifonarium10) med
nodesætning, vort største breviarium med nodesætning. Fremdeles et andet
højmessemissale5) med nodesætning i to bind til hans kapel i Lund, en
kalk11), en ny kanon12) (og) benediktionarieme 13), fremdeles to
ordinarier14), som vi har ladet skrive på Bornholm, og et fornemt Psalter i
rødt bind. Fremdeles til vort ærværdige kapitel i Lund de fire
sentensbøger15). Fremdeles til skolerne i Lund Papias16), Cicero, Priscians
Derivationes17), Solinus’ Om Verdens Vidundere18), som ved kapitlets skøn
somhed skal udleveres til skolemesteren og hvert år tages tilbage på tids
punktet for generalkapitlet, så at de ikke bortfjemes. Fremdeles til de fattige
peblinge, som besøger skolerne sammesteds, en mark sølv. Fremdeles til herr
Folkvin, provst i Lund, et horn, belagt med forgyldt sølv. Fremdeles til herr
Mogens, dekan sammesteds, ligervis et horn, belagt med forgyldt sølv.
Fremdeles til herr Peder Frost, ærkedegn, vort nye breviarium, som vi for
dum fik fra biskoppen af Slesvig, i stedet for hvilket han skal træffe bestem
melse om og anordne med det breviarium, som vi tidligere gav ham, efter
vor vilje, som bliver udtrykt nedenfor. Fremdeles til ham et psalter med
noter19), vort Dekret20), købt i Flandern, og Johannes Andrees Om 6.
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bog21). Fremdeles til herr Mathias Sivekensen, kantor, vort Passionarium22),
som vi stedse lod føre med os, Instituta23), et timmer24) gråværk, vore silde tiender, oppebåret i Helsingborg og beroende hos herr Jens sammesteds for
det nu sidst forgangne år, og vor afgift af vort fogedi sammesteds for samme
år, nemlig to mark sølv, ligervis beroende hos samme herr Jens, således som
vort brev lyder på, der tidligere er givet ham om det fornævnte. Fremdeles
til herr Svend Sakstorp, kannik i Lund, Martins Chronica25). Fremdeles til
herr Peder Simonsen vor største bibel og et skrin. Fremdeles til herr Peder
Jensen, kannik sammesteds, Copiosa26). Fremdeles til herr Klement, kannik
sammesteds, et horn. Fremdeles til herr Lars, vor official, en ny armbrøst.
Fremdeles til herr Niels Ågesen, kannik, et horn. Fremdeles til herr Alle
»Dieta salutis«27). Fremdeles til herr Peder Nielsen, kannik sammesteds, bo
gen »Om den hellige skrifts undere«28). Fremdeles til herr Mads Andersen,
kannik sammesteds, et skab4), som vi har stillet i kapellet i Lund, et psalter,
som vi lod føre med os, en bog, som vi fik af herr Jakob Jermer, indbundet i
sort, fremdeles en grøn bog af papir. Fremdeles til ham vore korklæder,
nemlig hætte og korkåbe. Fremdeles til herr Erland Absalonsen, et ‘sadel fad4). Fremdeles til herr Peder Due en håndlygte. Fremdeles til Jens Uf vort
største horn, belagt med forgyldt sølv, tillige med to flasker, udmalet med
vort skjold. Fremdeles skylder vi ham på vore og vor kirkes vegne 40 mark
sølv for fornødenheder i mel, malt og for andre fornødenheder til oprethol
delse af borgen Hammershus, som han har købt og ført hid, efter at vi den
ne gang var kommet til Bornholm, for hvilke vi til ham har pantsat seks bo
der, som han selv personligt havde opført i vort navn ved havnen i Listed på
Bornholm, og som har en værdi af seks mark sølv i afgift, tillige med deres
afgifter og tilliggender i overensstemmelse med de betingelser, der er inde
holdt i hans brev herom, indtil de indløses. Fremdeles til hans hustru to
timmer24) gråværk tillige med et skakspil, som vi har fået af fru dronningen
af Norge. Fremdeles til Jens Ufs datter jomfru Cecilie en guldring. Fremde
les til hans søster fru Marina vor bedste kiste og vor kappe med stor hætte og
foret med gråværk. Fremdeles til Tage Mus’ datter jomfru Marina vor blå
kappe foret med gråværk. Fremdeles til vor brodersøn Peder Larsen vor grå
pasgænger. Fremdeles skylder vi ham og hans stedbrødre 26 mark sølv, som
deres fader herr Lars Jensen, fordum ridder, vor broder, tilstod os til en rejse
til kurien i Rom for sammesteds at varetage vor Lundekirkes sager og tarv,
idet han derfor pantsatte sit gods, som stadig står pantsat, for hvilken sum vi
tidligere med vort brev har givet dem anvisning på afgifterne af gods i Gen-
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tofte og Skenkelsø på Sjælland for indeværende og næstfølgende år, at hæve
og oppebære fra en vis Jens Læge, nemlig i hvert af de nævnte år otte mark
sølv og en mark kom, således som det indeholdes i vort brev29), som vi har
givet dem. Fremdeles til betaling af den gæld, hvori vi står til herr Jakob
Swertsliper, rådmand i Stralsund, nemlig 50 mark stralsundske penninge,
for mel og tysk øl, sendt til Lundekanniken herr Bents hånd, anviser vi ti ok
ser, som samme herr Bent skylder os på grund af mangel i hans regnskab, og
som skal betales, førend han kan løses fra bandlysningsdom, således som vi
tidligere har pålagt herr Mogens, vor dekan i Lund, det som vor befaling.
Fremdeles til vor frænke fru Estrid, Mogens Mogensens hustru, en guldring.
Fremdeles til vor søskendedatter fru Katerine, Mogens Ringsens hustru, en
guldring. Til fru Bodil, nonne i Bosjø, to køer, to mark sølv. Fremdeles til
Peder Nielsen, vor kok, tilbageleverer vi og befaler vi at lade tilbagelevere
hans sorte hest, som han overlod os til vort stod, idet vi giver ham en fole fra
vort fornævnte stod. Fremdeles til Age Nielsen, vor dreng, en fole fra sam
me stod, hvis han ikke tidligere har fået eller modtaget den ved vort brev til
Åge, givet til ham. Fremdeles til Skønøf, vor tjener, en hest fra vor stald kal
det Gøøth til vederlag for hvad vi skylder ham. Fremdeles til Kristian Holk
en sølvbelagt klo. Fremdeles erklærer vi Jens Strangesen for løst og kvit for
de os skyldige afgifter af vort gods i Ståvie for dette år og de andre forudgå
ende. Fremdeles til hans hustru fru Bodil en guldring. Fremdeles til herr Pe
der Jensen, vor Lundekirkes sakristan, vor brune kappe foret med rygge af
gråværk tillige med samme kappes kjortel og hætte. Fremdeles til herr Lars,
tilsynsmand i koret sammesteds, vor brune med gråværk forede overklæd
ning. Fremdeles til de fruer nonnerne i Lund en mark sølv. Fremdeles til do
minikanerne sammesteds en mark sølv. Fremdeles til franciskanerne sam
mesteds en mark sølv. Fremdeles eftergiver vi præsterne med sjælesorg på
Bornholm alle bispeafgifter for dette år. Fremdeles til de nævnte præsters
kapitel en bog med prædikener til hele året, som vi fik efter herr Jens Povlsen. Fremdeles til sankt Ols kirke sammesteds en sølvske. Fremdeles til sankt
Salomons kapel sammesteds en sølvske. Fremdeles til de spedalskes hus sam
mesteds et par messeklædninger. Fremdeles til broder Bent af Åhus Tho
mas’ 1. del30). Fremdeles til broder Niels Holmbo, lektor i Lund, en bog
med titel Munkenes Forbøn31) og seks alen hvidt klæde. Fremdeles til peb
lingen Ivar Sextus32) tillige med Clementina33) i eet bind, Hexaémeron34) og
et breviarium, som herr Peder Frost tidligere fik af os. Fremdeles til Jens
Bonde Brito35) og 12 skilling grot. Fremdeles til peblingen Peder Nielsen
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vort forgyldte sølvbælte med en silkepung og fire mark sølv. Til samme peb
linge vore øvrige forfattere, bøger og digtere. Fremdeles til Peder Nielsen,
vor dreng fra Ystad, fem mark sølv, af vor sildetiende for det nu forløbne år,
som allerede er indsamlet og opbevares hos hans fader sammesteds. Frem
deles til vor dreng Jakob tre mark sølv af samme tiende. Fremdeles til vor
dreng Peder Raris en mark sølv af samme tiende. Fremdeles til vor dreng
Barsebek en mark sølv af samme tiende. Men det øvrige, så meget som der
er tilbage af samme tiende, skal gå til vor begravelse. Til Hågen Pedersen,
vor kammersvend, en mark sølv. Fremdeles til Kotte en ko, et pund mel og
et pund malt og to flæskeskinker gennem Age af Borrby. Fremdeles til ham
en kiste og vor blå korklædning. Fremdeles henlægger vi vore øvrige afgifter
og tiender, der resterer i hele vort stift fra det nu forløbne år og til den dag i
dag, til vor begravelse og til at betale gældsposter i vort testamente. Fremde
les til vor efterfølger vort stod i Borrby tillige med alle resterende gældspo
ster. Til eksekutorer af dette vort testamente og sidste vilje indsætter vi vor
efterfølger og de ærværdige mænd herrerne Mogens Nielsen, dekan, Peder
Frost, ærkedegn, Mathias Sivekensen, kantor, Lars Andersen, vor official,
Peder Simonsen, kanniker i vor kirke i Lund, og Jens Uf, vor søstersøn, idet
vi bønfalder dem ved Guds barmhjertighed, at de udviser omhu og troskab
ved udførelsen af ovennævnte, eftersom vi nærer urokkelig tillid til dem, og
de ved, at det er til gavn for vor sjæl, idet de vil modtage lønnen af Ham,
som ser hen til alle og belønner dem, der forvalter bravt og samvittigheds
fuldt. Dette er forhandlet og bestemt på vor borg Hammershus i det Her
rens år 1379 på sankt Blasius’ dag. Til vidnesbyrd om alt dette er vort segl
tillige med vore førnævnte eksekutorers segl hængt under dette testamente.
Til sankt Laurentius’ nedre alter en forgyldt kalk36).
1) jf. nr. 446. - 2) jf. DRB. III 5 nr. 109 note 67. - 3) jf. DRB. III 2 nr. 280 note 20. - 4)
dansk ord i den latinske tekst. - 5) håndskrift med teksterne til messen, jf. også DRB. III 5 nr.
109 note 25. - 6) jf. DRB. 111 9 nr. 179 note 3 og III 5 nr. 109 note 55. - 7) jf. DRB. III 4 nr. 17
note 1. - 8) jf. DRB. III 5 nr. 109 note 41. - 9) Gregor den Stores Homilia xl in evangelia (40
prædikener til evangelierne) samt Homilia in Ezechielem prophetam, Migne, Pat. lat. bd. 76
sp. 781-1314 og Dyalogi de vita et miraculis patrum Italicorum et de ætemitate animarum,
smstds. bd. 77 sp. 149-430. - 10) håndskrift indeholdende sangteksterne til de varierende dele
af messen og senere også til tidebønneme. - 11) et opr. »forgyldt« er atter udstreget. - 12)
håndskrift med kanonisk ret. - 13) håndskrifter med ordlyden af de biskoppelige velsignelser i
forbindelse med messerne. - 14) indeholder rimeligvis beskrivelse af gudstjenesternes liturgi i
løbet af et år. - 15) Libri quatuor sententiarum, dogmatisk hovedværk, forfattet 1150-52 af
Petrus Lombardus, jf. også DRB. III 2 nr. 280 note 15. - 16) italiensk klerk, der omkr. 1050
færdiggjorde et leksikon, kaldet Elementarium doctrinæ rudimentum, jf. M. Manitius,
Gesch. II 717-22. - 17) et arbejde af den art findes ikke blandt den senromerske grammatiker
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Priscians bevarede værker. Snarest er der tale om en middelalderforfatters bearbejdelse af dele
af Priscians grammatik i stil med f.eks. den franske grammatiker Petrus Helies Summa Prisctani fra omkr. 1150, jf. også Manitius, anf. arb. III 184-85. - 18) den romerske geograf Gajus
Julius Solinus forfattede i 3. årh. Collectanea rerum mirabiliorum, et geografisk skrift, væsent
ligst støttet på Plinius. Et håndskrift på Det kgl. Bibliotek, GI. kgl. Saml. 444 fol. har titlen Li
ber lulii Solini de situ orbis terrarum et de singulis mirabilibus que mundi ambitu continen
tur. -19) jf. DRB. III 2 nr. 280 note 13. - 20) »vort Dekret« = Decretum Gratiani, jf. også
DRB. III 2 nr. 280 note 29. - 21) jf. DRB. III 2 nr. 280 note 23. - 22) jf. DRB. III 3 nr. 340
note 1. - 23) = Institutiones, et af de mindre afsnit i Corpus juris civilis, jf. også DRB. III 2 nr.
280 note 4. - 24) tælleenhed for skind = 40 stk., jf. Kult. leks. s.v. timmer II. - 25) rimeligvis
Chronica summorum pontificum imperatorumque af Martin v. Troppau (f 1238). - 26) jf.
DRB. III 2 nr. 280 note 1. - 27) jf. DRB. III 4 nr. 17 note 14. - 28) et teologisk skrift, tillagt
Augustin, men som allerede påvist af Thomas Aquinas, Summa theologica III qu. XIVa, 3,
forfattet af en irsk munk af samme navn i 7. årh., jf. Dictionnaire de Théologie catholique I, 2
sp. 2308 og Fr. Stegmüller, Repertorium biblicum II (Mastriti 1950) 144 nr. 1483. Skriftet er
trykt Migne bd. 35 sp. 2149-2200. - 29) kendes ikke. - 30) sandsynligvis første del af Thomas
Aquinas, Summa Theologica. - 31) er ikke identificeret. - 32) jf. DRB. III 2 nr. 280 note 21. 33) jf. DRB. III 2 nr. 280 note 2. - 34) sandsynligvis Anders Sunesøns Hexaemeron. - 35) sna
rest identisk med Radulfus Brito (Raoul le Breton), lærer i skolastisk filosofi ved artesfakultetet
i Paris omkr. 1300, forfatter til kommentarer og gloser til forskellige filosofiske værker, jf.
Winfried Fauser, Der Kommentar des Raulphus Brito zu Buch III de anima, Münster 1974
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Neue Folge 12) og
H. W. Enders und Jan Pinborg, Radulphus Brito, Quaestiones super Priscianum minorem,
Stuttgart 1980 (Grammatica speculativa III, 1-2) samt Classica et Mediaevalia XXXIII (1982)
s. 263-64 med note 3. En anden mulighed for identifikation er Guillelmus Brito, en bretonsk
franciskanermunk, der levede i 13. årh. og forfattede et leksikon over vanskelige ord i bibelen,
Opusculum vocabulorum difficilium bibliae, bevaret i håndskrifter i Bibliothèque Nationale i
Paris, i Balliol College i Oxford og i Museum Plantin-Moretus i Antwerpen, jf. Histoire litté
raire de la France XXIX (1885) s. 584 flg. samt Mynors, Catalogue (1963) s. 9 og Denucé, Ca
talogue nr. 48. Udg. af L. W. Daly et B. Daly, Summa Britonis (Padova 1975). - 36) tilføjelse
forneden under teksten.
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1379. 7. februar. Randers byting.

Tingsvidne af Randers byting om, at Simon Jonsen har skødet sin gård i
sankt Mortens sogn i Randers til Jens Tordsen Skytte.
Original i rigsarkivet.

ådmændene i Randers og hele borgerskabet sammesteds til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at Simon Jonsen i det Herrens år 1379 på vort
nærmeste byting1) efter den hellige jomfrus renselsesdag fremstod for os og
andre troværdige tingsøgende og til nærværende brevviser Jens Tordsen,
kaldet Skytte, frit skødede og frivilligt afhændede sin gård i sankt Mortens
sogn, som tilkom ham ifølge arveretten efter hans fader Jon Pedersens død -
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god ihukommelse - med alle dens tilliggender, hvormed samme Jon Peder
sen besad samme, nemlig med en bryggerkedel og små og store fade og an
dre redskaber kaldet ‘bryggerede’2) tillige med en grund tilhørende nonne
klostret, af hvilken der årligt gives en skilling sterling, idet han forpligtede
sig og sine arvinger til og urokkeligt lovede at hjemle samme Jens og hans ar
vinger samme gård med førnævnte bryggeredskaber og at frigøre den fra
krav fra hvem som helst. Hvad vi har set og overværet, erklærer vi med dette
brev. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vor bys segl hænge under dette brev.
Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) mandag var tingdag i Randers, jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) dansk ord i den latinske
tekst.

1379. 20. februar.

486

Borgmestre og rådmænd i Randers erklærer, at Jens Tordsen Skytte har
gjort fyldest vedrørende retssager for manddrab, voldshandlinger og andre
forseelser, begået i byen.
Original i rigsarkivet.

orgmestre og rådmænd i Randers, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at nærværen
de brevviser Jens Tordsen, kaldet Skytte, indtil nu har fyldestgjort os efter
vort forgodtbefindende for retssager i medfør af manddrab, for voldshand
linger og store og små forseelser, som han har begået i vor by mod vor bys
vedtægter og rettens og lovens forbud, med hvilket navn de end benævnes,
hvorfor vi med dette brev erklærer ham og hans arvinger for fri og fuldstæn
digt undskyldt at være for disse sager og forseelser for vort og vore efterfølge
res vedkommende. Til vidnesbyrd herom er vor bys segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1379 søndagen før apostlen sankt Peters dag ad
cathedram.

B

1379. 21. februar. Avignon.

487

Pave Clemens 7.s kammermester ærkebiskop Petrus af Arles pålægger en
række kollektorer, herunder biskop Henrik af Øsel, kollektor i Danmark,
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Sverige og Norges riger, at indbetale, hvad de har indsamlet, til Petrus Gervasii, borger i Belley.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

etrus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Arles, den herre pavens kam
mermester, til den ærværdige mand herr Arnaldus Garnerii, licenciât i
lovkyndighed og kannik i Narbonne, apostolisk kollektor i riget England,
hilsen med Gud.
Vi vil og pålægger Eder med dette brevs ordlyd, at I til den velbyrdige
mand Petrus Gervasii, borger i Belley, eller til hans visse befuldmægtigede
overgiver og virkeligt anviser alle de penge til det apostoliske kammer, som I
har modtaget eller i fremtiden modtager i medfør af det kollektorembede,
der er betroet Eder. ... Givet i Avignon den 21. februar år 1379 fra Herrens
fødsel i den anden indiktion i den højhellige fader i Kristus og vor herre herr
Clemens, af Guds forsyn den 7. paves første pontifikatsår.
Fremdeles blev der skrevet på lignende måde til den ærværdige fader herr
Henrik, biskop af Øsel, apostolisk kollektor i rigerne Danmark, Sverige og
Norge.

P
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1379. 22. februar - 1380. 21. februar.

Notits i Rostocks kæmnerregnskab om udbetaling til Frieholt og hans fæl
ler, som førte herr Biomensten, dronning Margretes høvedsmand, til Damgarten.
Regnskabsnotits i Rostock.

det Herrens år 1379 fra sankt Peters dag ad cathedram gennem hele det
te års forløb ... Til Frieholt tillige med hans fæller, mens han førte herr
Biomensten, dronningen af Norges høvedsmand, til Damgarten 30 skilling
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1379. 24. februar.

Jens, provst, Oluf, ærkedegn, Albert, kantor, Jakob Povlsen, Jakob Hennekesen og Semund Jensen, kanniker i Roskilde, vidimerer kong Olufs brev
af 1376 9. maj.
Original i rigsarkivet.
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i Jens, provst, Oluf, ærkedegn, Albert, kantor, Jakob Povlsen, Jakob
Hennekesen og Semund Jensen, kanniker i Roskilde, til alle og hver en
kelt, der ser dette brev eller som ligeledes får det at høre, hilsen evindelig
med Gud.
Fremtidige såvel som nulevende, der får kendskab til dette brev, skal vide,
at vi i det Herrens år 1379 på apostlen sankt Matthias’ dag har set og om
hyggeligt undersøgt et brev af den såre berømmelige fyrste og herre herr
Oluf, de Danskes, Venders og Goters konge, beseglet med hans segl samt
med segl tilhørende de hæderværdige mænd, nemlig de herrer Henning Po
debusk, drost, og Evert Molkte, marsk, riddere, uskrabet, ustunget, ufor
dærvet og ubeskadiget i enhver henseende, som ord til andet indeholder føl
gende ordlyd: Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge
(o.s.v. = nr. 44). Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette brev befæste ved
at hænge vore segl under. Givet ovennævnte år og dag.

V

1379. 11. marts. Roskilde.

490

Wilken Depenbrok, borger i Roskilde, sælger sin gård til ridderen herr
Henning Podebusk, Danmarks riges drost.
Original i den amamagnæanske samling.

ilken Depenbrok, borger i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til den velbyrdige og be
rømmelige mand herr Henning Podebusk, ridder, Danmarks riges drost,
lovformeligt har solgt halvparten af min gård, i hvilken fordum Jens B ...O
boede, og som min hustru retmæssigt arvede efter Bedeke, hendes ...O sø
sters død, at besidde med evig ret. Ydermere overgiver og oplader jeg med
dette brev til nævnte herr Henning Podebusk og hans rette arvinger den an
den halvpart af fornævnte gård, som jeg har haft i pant af Peder Jensen for
10 mark sølv, således som samme Peder Jensens brev lyder, tillige med oven
nævnte brev, som er affattet angående pantsætningen af nævnte gård, idet
jeg erkender, at jeg til min tilfredshed fuldt ud har oppebåret fuld betaling
af fornævnte herr Henning for nævnte gård, hvorfor jeg forpligter mig og
mine rette arvinger til at hjemle fornævnte herr Henning Podebusk og hans
rette arvinger fornævnte gård med hver enkelt af dens tilliggender og alle
dens rettigheder fra krav fra hvem som helst, således som landets love kræ-
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ver det. Ydermere erkender jeg, at jeg med dette brev har skødet fornævnte
herr Henning Podebusk og hans rette arvinger fornævnte halvpart af min
gård til evig besiddelse. Til vidnesbyrd og fastere sikkerhed herom er mit
segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nem
lig Mogens Ingvarsen og Svend Guldsmed, bymænd i Roskilde. Givet i Ros
kilde i det Herrens år 1379 fredagen næst før søndagen Oculi.
1) hul i pergamentet.

491

1379. 17. marts.

Brødrene Hartvig og Lyder Krummedige sælger deres tiende i Hackeboe
til klostret i Itzehoe. Blandt garanterne Segebod og Erik, brødre, kaldet
Krummedige.
Original i Kloster Itzehoe.
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1379. 20. marts.

Konrad Moltke, høvedsmand på Vordingborg og Stegeborg, kvitterer
Herlug Brimle for betalingen for gods i Ring.
Eline Gøyes jorde bog.

ørst et brev, at Konrad Moltke, høvedsmand på Vordingborg og Ste
geborg, erkender af Herlug Brimle at have oppebåret fire mark lødigt
for gods i Ring, som herr Sten Basse havde pantsat til kongen. Givet midfaste søndag 1379.

F
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1379. 13. april.

Peder Sigvidsen, der er undervejs til den hellige grav, skænker alt sit gods
i Sønderhalland, herunder Vapnd og Torup, til Vadstena kloster.
Vidisse 26. september 1524 i det svenske rigsarkiv.

Guds navn, amen. Jeg Peder Sigvidsen hilser alle, der hører eller ser det
te brev, evindelig med Gud.
Det er vitterligt for alle, at intet er vissere end døden og intet mere uvist
end dødens time. Derfor vil jeg tænke på min sjæl, eftersom som Gud har
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skænket mig helbred og forstand, og jeg har tænkt på at rejse den lange vej
til den hellige grav, og jeg ikke ved, om Gud vil kalde mig bort fra denne
verden undervejs, hvor jeg ikke havde mine venner, der nu er her hos mig.
Derfor vil jeg tænke på min faders, min moders og mine forfædres samt min
egen sjæl, på den måde at jeg vil skænke og give Vor Frue kloster i Vadstena
alt det gods, jeg ejer i Sønderhalland, som først er Vapnd og Torup og alt
andet gods, som jeg ejer i Sønderhalland, med alle dets tilliggender, der fra
gammel tid har ligget dertil eller nu gør det, med agre og enge, skove og fi
skevande, møller og møllesteder, intet undtaget, nær by og fjernt derfra.
Derfor afhænder jeg det fornævnte gods i Sønderhalland, hvor det end er
beliggende som før nævnt, fra mig og overdrager det til fornævnte Vor Frue
kloster i Vadstena til evig besiddelse, således at de kan bestyre det og råde
over det, samt mageskifte det eller sælge det, således som det er nyttigt for
klostret, og Gud giver dem indskydelse til. Kan det fremdeles være så, at det
behager Gud, at jeg kommer velbeholden hjem, så skal jeg have det for
nævnte gods til låns af fornævnte Vor Frue kloster, så længe jeg lever, på det
vilkår, at efter min død skal mine arvinger ikke have noget at gøre med god
set, men dette skal straks overgå til Vor Frue kloster, således som jeg har
skænket dem det. Fremdeles når Gud vil tage mig bort fra denne verden, så
skal der i klostret optages en person, der skal have pligt til at bede for mig og
mine forældre indtil dommedag. Til vidnesbyrd og yderligere bekræftelse
på dette brev beder jeg den hæderværdige frue, fru Katerina Ulfsdotter,
min moders søster, herr Magnus Petersson, herr Peter, prior i Alvastra, og
Peter Friis, der alle var hos mig, dengang da dette blev foretaget, om, at de
hænger deres segl herunder sammen med mit eget. Givet i Rom i sankt Bir
gittas hus ved Campo de’ Fiori i det Herrens år 1379 på fjerde påskedag.

1379. 13. april.

494

Gerike Slef, Oluf Skomager, Mads Hemmingsen og Werneke Brunswig
bevidner over for kong Oluf, at Køneke Skrædder efter kongens befaling er
indført i sin gård i Køge.
Original i Sjællands landsarkiv.

erike Slef, Oluf Skomager, Mads Hemmingsen, Werneke Brunswig til

G

den stormægtige fyrste og mægtige herre, deres såre kære herre, Oluf,
af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, hilsen og deres ydmyge,
redebonne og beredvillige tjeneste.
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Vi vil, at det skal være klart for Eder, stormægtige konge, at vi på Eders
befaling, der er optaget af Eder i Eders brev, der er sendt til os, ærbødigt som det sømmede sig - har indført nærværende brevviser, Køneke Skræd
der, vor medborger, i faktisk besiddelse af godset, nemlig hans gård hos os,
der på lovlig vis var tildømt samme Køneke ved Eders fire breve, således som
landets love kræver. Det vil vi bevidne med dette brev, der er befæstet med
vore segl. Givet i det Herrens år 1379 onsdag i påsken.
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1379. 17. april. Marienburg.

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
Original i Danzig.

det Herrens år 1379 på den søndag, på hvilken man synger Quasimodogeniti, forsamledes disse rådsudsendinge fra Preussens stæder i Marien
burg til forhandlinger: fra Thom Johan v. Lohe, Johan Kordelitz, Everhard
Rinhof, borgmestre, og Mathias Wiese, fra Elbing Johan Stolte, borgme
ster, Gerhard Zeeland, Johan v. Herford, fra Danzig Godskalk Nase, Johan
Walraven, borgmestre, Henning Lankow, fra Königsberg Johan v. Liden,
borgmester, Andreas Holland, fra Braunsberg Johan Rudolfs, og gennemdrøftede nedenforanførte artikler, og disse skal førstkommende sankt Hans
dag gennemdrøftes sammen med de herrer rådsudsendinge fra hansesøstædeme, der skal forsamles i Lübeck til forhandlinger.
<1 8> .....
<9> Fremdeles er det vor begæring og mening, at disse vore sendebud
skal tale og forhandle med stæderne i Lübeck i nærværelse af herr Henning
Podebusk, nemlig om det klæde, der sidst blev bjerget, og som led skibbrud
i Kristian Rudigers kogge, hvorvidt de, som det har tilhørt, og som har lidt
skaden, kan få noget til erstatning.
<10> Fremdeles nemlig om sagen mellem dem fra Elbing og herr Oluf
Bjørnsen er det vor mening, at disse vore sendebud også skal drøfte det med
stæderne, siden de fra Elbing erklærer sig villige til sådan afgørelse, og de
har overdraget sagen til de samme sendebud med fuldmagt til at bilægge
den.
<11 > Fremdeles om brødrene, kaldet v. Hagen, angående hvilke afgø
relsen er givet os.
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<12-19> ...... 2>
1) §§ 1-5 drejer sig om forholdene i Flandern, §§ 6-7 om forholdet til England og § 8 om
pundtolden. - 2) §§ 12-18 handler om en række klager over tab og § 19 om regnskabet for
pundtoldcn.

137|9|. 17. april. Ringsted.

496

Kong OluJ giver Køneke Skrædder låsebrev på den gård i Køge, han har
arvet.
Original i Sjællands landsarkiv.

luf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, til alle, der
ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi tildømmer nærværende brevviser Køneke Skrædder, by
mand i Køge, en gård i byen Køge, der er tilfaldet ham ved arveretten og
dernæst på lovlig vis tildømt ham af den herre biskoppen af Roskilde og vel
byrdige mænd fra landet Sjælland på vort retterting1) og senere lovformeligt
ved vore fire breve, uden at nogen har modtaget breve, der strider herimod,
og i hvis korporlige besiddelse han også på lovformelig vis er blevet indført
ved fire gode mænd2\ at besidde med evig ret, idet vi lægger denne sag
evindelig tielse på og bestemt påbyder, at ingen, hvilken stilling eller rang
han end indtager, på nogen måde må befatte sig med nævnte gård mod
samme Køneke og hans arvingers vilje. Givet i Ringsted under vort rettertingssegl i det Herrens år 137|9| på søndag Quasimodogeniti3) med Niels,
kaldet Drage, vor justitiar, som vidne.

O

1) jf. nr. 311.

2) jf. nr. 494. - 3) 1. søndag efter påske.
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Rådmændene i Elbing meddeler rådmændene i Danzig, at de endnu ikke
har været i stand til at videresende den pundtold, der var opkrævet i Königs
berg, Skåne og Braunsberg, og erklærer sig endvidere villige til at tage vare
på en fange, som havde dræbt en dansker i Helsingør.
Original i Danzig.

ed veltalende forsmag på velvillig hilsen.2)
Såre kære herrer ög venner. Vi skulde i overensstemmelse med, hvad
der var blevet enighed om under de forhandlinger, der sidst holdtes i Ma-
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rienburg af Preussens stæder, have oversendt Eder, agtværdige herrer, 50
mark preussisk på de herrer rådmænd i Königsbergs vegne, som de havde
indsamlet i pundtold, og 40 mark lybsk, som den af dem indsatte foged i
Skåne havde modtaget, samt 20 mark preussisk, som de herrer rådmænd i
Braunsberg har indsamlet i pundtold. Men eftersom vi endnu ikke har mod
taget fornævnte penge fra nævnte stæder, skal I ikke af den grund udlægge
det som forsømmelighed, der er begået af os i denne sag. Men vi sender
Eder ved nærværende brevviser, vor tjener, 50 mark preussisk af den pund
told, der er indsamlet af os, idet vi beder om, at I yderligere sender samme
til de herrer rådmænd i Thorn. Hvis I, således som det ligeledes var aftalt i
Marienburg, ved nærværende brevviser oversender os den fange, som I hol
der i varetægt, og som havde dræbt en dansk mand i Helsingør, da skal vi
omhyggeligt forvare denne i fangenskab hos os så længe, indtil vore rådsud
sendinge vender tilbage fra de forhandlinger, der skal holdes i Lübeck. Gi
vet under vort sekret dagen efter apostlene Filip og Jakobs dag.
Rådmændene i Elbing.
1) i recessen 1380 21. oktober § 24, Hanserec. Il nr. 220, anføres, at de preussiske stæder for
Oluf Bjornsens skyld har holdt en mand i fangenskab i 1 Yz år; hvis denne er identisk med
ovenfor omtalte fange, må dette brev dateres 1379, og de heri omtalte forhandlinger i Lübeck
være dem, der førtes 1379 24. juni, nr. 508. - 2) adressen står på brevets bagside: Skal i ærbø

dighed gives til de hæderværdige nuund, de herrer rådmænd i Danzig.
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1379. 2. maj.

Oluf, ærkedegn i Roskilde, meddeler, at Atte Attesen, slagter, hans hu
stru Cecilie og deres søn Pederfor retten har pantsat deres grund i Vindebo
derne vest for sankt Jakobs kirke til Jens Ebbesen for seks skilling grot.
Original i den arnamagnæanske samling.

luf, ærkedegn i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år. 1379 mandagen efter evangelisten
sankt Markus’ dag fremstod de gode mænd Atte Attesen, slagter, og hans el
skede hustru Cecilie og deres søn Peder for os på dommersædet i dette særli
ge anliggende og erkendte, at de i sandhed stod i skyld og gæld til den vel
byrdige mand Jens Ebbesen for seks skilling grot i gængs mønt, for hvilke de
til ham pantsatte deres grundstykke vest for sankt Jakobs kirke i Vindebo
derne, at indløse til den hellige jomfrus renselsesdag i et hvilket som helst år,
de er i stand til det, på hvilket grundstykke han skal have myndighed til at
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opføre bygninger til en værdi af tre mark eller derunder i førnævnte mønt.
For disse bygninger skal der før betaling af gældens hovedstol gøres nævnte
Jens, borger i Roskilde, fyldest af fornævnte Atte og hans hustru Cecilie og
deres søn Peder efter skøn af fire venner, der skal vælges af begge parter.
Dette er forhandlet i nærværelse af de gode mænd Bjørn Knudsen, Lars Ni
elsen, Niels Jensen og flere andre troværdige mænd under vort segl oven
nævnte år og dag.

1379. 3. maj.

499

Rådmændene i Greifswald erklærer at have sluttet forlig mellem Konrad
Kannengeter og Gerhard Rubenow angående deres mellemværender og
transsumerer Konrad Kannengeters brev af 1370 26. januar og Gerhard Rubenows brev af 1370 9. marts.
hidførelse i Greifswalds Liber obligationum.

et skal være vitterligt, at Konrad Kannengeter, vor medborger, og Ger
hard Rubenow i tidligere år og forbigangne tider indbyrdes lå i strid og
uenighed, hvorom de på begge sider udnævnte os rådmænd til voldgiftsmænd og overgav os deres stridigheder og sager, klager og andragender i
skriftstykker, beseglet med deres segl. Men vi afsagde derefter slutdom i de
sager og stridigheder, der er indeholdt i de skriftstykker, således at alle de sa
ger, der er indeholdt i nævnte skriftstykker, derefter er tilendebragt, afslut
tet og bilagt af os, og Konrad v. Werle, vor medrådmand, Werner v. Barth
og Martin v. Wiek aflagde løfte på nævnte Konrad Kannengeters vegne, og
Henrik Isermenger, vor rådmand, mens han var i live, Herding Rubenow,
Timme Kreyenberg og ‘Lille’ Bertold aflagde løfte på nævnte Gerhard Rubenows vegne. Men ordlyden af det brev eller skriftstykke, som Konrad
Kannengeter overgav os, hvorom der fortælles ovenfor, var og er denne: Det
skete, at Gerhard Rubenow rejste krav mod mig, Konrad Kannengeter
(o.s.v. = DRB. III 8 nr. 400). Men ordlyden af det brev eller skriftstykke,
som Gerhard Rubenow overgav os, hvorom der fortælles ovenfor, var og er
denne: Vide skal I agtværdige og vise herrer, I rådmænd i Greifswald (o.s.v.
= DRB. III 8 nr. 421). Skrevet i det Herrens år 1379 på selve den dag, da
man fandt det hellige kors.
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1379. 12. maj. Lund.

Mogens, udvalgt ærkebiskop af Lund, stadfæster kapitlets privilegier.
Afskrift i Lundebogen.

ogens, af Guds nåde udvalgt ærkebiskop ved kirken i Lund, til alle,
der får dette brev at se eller hører det læse, hilsen evindelig med Gud.
Eftersom de herrer ærkedegnen, kantoren og hele vort for os i Kristus el
skede kapitel i Lund ydmygt har bønfaldet os om1), at vi nådigt vilde værdi
ges at stadfæste deres privilegier, som de vides hidtil at have fået af vore for
gængere, især med hensyn til de nedenforanførte artikler, bøjer vi os for de
res fromme bønner og giver vort bifald, idet vi ønsker at træde i vore for
nævnte forgængeres fodspor, og anordner med samme vort kapitels enstem
mige samtykke, at det til evige tider ubrydeligt skal overholdes. <1> For
det første, at når en af kannikeme i dette kapitel afgår ved døden, hvad en
ten han har beklædt en dignitet eller ej, da skal hans eksekutor, udpeget i
kapitlet, sammen med hans andre testamentseksekutorer frit nyde alle frug
ter, afgifter og tjenesteydelser, der hidrører fra hans dignitet og præbende
samt fra fællesbordet2), hvis den afdøde har holdt residens, i et helt år, at
regne fra hans dødsdag, for dermed hæderfuldt at holde hans begravelse og
samvittighedsfuldt at betale den afdødes gæld; og han (eksekutoren) skal
have fuld og uindskrænket dispositionsret over nævnte beneficiers gods, alt
og hver enkelt, indtil den omtalte termin. Og hvis der, når de testamentari
ske gaver eller gælden er betalt, bliver noget til overs af indtægterne eller
ydelserne, da skal det fuldt ud uden nogen svig overdrages til den afdødes
rette arvinger, dog med undtagelse af den virning, der hører til fornævnte
beneficier. <2> Fremdeles skal de herrer kanniker i Lund, såvel de nuvæ
rende som de til enhver tid værende, og deres vikarer, som residerer ved de
kirker, deres præbender har navn efter3), eller som er henlagt til deres præbender eller digniteter, være ganske kvit, fri og i lige måde undtagne for
ydelse af cathedraticum til bispen og for andre ærkebiskoppelige rettigheder
og tynger.
Fremdeles at samme kanniker skal have hele den ærkebi
skoppelige jurisdiktion over deres bryder, landboer og gårdsæder og deres
undergivne, hvad enten de bor på gejstligt eller verdsligt gods, og at de fuldt
ud skal oppebære bispetiende af samme. <4> Fremdeles at de frit skal
kunne tvinge genstridige, trodsige og halsstarrige blandt samme undergivne
med samme kannikers egne breve under trussel om kirkens straf, dog med
undtagelse af de egentlige bandlysningsdomme, af skilsmissesager og andre
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større sager. <5> Fremdeles at vi efter evne vil værne nævnte kannikers
gods, såvel det fælles som det særlige, med samme frihed som vort eget gods.
Men vi stadfæster med dette brev ikke blot fornævnte artikler, men også alle
de privilegier og nådesbevisninger, som de hidtil havde fået af alle vore for
gængere tillige med alle de artikler i den ærværdige fader herr Niels’, i sin
tid ærkebiskop af Lunds testamente, der vedrører fornævnte kanniker og
Lundekirkens bygningsfond, og lover at overholde dem uanfægtet. Til vid
nesbyrd herom har vi ladet vort segl hænge under dette brev tillige med segl
tilhørende vort højtelskede kapitel og vor Lundegård4). Givet i Lund i det
Herrens år 1379 på de hellige martyrer Nereus’ og Achilleus’ dag.
1) jf. 1361 4. april, DRB. III 6 nr. 28. - 2) jf. DRB. III 6 nr. 28 note 2. - 3) jf. DRB. 111 6 nr.
206 note 2. - 4) jf. DRB. 111 6 nr. 28 note 5.

1379. 12. maj. Nykøbing på Falster.

501

Henning Podebusk, Danmarks riges drost, og fire riddere og fire væbnere
bevidner, at fru Margrete af Højet, enke efter Erik Sjællandsfar, har er
kendt at skylde ridderen herr Evert Moltke, Danmarks marsk, 100 mark
sølv, og at hun herfor har pantsat alt sit gods på Lolland og Langeland med
undtagelse af en gård i Horslunde, der er henlagt til kirken.
Afskrift i rigsarkivet.

enning Podebusk, Danmarks riges drost, Oluf Bjørnsen, Jakob Olufsen,
Tikke Moltke og Staverskov, riddere, Konrad Moltke af Vordingborg,
Peder Nielsen af Nykøbing, høvedsmænd, Peder La.... og Niels Jensen af
Udstolpe, væbnere, til alle, der ser dette brev eller hører det læse, hilsen
evindelig med Gud2).
Alle nulevende og fremtidige skal vide2), at vi erklærer som ret sandhed,
at den velbyrdige kvinde fru Margrete af Højet, enke efter Erik Sjællands
far, i Guds år 1379 torsdagen næst efter lille sankt Hans dag var stedet for os
i Nykøbing på Falster på rådhuset tillige med adskillige gode mænd, gejstli
ge og lægmænd, og erkendte med sin fri vilje og velovervejet sind, at hun og
hendes rette arvinger skyldte den ærlige og velbyrdige mand herr Evert
Moltke, ridder og Danmarks marsk, og hans rette arvinger 100 mark lødigt
sølv efter kølnsk vægt, og hun erkendte at have lånt og stå i gæld til den ær
lige og velbyrdige mand herr Evert for disse 100 mark lødigt sølv, (for hvilke)
fornævnte fru Margrete af Højet til herr Evert Moltke og hans rette arvinger
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pantsætter alt sit gods, som ligger i Horslunde sogn, og sin egen hovedgård,
som hun beboede, og som kaldes Højet, tillige med en gård sammesteds i
Horslunde by og mark, fru Gunders ore, som ligger i Nøbbet og Egholm,
men undtaget afgiften af en gård, som ligger i Horslunde, hvor Ebbe
Takk..... 0 bor. Halvdelen af afgiften fra fornævnte gård skal (gå) til Hors
lunde kirke, og halvdelen af fornævnte afgift skal (gå) til Guds legems tjene
ste sammesteds til evig tid. Fremdeles alt godset i Utterslev sogn i Tjømeby.
Fremdeles alt hendes gods i Vindeby og i Vindeby sogn. Fremdeles alt hen
des gods i Købelev sogn i Vesterbo. Fremdeles alt hendes gods i Løjtofte sogn
i Løjtofte by. Fremdeles i Gloslunde sogn alt hendes gods, som ligger i Skibe
lund by. Fremdeles alt hendes gods, som ligger i Dannemare tillige med alt
hendes andet gods, som nu er opregnet og ikke opregnet, hvor det end er
beliggende på Lolland og på Langeland, og hvor det end kan befinde sig på
disse to lande, tillige med Højets rette tilliggende, og hvor som helst det lig
ger, med ager, eng, mark, skov, fiskevande, rørligt og urørligt, vådt og tørt,
intet undtaget, hvad man end kan nævne. Jeg pantsætter det til den ærlige
og velbyrdige mand herr Evert Mokke og hans rette arvinger som et sikkert
pant så længe, indtil fornævnte gods på Lolland og Langeland bliver indløst
fra fornævnte herr Evert og hans rette arvinger af fornævnte fru Margrete
og hendes rette arvinger for fornævnte sum penge. Desuden forpligter for
nævnte fru Margrete sig da til at fri og hjemle det for enhvers påkrav og ind
sigelse på enhver måde, hvilket vi erkender, at vi har set og hørt. Til yderli
gere vidnesbyrd hænger vi vore segl under dette brev. Givet ovennævnte år,
dag og sted.
1) afskriften er beskadiget - 2) friere gengivelse af den sene oversættelse til dansk, hvori hil
sen og publicatio er trukket sammen: helsy diss edher alle meth gud nerwerdis och kommendis
skwlle.

502

1379. 22. maj.

Holger Gregersen af Vittskovle, ridder, overlader fru Elene Ingemarsdatter sit gods i Gårds herred.
Afskrifter i Langebeks Diplomatarium.

olger Gregersen af Vittskovle, ridder, til alle, til hvem dette brev når,
.hilsen evindelig med Gud.
Jeg vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, nulevende og fremtidi
ge, at jeg ubetinget og helt og fuldt har overladt den velbyrdige frue, fru
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Elene Ingemarsdatter, nærværende brevviser, mit gods i Gårds herred,
nemlig tre gårde i Folkestorp i Maglehem sogn, af hvilke den ene bebos af
Jens Hale, har som viming en okse og et pund kom og skal give fem pund
byg i afgift, den anden fremdeles bebos af Salomon, skal give en skilling grot
i afgift, den tredie gård fremdeles bebos af Peder Frændesen, skal give en
skilling grot i afgift, fremdeles en gård i Degeberga, på hvilken Jens Ingemarsen bor, har som viming en okse og et pund rug, skal give to øre kom,
fremdeles to gårde i Gaddarod, af hvilke den ene bebos af Livel, skal give fi
re skilling grot i afgift, den anden fremdeles bebos af Niels Ågesen, skal give
en skilling grot i afgift, fremdeles en gård i Everod, på hvilken Jens Skinner
bor, skal give en øre kom i afgift, fremdeles en gård i Lyngsjd, på hvilken
Sjunde bor, har som viming en okse og et pund rug, deraf skal han give to
øre kom, med alle dets tilliggender, med huse, agre, enge, græsgange,
skove, vådt og tørt, intet undtaget, som fra arilds tid vides at ligge til samme
gårde, at besidde med rette evindelig. Desuden forpligter jeg mig urokkeligt
med dette brev til at skøde, fri og hjemle føranførte fru Elene eller hendes
arvinger personligt eller ved mine arvinger fornævnte gårde fra tiltale og
krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under det
te brev tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Torkil Nielsen af
Gladsax, Trued Hase og herr Svend Eskilsen, min sognepræst. Givet og for
handlet i året 1379 efter Herrens menneskevorden søndagen inden ottende
dagen efter (Kristi) himmelfartsdag.

1379. 25. maj.

503

Jens Larsen Fient pantsætter tre gårde i Sønder- Vedby, Bjørup og Systof
te til Anders Sjundesen af Kærstrup.
Eline Gøyes jorde bog.

remdeles et brev om, at Jens Larsen, som kaldes Fient, pantsætter An
ders Sjundesen af Kærstrup en gård i Sønder-Vedby, en gård i Bjørup
og en gård i Systofte for ni mark lødigt sølv i gode og gængse hvide penninge. Givet onsdag næst før pinsedag 1379.
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1379. 1. juni. Trolle-Lj ungby.

Mogens, udvalgt ærkebiskop af Lund, gør vitterligt, at Torben Pedersen,
ridder, og fru Kristine, hans søster, enke efter ridderen herr Jens Truedsen,
er enedes om at skifte arven efter deres moder fru Gyde Lavesdatter.
Afskrift i Misse i rigsarkivet.

ogens, af Guds nåde udvalgt til ærkebiskop af Lund, til alle, der ser
dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, at i det Herrens år 1379 onsdagen efter pinse på
hovedgården Ljungby var Torben Pedersen, ridder, og fru Kristine, enke
efter herr Jens Truedsen, ridder, hans søster, til stede for os og blev i vor og
adskillige velbyrdige og troværdige gejstliges og lægmænds nærværelse enige
om skiftet af det gods, der efter arveretten tilkom dem efter deres moders
fru Gyde Lavesdatters død - god ihukommelse - på denne måde, at nedenforanførte gods tilfaldt fru Kristine som arvelod, nemlig i Ljungby sogn to
gårde i Vanneberga, af hvilke den ene bebos af Bonde Åstredsen, den an
den af Jens Jonsen, som giver en halv mark korn i afgift, fremdeles i Ostra
Ljungby en gård, på hvilken Jakob Nielsen bor, som giver en øre korn,
fremdeles sammesteds en gård, på hvilken Erik Skomager bor, som giver en
halv mark penge, fremdeles i Ivetofta sogn en gård i Grodby, på hvilken
Holmsten (bor), som giver et pund korn, fremdeles i Osterslov sogn en gård i
Håstad, på hvilken Peder Fisker (bor), som giver fem ørtug korn, fremdeles i
Nåsum sogn tre gårde i Hagstad, på den ene (bor) Svend Ingesen, som giver
en tønde smør, på den anden Svend Mogensen, som ligeledes giver en tønde
smør, på den tredie Niels Josefsen, som giver en halv tønde smør, fremdeles i
Oppmanna sogn en gård i Sandvik, på hvilken Lars (bor), som giver to
skæpper smør, fremdeles i Vånga sogn en gård i Dyneboda, på hvilken Niels
Jonsen (bor), som giver en halv tønde smør, fremdeles i Nåsum Våstanå en
gård, på hvilken Svend (bor), som giver tolv øre penge, fremdeles møllen
sammesteds, fremdeles en gård i Gonarp, på hvilken Trued (bor), som giver
to og en halv mark penge, fremdeles Svend Stolpe af en gård i Nåsum en
mark penge, fremdeles en gård i Vanneberga, på hvilken Johan Markuse
(bor), som giver en mark penge, fremdeles en gård i Krogstorp, på hvilken
Peder Wild (bor). Alt dette ovennævnte gods tillige med alle tilliggender til
nævnte gods skødede fornævnte herr Torben såvel på egne vegne som på sin
kødelige broder, herr Lave Pedersens børns vegne, hvis værge han er, til for
nævnte fru Kristine sammesteds, at besidde med rette evindelig. Men alt det
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øvrige gods i Villands herred, der efter arveretten tilkom dem, tilfaldt sam
me herr Torben og fornævnte børn som arvelod og blev af samme fru Kristi
ne tilskødet samme herr Torben og fornævnte børn tillige med alle dets til
liggender, at besidde med rette evindelig. Til vidnesbyrd om alt dette er vort
segl og samme herr Torbens og fru Kristines segl hængt under dette brev til
lige med segl tilhørende de herrer Tue Galen, ridder, gælker i Skåne, Lars,
Alle, kanniker i Lund, Torsten Andersen, præst, og Niels Jensen af Araslov,
væbner. Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og sted.

1379. 13. juni. Sønderhald herredsting.

505

Tingsvidne af Sønderhald herredsting om, at Gertrud Nie Ises, enke efter
Niels Jensen Mackeprang, har skødet alt sit gods i Vester-Alling sogn til
Mads Madsen, ridderen herr Jens Andersens foged, på dennes vegne.
Original i rigsarkivet.

ue Nielsen, præst i Fausing, Erik Meinekesen, Niels Munk, Erik Peder
sen, Peder Holk, Jakob Nielsen og Niels Brodersen, til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi i det Her
rens år 1379 mandagen før martyrerne sankt Vitus’ og sankt Modestus’ dag
personligt var til stede på Sønderhald herredsting og så, at en Gertrud Nielses, enke efter Niels Jensen, kaldet Mackeprang, af Vester-Alling, var til ste
de på samme ting for os og mange andre troværdige mænd, og at samme
Gertrud Nielses frit skødede alt sit gods i Vester-Alling sogn med alle dets til
liggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt,
rørligt og urørligt, intet undtaget1), til Mads Madsen, herr Jens Andersen,
ridders foged, på samme herr Jens Andersen, ridders vegne, at besidde med
al ret til evig tid, idet hun erkendte, at hun på samme ting helt og fuldt hav
de oppebåret fuld og fyldestgørende betaling af samme Mads på nævnte
herr Jens Andersen, ridders, vegne for samme gods. Hvad vi har set og hørt,
det erklærer vi med sandfærdige ord med dette brev. Til vidnesbyrd herom
er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.

T

1) herefter følger et bone memorie (salig ihukommelse), som ikke kan bringes i sammen
hæng med konteksten; muligvis er der sket en overspringelse ved udfærdigelsen af brevet.
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[1379p 16. juni. Westminster.

Kong Richard 2. af England pålægger efter indgivet ansøgning i forårsparlamentet (1379. 25. april til 27. maj) Thomas Percy, admiral ide nordli
ge egne, Thomas Rust, John Hesildene, John Scarborough og Robert Rust
fra Blakeney at foretage opkrævning af en afgift af al skibsfart, herunder al
le andre skibe, både og fartøjer, der drager over havet inden for nævnte ad
miralsområde, lastet med alle købmænds gods til Preussen, Norge eller Skå
ne eller til et eller andet sted i nævnte lande på den anden side havet, seks
pence af hver tung last for rejsen frem og tilbage, til opretholdelse af et for
svar til søs af kysten omkring Scarborough mod franske kapere.
Afskrift i London.
1) brevet står i kopibogen blandt brevene fra 1379.

1379. 24. juni. Lübeck.

507

Hansestædemes afregning af pundtolden hjemme og i Skåne:
Afskrifter i det kongelige bibliotek og i Wismar.
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1379. |Efter| 24. juni. Lübeck.

Reces af hansedagen i Lübeck.
Afskrift i hanserecesseme.

det Herrens år 1379 på Sankt Johannes Døberens dag forsamledes de
herrer rådsudsendinge fra hansestædeme, søstædeme og andre nedenforanførte, i Lübeck til forhandlinger, nemlig fra Hamburg de herrer Lu
dolf Holdenstede og Kristian Ritter, fra Bremen Nicolaus Hemeling og
Henrik Gronig, fra Rostock Arnold Kröpelin og Johan v. Aa, fra Stralsund
Bertram Wulflam, Johan Ruge og Didrik Krüdener, fra Wismar Didrik v.
Rampen, Johan Dargetzow og Godskalk Witte, fra Lüneburg Didrik Springintgud og Albrecht Hoyke, fra Stade Frederik v. Gere og Radike v. Stade,
fra Stettin Povl Travenöl, Markvard Vorrad og Tideman Wakker, fra
Greifswald Arnold Lange og Henrik Schuppelenberg, fra Kolberg Johan
Borwold, fra Kiel Nicolaus Rike og Johan Hertze, fra Dortmund de herrer
Everhard Wistrate og Didrik v. Hereke, fra Preussen fra Thorn Johan Kor-
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delitz og Everhard Rinhof, fra Elbing Hartvig Beteke, fra Danzig Godskalk
Nase, fra Gotland Everhard Dosenborch og Johan v. Lennep, fra Livland
fra Riga Johan Durekop, fra Dorpat Henrik Valenberch, fra Reval Johan
Scheper, fra Zuidersøen fra Kampen Goswin Luutginssen, fra Amsterdam
Lytbert Arentssen, fra Zutphen Tideman van Walle, fra Deventer Arnold
up der Eest, fra Harderwijk Gerlak Upgang, fra Lübeck de herrer Jakob
Pleskow, Hartman Pepersak, Johan Pertzeval, Simon Swerting, Segebod
Crispin, Herman v. Osenbrugge og Johan Lange, og gennemdrøftede disse
nedenforanførte sager.
<l-3> .J)
Fremdeles har der været købmænd for stæderne og klaget over
dem fra Anklam, at de har tilbageholdt dem og taget deres gods til erstat
ning for, at de skal have unddraget sig deres told. Desangående har stæder
ne sendt deres breve til dem fra Anklam og har bedt dem om, at de giver
mændene deres gods tilbage eller tilsteder dem (at klage for) lybsk ret. Der
på er der ikke kommet noget svar til stæderne, der tilfredsstiller dem. Des
angående har de bedt dem fra Stralsund, Stettin, Greifswald, Kolberg og
dem fra Preussen om, at de lader dem fra Anklam stævne til sig i Wolgast
og beordre dem til, at de slipper mændene fri og giver de gode folk deres
gods igen og tilsteder dem (at klage for) lybsk ret, eftersom stæderne ikke
har kendskab til den vedtægt, som de taler om, og det synes dem at være
ubilligt og urimeligt, at man skal fortolde udmøntede penge. Men hvis de
ikke gør det, så må deres borgere, nemlig de fra Anklams (borgere), til gen
gæld stå til retsligt ansvar over for dem, som vil anklage dem derfor, det væ
re sig i stæderne eller i landet Skåne, eller hvor det kan være.
<5 7> ...... 2)
Fremdeles er stæderne alle kommet overens om, at man skal sende
breve til England til kongen, til biskopperne, hertugerne, greverne og kon
gens råd og bede dem om, at de tilbagegiver købmanden hans stadfæstelse
og lader ham blive ved sin gamle ret, frihed og privilegier og ophæver den
nye told igen og erstatter købmanden hans skade. Hvis det ikke sker, så er
stæderne blevet enige om og vil, at ingen nu efter førstkommende fastelavn i
stæderne på denne side af Øresund skal købslå med englænderne og hver
ken sælge til dem eller købe af dem undtagen så meget, som de kan spise og
drikke, og ikke mere. Men på den anden side Øresund, nemlig i England,
Flandern, Bergen og andre steder må man godt købslå med dem indtil på
ske, men efter påske skal ingen sælge dem noget eller købe noget af dem,
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det være, hvor det være kan, undtagen så meget, som de kan spise og drik
ke, undtagen i Flandern, eller hvor købmanden har stabelplads, der må
man godt sælge til dem, men ikke købe af dem igen. Desuden må man ikke
bringe noget gods, der er købt af dem, til nogen by eller byer, der er i stædemes forbund, og sælge det. Hvis der ikke kommer noget godt svar på disse
breve hertil fra England, så skal enhver advare sine folk og meddele dem, at
de bereder sig til, at de før påske skal rømme England og ikke søge derhen,
før stæderne beslutter noget andet, med den undtagelse, at i Calais må man
godt købe uld, men ellers ikke bringe noget at sælge der eller afkøbe dem.
Hvis nogen bryder dette, han skal have fortabt sin ære, og så tit han bryder
det, skal han give stæderne ti mark guld.
<9> Fremdeles er der sendt breve til herr Henning Podebusk og Dan
marks riges råd, hvori man skriver til ham om at undskylde stæderne for, at
de nu for tiden ikke har sendt deres bud over til Danmark, fordi hertug
Henrik af Mecklenburg ikke drog over til danehoffet. Derfor ønsker stæder
ne at bede rigets råd om, at de på Vor Frues fødselsdag vil sende to eller tre
af dem over til Skåne med fuldmagt til at forhandle og tale med rådmændene og fogederne fra stæderne, der kommer derover, nemlig om den anmod
ning, som herr Henning Podebusks kapellan fremførte over for stæderne og
også på herr Oluf Bjørnsens og på (brødrene) v. Hagens vegne mod dem fra
Preussen, på biskoppen af Odenses vegne mod dem fra Stettin og Kolberg,
der har erklæret deres uskyld over for stæderne, og også på de fra Preussens
og de fra Zutphens vegne mod Pileman angående deres skade og til at tale
og forhandle med dem angående mange sager og andre anmodninger og
også med biskoppen af Roskilde på de fra Zutphens vegne angående feddet i
Dragør.
<10> Fremdeles skal man sende breve til fogederne i Helsingborg om,
at de i landet Skåne ikke skal gelejde nogle englændere, flamlændere, wali
sere eller andre folk, der ikke hører til stædernes forbund, de være hvem de
være vil, med anledning i mord, drab, tyveri eller rov. Desuden skal man
skrive til dem, at de skal tale med de rådmænd og fogeder, der bliver sendt
fra stædernes side, om de 100 lødige mark fra Malmø, og at fogederne skal
sørge for, at de fra Malmø lader købmanden blive ved sin ret, således som de
har sagt her over for stæderne.
<11> Fremdeles skal man skrive til fogedeme i Helsingborg, at de ikke
skal lade nogle kræmmere stå op til graven3), men at de skal stå sammen,
således som de har gjort det fra gammel tid.
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<12> Fremdeles skal skrædderne i Skåne ikke falbyde nogen vare, der
hører til købmandshandel, undtagen voks i bøtter og krydderier i sække.
Men af hvert af det må de ikke sælge mindre end et lispund. Desuden må de
sælge al slags lærred undtagen bleget lærred, for det tilkommer kræmmer
ne.
<13> Fremdeles var stædernes fogeder i Skåne til stede over for stæderne og bad dem om at give dem noget for de udgifter, som de havde haft
med hensyn til deres heste i Skåne. Det skal enhver forelægge for sit råd og
bringe et svar tilbage derpå til næste møde.
<14> Fremdeles skal enhver drøfte i sit råd, hvorledes de vil have det
angående fredekoggeme, om de vil udruste dem til næste år eller ikke, og
hvad der er nødvendigt o.s.v.
<15> Fremdeles i Danmark angående trediedelen af tilbehøret til bor
gene, om dotationer, om den tredie foged, om pundtolden, om deres folk,
at de kan forblive ved deres ret.
1) § 1 handler om forholdet til Riigenwalde, § 2-3 om Flandern og Briigge. - 2) § 5 handler
om overholdelse af tjenesteforhold, § 6 om forholdet til Braunschweig og § 7 om en strid mel
lem dem fra Gotland og Sverige og dem i Livland. - 3) teksten har vppe dem grauen; det er
usikkert, hvilke forhold der hentydes til. Sagen rejstes på ny på hansedagen 1383 31. maj, jf.
Hanserec. Il 317 nr. 263 § 7.
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Skrædderne og kræmmerne i Skåne klager over hinanden vedrørende
handelen med klæde, lærred og andre købmandsvarer.
Original i Lubeckarkivet.

et skal være vitterligt, at skrædderne i Skåne i almindelighed klagede
over kræmmerne, fordi de skar klæde til hoser og også til andre ting,
og også fordi de skar fordug2) og lærred, bleget og ubleget. Deroverfor sva
rede kræmmerne, at de altid havde skåret lærred og fordug.
Fremdeles klagede kræmmerne til gengæld over skrædderne, fordi de
solgte uldtæpper, voks og krydderier, safran og knive og låse og mange slags
stykker, der tilkommer købmandshandelen. Deroverfor svarede skrædder
ne, at de ikke solgte sådanne ting anderledes, end det hørte sig til, voks i lis
pund, uldtæpper og knive dusinvis og krydderier og andre stykker, således
som det hører sig til. Herom skal enhver stad tale i sit råd og komme overens
om, hvorledes man skal bære sig ad næste år.

D

1) jf. nr. 508 § 12. - 2) jf. nr. 325 note 2.
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1379. 26. juni. Ringsted.
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Erik Pileman, Bo Dyre, ridder, Jens Olufsen af Ramsø og Nosselman Soldere erklærer, at herr Barnum (Eriksen), ridder, har betalt Hemming Jen
sen 7V2 mark sølv for en mølle i Uglerup og modtaget kvittering.
Original i rigsarkivet.

rik Pileman, Bo Dyre, ridder, Jens Olufsen af Ramsø og Nosselman Soll dere bevidner med dette brev, at vi i det Herrens år 1379 søndagen
næst efter sankt Hans dag i Ringsted overværede, at herr Barnum, ridder,
betalte Hemming Jensen 7^ mark sølv i mønten hvide penninge for en møl
le i Uglerup og for et ‘par smederede’1) og et ‘par bryggerede’1), og at samme
Hemming Jensen erklærede samme herr Barnum kvit og ganske undskyldt
for fornævnte penge på fornævnte sted. Givet føranførte tidspunkt under
vore segl.

E

1) danske ord i den latinske tekst.
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1379. 2. juli eller 20. december1). Hamburg.

Rådmændene i Hamburg beder rådmændene i Flensborg om at foranle
dige, at det af den afdøde Johan Gropengeter efterladte gods overgives til
Didrik Snelze, borger i Hamburg, til hvem den afdødes arvinger har opladt
det.
Afskrift i Hamburg.

ådmændene i Hamburg til de fremsynede mænd og agtværdige herrer,
l. rådmændene i Flensborg, størst muligt venskab og gunst.
Elskede venner. I skal vide, at Johan Brokhorn og Hebele, hans hustru,
byfolk, boende i Stelling, var til stede for os og forsikrede, at Johan Gropen
geter, der, som det siges, er afgået ved døden i Eders stad, var, så længe han
levede, ret og lovformelig søn af nævnte Hebele, lovformeligt avlet med Ni
colaus v. Hatzede, hendes for tidligt afdøde lovformelige ægtefælle, og hav
de efterladt såre meget gods i Eders stad, og at alt dette ved hendes nævnte
søns død lovformeligt var tilfaldet hende alene ifølge arvegangens ret, og at
fornævnte Johan og Hebele lige så vel afstod og oplod lovligt og rigtigt over
for os alt det fornævnte gods og alt andet, der som fornævnt var tilfaldet
nævnte Hebele, til Didrik Snelze, vor elskede medborger, nærværende brev
viser, idet de indsætter ham som befuldmægtiget til at gøre og undlade at

R

367

10. juli 13 79

Nr. 512

gøre med dette gods, således som dette måtte være hans vilje til behag. Og
af den grund bønfalder vi meget omhyggeligt Eder, elskede mænd, med vo
re venskabelige og ivrige bønner om, at I i betragtning af vore bønner og tje
nester skal værdiges nådigt at anse vor fornævnte medborger for befordret
med hensyn til det fornævnte og virkningsfuldt hjulpet til, at alt gods efter
nævnte afdøde Johan Gropengeter, og hvad der er efterladt af denne i Eders
stad, som findes hos nogen som helst, virkeligt med umiddelbar virkning
skal overdrages og frit overgives til samme vor medborger, idet I med hensyn
til dette skal vise Eder så vidt muligt og i den grad nådige og virkningsfulde,
således som I måtte ønske det af os i en lignende sag, idet lige så vel I skal
have urokkelig tillid og utvivlsom tiltro til os, at intet påkrav eller ingen sene
re sag i kraft af dette vort brev nogensinde skal følge efter angående det, der
er overgivet og overdraget samme. Til vidnesbyrd herom er vort sekret på
trykt på bagsiden af dette brev. Givet i Hamburg i det Herrens år 1379 da
gen før apostelen sankt Thomas’ dag1).
1) da brevene i håndskriftet er indført i kronologisk rækkefølge, og det efterfølgende brev er
dateret 1379 12. juli. jr. nr. 513, skal dagen muligvis forstås som Translatio Thome, der faldt
på den 3. juli.

1379. 10. juli. Lund.
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Dronning Margrete erklærer, at hendes strid med Lundekannikeme er
bragt til afslutning, og lover, at hun og hendes embedsmænd så længe hun
har Lindholm, ikke skal afkræve dem og deres tjenere skat ud over den ret
mæssige stud og leding.
Afskrift i Lundebogen.

i Margrete, af Guds nåde Norges og Sveriges dronning, erkender med
dette vort åbne brev, at al den tvedragt og ufordragelighed, der indtil
denne dag har været mellem os på den ene side og de hæderlige mænd,
kannikeme i Lund, på den anden, er ganske ophørt, således at de ikke an
klager os for noget og vi ikke dem. Nu på grund af, at det er således, og på
grund af, at vi har givet os i sankt Laurentii tjeneste og gerne vil være hans
tjenerinde, så skal og vil vi eller vore embedsmænd, så længe vi har Lind
holm, ikke befatte os med og ikke kræve skat af de føromtalte kanniker i
Lund, af det altergods eller kirkegods eller deres vornede, der er i det len, vi
har liggende til Lindholm, undtagen vor retmæssige stud og leding, som vi
bør have af kirkegodset på landet, og med undtagelse af de tilfælde, da ær-
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kebiskoppen eller de riddere og de væbnere, der bor i vort len, vil yde os no
gen hjælp eller gøre os nogen tjeneste til vort borgs forsyning, thi da skal de
nævnte kannikers, altres, klostres og kirkers vornede hjælpe os lige så meget
som de andre. Vi vil heller ikke gæste dem eller deres vornede eller præster i
Lund med overordentlig og utilbørlig gæsteri. Og til yderligere sikkerhed for
dette sætter vi vort segl under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1379
på selve kongen og martyren sankt Knuds dag.
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1379. 12. juli. Hamburg.

Rådmændene i staden Hamburg beder rådmændene i Danzig om at
hjælpe Johan Störmers befuldmægtigede til at komme i besiddelse af en sum
penge for to læster sild, indladet i Skåne, som skulde have været ført til Lü
beck, men som uretmæssigt blev sejlet til Danzigs havn.
Afskrift i Hamburg.

ådmændene i staden Hamburg til de kloge og hæderværdige mænd, de
herrer rådmænd i Danzig, vore højt elskede venner, mangfoldig tjene
ste og ære med attrå efter alt godt.
I skal vide, højtelskede venner, at Johan, kaldet Stormer, vor medborger,
har meddelt os, hvorledes Nicolaus, kaldet v. Horne, hans fælle, for nogle år
siden havde indladet to læster sild i Johan, kaldet Somers skib i Skåne og på
lagt ham at føre dem til farvandet, kaldet Trave, og til Lübeck og overgive
disse sammesteds, nemlig i Lübeck, til Kristian, kaldet v. Bremen, denne
Nicolaus’ gæsteven, og disse sild tilhørte ovennævnte Johan Stormer. Denne
Johan Somer førte ikke disse sild til Trave eller til Lübeck og overgav dem ik
ke til fornævnte Kristian, men sejlede andetstedshen og solgte dem uden til
ladelse og uden denne Nicolaus’ viden og tilvendte sig de derved fremkomne
penge til sit eget brug, og at han på grund heraf, således som vi har forstået,
omkom ved hængning i medfør af retsordenen. Desuden var hans fornævnte
skib under sejlads blevet ført til Eders farvand, kaldet Weichsel, og køb
mændene, som ligeledes havde gods i dette, beslaglagde det sammesteds, og
det var, således som det siges, blevet anordnet i Eders stad, at der var blevet
gjort de købmænd fyldest, som på lignende måde havde haft gods i dette
skib, for deres samme gods, hvilket nævnte Somer ligeledes havde afhændet,
og denne Johan Stormer bemyndigede i vor nærværelse Meus Pazen, vor
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medborger, nærværende brevviser, til at påminde om, hæve og i denne Jo
hans navn og til hans brug oppebære disse penge, der var fremkommet fra
fornævnte sild og til at gøre og undlade at gøre, hvad der måtte behage ham
med samme, idet vi inderligt anråber Eder, gode mænd, om, at I skal vær
diges at hjælpe og befordre fornævnte Meus Pazen hertil, at fornævnte pen
ge skal overgives til ham, hvad vi særligt vil ofre os for, idet I skal handle så
ledes i denne sag, som 1 kunde ønske, at det skulde ske med Eders hos os i
lignende eller større sager, idet I, elskede venner, skal have sikker tiltro til os
og urokkelig tillid til, at efter at fornævnte penge i medfør af dette vort brev
er blevet overgivet til nævnte Meus Pazen, skal en gentagen påmindelse eller
senere retssag ikke forfølge Eder gennem nogen på grund af nævnte penge,
og I og de, der udreder nævnte penge, og alle, hvem det vedkommer eller vil
vedkomme, skal derefter forblive upåmindede og kvitterede. Til vidnesbyrd
herom er vort sekret påtrykt på bagsiden af dette brev. Givet og forhandlet i
Hamburg år 1379 efter Herrens fødsel dagen før den hellige jomfru Margre
tes dag.

1379. 15. juli. Köln.

514

Broder Konrad v. Braunsberg, johanniternes ordensmester i Tyskland,
indsætter Elias, stedfortræderfor Albrecht v. Igenhusen, prior i Antvorskov,
og Jens Henzesen, johannitermunk, til visitatorer og reformatorer af klostret
i Eskilstuna samt til at undersøge sagen om tilfangetagelsen af dette klosters
prior Anders Wulf.
Beskadiget original i Köln.

roder Konrad v. Braunsberg, mester for det hellige hus i Tyskland af
sankt Johannes Jerusalemitanerens hospital, til de os i Kristus højt elske
de brødre Elias, stedfortræder for den fromme, os i Kristus såre kære broder
Albrecht v. Igenhusen, prior for (provinsen) Dacia i Antvorskov kloster, og
Jens Henzesen af vor fornævnte orden hilsen og oprigtig kærlighed med
Gud.
Eftersom vi - o, ve - på grund af tilfangetagelsen af vor herre, vor højme
ster over landene hinsides havet, efter vor nævnte højmesters befaling per
sonlig eller ved en eller flere andre i alle forhold skal foretage almindelig visitats af lemmerne i prioratet Tyskland ligesom i andre af vor nævnte ordens
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priorater, og eftersom ligeledes vor ordens hus i Eskilstuna, efter hvad vi iføl
ge sandfærdig indberetning har erfaret, tillige med sine lemmer og tilliggen
der i Sveriges rige på grund af dødsfald og goldhed og adskillige andre grun
de kræver visitats og forbedring, og idet vi giver agt på denne visitats og for
bedring ...... 0 Og ønsker ....... , indsætter og gør og anordner vi med dette
brev Eder, hvis trofaste omhu og forstandighed vi stoler på, til vore visitatorer og reformatorer og vore stedfortrædere i nævnte hus i Eskilstuna og dets
lemmer, så længe 1 forbliver ved samme hus og lemmer for at foretage visi
tats, idet vi giver og tilstår Eder magt og myndighed dl at rejse til nævnte
hus i Eskilstuna og dets lemmer, hvor de end måtte være....... og til at visite
re, reformere og forbedre det såvel i hoved som i lemmer, i åndelige og time
lige anliggender, til at foretage, holde og afholde forsamling ....... blandt
brødre, søstre og indgivne i nævnte hus i Eskilstuna og dets lemmer og til at
forhandle, bestemme og forordne med hensyn til de forhold, som måtte væ 
re nyttige og tjenlige til en god forbedring af nævnte hus i Eskilstuna og dets
tilliggender, og foretage alt andet ...... som vi har ladet Eder betro ved vort
særlige brev, idet vi ligeledes ønsker, at nævnte visitats skal foretages af Eder
ifølge bestemte punkter og kapitler, der er sendt til Eder afos, beseglet med
vort segl ........ , (og at) I skal udfinde1 den rene og klare sandhed. Vi påbyder
derfor Eder og enhver af Eder i den hellige lydigheds navn strengt som vor
befaling, at I angående fornævnte punkter og kapitler og ethvert af dem,
skal stræbe efter.......og at I fuldstændigt skal underrette os derom, idet
vi i den hellige lydigheds navn urokkeligt og strengt pålægger og befaler alle
brødre, søstre og indgivne i nævnte hus i Eskilstuna og i dets lemmer, at de
på Eders opfordring, så ofte det er til gavn, skal adlyde og bistå Eder angå
ende det, der er indeholdt i dette brev og ligeledes i fornævnte punkter og
kapitler, samt at de angående og med hensyn til alt i nævnte punkter og ka
pitlet og alt andet, hvorom I spørger dem eller enhver af dem, i deres midte
på enhver måde skal sige sandheden, idet der skal aflægges ed af dem og en
hver af dem herom, efter at enhver udsættelse og undskyldning er bragt af
vejen. Ligeledes har vi ifølge sandfærdig indberetning erfaret, at broder An
ders Wulf, prior i nævnte hus i Eskilstuna, er blevet fanget og sat i fængsel i
fornævnte hus af brødrene i samme hus på egen myndighed imod og i mod
strid med vor ordens retfærdighed..... de havde udført dette, og han skul
de være skyldig i alt, hvad der er påbyrdet ham af nævnte brødre, kunde det
dog ikke lette eller undskylde dem, uden at det af denne grund skal rettes
ifølge vor nævnte ordens bestemmelser..... 0, (derfor) pålægger vi Eder og
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enhver af Eder i den fornævnte hellige lydigheds navn, at I fra alle de brød
re, som I finder skyldige i nævnte broder Anders’ fangenskab, og ligeledes
fra disse, som (har)..... ordenens hemmeligheder, (hvilket nogle) ved klage
eller iøvrigt har indberettet, således som det indeholdes i nævnte punkter og
kapitler, skal tage deres ordensdragt og kors tilbage, idet I pålægger dem
frelsebringende bod i overensstemmelse med vor nævnte ordens bestemmel
ser ..... (og) vi giver Eder med dette brev myndighed til at tilbagegive dem
ordensdragt og kors, således som I synes, idet vi i nævnte hellige lydigheds
navn pålægger alle fornævnte brødre, at de skal adlyde og se hen til Eder
angående alt det fornævnte og virkningsfuldt fyldestgøre Eder med hensyn
til de udgifter, som I måtte sætte Eder i ved at komme til nævnte hus i Eskilstuna og dets lemmer og vende tilbage til os, idet enhver undskyldning er
bragt af vejen ..... dem eller enhver af dem, som vi tror vilde være ulydige
og opsætsige mod Eder angående alt det fornævnte eller noget af det, skal 1
med vor myndighed, tildelt Eder med dette brev, såfremt I ser, at det er til
gavn, (stævne) til os personlig, idet I fastsætter dem en termin, på hvilken de
skal give møde for vort åsyn for at modtage ordenens retfærdighed efter de
res fortjenester. Vi vil ligeledes i det tilfælde, at en af Eder på grund af sit
legemes svaghed eller af en anden (grund ..... ikke) kunde, at den anden
af Eder da personlig skal fuldføre denne visitats og modtage en anden egnet
broder af vor orden, således som han synes det, i hans sted med samtykke og
råd af nævnte prior i Dacia, som ..... skal have myndighed, idet I således
udfører fornævnte visitats trofast i alle fornævnte punkter og kapitler, efter
som vi nærer enestående tillid til Eder, og eftersom vi skal underrettes
..... Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i
Koln i det Herrens år 1379 på selve dagen for apostlenes adskillelse.
1) teksttab som følge af beskæring af brevets højre side.

1379. 18. juli.

515

Oluf, ærkedegn i Roskilde, bevidner, at Peder Gad, bymand i Slangerup,
for retten har erkendt at have lejet alt sankt Agnete klosters gods i Sund by lil
le på en række nærmere fastsatte betingelser.
Original i rigsarkivet.

luf, ærkedegn i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1379 man
dagen næst før jomfruen og martyren sankt Margretes dag var den gode
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mand Peder Gad, bymand i Slangerup, til stede for os på dommersædet af
denne særlige grund og erkendte, at han havde lejet alt sankt Agnete kloster
i Roskildes gods i Sundbylille med alle dets tilliggender, intet undtaget, frit
at råde over til eget brug fra førstkommende sankt Mikkelsdag på denne
måde, at han skal genoprette og genopbygge det gods og i de to umiddel
bart påfølgende år hver allehelgensdag udrede et lam, en gås og to høns og
hver den hellige jomfrus renselsesdag to pund rug og byg i Roskilde til non
nerne i sankt Agnete kloster, og efter de fornævnte to års forløb skal han år
lig som ovenfor anført til allehelgensdag af samme gods udrede et lam, en
gås og to høns og til den hellige jomfrus renselsesdag tre pund rug og byg til
fornævnte nonner, og så længe samme Peder Gad forbedrer og bygger på
fornævnte gods og betaler fornævnte afgift som fornævnt, da skal fornævnte
gods ikke overlades til nogen anden, men hvis han svigter med betalingen til
en termin for betaling af afgiften, eller når han afgår ved døden, da skal for
nævnte gods med bygninger og alle dets andre tilliggender frit tilfalde for
nævnte nonner i sankt Agnete kloster i Roskilde uden indsigelse fra nogen
som helst. Til vidnesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet
år og dag som ovenfor.

516

1379. Omkr. 25. juli.

Johan Emekens, Johan Timmesen og Tide man Marlow lover al holde
rådmændene i Stralsund skadesløse for deres brev angående arvegodsel ej ler
Nicolaus Poppendorp, der var død i Viborg.
Indførelse i St ralsunds liber memorialis.

ohan Emekens, Johan Timmesen og Tideman Marlow lovede at holde de

J

herrer rådmænd i Stralsund sikret og skadesløse angående alt det arve
gods, der var efterladt i Viborg, Jylland, af Nicolaus Poppendorp, som var
afgået ved døden sammesteds, og som skal inddrives der af Reineke Poppen
dorp, broder til nævnte afdøde, med stadens anbefalingsbrev, der var over
givet herom, således at ingen anden påmindelse skal følge efter angående
dette gods, der bliver overgivet til nævnte Reineke.
1) indførelsen er den 7. på siden, der som overskrift har År 79 omkring Jakobs dag. Den ef
terfølgende indførsel dateres 80 d.v.s. 1380.
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Vidne, udstedt af Gøde Bentsen, foged i Skåne, m.fl. om, at Klaus Dankenhagen, Peder Haraldsen og Bonde Gregersen bortsælger ni gårde i Fru
Alstad.
Skåne b revsfort egn elsen.

idnesbyrd, udstedt af Gøde Bentsen, foged i Skåne, med samtykke af
borgmesteren i Lund og vice-borgmesteren, som indeholder, at Klaus
Dankenhagen, bymand i Malmø, Peder Haraldsen, bymand i Falsterbo, og
Bonde Gregersen af Våstra Vårlinge skødede eller bortsolgte alt deres gods i
Ostra Alstad, som var ni gårde, der ligger i Skytts herred. Givet lørdagen
næst efter kongen sankt Olavs dag 1379.

V

1379. 1. august.
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Rådmænd og borgerskab i Ribe meddeler alle fyrster, stormænd og øvri
ge indbyggere i Danmarks rige, at deres tidligere medrådmand Jakob Jen
sen, der har bemægtiget sig stadens segl, udstedt breve dermed til egen for
del, overfaldet og såret Kristian Frellesen, samt plyndret stadens gods, er
flygtet fra Ribe, og beder om, at alle vil skærme staden mod denne forræ
der.
Original i rigsarkivet.

ådmænd og det hele borgerskab i staden Ribe til alle hæderværdige’
l. mænd, de herrer fyrster, stormænd, riddere, riddermæssige mænd,
rådmænd, borgere og alle Danmarks riges indbyggere, tjenstvillig ærbødig
hed med Gud.
Vi klager for Gud og alle Eder, hvem det angår eller vil kunne angå, over,
at en Jakob Jensen, fordum vor medrådmand, har opbrudt vort seglgemme
eller gemmestedet for vor stads segl og derfra har taget vort segl, hvormed
han mod vor vilje til sin egen fordel og til tab for os alle har ladet udfærdige
sine åbne breve til stor skade for hele vor stads borgerskab, således som vi vil
kunne godtgøre det sammen med flere, der da var til stede. Derefter har
samme Jakob ført en bevæbnet skare, der var os fjendtligtsindet og til plage
for hele vor stad, ind i vor stad efter en forudlagt forræderisk plan, idet han
forud svigagtigt havde bemægtiget sig stadens nøgler, til utåleligt tab for vor
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stad. Men efter at samme Jakob ved nattens frembrud, forræderisk havde
ført sig ind, trængte han ind i vort store tårn ved Vor Frue kirke og prisgav
lastefuldt vort gods i samme tårn på en foragtelig måde. Men den næste dag
greb han i Vor Frue kirke med forræderisk hånd en tro mand af riget, nyttig
for os og for vor stad, nemlig Kristian Frellesen, i den hensigt skændigt og
skammeligt at dræbe ham tillige med hans hjælpere og sårede ham ved
samme lejlighed i samme kirke. Derpå trængte nævnte Jakob og hans hjæl
pere med voldelig hånd ind i vor stads huse og forrådsmagasin, idet de fra
samme huse tog og usømmeligt fortærede vort gods og vore fornødenheder
efter deres forgodtbefindende. Vi formår ikke at beskrive eller forklare Eder
disse overgreb og mange andre voldshandlinger, som på den tid forræderisk,
blev begået mod og tilføjet os og vor stad af samme Jakob og hans hjælpere,
hvilke vi dog for øjeblikket påviser over for Eder og alle hæderlige mænd un
der fremførelse af vor alvorlige klage, for hvilke overgreb, voldshandlinger
og forræderiske handlinger samme Jakob, der er blevet overbevist om dette
forræderi, ved nattetid ligeledes har givet sig på foragtelig flugt ud af vor
stad. Derfor bønfalder vi ydmygt og indstændigt Eder i den agtværdighed,
som I nyder ud fra Gud og ud fra verden, om, at I skal værdiges for os at
træffe afgørelse om en sådan forræder, såvidt det vil være retfærdigt ud fra
Gud og verden, og at I måtte ville det af kærlighed til Jesus Kristus. Givet
under vor stads segl, der er trykt på bagsiden i det Herrens år 1379 på sankt
Peter ad vincula’s dag.

519

1379. 1. august.

Oluf, ærkedegn, og hele kapitlet i Ribe bandlyser Jakob Jensen, der har
optrådt som borgmester, for hans voldsgerninger, men erklærer ikke at ville
anklage ham på livet, og at det ikke er med deres vilje, hvis en sådan ankla
ge rejses på grundlag af deres vidnesbyrd.
Original i rigsarkivet.

luf, ærkedegn, og hele kapitlet ved kirken i Ribe til alle, hvem dette
brev kommer for øje eller øre, hilsen med alles frelser.
Idet vi aflægger vidnesbyrd for sandheden, bevidner vi med dette brev, at
i det Herrens år 1377 natten, der umiddelbart fulgte på Herrens omskærel
sesdag, indførte en Jakob Jensen, der på det tidspunkt optrådte som borg
mester i staden Ribe, adskillige bevæbnede mænd hemmeligt i vor domkir-
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kes største tårn og tog dette tårn under sin bevogtning, uden at vi, kannikerne, rådmændene og samme stad Ribes borgerskab vidste det eller overhove
det var spurgt til råds derom. Men den.følgende dag ved middagstid træng
te samme Jakob Jensen med nogle hofmænd ubesindigt ind i samme vor
domkirke på trods af dens ukrænkelighed, og lagde selv som den første vol
delig hånd på Kristian Frellesen, hvor da samme Kristian Frellesen blev
hårdt såret. På grund af den der stedfundne voldshandling ophørte man
derfor med afholdelsen af gudstjenstlige handlinger i vor domkirke fra sam
me dag indtil lørdagen før palmesøndag, på grund af vor herre biskoppens
fraværelse, han, der på den tid opholdt sig i fjerne egne i rigets ærinde1).
Ydermere begik fornævnte Jakob Jensen få dage efter i vor oftnævnte dom
kirke den helligbrøde med sine hjælpere ubesindigt at røve nogle borgeres
gods i rede penge, kostbarheder og andre ting til skade for sin sjæl og til ikke
ringe undertrykkelse, skade og tynge for den kirkelige frihed. Derfor har vi
offentligt ladet bekendtgøre på søndage og festdage i alle kirker i nævnte Ri
be stad, at fornævnte Jakob Jensen er lyst i band især på grund af voldelig
håndspålæggelse og krænkelse af den kirkelige immunitet, just derved af fle
re grunde. Ved disse bandlysningsdomme holdes han indtil nu lænkebundet
uden for den hellige moders, kirkens skød og uden for alle troendes sam
fund, da den, som er bandlyst i én kirke, er bandlyst i alle. Dog erklærer vi,
at vi ikke agter at rejse anklage på livet mod samme Jakob Jensen på grund
af de fornævnte voldshandlinger, overgreb, tab og morarente, som er tilføjet
vor kirke og os af ham, og at det ikke med vor vilje kommer dertil, at der på
føres ham anklage på livet på grund af vort vidnesbyrd, hvor sandt det end
er. Givet i det Herrens år 1379 på sankt Peters dag ad vincula under vort ka
pitels sekret.
1) jf. nr. 177.

113179. 1. august.

520

Kåre Pedersen af Hillested skøder sit gods i Kartofte til Absalon Mogen
sen af Krenkerup.
Eline Gøyes jorde bog.

remdeles et brev, at Kåre Pedersen af Hillested skøder Absalon Mogen
sen af Krenkerup alt sit gods i Kartofte, som han lovligt havde erhvervet
ved køb. Givet sankt Peders dag om høsten 1 [3I791).

F

1)jordebogen har fejlagtigt 1479, men jf. nr. 476.
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1379. 5. august.
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Bent Byg, ridder, i Gunderslev, pantsætter det gods, som han har fra sin
hustrus moder fru Kristine i Søholm, til Ture Jensen for 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ent, kaldet Byg, ridder, i Gunderslev, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Nulevende og fremtidige skal vide, at jeg erkender i sandhed at stå i skyld
og gæld til den gode og hæderlige mand, nærværende brevviser Ture Jen
sen, for ti mark sølv, nemlig i god og lovlig hvid mønt, for hvilken sum pen
ge jeg pantsætter ham mit gods, som jeg har fra min hustrus moder fru Kri
stine i Søholm, nemlig i Lyderslev to gårde, på hvilke Peder Nielsen bor for
to pund korn årligt og Peder Assersen for tre pund korn årligt, fremdeles i
Lund en gård, på hvilken Jens Karlsen bor, som skal give et pund korn eller
to skilling grot årligt, - ovennævnte gods, nemlig beliggende i Stevns herred,
skal lovligt indløses for fornævnte sum penge på sidste ting før mikkelsdag
forudsat det forhold, at nævnte Ture Jensen næstfølgende mikkelsdag skal
oppebære frugterne og afgifterne af samme, med den tilføjelse, at når som
helst fornævnte gods til fornævnte termin lovligt indløses af mig eller mine
arvinger fra samme Ture eller hans arvinger for denne sum penge, da skal
frugterne og afgifterne følge godset; men hvis nævnte gods på grund af min
hjemling fragår ham i overensstemmelse med landets love, da forpligter jeg
mig eller mine arvinger til at tilbagegive ham ellers hans arvinger hans for
nævnte penge inden seks uger, eller jeg skal til den tid velvilligt oplade andet
bebygget og beboet gods på Sjælland, som giver seks pund korn årligt i frug
ter og afgifter. Givet i det Herrens år 1379 på den glorrige hellige jomfru
Maries himmelfartsdag. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de gode mænd Peder Uffesen, Jens Uffesen
og Troels Porse.

B
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Benedikte Mogensdatter sælger sit arvegods i Fru Alstad til Veste Hågensen.
I. Skåne brevsjortegne Isen.
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køde- eller salgsbrev udstedt at Benedikte Mogensdatter, enke efter
Oluf Esbernsen af Ostra Alstad, til Veste Hågensen på alt det hende til
hørende gods i Ostra Alstad, som hun havde arvet efter sin moders og søsters
død. Givet på den hellige jomfru Marias himmelfartsdag 1379.

S

2. Udkast til Skåne brevs/ arterne Isen.

enedikte Mogensdatters skødebrev udstedt til Veste Hågensen på en
gård i Ostra Alstad, som fornævnte Benedikte bortsolgte. Givet 1379.

B

3. Udkast til Skånebrevs/ortegneLsen.

enedikte Mogensdatter har skødet og solgt til Veste Hågensen sin gård i
Ostra Alstad. Givet 1379 med tre segl.

B
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Gerhard v. Sirunken, provst ved kirken i Giistrow, pålægger efter opfor
dring af Konrad Popelvilz, gejstlig i Roskilde stift, alle sognepræster, deres
vikarer og alle andre gejstlige i slæderne og stifterne Roskilde og Schwerin al
lyse del store band over Povl Smaard, lægmand i Roskilde stift, som har sid
det en tidligere bandlysningsdom overhørig.
Original i St ralsund.

erhard v. Strunken, provst ved kirken i Giistrow, Kammin stift, sær
ligt udpeget af det apostoliske sæde som eneste dommer i nedenforanførte sag, til alle præster ved kirker og kapeller eller deres stedfortræden
de vikarer og alle andre gejstlige i stæderne og stifterne Roskilde og Schwe
rin og iøvrigt overalt, som bliver opfordret med dette brev, hilsen og urokke
lig lydighed mod vore eller rettere mod de apostoliske befalinger.
I sin tid udholdt Povl Smaard, lægmand i Roskilde stift, med faraonisk og
hårdnakket sind den bandlysningsdom, der på opfordring af Konrad Popel vitz, gejstlig i nævnte stift, med sine følger og skærpelser var fældet og for
kyndt af os mod ham på grund af hans trodsighed, og eftersom, når trodsig
heden vokser, straffen med rette også bør vokse, har vi som opfordret på
nævnte Konrads vegne af den grund ment at måtte skride til en større skær
pelse af denne dom......Givet i Giistrow i det Herrens år 1379 på selve mar
tyren Magnus’ dag under vort segl, der er hængt under dette brev.

G
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1379. 20. august.
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Henneke Limbæk, ridder, aj Trøjborg, erkender at skylde abbed og me
nige konvent i Løgum kloster 150 mark lybsk, for hvilke han skænker dem al
verdslig jurisdiktion i Alslev by og Kumled mark, samt en toft i Bjerndrup.
Afskrift i Løgumbogen.

enneke, kaldet Limbæk, ridder af Trøjborg, til alle, der ser dette brev,
^hilsen med Gud.
Jeg vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at jeg i sand
hed står i skyld og gæld til de regelbundne og gode mænd, herr abbeden og
konventet i Løgum kloster, på grund af de tab, som herr Klaus Kudi, rid
der, min frænde, eller jeg i egen person, vore tjenere, vore hjælpere eller no
gen af vor slægt med liden ret har tilføjet fornævnte abbed og konvent ved
at tynge, fængsle og beskatte sammes undergivne og kloster, over hvilke vi
overhovedet ingen ret har eller nogensinde har haft, og desuden for min og
min fornævnte slægtning herr Klaus Kudis begravelse - når Gud kalder på
os - som vi vælger i omtalte klosters kirke, for 150 mark lybsk i lybsk sølv
mønt, for hvilken sum sølv jeg med dette brev skænker samme herrer abbed
og konvent al verdslig jurisdiktion, som jeg har i Løgum sogn i Alslev by og
Kumled mark med al dens tilbehør og rettighed i overensstemmelse med,
hvad herr hertug Valdemar i sin tid frit afstod til herr Henneke Limbæk,
ridder, min frænde, idet jeg lover på egne, på mine arvingers og al min
slægts vegne, at vi aldrig skal forulempe ovennævnte munke med hensyn til
fornævnte gave eller andet nævnte kloster tilhørende gods, men at jeg, ifald
andre skulde forulempe dem, af al kraft og med mit eget liv vil afværge
overgreb mod samme kloster. Og yderligere oplader jeg til fornævnte kloster
en toft i Bjerndrup, hvorom der tidligere førtes proces mellem mig og for
nævnte kloster, efter at jeg har erkendt klostrets ret til samme. Til vidnes
byrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende
min elskede fader herr Lyder Limbæk, Klaus Kudi, Godskalk Skerf, ridde
re, Harrike Støt, foged på Brink, Anders Troelsen, herr Anders, sognepræst
i Ballum, og ligeledes min højtelskede broder Blixe Limbæk, om hvem jeg
håber på alt godt i liv som i død. Givet i det Herrens år 1379 lørdagen inden
ottendedagen efter den glorrige jomfru sankt Marias himmelfart. Og jeg
Godskalk Skerf, har overværet alt dette, mens det foregik, og har lovet de
nævnte munke, at ovenstående skal blive overholdt, idet jeg hænger mit segl
ved.
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Broder Niels, abbed i Ryd kloster, pålægger som apostolisk udpeget dom
mer gejstligheden i en række danske og nordtyske stifter atter at bandlyse
Niels Slet fra Gudumlund.
Original i rigsarkivet.

roder Niels, abbed i Ryd kloster af Cistercienserordenen i Slesvig stift,
særligt udpeget af det apostoliske sæde som eneste dommer i det nedenforanførte, til alle abbeder i klostrene, priorerne i prioraterne, dekanerne,
provsterne, ærkedegnene, skatmestrene, kantorerne, skolemestrene og kannikerne ved dom- og kollegiatkirkerne samt til sognepræsterne ved sognekir
kerne, præsterne, de evige vikarer og sammes stedfortrædere dg kustoderne,
priorerne, guardianerne, lektorerne i tiggerordenerne eller deres stedfortræ
dere eller dem, der har styret, i stæderne og stifterne Slesvig, Ribe, Odense,
Roskilde, Århus, Viborg, Børglum, Lübeck, Ratzeburg, Verden, Schwerin
og Kammin og til enhver af dem in solidum hilsen med Gud og fuld lydig
hed mod vore eller rettere mod de apostoliske befalinger.
I sin tid har den ærværdige fader broder Jakob, dengang abbed i vort for
nævnte Ryd kloster, vor umiddelbare forgænger, i kraft af et apostolisk
brev, der var overgivet ham af den ærværdige mand herr Niels Krog, kannik
ved kirken i Ribe og forstander for de fattige peblinge i huset Pughus sam
mesteds, på anmodning og indtrængende opfordring af denne herr Niels
Krog med apostolisk myndighed ved brev forkyndt bandlysningsdom mod
en Niels Slet, også kaldet af Gudumlund, lægmand dengang i Viborg stift,
men som nu opholder sig i Århus stift, således som det er indberettet til os,
fordi han i lang tid uretmæssigt havde beslaglagt og tilbageholdt det gods,
der tilhører nævnte hus i Ottersbøl i Mjolden sogn, Ribe stift, således som
han stadig lægger beslag på og tilbageholder det, idet han utilbørligt bemægtiger sig frugter og afgifter, hvilken bandlysningsdom han med forhær
det sind havde udholdt i et år og mere. Men eftersom også straffen bør vok
se, når hans stædighed vokser, opfordrer og påminder vi Eder alle ovenan
førte, til hvem dette brev rettes, med den apostoliske myndighed, som vi ud
øver i denne sag, første, anden og tredie gang og peremptorisk, idet vi
strengt påbyder Eder og enhver af Eder i fællesskab eller hver for sig i den
hellige lydigheds navn og under den bandlysnings straf, som vi med dette
brev forkynder mod den eller dem, der forsømmer eller afslår at opfylde dis
se vore eller rettere apostoliske befalinger, efter forudgående kanonisk på-
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mindelse som vor befaling, at I og enhver af Eder, som på nævnte herr Niels
Krogs vegne bliver opfordret hertil, i Eders kirker, gennem hvis område eller
sogn han rejser igennem, - når blot I er klar over denne gennemrejse, eller
hvor samme Niels Slet tager ophold, han, som så længe hårdnakket havde
forhærdet sig under bandlysningsdommen, skal I ophøre med gudstjenesten
- offentligt skal forkynde denne Niels Slet og dem, der med viden sammen
med ham er delagtige i brøden, for bandlyst og under anathema hver enkelt
søndag og festdag i Eders kirker under klokkeringning og med tændte lys,
idet I ikke ophører dermed, førend han fuldstændigt tilbagegiver fornævnte
gods sammen med de frugter, der utilbørligt er oppebåret derfra, og erstat
ter tab, udgifter og morarente og fortjener at opnå syndsforladelsens nåde
gave af os. Men til tegn skal I, som bliver opfordret, under trussel om oven
anførte straffe sende dette brev tilbage, forsynet med Eders segl. Givet i vort
Ryd kloster under vort segl i det Herrens år 1379 lørdagen inden ottendeda
gen efter den hellige jomfru Maries himmelfartsdag. Men over for dem, der
vakler med hensyn til vor befaling, vil vi vække tiltro i vort nævnte kloster.
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1379. 29. august.

Bent Nielsen, kannik i Lund, dekan i Halland, pantsætter sit gods i Ravige til Jens Tagesen i Faurås for 10 mark sølv.
Original i rigsarkivet.

ent Nielsen, kannik i Lund, dekan i Halland, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den
velbyrdige mand Jens Tagesen i Faurås for ti mark sølv i hvid mønt, som
gælder ligeså meget som stralsundsk eller lybsk mønt, god og gængs, for
hvilken sum penge jeg med dette brev til ham pantsætter mit gods i Råvige,
der lovligt er pantsat til mig af Jens Skytte, nemlig tre gårde og en vandmølle
hørende til samme gods, af hvilket de landboer, som bor på samme, årligt
skal give ham halvanden tønde smør som afgift, der ikke må fraregnes i gæl
dens hovedstol, på nedenforanførte betingelser, nemlig at jeg forpligter mig
og mine arvinger til at hjemle ham og hans arvinger dette gods som pant
uden og (frit) for al tiltale på det vilkår, at hvis det på grund af min hjemling fravindes ham eller hans arvinger, binder jeg mig og mine arvinger til i
så fald at holde ham skadesløs, med den yderligere tilføjelse, at samme Jens

12. september 1379
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skal have samme gods til sin fri rådighed, indtil det fuldt og helt indløses i
god mønt fra ham eller hans arvinger for fornævnte penge(sum) eller for
det, som da har en værdi af ti mark sølv. Jeg forpligter mig ligeledes til at
forkynde for ham et halvt år i forvejen, når jeg ønsker at indløse dette gods
fra ham. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
med segl tilhørende de gode mænd, nemlig den herre abbeden i Ås, Jens
Madsen og herr Peder i Spannarp. Givet i det Herrens år 1379 på sankt Jo
hannes Døberens halshuggelsesdag.

1379. 10. september.

527

Esger Skjalmsen, sognepræst i Sønder-Lem, skøder kapitlet i Ribe en toft
uden for den østre port for sin årtid.
Referat i Ribe Oldemoder.

det Herrens år 1379 lørdag efter Vor Frue fødselsdag skødede herr Es
ger Skjalmsen, sognepræst ved kirken i Lem, over alteret en toft uden for
den østre port til kapitlet i Ribe for sin årtid, hvilken toft nu bebos af magi
ster Gerlav Faber, som deraf betaler fem skilling sterlinger i årlig afgift.
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Notarialvidne om, at Burchard v. Giekau, vikar i Rendsborg, og grev
Henrik 2. af Holstens official og kapellan, på rettertinget har indført herr
Johan v. Bokholt, provst i Neumünster-Bordesholm kloster, på klostrets veg
ne i besiddelse af landsbyen Loop. ‘Dette er handlet på landstinget kaldet
Jarschenberg, nævnte Bremen stift, i nærværelse af de hæderværdige og go
de mænd, herr Johan Weremester, præst, Segebod Krummedige, Hartvig
Krummedige, væbnere, Johan Ottensen, Didrik Wittorp, Reimar Kule af
Ellerdorf, Tideke v. Ennekedorp, Detlev Bredenbeke, Henrik v. Brake,
Markvard Gripenhagen, lægmænd i nævnte Bremen stift, der særligt er til
kaldt og udbedt til det fornævnte’.
Efter tryk hos Westphalen.
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Helene, enke efter Niels Jensen, der har valgt sin begravelse i Løgum klo
ster, testamenterer dette alt sit gods i Bylderup sogn.
Afskrift i Løgumbogen.

Guds navn, amen. Jeg, Helene, Niels Jensens enke, skrøbelig og svag på
legemet, men forstandig og sund på sjælen, vil, mens jeg endnu formår
det, drage omsorg for min sjæl på frelsebringende måde med det gods, Gud
har tilstået mig. Af den grund testamenterer og overdrager jeg med henblik
på min begravelse, som jeg har valgt i Løgum kloster, samme kloster alt det
gods, som jeg har i Bylderup sogn, med hver enkelt af dets tilliggender, intet
undtaget, for at min ihukommelse bestandigt kan ske under bønnerne sam
mesteds til Gud, idet jeg som eksekutorer af dette mit testamente indsætter
herr Niels, min sognepræst, og Jens Grimmesen, min højtelskede ven, hvis
segl på min anmodning er hængt under dette testamente i det Herrens år
1379 på dagen for det hellige kors’ ophøjelse.
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1379. 20. september.

Bo Dyre, ridder, giver drosten herr Henning Podebusk fuldmagt til at
indløse to gårde i Neble, som han har pantsat for seks mark sølv, og erken
der herefter at skylde drosten ti mark sølv.
Afskrifter på det kongelige bibliotek og i rigsarkivet.

o Dyre, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at jeg giver nærværende brevviser herr Henning Pode
busk, drost, fuldmagt til at indløse mine to gårde i Neble, som jeg har pant
sat for seks mark sølv i gode penge, fra den gode mand Offenhusen af Hejninge o.s.vV for fornævnte sum penge på Slagelse herreds sidste ting før
mortensdag. Når samme herr Henning har indløst disse fornævnte gårde,
erkender jeg fra da af, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til fornævnte herr
Henning, drost, for ti mark sølv i gode, hvide penge som ret gæld, som skal
betales ham eller hans arvinger af mig eller mine arvinger på nu førstkom
mende Slagelse herreds sidste ting før mortensdag med den betingelse, at
hvis jeg svigter med betalingen, skal samme herr Henning fra da af årligt
oppebære frugterne og afgifterne fra samme undergivne samt bederne og

B

3. oktober 13 79

383

Nr. 532

andre oppebørsler, uden at de må afregnes i gældens hovedstol, men afgif
terne for dette år skal tilfalde samme herr Henning og ikke på nogen måde
mig herr Bo eller nogen anden. Desuden forpligter jeg mig til at hjemle
samme herr Henning de nævnte to gårde fra krav fra hvem som helst, såle
des som landets love kræver det, men i indløsningsåret skal afgifterne fra de
nævnte to gårde følge herr Bo. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt un
der dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd herr Oluf
Bjørnsen, ridder, og Godskalk Hemmingsen. Givet i det Herrens år 1379 da
gen før apostlen og evangelisten sankt Matthæus’ dag.
1) afskriverens forkortelse af teksten.

1379. 28. september.

531

Fru Sofie Holgersdatter, enke efter herr Oluf Jensen, testamenterer en
gård i Hesselby til Sorø kloster.
Rejerat i Sorø gavebog.

en velbyrdige og agtværdige husfrue, fru Sofie Holgersdatter, enke ef
ter herr Oluf Jensen, ridder, testamenterede på sit yderste sankt Ma
rie kloster i Sorø en gård i Hesselby på et halvt bol skyldjord med alle dens
tilliggender som evig almisse for sig og sine slægtninge. Hendes søn herr An
ders Olufsen af Tystofte, ridder, godkendte denne gave ved at give afkald på
sin ret til det samme gods og ved at forpligte sig til over for klostret at foreta
ge hjemling og frigørelse heraf. I det Herrens år 1379 dagen før ærkeenglen
sankt Michaels dag.
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Pave Urban 6. stadfæster Æbelholt klosters privilegier.
Afskrift i Æbelholtbogen.

U

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden og
det menige konvent i Æbelholt kloster af den hellige Augustins orden
i Roskilde stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
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Det apostoliske sæde plejer at bifalde fromme ønsker og at skænke de
bønfaldendes agtværdige bønner velvillig gunst. Af den grund, elskede søn
ner i Herren, giver vi med glæde vort samtykke til Eders berettigede forlan
gender og stadfæster med apostolisk myndighed for Eder og gennem Eder
for Eders kloster og bestyrker med dette brevs værn alle de friheder og im
muniteter, der er tilstået Eder og Eders kloster af vore forgængere, de ro
merske paver, enten ved privilegier eller ved andre bevillinger, såvel som de
friheder og fritagelser for verdslige krav, som på gyldig vis er bevilget Eder
og fornævnte kloster af konger, fyrster eller andre troende kristne, således
som I med rette og uanfægtet besidder dem. Aldeles intet menneske må
bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod
det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 3. oktober i vort andet pontifikatsår.
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1379. 14. oktober. S. Pietro i Rom.

Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Gustrow at undersøge den
klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Walter
Vruwenlof, præst, og to lægmænd fra Schwerin stift, som efterstræber ham
på hans gods.
Original i Stralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Gustrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Walter
Vruwenlof, præst, Werneke, kaldet Schroder, og Everhard Bandelvitz, læg
mænd i Schwerin stift, forulemper samme angående nogle pengesummer,
jorder, besiddelser og andre ejendele. Af den grund pålægger vi Dig, gode
søn, ved apostolisk brev, at Du efter at have stævnet parterne (— — — )*).
Givet ved S. Pietro i Rom den 14. oktober i vort andet pontifikatsår.
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1379. 15. oktober.

534

Edle Konstantinsdatter skænker en vandmølle i Emislov til Bosjø kloster.
/. Skånebrevsjortegnelsen.

ingsvidne, udstedt af Gøde Bentsen, foged i Skåne, som indeholder Edle Konstantinsdatters gave til Bosjø kloster på en vandmølle i Emislov.
Givet lørdagen næst efter sankt Dionysius’ dag 1379.

T

2. Udkast til Skåne brevs) ortegne Isen.

Tpdle Konstantinsdatter skænker en vandmølle i Emislov til Bosjø kloster,
i j og dette skødebrev fik prioren for klosteret, ved navn herr Knud, dog
på dette vilkår, at hvis fornævnte Edles måg vilde indløse møllen inden et års
forløb, skulde han give 10 mark gode hvide danske penninge. Skrevet 1379.
3. Udkast til Skåne brevs) ortegneLsen.

avebrev, udstedt af Edle Konstanstinsdatter, til Bosjø kloster angående
en til dette hørende vandmølle i Emislov, hvilket brev bekræftes af ad
skillige fornemme mænds vidnesbyrd. Givet 1379.
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Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Giistrow at undersøge den
klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Everhard
v. Helle, præst, og syv lægmænd fra samme stift, som efterstræber ham på
liv og gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde stad eller stift.
Original i St ralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Giistrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Ever
hard v. Helle, præst, Mathias v. Bandelvitz, Thomas, kaldet Kroger, Nico
laus, kaldet Kind, Johan v. Netzebantz, Johan Vogel fra Gustow, Nicolaus
og Johan, kaldet Pluggentin, brødre, lægmænd i nævnte stift, forulemper
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samme angående nogle årlige afgifter, der tilhører denne, pengesummer,
jorder, besiddelser og andre ejendele. Men da nævnte klager (—
/).
Givet ved S. Pietro i Rom den 15. oktober i vort andet pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 397.
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Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Güstrow at undersøge den
klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Gotfred
Wuste, dennes sønner og fem andre lægmænd i samme stift, som efterstræ
ber ham på liv og gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde stad eller
stift.
Original i Stralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Güstrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Got
fred, kaldet Wuste, Martin og Gotfred, nævnte Gotfreds sønner, Godeke
Ziegenbart, Henrik Delevitz fra Schlavitz, Everhard van dem Orde, Bertram
og Herman, kaldet Nipritz, brødre, lægmænd i nævnte stift, forulemper
samme angående nogle årlige afgifter, der tilhører denne, pengesummer,
jorder, besiddelser og andre ejendele. Men da nævnte klager (— - - )0,
Givet ved S. Pietro i Rom den 15. oktober i vort andet pontifikatsår.
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1379. 15. oktober. S. Pietro i Rom.

Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Gustrow at bandlyse Kri
stian Makup og seks andre lægmænd i Roskilde stift, fordi de har overfaldet
Konrad Popelvitz, gejstlig i samme stift, med blodsydgydelse til følge.
Original i Stralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Gustrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Kristian
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Makup, Martin og Johan, kaldet v. Schlawitz, brødre, Nicolaus og Jakob,
kaldet Ziegenbart, brødre, Ludolf og Nicolaus, kaldet Smakal, brødre, lægmænd i nævnte stift, idet nogle medskyldige i denne sag har sluttet sig til
dem, under tilsidesættelse af gudsfrygten med forbrydererisk forvovenhed
ubesindigt har lagt voldelig hånd på ham lige til blodsudgydelse. Men da
nævnte klager, som han forsikrer, med rette er bange for magten hos nævn
te forbrydere, og ikke i sikkerhed kan møde dem i staden eller stiftet Roskil
de, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis det forholder
sig således, offentligt erklærer dem for bandlyst og sørger for, at de strengt
undgås af alle så længe, indtil de på passende måde gør fyldest over for den,
der har lidt uret, og de med vidnesbyrd i Dit brev kommer til det apostoliske
sæde for at blive løst. Men hvis de vidner, som bliver udmeldt, undslår sig af
hensyn til gunst, had eller frygt, skal Du under trussel om lignende straf
uden at give adgang til appel tvinge dem til at aflægge vidnesbyrd om sand
heden. Givet ved S. Pietro i Rom den 15. oktober i vort andet pontifikatsår.
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Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Giistrow at undersøge den
klage, som Konrad Popelwitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Herman
Klot og syv andre lægmænd fra samme stift, som efterstræber ham på liv og
gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde stad eller stift.
Original i Stralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Giistrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelwitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Her
man, kaldet Klot, Tesseke Richtestich, Nicolaus Holtfreter, Gostan v. Bresen, Goten Lylow, Panych v. Bessin, Bertold v. Rodenkerke og Herman
Wolder, lægmænd i nævnte stift, forulemper samme angående nogle årlige
afgifter, der tilhører denne, pengesummer, jorder, besiddelser og andre
ejendele. Men da nævnte klager (— — — j1). Givet ved S. Pietro i Rom den
15. oktober i vort andet pontifikatsår.
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Pave Urban 6. pålægger provsten ved kirken i Gustrow at undersøge den
klage, som Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har rejst mod Henneke
Bewuren, dennes søn Nicolaus og seks andre lægmænd fra samme stift, som
efterstræber ham på liv og gods, så han ikke tør mødes med dem i Roskilde
stad eller stift.
Original i Stralsund.

rban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn (Gerhard), provst
ved kirken i Gustrow, Kammin stift, hilsen og apostolisk velsignelse.
Konrad Popelvitz, gejstlig i Roskilde stift, har klaget til os over, at Henne
ke Bewuren og Nicolaus, samme Hennekes søn, Ludolf Schomeker, Henne
ke v. Vecht, Henneke, kaldet Dudeche, Henrik, kaldet Kule, Nicolaus og
Bernhard, kaldet Vogel, brødre, lægmænd i nævnte stift, forulempersam
me angående nogle årlige afgifter, der tilhører denne, pengesummer, jor
der, besiddelser og andre ejendele. Men da nævnte klager (
Gi
vet ved S. Pietro i Rom den 15. oktober i vort andet pontifikatsår.
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1379. 9. november. Borgen Falsterbo.

Testamente af Bernhard Køler, borger i Stralsund.
Original i Stralsund.

Guds navn, amen. Jeg Bernhard Køler, borger i Stralsund, omend lagt
i sygesengen (for at afvente) Guds dom, dog ved min tankes fulde brug
og herre over min fornuft, anordner, indstifter og bestemmer fra da af mit
testamente eller min sidste vilje, som følger, hvis jeg ved Guds vilje afgår ved
døden eller overraskes af den, idet jeg nemlig frem for alt ønsker, at jeg skal
være sammen med Kristus. Først indstifter og overgiver jeg til pris og hæder
for vor frelser den herre Jesus Kristus og den glorrige jomfru Maria, hans
moder, og alle helgener et evigt vikardømme i Falsterbo i de tyskes kirke for
den hellige jomfru Maria, Lunds stift, til frelsebringende bod for min sjæl
og alle mine slægtninge og nærmeste og alle afdøde troende, idet det skal
vare til evige tider, (og) til opførelse af et alter i nævnte kirke til ære for sankt
Nikolai, således som jeg i de Herrens år 1377 torsdag efter pinsedag1) <og
..... >2), da mit legeme var sundt, med samtykke af min elskede hustru tid-
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ligere har oprettet og indstiftet det, til hvilket vikardømmes grundstamme
og dotering jeg gav, giver og med dette brev overgiver fem områder eller
grundstykker eller bodesteder, som findes og ligger i Falsterbo, hvoraf to
områder angives at være i Kræmmergade, det tredie nemlig og det fjerde
mod syd, således som man går forbi dem fra borgen, hvilke jeg har erhvervet
mig af Jens Nielsen fra Malmø, men to områder sammesteds, der ligger i
Skomagergade, som jeg har købt af Wulfshagen, og eet område, der ligger
blandt klædeskæreme, som jeg har købt af Johan Suthem, med alle deres
tilliggender og alle afgifter, hvortil jeg lovformeligt, rent og enkelt for Guds
skyld har præsenteret den gode mand Albrecht Reberg, gejstlig i Havelberg
stift, og indsat denne i samme og sørget for at stadfæste vikardømmet og det
øvrige fornødne for dette virkardømme til frelse for min sjæl, således som alt
dette klart fremgår for dem, der ser det, af hvert enkelt af de breve, der er
affattet herom, idet jeg til evig tid forbeholder præsentationen eller patronatsretten til samme for mine lovformelige arvinger. Fremdeles testamente
rer og giver jeg bymændene i Falsterbo 40 skilling grot til betaling af deres
fornødenheder og skat. På lignende måde lige så meget til bymændene i
Skanør til betaling af deres fornødenheder og skat til frelse for min sjæl.
Nedenforanførte eksekutorer af min sidste vilje skal uden tvist betale for
nævnte to gange 40 skilling grot, der er overgivet fornævnte bymænd, af mi
ne inddrevne og oppebårne afgifter og gældsposter....... Fremdeles giver jeg
samme3) en trediedel af et halvt område i Falsterbo i Slagtergade med alle
dets tilliggender, frugter og afgifter....... Men alt mit andet rørlige gods eller
urørlige gods, som jeg har i eller uden for Stralsund, i Skåne eller alle andre
steder, giver og overgiver jeg min elskede hustru Geseke og mine børn........
Til eksekutorer af dette testamente og denne min sidste vilje vælger jeg de
gode mænd Albrecht Reberg, fornævnte gejstlige, Walter v. Zutphen,
Bernhard Kortenacke, tilstedeværende, Rikwin Langedorp, Johan Volmershusen, Johan Brunsow, fraværende borgere i Stralsund. Jeg vil, at alt, hvad
disse foretager eller erklærer angående nævnte testamente, skal forblive ved
fuld styrke og kraft. Givet i det Herrens år 1379 på borgen Falsterbo onsdag
før biskoppen og bekenderen sankt Mortens dag. De gode og agtværdige
mænd Gregor Swerting, rådmand i Stralsund, Johan Plotze, borger samme
steds, samt Didrik v. Luno og flere andre troværdige vidner, der var tilkaldt
og udbedt til det fornævnte, var til stede.
1) 21. maj. - 2) de øvrige breves datum er tilsyneladende glemt. - 3) hustruen Geseke.
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1379. 18. november.
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Rådet i Ålborg bevidner, at borgeren Johan Hoghe er nærmeste arving
efter Klaus Leman.
Registratur i Lübeck (19. årh.).

R

ådet i Ålborg bevidner, at den derværende borger Johan Hoghe som gift
l. med en søster til Klaus Leman er dennes nærmeste arving. 18. novem
ber 1379.
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1379. 22. november. Ribe.

Broder Peder, johannitterordenens kommendator i Ribe, Lave Degn,
Markvard af Bøl, Kristian Urne, Kristian Skytte, Steffen Livelsen og Anders
Topesen bevidner, at væbneren Henneke Spandow har testamenteret Ribe
kapitel alt sit gods i Mejlby.
Original i rigsarkivet.

roder Peder, kommendator for sankt Johannes Jerusalemitanerens or
den i Ribe, Lave Degn, Markvard af Bøl, Kristian Urne, Kristian Skyt
te, Steffen Livelsen og Anders Topesen til alle, der får dette brev at se eller
hører det læse, hilsen med Gud og ønsket om, at man nærer fuld tillid til
dette brev.
Vi bringer det med dette brev til kundskab for alle, hvem det vedkom
mer, at i det Herrens år 1379 tirsdagen næst før paven sankt Clemens’ dag
var Henneke Spandow, væbner, til stede i vor nærværelse og med velberåd
hu og sund på sjælen testamenterede og gav til kapitlet ved kirken i Ribe ved
opsættelse af sit testamente og bekendtgørelse af sin sidste vilje alt det gods i
Mejlby i Fårup sogn med de forhåndenværende frugter, hvilket ved retmæs
sigt køb var erhvervet af hans afdøde broder Frederik Spandow og som pant
overladt samme Henneke af Odburg, samme hans broders enke, for ti mark
sølv i god sølvmønt, som han (Henneke) havde overgivet samme Odburg til
opbevaring og havde deponeret hos hende, således som hun også over for
mange troværdige mænd offentligt tilstod det, eller ti mark sølv i stedet for
hint gods, hvis samme kapitel ikke ukæret vil kunne komme i besiddelse af
samme gods på grund af de fornævnte krav fra hvem som helst, på nedenforanførte måder og betingelser, nemlig at samme kapitel for dette gods el
ler omtalte sum penge hvert år skal holde årsdagen for hans død med messer
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og vigilier efter Ribekirkens sædvane, og lade den holde ved nævnte kapitels
underordnede, der har bopæl i Ribe. Vi er blevet bedt om og opfordret til at
være vidner til dette testamente og til denne sidste vilje med hensyn til dette
og andet, og til vidnesbyrd om det fornævnte har vi på ovennævnte kapitel i
Ribes anmodning ladet dette brev bestyrke ved at hænge vore segl under.
Forhandlet og givet i Ribe år og dag som ovenfor.

|1379|1) 3. december. Westminster.

543

Kong Richard 2. af England pålægger sine fogeder i Great Yarmouth ef
ter ansøgning af nogle borgere fra byen, der for nylig har ladet købe og til
vejebringe 90 læster sild fra Skåne til en pris af 400 pund gennem deres tje
nere i Skåne og ladet dem indlade sammesteds i et skib fra Estland \ som un
der uvejr blev forslået til Skotland og beslaglagt der med sin ladning, at ud
levere dem gods til erstatning fra et i byens havn beslaglagt skotsk skib.
Afskrift i London.

1) brevet står i kopibogen blandt brevene for 1379.

1379. 5. december. Ralswiek.
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Suhm, søn af Gutslav Suhm, ridder, og hans søn Suhm forpligter sig til
årligt at betale 20 mark i afgift af deres gård Clementelvitz i Sagard sogn på
Rügen, indtil en gæld på 200 mark stralsundske penge til biskop Niels af
Roskilde er betalt.
Original i rigsarkivet.

i Suhm, søn af Gutslav Suhm, ridder, from ihukommelse, og Suhm,
søn af samme Suhm, til alle, der får dette brev at se, hører det læse og
modtager det, erkender tillige med vore rette og lovlige arvinger med dette
brev og erklærer klart, at vi i sandhed står i skyld og gæld til den ærværdige
fader og herre i Kristus, herr Niels, Roskildekirkens biskop, og hans rette ef
terfølgere for vor egen sande og anerkendte gæld, nemlig 200 mark Strål sundmønt, som i venskab er overladt os i omtalte mønter og overgivet os i et
samlet beløb før udfærdigelsen af dette brev. Men for disse 200 mark skal vi
sammen med vore arvinger til nærmest kommende sankt Morten biskops
dag og fremdeles hvert år til samme fornævnte sankt Mortens dag give og
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udrede 20 mark i afgifter uden nogen vægring eller forhindring til forskrev
ne herr (Niels), biskop af Roskilde, og hans efterfølgere af vor gård Clemen telvitz, beliggende på øen Rügen i Sagard sogn, og af alle tilliggender til
nævnte gård, af hvilken art de end er, og det så længe som den fornævnte
sum på 200 mark ikke ganske og aldeles er betalt ovenskrevne herre biskop
af Roskilde eller hans efterfølgere af os eller vore arvinger. Men hvis vi ikke
gør det - hvad Gud forbyde - da skal den ærværdige fader og herre i Kristus,
herr Niels, Roskildekirkens biskop, og hans efterfølgere eller samme herre
biskop af Roskildes ombudsmand, som til enhver til måtte være på Rügen,
have fuld frihed og fuld rådighed til at udpante og som pant udtage de for
nævnte 20 marks afgifter af vor foromtalte gård og af alle dens tilliggender,
som hører til nævnte gård, hvor de end vil, og gøre med dem, hvad ret er
ifølge renteaftale og forpagtning og hvad den indebærer. Hvis ydermere of
tenævnte herre biskop af kirken i Roskilde eller hans efterfølgere ønsker at få
de fornævnte 200 mark i Stralsundmønt tilbage hos os eller hos vore arvinger
som følge af påtrængende og nødvendige omstændigheder, som hviler på
dem, da skal de frit kunne pantsætte og båndlægge de 20 mark i afgifter,
hvor og til hvem de vil, for 200 mark i nævnte mønt uden nogen indsigelse
fra vor side, dog på den betingelse, at vi skal give den, der får dette pant af
herr (Niels), biskop af Roskilde, og dennes arvinger, de 20 mark i afgifter fra
vor fornævnte gård, ligesom vi skulde give og udbetale dem til den herre bi
skop af Roskilde og til hans efterfølgere. Når vi iøvrigt med Guds hjælp er i
stand til og har viljen til at udbetale de oftenævnte 200 mark, da skal vi eller
vore arvinger til samme tid udbetale og udrede de nævnte 20 mark i afgifter
sammen med hovedstolen til den sankt Mortens dag, hvor vi er i stand til at
betale, og dette vort brev skal straks, efter at betaling har fundet sted, uden
nogen indsigelse tilbagegives os eller vore arvinger. For fast og ukrænkelig
overholdelse af alt og hvert af det foregående har vi Suhm, søn af Gutslav
Suhm, ridder, og Suhm, søn af samme Suhm, og vore medlovere, nemlig
Nicolaus Suhm af Warnekwitz, Didrik Suhm af Kaiserritz, vore farbrødre,
Henrik v. Rode, Nicolaus Wusseke, søn af Nicolaus Wusseke den ældre, Ot
to Wusteni og Nicolaus Datzeke, væbnere, aflagt løfte med sammenlagte
hænder in solidum og også forpligtet os med dette brev over for den oftenævnte herr Niels, Roskildekirkens biskop, og hans efterfølgere under vore
segl, som er hængt under dette brev til klart vidnesbyrd om alt det fornævn
te. Givet og forhandlet på gården Ralswiek i det Herrens år 1379 dagen før
biskoppen og bekenderen sankt Nicolaus’ dag.
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Konrad, sankt Antoniusordenens udsending, tilstår Dalum kloster synds
forladelse.
Notits af I la ms/ort.

det Herrens år 1379 ... En indsamler ved navn Konrad, udsending fra
sankt Antoniusordenens brødre, vandrede om i Danmark. Denne optog
alle i sin orden, som gav penge, og i dette år den 13. december indskriver
han jomfruerne i Dalum i sin orden og tildeler dem forladelse for deres syn
der.

I
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546

Kong Oluffritager Konrad Moltke for regnskab for de penge og det løs
øre, som kong Valdemar 4. Atterdag havde overdraget ham i Vordingborg,
for sd vidt det ikke angår borgen og lenet Vordingborg.
Original i Schwerinarkivet.

i Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Goters konge, erkender
og bevidner åbent med dette brev, at vi med råd og samtykke af vor
kære frue og moder, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige, og af vore
kære tro rådgivere, nemlig herr Henning Podebusk, vor drost, herr Niels,
biskop af Roskilde, herr Evert Moltke, marsk, herr Jakob Olufsen, herr Oluf
Bjørnsen, herr Jens Andersen og herr Fikke Moltke af Kyse, sammen med
vore rette arvinger og efterkommere har fritaget og fritager og frigør den
hæderlige mand, Konrad Moltke, vor kære mand og vor kære tro rådgiver
og hans rette arvinger for hans tro tjenestes skyld og for beskyttelses skyld og
for hans møjes skyld, som han sammen med sine venner og tjenere med god
vilje i troskab og ivrigt har ydet for vort bedstes skyld og for vort riges bedstes
skyld, fra regnskabet for alle de penge og det løsøre, som vor kære herre, vor
bedstefader, kong Valdemar, hvem Gud være nådig, havde overdraget og
betroet ham i Vordingborg, bortset fra borgen Vordingborg og de len, der
ligger dertil, og vi vil sammen med vore arvinger og efterkommere aldrig i
kommende tider anklage, mane eller kræve den fornævnte Konrad Moltke
og hans arvinger angående de fornævnte penge og det fornævnte løsøre, og
vi takker den fornævnte Konrad Moltke for tro tjeneste og råd, som han vil-
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ligt, ofte og mangen gang har ydet for vort bedstes skyld med stor møje sam
men med sine venner og tjenere. Alle disse foreskrevne punkter lover vi for
nævnte1 kong Oluf sammen med vore rette arvinger og efterkommere med
god tro at overholde stadig og fast over for den forskrevne Mokke og hans
rette arvinger. Til større sikkerhed har vi med vilje ladet vort segl hænge un
der dette brev, og til vidnesbyrd er vor kære frue, vor moders segl hængt un
der dette brev sammen med segl tilhørende vore tro rådgivere, der har været
til stede herved og overværet det, nemlig herr Henning Podebusk, drost,
herr biskop Niels, herr Evert Mokke, marsk, herr Oluf Bjørnsen, herr Jakob
Olufsen, herr Jens Andersen, herr Fikke Mokke af Kyse, riddere. Givet og
skrevet i Slagelse år 1379 efter Guds byrd på den hellige jomfru sankt Lucies
dag.

1379. 16. december.
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Nils Guse skænker med samtykke af sin frænde og svigersøn Nils Andersson sin gård i Gullanabba tillige med en mølle til Nydala kloster til bod for
sin, sin hustrus, sine børns og forældres sjæle. Til vidnesbyrd herom og til
fastere bevis herfor er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhø
rende de gode og velbyrdige mænd, nemlig Arvid Piik, ovennævnte Nils
Andersson og herr Eskil, min sognepræst i Sompn. Handlet og skrevet i det
Herrens år 1379 fredag i de fire tamperdage næst efter den glorrige jomfru
sankt Lucias dag’.
Original i det svenske rigsarkiv.

1379. 18. december. Roskilde.
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Herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost, fire riddere og tre væb
nere bevidner, at Erik Pileman kvitterer herr Jens Andersen, høvedsmand
på Kalø, for 1080 mark.
Eline Gøyes jorde bog.

remdeles et brev, som herr Henning Podebusk, Danmarks riges drost,
herr Evert Mokke, Danmarks riges marsk, herr Jakob Olufsen af Høj
strup, herr Oluf Bjørnsen, herr Holger Gregersen, herr Torben Pedersen,
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riddere, Konrad Mokke, høvedsmand på Vordingborg, Peder Nielsen af
Skjoldenæs og Jakob Nielsen af Hald har udstedt, der lyder, at Erik Pileman
i dronning Margretes nærværelse erkender at have oppebåret 1080 mark af
herr Jens Andersen, høvedsmand på Kalø, for hvilke han havde hans og
hans hustrus gods på Sjælland i pant, og at han gør de breve, han har der
på, døde og magtesløse. Givet i Roskilde søndag før apostlen sankt Thomas’
dag 1379.

1379. 20. december. Holbæk.

549

Erik Pileman kvitterer dronning Margrete for 115 mark lødigt sølv, for
hvilke Sæby og Sæbyfang var pantsat, og erklærer samtidig pantsættelses
brevene for ugyldige.
Onginal i rigsarkivet.

ik Pileman til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, såvel nulevende som fremti
dige, at den såre høje og berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde
Norges og Sveriges dronning, pantsatte og overlod mig sit gods, nemlig Sæ
by og Sæbyfang, for 115 mark lødigt, hvilke 115 mark lødigt jeg i sandhed
erkender og tilstår at have oppebåret af omtalte frue, min dronning, således
at jeg erklærer mig ganske tilfreds, idet jeg meddeler og med dette brev of
fentligt erklærer de breve, der er givet og affattet angående pantsætningen
af samme gods1), hvor som helst de måtte findes, for døde og ugyldige og for
at være uden al kraft og gyldighed. Derfor erklærer og udvirker jeg på mine
egne og mine arvingers vegne, at omtalte frue min dronning og hendes ar
vinger skal være fuldstændigt frie og løste med hensyn til omtalte sum pen
ge. Fil fastere sikkerhed for denne kvittering er mit segl hængt under dette
brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig de herrer Evert
Mokke, Fikke Mokke, Jens Andersen af Estrup, riddere, herr Niels Ruser,
kannik i Roskilde, Jens Rud, Finkenoge og Hartvig Bryske, væbnere, hængt
under dette brev til vidnesbyrd om ovenstående. Givet i Holbæk i det Her
rens år 1379 dagen før den glorrige apostel sankt Thomas’ dag.

E

1) kendes ikke.
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1379. 21. december. Roskilde.

Biskop Niels af Roskilde bevidner, at Erik Pileman har kvitteret herrJens
Andersen for 1080 mark.
Eline Gøyes jorde bog.

remdeles et brev, som biskop Niels af Roskilde har udstedt, der lyder,
at Erik Pileman i dronning Margretes nærværelse erkender at have
oppebåret 1080 mark af herr Jens Andersen, høvedsmand på Kalø, for hvil
ke han havde hans og hans hustrus gods på Sjælland i pant, og kvitterer
ham derfor. Givet i Roskilde apostlen sankt Thomas’ dag 1379.
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1379. 23. december. Holbæk.

Erik Pileman kvitterer herrJens Andersen jbr 1080 mark Jor Kvanløse og
Græse.
Eline Gøyes jorde bog.

ørst et brev, at Erik Pileman erkender at have oppebåret 1080 lybske
mark af herr Jens Andersen af Estrup, for hvilke han havde Kvanløse
og Græse i pant, og kvitterer ham derfor. Givet i Holbæk fredag før juledag
1379.
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1379.

Brevudtog aj Hamsjort vedrørende Odense.
Notits af Hamsfort.

T

A det Herrens år 1379 ...... Henneke Kallesen var foged i Odense.
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1379.

Bo Dårsvend sælger en gård i Lundby og en gård i Tjæreby til Peder Finkenoge.
Næstved klosters registratur (1528).
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o Dårsvend solgte og skødede Peder Finkenoge det føromtalte gods.1)
1379.

B

1) henviser til registraturen 1361, DRB. III 6 nr. 125.

1379. Hids herredsting.

554

Tingsvidne af Hids herredsting, at 24 mand havde bevidnet, at Torben
Mikkelsens gård samt hans adkomstbreve brændte en julenat, men at disse
var blevet læst på tinge og havde fuld gyldighed.
Udtog i Rige fis /orfølgnmgsbog.

ørgen Larsen til Oksenbjerg fik stadfæstelse på et pergamentbrev udstedt

J

af Hids herredsting i Guds år 1379, som lyder, at 24 mænd havde vidnet,
at det var dem vitterligt, at Torben Mikkelsens gård brændte en julenat, og
da var hans ejendomsbreve på hans jordegods indebrændt, og siden havde
han da fået beskrevet af menige herredsmænd, at de havde set og hørt sam
me hans adkomstbreve blive læst på tinge, og at de havde fuld gyldighed:
for det første på en gård i Sejling, som han selv og hans søster boede i, og
hvortil der hørte en fuld gårds ejendom, og noget jord, som bruges til sam
me gård, af et landbostedi Ebstrup, fremdeles på en gårds ejendom i
Ejstrup sogn med tre skovparter og et stykke hede, der ligger mellem Hessel
og Skærskov, og en eng, der hører under Vester-Hessel, fremdeles et
landbosted1) i Abildskov, fremdeles på en gårds ejendom i Lysgård herred,
fremdeles på en gårds ejendom i Vrads herred, fremdeles på en gårds ejen
dom i Ejstrup sogn og så videre, som samme brev yderligere udviser og
indeholder2).

1) Teksten har etth boelh eyge. - 2) Til Torben Mikkelsens gods hørte også Tollund, jf. et
tingsvidne af Hids herredsting 1481 (Rep. 2. rk. III nr. 4944), atTorlund gaardtstedh mett al
le ssme rettighett wor Terbern Mickelssens, for"’ høstruis (sognepræst hr. Jens Villatzøn i
Randløff lagde tingsvidnet i rette på sin hustrus vegne 1544 17. juni) faders oldefaders, retthe

ar)fu egods.

1379.

555

Redegørelse for forhandlingerne mellem hansestædemes udsendinge Ja
kob Pleskow og Johan Kordelitz og englænderne om tilbagegivelsen af stad
fæstelsen på stædemes privilegier i England.
Original i Hamburg og afskrift i Danzig.
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Guds navn, amen. Om sagen vedrørende England i det Herrens år 1379.
<1 7> ...... O
Da de havde læst vort svar i rådet2\ så havde de stævnet borgme
steren og rådet i London for sig på samme tid, hvorom vi dog intet vidste, og
sendte atter herrer fra rådet til os og meddelte os, at de klart havde forstået
vort svar, og at de havde givet dem fra London det, at nedfælde deres svar
derpå til gengæld inden næste møde. Men dog sagde de, at deres købmænd
havde mange andre klager mod os, som de åbenbarede for os, og på hvilke
vi straks svarede dem, således som det står skrevet herefter:
<a> For det første klagede de over, at deres købmænd ikke måtte udski
be i vore lande eller der, hvor vor købmand ligger, i deres egne skibe eller i
andre sammen med vore købmænd, og at hvem der gjorde det, han havde
forbrudt alt sit gods. Dertil svarede vi således, at det ikke var sandt, for de
kunde i vore lande udskibe i deres egne skibe, hvorhen de vilde, og også i an
dre skibe sammen med vore købmænd, således som de nu klart kunde se det
i de skibe, der nu lå på Themsen, og som nu var kommet fra Preussen og fra
Skåne, om bord på hvilke var ankommet både vore og deres købmænds va
rer sammen, men det skete nok undertiden, at een købmand eller flere hyre
de et skib til sig selv på grund af deres varers omfang, således at ingen kunde
komme mere deri, og det syntes os ikke at være urimeligt, thi deres folk gjor
de bestemt også ligesådan, således som det var helt rimeligt.
<b> Fremdeles klagede de over, at deres købmænd i Skåne ikke måtte
salte ligesom vi, og som de havde gjort før i tiden, omendskønt de havde haft
deres folk med i krigen, og fremførte ved den lejlighed en mand, der sagde,
at han havde været med der i krigen med henved 80 skytter. Så spurgte vi
ham, sammen med hvem han havde været der. Da sagde han: med grev
Henrik af Holsten hen ved 14 dage. Hertil svarede vi, at vi ikke kunde svare
andet dertil, end vi før havde gjort i brevet til det andet punkt, men om
manden havde været der, det vidste vi ikke. Og hvis han havde været der, så
kunde han godt have været der som købmand, af hvilke der kom mange fra
og til, og det for større sikkerheds og beskyttelses skyld. Men det vidste vi
godt for vist, at hverken han eller nogen fra England var sammen med os i
krigen på krigerisk vis. Og så spurgte vi ham, hvem der havde udsendt ham,
hvilken herre eller stad. Så stod han og vidste ikke, hvad han skulde svare os
derpå.
<c> ...... 3)
<d> Fremdeles klagede de over, at vi har forbudt vore købmænd, at de
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må tage nogen ægtehustru i England eller bringe hende til vore stæder at
bo, og den der gør det, han er forsmået, og han kan da ikke bruge vor ret og
vore privilegier mere sådan som vi. Derpå svarede vi, at vore købmænd var
frie mænd og kan tage hustruer, hvor de vil, men hvis nogen af vore køb
mænd tog en hustru i fremmede stæder, der ikke hørte til vort forbund,
nemlig i England, Frankrig, Norge, Danmark, Flandern, Venedig eller des
lige, han måtte undvære vor ret og vore privilegier, for vi kunde ikke rettelig
forsvare ham deri, når han ikke boede i Tyskland. Men bragte nogen af vore
købmænd eller en anden retskaffen mand sin hustru til en stad hos os, så
kan han fra det tidspunkt, han er borger der, bruge vore privilegier, ganske
som om han var født der.
<e> Fremdeles så klagede de over, at i Norge var en engelsk købmand
blevet slået ihjel af vore købmænd. Dertil svarede vi, at det ikke var os be
kendt, men vi havde nok hørt, at i Skåne var nu en blevet slået ihjel, og at
det ikke var sket fra vore folks side, for englænderne kom løbende for be
skyttelses skyld til det lybske fed, og var de ikke blevet beskyttet, nemlig af
dem fra Lübeck og Preussen, så var der måske sket større fortræd og skade
deraf, efter hvad vi klart har hørt, og desuden sker den slags bestemt også
blandt vore sammesteds, for der kommer mange mennesker fra mange slags
lande og nationer.
<f> ..... 4)
<9-11> ..... 5)
< 12 > Det gjorde vi således og kom igen næste morgen for rådet. Så bad
de os atter med flid om, at vi vilde afvente næste parlament, for vi så vel, at
en del af herrerne fra rådet var faret og redet væk. Dertil svarede vi dem
igen efter købmandens råd og sagde dem, som vi før havde sagt, at vi ikke
kunde vente på det, og bad om en fredelig afslutning på vort hverv, således
at alle ting kunde blive stående mellem os i venskab og endrægtighed. Det
tog de betænkningstid på og sagde til os efter mange ord, at de gerne vilde
give og overlade os vor stadfæstelse6) igen, men de havde besluttet det i hele
rådet, at man skulde skrive en artikel deri til sidst før dateringen af stadfæ
stelsen, der lød således, som det står skrevet herefter: ‘stedse således at alle
købmænd og andre undersåtter i England og fra vore andre lande og høj
hedsområder i flækker, landsbyer, på torve, markedspladser og i højheds
områder, hvor de er stedet under ovennævnte købmænds magt og styre, skal
behandles venskabeligt både af de samme købmænd og af hvem som helst
af dem såvel i Skåne og Norge som andetsteds, hvor de end befinder sig, og
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at de efter de landes gamle sædvaner som trofaste venner indbyrdes kan ku
be, sælge, handle og indskibe sammen med dem såvel i deres flækker, lands
byer, på deres torve, markedspladser og i deres højhedsområder som andet
steds, således som fornævnt, frit og uden nogen hindring, eller uden at der
på nogen måde pålægges eller vederfares dem nye og uvante skatter’.
<13> ..... 7)
< 14 > Dog den næste dag derefter gik vi sammen med købmanden8) for
kongens råd hos dominikanerne og sagde således blandt mange andre ord: I
herrer, se, vi har vel tænkt på en udvej mellem os på denne måde. I begærer
bestemt, at Eders folk i vore lande kan være lige så fri, som vore er her med
deres privilegier. Derfor har vi ofte sagt Eder, at Eders folk er meget friere
og mindre besværet hos os uden privilegier, end vore er her med privilegier,
hvilket I nok kan tro os i. Dog hvis I eller Eders købmænd vil drage lige så
meget derhen i vore lande, som vore har gjort her og stadig gør alle dage, så
formoder vi vel, at vore stæder, der vil bruge disse privilegier her, vil give
Eders folk samme slags privilegier til gengæld på samme måde, som Eders
folk vil gøre med os, og betale efter pengeværdi, ligesom vore gør her. Det
ønskede de betænkningstid til og meddelte dette til borgmesteren og dem
fra London og svarede os tilbage, at det ikke godt kunde ske, for de begære
de ikke mere end, at deres folk skulde blive ved deres gamle sædvane i vore
lande, og sagde videre, at de ikke gav vore stæder nogen skyld, undtagen
alene angående Norge og Skåne, hvor vore og deres folk samles, og kunde
nu ikke ændre mere deri, når hele rådet havde besluttet det.
<15> .....
1) $$ 1-2 indeholder beretning om rejsen til England, påbegyndt 11. november, $ 3 om en
forhandling med ærkebispen af Canterhury, § 4-6 om forhandlinger med borgmester og råd i
London saml foretræde* og forhandlinger i den engelske konges råd i Westminster, $ 7 om for
handlinger med hansekøbmændene i London. 2) i Westminster. 3) drejer sig om forholde
ne i Norge*. 4) handler om englændernes krav om at blive optaget i hanseforbundet. 5) giver
en redegørelse for de videre forhandlinger om englændernes krav. 6) på hansest ædernes pri
vilegier i England. 7) indeholder udsendingenes afvisning af tilføjelsen til stadfæstelsen af pri
vi legierne. 8) hansekøbmanden i London. 9) indeholder klage* over engelske overgreb mod
hansekøbmændene. Den loves behandlet på næste parlamentsmøde efter jul.
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De engelske købmænds krav om friheder i de lande, hvor hansestæderne
udøver myndighed, herunder Skåne.
Afskrifter i Hamburg og Danzig.
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<1>...2)
<2> Fremdeles at så længe nævnte stæders jurisdiktion eller myndighed
varer ved i Skåne, og hvor det end kan være, skal alle engelske købmænd be
handles lige så gunstigt sammesteds og lige så venskabeligt færdes sammen
med dem fra hansen, som disse behandles og venskabeligt indbyrdes færdes
sammen med englænderne i England, således at de frit kan rejse til det land
og leje eller købe deres steder til sig, og af hvem de vil, købe, salte og ned
lægge sild i tønder og føre dem, hvorhen det behager dem, og iøvrigt sam
mesteds udøve enhver slags købmandsskab uden de skatter og toldpålæg,
krav eller alle andre tynger, der skal betales af disse engelske købmænd, og
som disse hansekøbmænd sammesteds og ligeledes de øvrige folkeslag på
samme måde som englænderne ikke skal bære.
<3-4> ...2>
1) angående dateringen jf. nr. 555. 2) de udeladte artikler ved rører Livland og de engelske
købmænds personlige friheder samt ønsket øm fortegnelse øver hansest «ederne.
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Hansestædernes svar på de engelske købmænds krav om friheder.
Afskrifter i Hamburg og Danzig.

<1> ...2>
<2> Fremdeles til den anden artikel, som begynder således: Fremdeles,
at så længe nævnte stæders jurisdiktion o.s.v. i Skåne, - svares der, at en del
af nævnte land Skåne i en række år, som vil udløbe om kort tid, er sat i pant
til visse stæder, dog ikke alle i hansen, til bod for og fyldestgørelse af den
uret og de tab, der i sin tid var påført dem af - salig ihukommelse - herr Val
demar, fordum de Danskes konge, og hans velbyrdige råd, og dette land
vogter og holder Danmarks riges høvedsmænd sammen med de nævnte stæ
der, til hvem det er pantsat, således som det fuldstændigt indeholdes i det
brev, der er affattet og fra begge sider beseglet herom; i dette brev kan
nævnte stæder med æren i behold ikke forandre eller forny noget, undtagen
at det udførligt er udtrykt i nævnte brev.
<3 4> ...2)
1) jf. forrige nr. - 2) udeladelserne svarer til det udeladte i forrige nr.
2».

D.R.B. I. R.i kk<
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Optegnelse om, hvorledes den tyske købmand i London bedøm mer de
krav, der er rejst f ra engelsk side under forhandlingerne om tdbagegivelsen
af hansest ædernes privilegier.
Afskrift i Hamburg.

<l-3> .. 2>
Fremdeles eftersom man er kommet overens om ikke at købe af el
ler sælge til englænderne efter fastelavn undtagen levnedsmidler på hin side
af Øresund'^, derved syntes det købmanden bedst, at man lod det blive, og
ikke gjorde noget forbud mod dem indtil den tid, hvor beslaglæggelsen skal
begynde, for vi mener, at de skal advares i de sager, eftersom der hertil altid
sagtens kan komme tidender deroverfra, hvorved købmanden her kan kom
me i stor skade. Og vi beder venligt og tje nst ivrigt om, at I sammen med dis
se hæderlige herrer herr Jakob Pleskow og herr Johan Kordelitz vil give
Eders vise råd hertil og deri finde det bedste, hvad der er nyttigst og gavn
ligst for hansekøbmanden. Og læg Eder alle ting vel på sinde, som herr Ja
kob og herr Johan mundtligt skal sige Eder klart. Det vil vi gøre os fortjent
til, hvor vi kan.
1)jf. nr. 555-56.
nr. 508 $ 8.

2) handlet om handelsfotholdet til engkrnderne i almindelighed.
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3) jf.

1379.

Ha m b u rgs k æ m n e rregnska b.
Lfter tryk i Kdmmercircchnungen der Stadt Hamburg.

r I ^il rejser: ..... 16 penning til Husman tillige med to andre til Lubeck
JL med biskoppen af Slesvig.

1379.
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Brev om trætte mellem Henneke Spekker og Henneke v.d. Heyden.
Aakjærskc registratur (1611).

pergamentbrev på latin mellem Henneke Spekker og Henneke v.d.
Heyden om nogen uenighed og trætte. 1379.
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Brødrene Jens og Kristian Nielsens brev på to gårde i Låstrup.
1'iborg St. Hans klosters registratur (1 ^7 t)

ens Nielsen og Kristian Nielsen, væbnere og brodre, deres brev på to går
de i Låstrup. Givet 1379.

1379.
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Fru Margrete i Højets skøde på to gårde i GrintniersløU og i Skerne.
Maribo klosters registratur (162‘1).

T'ru Margrete i Højets skøde på en gård i Grimmersløff1^ og en i Skerne.
1379.
1) fejl for Gundslev?

1379.
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Troels Jensen Porse pantsætter gods i Vollerslev og G ørslev liljens Skytte.
RoskiIdegårds registratur (omkr. 1570).

rVoels Jensens, som kaldes Porses pantebrev, givet Jens Skytte på hans
L gods i Vollerslev og Gørslev. Givet 1378.

564

1379.

564

Marina Vilhelnisdatter skænker sit gods i Ørsted til biskoppen aj Roskil
de.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

arina Vilhelmsdatter har givet alt sit gods i Ørsted til biskoppen i
.Roskilde. Givet 1379. På latin.

M
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Prioren i Antvorskov kloster overlader Niels Pedersen af Rollerup gården
Engelstrup på livstid.
Antvorskov klosters registratur (1607).

rioren i Antvorskov gav Niels Pedersen af Rollerup brev på livstid på
en af klostrets gårde, som kaldes Engelstrup. 1379.

P

1379.

566

Vidisse af Godskalks brev, hvormed han skøder noget gods i Trudstolpe
og Våbensted til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

idisse, som indeholder, at Godskalk har skødet Antvorskov kloster no
get gods i Trudstolpe og Våbensted. 1379.

V

1379.
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Kong Olufs dombrev angående de boder ved Falsterbo, som Arnold Skelhorn har skødet til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

dombrev af kong Oluf angående nogle boder ved Falsterbo, som Ar
nold Skelhom har skødet og givet til Antvorskov kloster. Ar 1379.

1379.

568

Landstingsvidne, at Peder Bonde af Helsingborg skøder to gårde i Holm
by til ærkebiskop Mogens.
Lundegårds registratur (1555).

landstingsvidne, at Peder Bonde af Helsingborg skøder to gårde i Holmby i Frosta herred til ærkebiskop Mogens. Givet 1379.

E
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lOmkr. 1379? I1*

Nr. 570
569

Johan Taskemager, Niels Stud, Herman Reinbolt, Niels Mogensen og
Niels Mikkelsen, borgere i Nykøbing, går i borgen for Jon Mikkelsen, som
sad i varetægt i bøddelens hus i Rostock.
Notits i Rostocks liber proscriptorum.

remdeles gik Johan Taskemager, Niels Stud, Herman Reinbolt, Niels
Mogensen og Niels Mikkelsen, borgere i Nykøbing, i borgen for Jon
Mikkelsen, som sad i bøddelens hus, at der ikke skulde rejses sag om dette.

F

1) notitsen er indført på sidste blad i håndskriftet med en anden hånd end den, der har ind
ført notitserne fra 1379 på de foregående blade.

11379-901Borgen på Bornholm.

570

Ærkebiskop Mogens af Lund meddeler borgmestre og rådmænd i Danzig, at Godskalk Smed, hans svend, har tilstået ved et ulykkestilfælde at have
dræbt Nicolaus Bruwere og tilbyder arvingerne fyldestgørende bod herfor.
Original i Danzig.

ogens, ved Guds forsyn ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det
apostoliske sædes legat.2)
Med hilsen tilforn i følelse af kærlighed og venskab.
I skal vide, vore elskede venner, at vor elskede svend Godskalk Smed i vor
nærværelse offentligt og angrende tilstod, at han ved et ulykkestilfælde hav
de begået manddrab på en mand ved navn Nicolaus Bruwere, idet han ud
talte med skyldig hæder og ærbødighed at ville gøre enhver bod, som ret
færdigheden måtte diktere hans slægtninge og venner skulde udredes, han,
som ligeledes i sand ydmyghed havde fuldført alt, hvad han ifølge rettens
regler førend godkendelsen af en hovedsagfører kan fuldføre med hensyn til
samme dræbtes dødsfald. Desuden bønfalder han Eder, gode mænd, om, at
I for menigmand vil fremføre denne hans vilje, at hvis der findes en ret ar
ving og en hovedarving eller hans stedfortræder, vil han kunne komme sik
kert til ham under sit frie lejde og af hensyn til os og alle, som ønsker at ud
rette noget for vor skyld, idet han ligeledes på forhånd vil godkende en yd
myg og fyldestgørende bod sammen med den, som forsikrede, at han var i
slægt med denne omtalte dræbte. Han har sammenføjet et forlig, som han
udtaler, at han er rede til at føre ud i livet, hvis nogen erklærer at ville mod-

M
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tage det af ham. Skrevet på vor borg (på) Bornholm på ottendedagen efter
Kristi legemsdag under vort sekret.
1) kan ikke dateres nærmere end til Mogens’ tid som ærkebiskop. - 2) adressen står på bre
vets bagside: Dette skal gives til de fremsynede og omsigts)ulde mand, de herrer borgmestre

og rådmænd i Danzig, vore oprigtige venner.

PERSON- OG STEDNAVNE
REGISTRE
Under medvirken af cand. mag.

Aage Andersen.

VEJLEDNING
Registrene er delt i person- og stednavneregister. Ved Personnavnene,
der er ordnet alfabetisk efter fornavne - hvorved å af hensyn til tidligere
registre inden for Danmarks Riges Breve står foran a - oplyses stilling el
ler egenskab, i hvilken en person forekommer i nærværende bind. - Ved
Stednavne er såvidt muligt oplyst deres beliggenhed med angivelse af
herred efter den seneste herredsinddeling, herunder også herrederne i
Skåne, Halland, Blekinge og Sønderjylland (syd for den nuværende
grænse), for de udenlandske lokaliteter beliggenhed i de nuværende lan
de. Udenlandske lokaliteter, der kun forekommer i forbindelse med per
sonnavne (slægtsnavne), er anført under disse.

FORKORTELSER
h. = herred, s. = sogn. Sdrj. = Sønderjylland, syd for den nuværende
grænse. N. = Nørre. Sd. = Sønder. V. = Vester. 0. = Øster.

PERSONNAVNEREGISTER
A og Å
Aa se Johan og Otto.
Age: 1. A. Ingvarsen, ridder. 1376: 13, 15. 2. A. Nielsen, dreng hos ærkebisp Niels af
Lund. 1379: 484. - 3. A. Hedesen Puder,
væbner. 1377: 187, 257. - 4. A. Star, væb
ner. 1377: 257. - 5. A. Vestesen, væbner.
1378: 430. - 6. A. fra Borrby, nævnt i ær
kebisp Niels af Lunds testamente. 1379:
484. - 7. A, får brev af ærkebisp Niels af
Lund. 1379: 484.
Abel, forhen konge af Danmark. 1376: 22.
Abele, enke efter Johan Berkowe. 1377: 201.
Absalon: LA. Kjeldsen, væbner, 1377: 257.
- 2. A. Mogensen af Krenkerup, væbner.
1377: 257. 1379: 476, 520.
Adelheid: 1. A. Harmaghet, overfaldet i
Rostock. 1376: 12. - 2. A., enke efter Hen
rik Skriver. 1378: 375. - 3. A. ~ Lyder
Limbæk, ridder. 1376: 88. - 4. A., enke ef
ter Sorte Bernhard. 1377: 228. (Se også
Edelheid).
Adolf 7., greve af Holsten(-Plon). 1376: 6, 7,
8, 9, 83, 141. 1378: 439.
Ahlefeld se Benedikt.
Albert: 1. A. Stralendorp, afdød provst i Eutin. 1376: 42, 104. - 2. A. Brunsten, kantor
i Roskilde. 1377: 208. 1379: 489. - 3. A.
Andersen, væbner. 1377: 187, 257, 264. 4. A., junker af Magelund. 1376: 132. - 5.
A. Nielsen, borgmester i Malmø. 1378:
452.
Albrecht: 1. A., ærkebiskop af Bremen.
1376: 141. 1377: 279. - 2. A. v. Igenhusen,
prior i Antvorskov. 1376-77: 168. 1377:
327. 1378: 449. 1379: 415. - 3. A. Konow,
hertug Albrecht 2. af Mecklenburgs kans
ler. 1376: 58. - 4. A. Reberg, gejstlig i

Havelberg stift. 1379: 540. - 5. A., konge af
Sverige. 1376: 56, 59, 83. 1377: 178, 221,
305. 1378: 417. - 6. A. 2. (1.), hertug af
Mecklenburg. 1376: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
16, 20, 25, 38, 39, 58, 83, 84, 85, 86, 87,
102, 105, 110. 1377: 177, 189, 224, 256,
273, 274, 281, 282, 293, 294, 295. 1378:
360, 385, 386, 387, 402, 417, 427. - 7. A. 4.
den yngre, hertug af Mecklenburg, konge
af Danmark, søn af hertug Henrik. 1376:
2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 38, 41, 72, 83,
84, 85, 86, 87. 1377: 274, 281, 282, 293,
294, 295. 1378: 385, 386, 387, 417, 427. 8. A., hertug af Sachsen og Lüneburg.
1378: 427. - 9. A. v. Balven, i Thom. 1377:
309. - 10. A. v. Hakeborn, herre til Priebus. 1376: 110. - 11. A. Hoyke, rådmand i
Lüneburg. 1379: 508. - 12. A. Mokke, rid
der, fader til Fikke Mokke. 1376: 138. - 13.
A. v. Minden i Rostock. 1376: 124. - 14. A.
Rodenborg, lybsk notar. 1377: 281. - 15.
A. Stoltenberg, dømt fredløs for drab.
1376: 139. - 16. A. Westfal, riigisk væbner.
1377: 263.
Alden borg se Elder.
Alderstorp se Heiseke.
Alen se Henrik.
Alkun se Nicolaus.
Alle Katesen, kannik i Lund. 1377: 244, 245.
1378: 437. 1379: 484, 504.
Amund, sognepræst i Bjerreby. 1377: 202.
Anders: 1. Gejstlige: LA. Wulf, prior i jo
hanniterklostret i Eskilstuna. 1379: 514. 2. A., guardian i franciskanerklostret i
Svendborg. 1377: 202. - 3. A., Odensebispens official. 1378: 434. - 4. A., sogne
præst i Ballum. 1379: 524.
II. Verdslige: LA. Davidsen, væbner.
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Andreas-Barth

1377: 257. - 2. A. Eriksen, besegier brev af
Jens Jensen. 1378: 474. - 3. A. Glob, væb
ner. 1377: 257. - 4. A. Jakobsen (Grim) af
Tosterup, ridder. 1376: 5, 14, 18, 28, 34,
40, 43, 46, 47, 60, 67, 68, 85. 1377: 229,
232, 256, 257, 274. - 5. A. Jensen af Hav
nelev, væbner, ~ Cecilie, datter af Peder
Basse. 1378: 413. - 6. A. Jensen, væbner.
1377: 183. - 7. A. Jensen, Hemming Kristi
ansens medlover. 1378: 456. - 8. A. Jensen,
væbner. 1377: 267 (note). - 9. A. Lavesen,
har givet gældsbrev til Bonde Tagesens fa
der. 1378: 356. - 10. A. Nielsen af Dros
sel bjerg, væbner. 1377: 208. - 11. A. Olufsen af Tystofte, ridder. 1379: 531. - 12. A.
Pedersen af Alnarp, ridder. 1378: 400. 13. A. Pedersen (Panter) af Svanholm,
væbner og senere høvedsmand på Hagen skov. 1376: 40. 1377: 194, 257, 293, 294. 14. A. Pedersen af Li Ile-Heddinge. 1377:
270. - 15. A. Pep, ridder. 1377: 229, 231,
232, 257. - 16. A. Sjundesen (Mule) af
Kærstrup, væbner. 1376: 28. 1377: 194,
257. 1379: 503. - 17. A. Thomsen, udste
der brev til Odense St. Knuds kloster. 1378:
475 (note 2). - 18. A. Topesen, bevidner
Henrik Spandows testamente. 1379: 542. 19. A. Troelsen, besegier brev af Henneke
Limbæk. 1379: 524. - 20. A. Uffesen (Hvi
de), ridder. 1376: 40. 1377: 184, 257. 1378:
362. - 21. A. Uffesen , væbner. 1377: 184,
257.
Andreas Holland, rådmand i Königsberg.
1379: 495.
Ankern se Johan.
Anna: LA. (Gerhardsdatter), (Snakenborg),
enke efter Age Ingvarsen, ridder. 1376: 13.
- 2. A., betænkes i Troels Olufsens testa
mente. 1377: 238. - 3. A., tjenestepige hos
Troels Olufsen. 1377: 238.
Anton: 1. A v. d. Buge, går i borgen for Ber
told Wusseke. 1378: 378. - 2. A. Krassow,
væbner. 1377: 186.
Anund Degn, har overdraget gods til Ebbe
Piik. 1378: 411.
Arbogen se Hildebrand.
Arløg Ivarsdatter, i slægt med Jens Mule.
1376: 165. 1376-85: 170.

Amaldus: 1. A. Gamerii, licentiat i lovkyndighed og kannik i Narbonne. 1379: 487. 2. A. de Halla, gejstlig i Liège stift. 1378:
445.
Amest Olufsen, på Varde sysselting. 1377:
226.
Arnold: 1. A., præst i Malmø. 1378: 450,
451. - 2. A. Duker, borger i Elbing. 1378:
415. - 3. A. up der Eest, rådmand i Deven
ter. 1379: 508. - 4. A. Kröpelin, borgme
ster i Rostock. 1376: 5, 25. 1377: 256.
1378: 431, 448. 1379: 508. - 5. A. Lange,
rådmand i Greifswald. 1376: 25, 47, 51.
1377: 256. 1378: 360, 402. 1379: 508. - 6.
A. Lewerk, begæres løsladt fra fængsel.
1378: 402. - 7. A. Skelhom, skøder gods til
Antvorskov kloster. 1377: 346, 349. 1379:
567.
Arvid: 1. A. Arvidsen, modtager gældsbrev
af Niels Knudsen. 1377: 185. - 2. A. Piik,
besegier gavebrev til Nydala kloster. 1379:
547.
Ascheberg se Volrad.
Astazii se Philippus.
Atte Attesen, slagter. 1379: 498.
Attendorn se Everhard, Gerhard og God
skalk.
Axekow se Werner.
B
B... sejens.
Båd se Heine og Jens.
Badiseren se Gerlak.
Bake se Lydeke.
Bakke se Niels.
Balven se Albrecht.
Bandelvitz se Everhard og Mathias.
Bantzekow se Markvard.
Barnekow se Dargeslav, Godskalk, Henrik,
Raven og Reimer.
Bamim, Bamum: 1. B. 3., afdød hertug af
Pommern-Stettin, fader til Kasimir, Swantibor og Bugislav. 1376. 30. - 2. B. Eriksen
af Skarresholm, ridder. 1377: 257. 1378:
413. 1379: 510.
Barsebek, betænkes i ærkebisp Niels af
Lunds testamente. 1379: 484.
Barth se Werner.

Bartholomæus-Bo
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105. 1377: 192, 193. 1378: 443. - 6. F.
Wassel rode, rådmand i Thom. 1376: 51.
Frieholt, i Rostocks tjeneste. 1379: 488.
Friis sejens, Jesse, Niels, Peder og Rikard.
Frost se Esger og Peder.
Furman se Hartvig.
Følzeke: 1. F. fra Helsingborg, står i gæld til
til Rotger Biskop i Verden. 1376: 131. - 2.
F., fremlægger breve, der underkendes af
kong Oluf. 1377: 246. ( = nr. 1?).
G
Gad se Peder.
Gagge se Niels.
Galen se Tue.
Galt se Ebbe Jensen.
Gartow se Bosse.
Ged se Erik.
Geldersen se Fikke.
Georg (se også Jørgen): 1. G. Hitzacker, bro
der til Didrik Hitzacker. 1377: 192. - 2. G.
Jork, væbner. 1378: 449, 456.
Gere se Frederik.
Gerhard: 1. G., biskop af Hildesheim. 137677: 168. - 2. G. v. Strünken, provst i Gü
strow. 1378: 397. 1379: 523, 533, 535, 536,
537, 538, 539. - 3. G. v. Dolien, Henning
Podebusks kapellan og skriver. 1377: 241.
1379: 508. - 4. G. Quatz, magister, broder
søn af Bertold Quatz. 1376: 27. - 5. G. v.
Attendorn, rådmand i Lübeck. 1376: 47.
1377: 192 , 308. 1378: 360. - 6. G. Bassewitz, mecklenburgsk væbner. 1376: 16. -7.
G. Basthorst, borger i Lübeck. 1377: 271. 8. G. Dartzow, rådmand i Lübeck. 1377:
192. - 9. G. Negendanke, mecklenburgsk
væbner. 1376: 6, 7, 9. - 10. G. Ohm, bød
ker. 1379: 511 (indledning). - 11. G. Rode,
rådmand i Rostock. 1378: 431. - 12. G.

Rubenow, i strid med Konrad Kannengeter. 1379: 499. - 13. G. v. Thom, rådmand
i Elbing. 1377: 237. - 14. G. Winterfeld,
har fuldmagt til at inddrive gods i Køben
havn. 1376: 121. - 15. G. Zeeland, råd
mand i Elbing. 1377: 237. 1379: 495.
Gerike: 1. G. Jensen, broder til Anders Jen
sen. 1378: 456. - 2. G. Nakenstorp, sælger
gård i Malmø. 1378: 463. - 3. G. Slef, »ri
demand«. 1379: 494.
Gerlak: 1. G. Badiseren, afgiver løfte til rådmændene i Stralsund. 1376: 117. - 2. G.
Schmatzhagen, går i borgen for Bertold
Wusseke. 1378: 378. - 3. G. Upgang, råd
mand i Harderwijk. 1379: 508.
Gerlav: 1. G. Faber (Smed), magister. 1379:
527. - 2. G. Tun, væbner, senere på
Egholm. 1377: 257, 295.
Gertrud: 1. G., enke efter Erik Bamumsen.
1378: 408. - 2. G., enke efter Niels Jensen
Mackeprang. 1379: 505.
Geruasii se Petrus.
Gese: 1. G., datter af Klaus Boisendal. 1378:
471. - 2. G., ~ bøddelen Peter Tunneke.
1376: 124.
Geseke: 1. G., søster til Adelheid. 1378: 375.
2. G., - Bernhard Køler. 1379: 540.
Giekau se Burchard.
Gikow se Henrik.
Gildehus se Henze.
Glob se Anders, Jens, Niels og Peder.
Godeke: 1. G. Dotenberg, søn af Henrik Dotenberg. 1377: 242. - 2. G. Ziegenbart,
lægmand i Roskilde stift. 1379: 536. (Se og
så Godeke).
Godesknecht se Nicolaus.
Godow se Henrik.
Godskalk: 1. G. Jensen, landprovst i Vend
syssel. 1377: 289, 290. - 2. G., kapellan hos
Håkon 6. 1376: 53. - 3. G. v. Attendom,
rådmand i Lubeck. 1376: 88. 1378: 458. 4. G. v. Bamekow, ridder. 1376: 6, 7, 9. 5. G. Hemmingsen Degn (Mule af Falken dal). 1377: 197, 301. 1378. 456. 1379: 530. 6. G. Nase, rådmand i Danzig. 1377: 237.
1379: 495, 508. - 7. G. Nielsen, væbner.
1377: 257. - 8. G. Rode, borger i Ribe.
1377: 306. - 9. G. Skerf, ridder. 1379: 524. -

Goldbek-Halv egge
10. G. Skarpenberg, væbner, senere hø
vedsmand på Hønborg. 1311: 183, 294. 11. G. Smed, svend hos ærkebiskop Mo
gens af Lund. 1319-90: 570. - 12. G. Wildberch, holstensk ridder. 1316: 6, 7, 9. - 13.
G. Witte, rådmand i Wismar. 1316: 5.
1319: 508. - 14. G. Vreden, bymand i Ny
borg. 1311: 268. - 15. G. v. Zülow, mecklenburgsk ridder. 1316: 6, 7, 9. 1311: 177. 16. G., har skødet gods til Antvorskov klo
ster. 1319: 566.
Goldbek se Reinhold.
Gostan v. Bresen, lægmand i Roskilde stift.
1319: 538.
Goswin: 1. G. Borrentin, kannik i Lübeck.
1316: 42, 104. - 2. G. Luutginssen, råd
mand og foged i Kampen. 1316: 25, 46.
1311: 256. 1318: 402, 403, 416, 417, 458.
1319: 508.
Goten Lylow, lægmand i Roskilde stift. 1319:
538. (Se også Gottan).
Gotfred: 1. G. Travelman, rådmand i Lü
beck. 1311: 308. - 2. G. Wuste, lægmand i
Roskilde stift. 1319: 536. - 3. G., søn af
Gotfred Wuste. 1319: 536.
Gothland se Ludolf.
Gottan Mörder, pommersk ridder. 1316: 30.
Gregor: 1. G. 11, pave. 1316: 3, 55. 1311:
177, 190, 210, 214, 216, 217, 219, 221,
222, 240, 250, 251, 262, 275, 289, 290,
291, 292, 310. 1318: 398. - 2. G. Swerting,
rådmand i Stralsund, broder til Simon
Swerting. 1318: 402, 403, 417, 458. 1319:
540. - 3. G., dømmes fredløs i Falsterbo.
1318: 466.
Grelle se Nicolaus.
Grestorp se Henneke.
Grete ~ Ivar Nielsen. 1318: 451.
Greverod se Johan og Peter.
Grimme se Bertold.
Gripenhagen se Markvard.
Gronig se Henrik.
Gropengeter se Johan.
Groper se Markvard Rønnow.
Grot se Werner.
Grote se Johan.
Grubbe, eksekutor af Troels Olufsens testa
mente. 1311: 238.
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Grubbe se Peder.
Griittemaker se Henrik.
Guldsmed se Svend og Tammeke.
Gumme Bosen, fæster i Skovhuse. 1318: 363.
Gunne: 1. G. Asserson, afdød, broder til
Broder Assersson. 1316: 26. - 2. G. Terkelsen, væbner. 1316: 54.
Gumitz se Henning.
Guse se Nils.
Gussøre se Klaus.
Gutslav Suhrn, rügisk ridder, broder til Ni
colaus og Didrik Suhm. 1319: 544.
Gyde Lavesdatter, moder til Lave og Torben
Pedersen og fru Kristine. 1319: 504.
Gylling se Niels.
Gyncelin Gyncekesen af Falkendal, besegier
brev af Godskalk Hemmingsen. 1311: 301.
Gyrstinge se Jens.
Güstrow se Nicolaus.
Gæsling se Niels.
Gøde Bentsen, foged i Skåne. 1319: 517,
534.
Gödeke v. Bülow, mecklenburgsk væbner.
1316: 12.

H
Hågen: 1. H. Pedersen, præst i Græsted.
1316: 15. - 2. H. Olufsen, forhen borger i
Lund. 1316: 129. - 3. H. Pedersen, kam
mersvend hos ærkebiskop Niels af Lund.
1319: 484. - 4. H. Tordsen, væbner. 1311:
244, 245.
Håkon 6., søn af kong Magnus af Sverige og
Norge, konge af Norge og Sverige, ~
Margrete. 1316: 4, 5, 14, 18, 19, 24, 40,
43, 46, 47, 50, 53, 61, 62, 64, 66, 74, 76,
77, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 97, 102, 105,
112, 126. 1311: 253. 1318: 416, 458.
Hadewerke se Johan.
Hage se Mogens.
Hagedorn se Johan.
Hagen se Fredebem, Nicolaus og Thomas.
Hak se Niels.
v. Hakebom se Albrecht.
Halberstadt se Henning.
Hale se Jens.
Halla se Amaldus.
Halvegge se Jakob.
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Hammer-Henneke

Hammer se Jutta.
Hans (se også Jens og Jakob): 1. H. Hansen
i Skærup (t omkr. 1580). 1376: 146.
Harmaghet se Adelheid.
Harrike Støt, foged på Brink. 1379: 524.
Hartman: 1. H. Pepersak, borgmester i Lü
beck. 1376: 88. 1377: 192. 1378: 448.
1379: 508. - 2. H. Segebode, Bertold Wussekes medlover. 1378: 382.
Hartvig: 1. H., ærkedegn i Uppsala. 1377:
305. - 2. H., rådsnotar i Rostock. 1376. 47,
51. 1377: 256. - 3. H. Beteke, rådmand i
Elbing. 1376: 46. 1377: 237. 1378: 402.
1379: 508. - 4. H. Bryske, væbner. 1379:
549. - 5. H. Eriksen, udpeges som voldgifts
mand. 1376: 100. - 6. H. Furman, råd
mand i Königsberg. 1377: 237. - 7. H. He
sten, ridder. 1376: 141. - 8. H. Brøger
Krummedige, væbner. 1378: 410. - 9. H.
Krummedige, broder til Lyder Krummedi
ge. 1379: 491. - 10. H. Krummedige, væb
ner. 1379: 528. - 11. H. Kule, mecklenburgsk væbner. 1376: 6, 7, 9. - 12. H. Porsfeld, væbner. 1376: 6, 7, 9, 31. 1378: 373. 13. H. Pul, rådmand i Thom. 1377: 309.
1378: 355, 360, 379, 409.
Hase se Mogens, Ove og Trued.
Hasse: 1. H. Ditmerske, væbner. 1376: 31. 2. H., fæster i Duvenstedt. 1376: 31.
Hasse se Svante.
Hatzede se Nicolaus.
Hebele, ~ Johan Brokhom, moder til Johan
Gropengeter. 1379: 511.
Hedenrik v. Bibow, mecklenburgsk ridder.
1376: 6, 7, 9.
Heghere se Ludolf.
Heine: 1. H. Båd, ejer del af en gård i Ribe.
1377: 306. - 2. H. v. d. Ende, borger i
Kampen. 1376: 51. 1378: 402. - 3. H. Kabolt, ridder, høvedsmand på Ørkild. 1376:
60, §7, 68. - 4. H. Keweyde, borger i
Braunsberg. 1378: 415. - 5. H. Preetz, rügisk væbner. 1377: 186. - 6. H. Sulverberner, rådmand i Stockholm. 1377: 271.
Heineman v. Wurd, borger i Stralsund.
1378: 388, 392.
Heiseke Alderstorp, væbner. 1376: 28.
Heket se Egbert.

Helene (se også Elene): 1. H. Hesten, nonne
i Dalum kloster. 1377: 314. - 2. H., enke
efter Niels Jensen. 1379: 529.
Helle se Everhard.
Helmeke Svart, præst i København. 1377:
218, 255.
Helmold v. Piessen, mecklenburgsk væbner.
1376: 6, 7, 9.
Helvig, forhen Danmarks dronning. 1377:
284, 291.
Hemeling se Nicolaus.
Hemming: 1. H. Jensen, sælger gods til Bar
num Eriksen. 1379: 510. - 2. H. Kristian
sen, takker dronning Margrete for benåd
ning. 1378: 456. - 3. H. Pedersen, bymand
i Malmø, ~ Elisabeth. 1377: 201. - 4. H.
Tuesen af Bjælkerup, væbner. 1376: 133.
1377: 270.
Henkil Jensen, præst i Blistrup. 1376: 15.
Henneke: 1. H. Godskalksen, gejstlig i Ros
kilde stift. 1377: 262. - 2. H. Bewuren,
lægmand i Roskilde stift. 1379: 539. - 3. H.
Buchwald, holstensk væbner. 1376. 31. - 4.
H. Bæversten, borger i Ribe. 1376: 45. - 5.
H., kaldet Dudeche, lægmand i Roskilde
stift. 1379: 539. - 6. H. Godskalksen (Mule
af Falkendal), søn af Godskalk Hemming sen. 1377: 301. - 7. H. Grestorp, fæster i
Duvenstedt. 1376: 31. -8. H. v. d. Heyden,
trættes med Henneke Spekker. 1379: 560. 9. H. Jakobsen, fæster i Tolstrup. 1378:
363. - 10. H. Kallesen, foged i Odense.
1379: 552. - 11. H. Koppelow, blev dræbt i
Jylland. 1376. 28. - 12. H. Limbæk, ridder.
1376: 9. 1379: 524. - 13. H. Limbæk, væb
ner, senere ridder, af Trøjborg, søn af Ly
der Limbæk, broder til Blixe og Klaus
Limbæk. 1377: 295. 1379: 524. - 14. H.
KJausen Limbæk, væbner, senere høveds
mand på Riberhus, søn af drost Klaus
Limbæk. 1376: 11, 73. 1377: 326. 1378:
402, 429, 435. - 15. H. Moltke, væbner,
høvedsmand på Nyborg. 1376: 60, 67, 68.
1377: 257. - 16. H. Moltke til Strelitz,
mecklenburgsk væbner. 1376: 83, 84, 86. 17. H. Moltke, kaldet Punneke. 1376: 28. 18. H. v. Neklade, riigisk væbner. 1377:
186. -19. H. Olufsen (Bjørn), væbner, søn

Henning-Henrik
af Oluf Bjørnsen. 1377: 270. 1377-79: 354.
1378: 453 (note 1). - 20. H. Pedersen, giver
Esbem Nielsens arvinger kvittering. 1378:
414. - 21. H. Reberg, sælger gods i Boderup. 1377: 321, 322. - 22. H. Schacke,
medlover for Henning Podebusk den Yn
gre. 1378: 443. - 23. H. Skomager, fæster i
Altenhagen. 1377: 242. - 24. H. Spandow,
væbner. 1379: 542. - 25. H. Spekker, i
trætte med Henneke v. d. Heyden. 1379:
560. - 26. H. v. Treia, væbner. 1376: 31. 27. H. v. Thienen, holstensk væbner. 1376:
6, 7, 9. - 28. H. v. Vecht, lægmand i Ros
kilde stift. 1379: 539. - 29. H. Westfal, i
Odense. 1378: 460. - 30. H. Wulf, fra Dan
zig. 1377: 297, 300.
Henning: 1. H. Berg, høvedsmand på Kær
strup. 1377: 293, 294. - 2. H. Gumitz,
væbner. 1378: 397. - 3. H. Halberstadt,
mecklenburgsk væbner. 1376: 6, 7, 9.
1377: 177. - 4. H. v. Kahlden, ridder, Ber
told Wussekes medlover. 1378: 381. - 5. H.
Knop, mecklenburgsk ridder. 1376: 85, 87.
1377: 177. - 6. H. Køtelberg, ridder, hø
vedsmand på Ørkild. 1376: 16, 60, 67, 68.
1377: 177. 1378: 438. - 7. H. v. d. Lancken
af Jungshoved, væbner, senere høveds
mand på Bygholm. 1376: 60, 67. 1377:
257, 295. - 8. H. Lankow, rådmand i Dan
zig. 1378: 402. 1379: 495. - 9. H. Meinerstorp, ridder, høvedsmand på Tranekær.
1376: 60, 67, 68, 88, 141. 1377: 177, 295.
1378: 439. - 10. H. v. Pentz, pommersk
ridder. 1376: 19, 30, 102. - 11. H. Pode
busk den ældre, ridder, drost. 1376: 5, 14,
28, 40, 43, 44, 51, 60, 67, 68, 89, 92, 94,
105, 106. 1377: 186, 193, 194, 241, 256,
257, 263, 265, 266, 281, 288, 299, 309,
311. 1378: 355, 360, 370, 379, 402, 409,
416, 417, 422, 458, 465. 1379: 479, 489,
490, 495, 501, 508, 530, 546, 548. 112. H.
Podebusk den yngre, ridder. 1377: 295.
1378: 443. - 13. H. Schacht, høvedsmand
på Ålholm. 1376: 60, 67 , 68. -14. H. Stralendorp, mecklenburgsk ridder. 1376: 6, 7,
9. 1377: 177.
Henrik (se også Vrome Henrik): I. Gejstlige:
1. H., biskop af Växjö. 1377: 22. - 2. H.,
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biskop af Øsel, forhen af Slesvig. 1376: 29,
35, 96. 1377: 278. 1379: 487. - 3. H. v. Zutphen, guardian for franciskanerklostret i
Kampen. 1376: 22, 36. - 4. H. v. Eppenhusen, kommendator i Reval. 1376: 52. - 5.
H. Mauricii, ærkedegn i Rostock. 1378:
398. - 6. H. Hennekeson, præbendeindehaver ved Linkoping domkirke. 1377: 214,
216, 217. - 7. H. Tzorbendorp, provst ved
Vor Frue kirke i Stettin. 1378: 423. - 8. H.
Wemers, befuldmægtiget for biskop Hen
rik af Øsel. 1376: 29. - 9. H. Buwman, offi
cial hos biskoppen af Schwerin. 1378: 398. 10. H. Reventlow, hr., vistnok præst. 1378:
372. - 11. H., rådsnotar i Wismar. 1376:
47, 51. - 12. H. Vød, hr., oppebærer told i
Malmø ( = nr. 11?). 1378: 458.
II. Verdslige: 1. H. 3., hertug af Mecklenburg, søn af Albrecht 2., broder til
Magnus, fader til Albrecht 4. 1376: 2, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 16, 20, 38, 39, 41, 57, 72, 84,
85, 86, 87, 102, 105, 110. 1377: 177, 274,
281, 282. 1378: 385, 386, 387, 427, 438.
1379: 508. - 2. H., forhen hertug af Søn
derjylland. 1377: 272. - 3. H. 2., greve af
Holsten og Stormam. 1376: 6, 7, 8, 9, 83.
1377: 176, 281. 1378: 372, 373, 374, 396,
410, 427. 1379: 528, 555. - 4. H. v. Alen,
storskaffer hos højmesteren for den Tyske
Orden. 1377: 313. - 5. H. Andersen, væb
ner. 1377: 257. - 6. H. Andersen i Ribe, af
død. 1377: 306. - 7. H. Bamekow, meck
lenburgsk væbner, søn af Raven Bame
kow. 1376: 83 , 84, 86. - 8. H. Blok, hol
stenskvæbner. 1376: 6, 7, 9. - 9. H. v. Bra
ke, lægmand i Bremen stift. 1379: 528. 10. H. Brandenburg, har taget vare på ar
ven efter Henrik Overbeck. 1376: 10. - 11.
H. v. Biilow, mecklenburgsk ridder. 1376:
6, 7, 9, 28. 1377: 177, 308. - 12. H. Brockdorf, holstensk ridder. 1376: 6, 7, 9. -13.
H. Delevitz fra Schlawitz, lægmand i Ros
kilde stift. 1379: 536. - 14. H. v. Dohna,
borggreve af Gråfenstein. 1376: 110. - 15.
H. Dotenberg, fader til Godeke Dotenberg.
1377: 242. - 16. H. Duendick, fru Petronilla Pedersdatters befuldmægtigede. 1377:
336. 1378: 469, 470. - 17. H. v. Eltzen, be-
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Henrik-Herman

fuldmægtiget for Werner, broder til Johan
v. Eltzen. 1376: 117. - 18. H.v. Essen, bor
ger i Lübeck. 1377. 192, 193. - 19. H. v.
Fixen, medformynder for Otto v. Mönes
børn. 1378: 464. - 20. H. Ezeel, afdød, har
besiddet gods sammen med Tammeke
Guldsmed. 1376: 121. - 21. H. Gikow,
væbner. 1376: 28. - 22. H. Godow, borger i
Ribe. 1377: 306. - 23. H. Gronig, rådmand
i Bremen. 1379: 508. - 24. H. Honacke,
mæglingsmand for ærkebispen af Bremen.
1376: 141. - 25. H. Isermenger, forhen
rådmand i Greifswald. 1379: 499. - 26. H.
Jakobsen, væbner. 1377: 183. - 27. H. Jen
sen, ridder. 1376: 60, 67, 68. - 28. H. Jen
sen, ridder ( = nr. 27?). 1377: 257. - 29. H.
Josefsen, væbner, høvedsmand på Lind
holm. 1376: 18, 60, 67, 68. 1377: 257. - 30.
H. Kabolt, væbner. 1376: 16. - 31. H. v. d.
Krempe, lauenburgsk væbner. 1376: 105. 32. H. Krysow, besegier breve til dronning
Margrete. 1378: 449, 456. - 33. H. Kule,
lægmand i Roskilde stift. 1379: 539. - 34.
H. v. d. Lancken, søn af Ertmar. 1378:
381. - 35. H. Loppenisse, væbner. 1377:
241. - 36. H. Lowitz, dømt fredløs for
drab. 1376: 139. - 37. H. Meinerstorp, hol
stensk væbner. 1378: 439. 38. H. Moltke
af Westenbrügge, mecklenburgsk ridder.
1376: 6, 7, 9, 49. 1377: 177. - 39. H. Molt
ke, mecklenburgsk væbner. 1376: 28. - 40.
H. Netzebantz, befuldmægtiget for Johan
Klinkrodeog Lambert Kerkhof. 1378: 388.
- 41. H. v. d. Osten, ridder, høvedsmand
på Vesborg. 1376: 16 , 60 , 67 , 68. 1378:
438. - 42. H. Overbeck, druknet ved Hal
lands Väderö. 1376: 10. - 43. H. Parow,
ridder. 1376: 6, 7, 9, 85, 87. 1376-87: 172.
1377: 256. - 44. H. v. Rode, rügisk væbner.
1378: 382. 1379: 544. - 45. H. Rudinghusen, afgiver løfte til rådmændene i Stral
sund. 1378: 392. - 46. H. Ruyeman, afgi
ver løfte til rådmændene i Stralsund. 1376:
118. - 47. H. Schacht, lægmand i Roskilde
stift. 1378: 397. - 48. H. Schele, får hus i
Lübeck i pant af Telse. 1376: 101. - 49. H.
Schonenberg, rådmand i Lübeck. 1377:
192, 193. - 50. H. Schuppelenberg, råd

mand i Greifswald. 1376: 25, 47, 51, 63,
64. 1378: 360, 402. 1379: 508. - 51. H. v.
Siggen, holstensk væbner. 1376: 6, 7, 9. 52. H. Skriver, afdød, forhen ~ Adelheid.
1378: 375. - 53. H. Skytte af Vallekilde.
1376: 111, 125, 127. 1377: 208. - 54. H.
Slenter, ejer en halv bod i Falsterbo. 1376:
145. - 55. H. Soldere, bevidner brev af
Godskalk Hemmingsen. 1377. 301. - 56. H.
Spek, bandlyses for overgreb mod Dalum
kloster. 1378: 434. - 57. H. Sternberg, bor
ger i Stralsund. 1376: 70. - 58. H.v. Unna,
rådmand i Stralsund, høvedsmand. 1378:
388, 458. - 59. H. Valenberch, rådmand i
Dorpat. 1379: 508. - 60. H. Wessel, råd
mand i Wismar. 1377: 256. 1378: 360. -61.
H. Westfal, henrettet i Skåne. 1379: 483. 62. H. v. Wisch, Lübecks underfoged i
Skåne. 1376: 53. - 63. H. Vøghedehagen,
død i Simrishamn. 1376: 118. - 64. H. v. d.
Zenen, har betalt gæld til Nicolaus Elsholt.
1379: 483. - 65. H., væbner, søn af Al
brecht Westfal. 1377: 263. - 66. H., i Skanør. 1378: 426.
Henze Gildehus, afgiver løfte til rådmænde
ne i Stralsund. 1378: 391.
Henze se Smale.
Henzeke Tidsel fra Hyllie, landdekan i Oxie
h. 1378: 437, 451, 452.
Herbert Jensen, foged i Odense. 1378: 460.
Herder v. Stade, borger i Lübeck. 1377: 192,
193.
Herding Rubenow, har aflagt løfte på Ger
hard Rubenows vegne. 1379: 499.
Hereke se E>idrik.
Herford se Johan.
Herlug Brimle, ejer gods i Rønnebæk, Snertinge og Ring. 1376-84: 169 (note 1). 1378:
383, 407. 1379: 492.
Herman: I. Gejstlige: 1. H. Probst, tidligere
underkollektor for biskoppen af Slesvig.
1377: 305. - 2. H. Holst, præst ved Vor
Frue i Ribe. 1376: 45.
11. Verdslige: 1. H. Bosen, fæster i Tolstrup. 1378: 363. - 2. H. v. Büren, afgiver
løfte til rådmændene i Stralsund. 1376:
117. - 3. H. v. Dorpen, rådmand i Stral
sund. 1378: 402. - 4. H. Grüttemaker, i

Herne-Ivan
Rostock. 1376: 139. - 5. H. Henriksen, skø
dergods til Evert Moltke. 1376: 148. - 6. H.
v. Hove, borgmester i Reval. 1377: 189. -7.
H. v. Jasmund, går i borgen for Bertold
Wusseke. 1378: 378. - 8. H. Jura, ridder.
1377: 334. - 9. H. Kame, borger i Danzig.
1378: 457. - 10. H. Klot, lægmand i Roskil
de stift. 1379: 538. - 11. H. Knudsen, af
død broder til Kristian Luggi. 1378: 380. 12. H. Kröpelin, rådmand i Wismar. 1376:
5, 25. - 13. H. Køtelberg, væbner. 1376:
16. - 14. H. Lange, rådmand i Lübeck.
1376: 51. - 15. H. Minne i Ribe. 1377: 306.
- 16. H. Nipritz, lægmand i Roskilde stift.
1379: 536. - 17. H. Osenbrugge, rådmand i
Lübeck. 1376: 5, 25, 51, 53, 63, 64, 76.
1377: 256. 1379: 508. - 18. H. Petrineile,
afdød, forhen ~ Telse. 1376: 101. - 19. H.
Reinboit, borger i Nykøbing. 1379: 569. 20. H. Ribe, formynder for Otto v. Mönes
børn. 1378: 464. - 21. H. v. Rode, råd
mand i Stralsund. 1376: 25, 47, 51. 1378:
360, 402. - 22. H. Selig, væbner. 1376: 28. 23. H. Stoting, borger i Elbing. 1378. 415. 24. H. Teskow, Henrik v. Bülows svend.
1377: 308. - 25. H. v. Vreden, død i Trelleborg. 1376: 116. - 26. H. Witte, erhverver
gods i Skanør. 1378: 375. - 27. H. Wolder,
lægmand i Roskilde stift. 1379: 538. - 28.
H., løber fra Skåne. 1376: 12.
Heme se Vilhelm.
Hertze se Johan.
Herwyk se Lesmond.
Hesildene se John.
Hesten se Didrik, Hartvig og Helene.
Hevenstrit se Detbem.
Heyden se Henrik.
Hildebrand: 1: H., kansler hos hertug Erik
af Sachsen. 1376: 105. - 2. H. v. Arbogen,
borger i Lübeck. 1377: 271. - 3. H. Koweyde, befuldmægtiget for staden Lübeck.
1376: 119.
Hind se Jens.
Hinrik se Vrome.
Hinze (se også Henze): 1. H., provst i Bran
denburg. 1376: 35.
Hitzacker se Didrik, Fikke og Georg.
Hoghe se Johan.
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Holdenstede se Ludolf og Lydeke.
Holger Gregersen (Krognos) til Vittskovle,
ridder. 1376: 18, 28, 40, 60, 67, 68. 1377:
229, 231, 232, 257. 1379: 502, 548.
Holk se Jens, Kristian og Peder.
Holland se Andreas.
Holm bo se Niels.
Holmfred ~ Broder Asserson. 1376: 26.
Holmsten, fæster i Grodby. 1379: 504.
Holst se Esger, Herman og Klaus.
Holt se Johan.
Holtfreter se Nicolaus.
Honacke se Henrik.
Hoo se Boghed.
Horborg se Johan og Vilhelm.
Horn se Niels, Oluf, Peder og Vilhelm.
Home se Nicolaus.
Hostede se Johan.
Hove se Herman.
Hoya, greverne af. 1376-77: 168.
Hoyke se Albrecht.
Husman, løber fra Hamburg. 1379: 559.
Hvas se Peder.
Hvid Jensen, tildømmes gods i Tuse h. 1377:
198.
Hvid se Thomas.
Høg se Bo.
Høken se Didrik.

I
Ida: 1. L, enke efter Peder Falk. 1377: 312. 2. L, frue, skøder gods til fru Gese. 1378:
471.
Igenhusen se Albrecht.
Ilvid Andersen, skøder gods i Fensten. 1377:
331.
Ingeborg, afdød datter af Valdemar 4. Atterdag, ~ hertug Henrik 3. af Mecklenburg. 1376: 4, 41. 1377: 293.
Ingemar Esbemsen, på Stevns herredsting.
1377: 270.
Ingerd: 1. I. ~ Broder Asserson. 1376: 26. 2. I. ~ Niels Gødesen. 1376: 152.
Ingvar Nielsen af Næsby. 1376: 137.
Innoncens 6., afdød pave. 1377: 212.
Isermenger se Henrik.
Itzehude se Burchard.
Ivan: 1. I. Krummedige, holstensk væbner.
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Ivar-Jens

1376: 6, 7, 9. - 2. I. Krummedige Staverby,
væbner. 1376: 31. - 3. I. Walstorp, hol
stensk væbner. 1376: 6, 7, 9.
Ivar: 1. I. Hågensen, erhverver gård i
Malmø. 1376: 134. - 2. I. Lykke, væbner.
1377: 257. - 3. I. Nielsen, ridder. 1377:
276. - 4. I. Nielsen af Troelstrup, væbner.
1377: 257. - 5. I. Nielsen, bymand i
Malmø. 1378: 450, 451, 452. 1379: 477,
478. - 6. I. Pedersen, væbner. 1377: 257. 7. I. Thomsen (Lange), væbner. 1377:
226. 1378: 429. - 8. I. Trane, væbner.
1377: 257. 9. I., pebling i Lund. 1379:
484.

J

Jacobus de Solegiis, magister, notar. 1376:
96.
Jakob: I. Gejstlige: 1. J., biskop af Viborg.
1376: 40, 60, 67, 68. 1377: 183, 257, 258,
259, 260, 261, 304. - 2. J., abbed i cistercienserklostret på Hiddensee. 1377.-212. -3.
J., forhen abbed i Ryd kloster. 1379: 525. 4. J. Krumbeke, ærkedegn i Tribsees, kan
nik i Lübeck. 1378: 439. - 5. J. Hennekesen, kannik i Roskilde. 1379: 489. - 6. J.
Jermer, forhen kannik i Lund. 1379: 484. 7. J. Povlsen, kannik i Roskilde. 1379: 489. 8. J. Plötze, bispen af Schwerins official.
1378: 398. - 9. J. Olufsen, præst. 1378:
433. - 10. J. Olufsen, gejstlig i Odense stift,
offentlig notar. 1377: 214.
II: Verdslige: I.J., greve af Fürstenberg.
1377: 177. - 2. J., forhen greve af Halland.
1376: 166. - 3. J. Absalonsen (Thott) af Sjörup, væbner. 1376: 34, 60, 67. 1377: 229,
231, 232, 257. 1378: 385. - 4. J. Bæger, rid
der. 1376: 142. - 5. J. Esbemsen (Krum
pen), væbner. 1377: 226. 1378: 429. - 6. J.
Halvegge, »ridemand«. 1378: 412. - 7. J.
Herlugsen, afdød, ~ Marina. 1376: 32. - 8.
J. Holgersen, ridder. 1377: 236. - 9. J. Jen
sen, borger, forhen rådmand i Ribe. 1376:
55. 1379: 518, 519. - 10. J. Jensen, betæn
kes i Troels Olufsens testamente. 1377:
238. - 11. J. Kirt, søn af Niels Kirt. 1376:
153. - 12. J. Klot (Jul), borger i Ribe. 1376:
45. 1377: 306. - 13. J. Knarreke, skipper.

1378: 415. - 14. J. Krakow, afgiver løfte til
rådmændene i Stralsund. 1376: 121. - 15.
J. Lavesen, væbner. 1377: 257. - 16. J.
Mus, ugyldiggør brev af dronning Margre
te. 1377: 288. - 17. J. Nielsen, høvedsmand
på Søborg og Gurre. 1376: 60, 67, 68. - 18.
J. Nielsen, høvedsmand på Hald og Skive.
1377: 183, 295. 1379: 548. - 19. J. Nielsen,
forhen ridder. 1377: 270. - 20. J. Nielsen af
Sørup, væbner. 1376: 32. - 21. J. Nielsen,
væbner. 1377: 257. - 22. J. Nielsen, på
Hald herredsting. 1379: 505. - 23. J. Niel
sen, fæster i Ostra Ljungby. 1379: 504. -24.
J. Olufsen (Lilje-Lunge) af Højstrup, rid
der, høvedsmand på Kalundborg. 1376:
18, 28, 40, 43, 60, 67, 68, 87, 132, 135.
1377: 194, 257, 266, 267, 280, 295. 1378:
356, 363. 1379: 501, 546, 548. - 25. J. Pleskow, borgmester og rådmand i Lübeck.
1376: 5, 25, 42, 51, 53, 63, 64, 76, 88, 92,
94, 104, 126. 1377: 192, 256, 271, 308.
1378: 360, 416, 422, 447, 448. 1379: 481,
508, 555, 558. - 26. J. Povlsen, fæster i
Stårby. 1378: 363. - 27. J. Skave, væbner.
1376: 32, 133. 1378: 371. - 28. J. Skræd
der, borger i Roskilde. 1378: 357. - 29. J.
Smed, bymand i Ringsted. 1378: 371. - 30.
J. Swertsliper, rådmand i Stralsund. 1378:
402. 1379: 484. - 31. J. Ziegenbart, læg
mand i Roskilde stift. 1379: 537. - 32. J.,
søn af Reinhold Goldbek. 1377: 303. - 33.
J., tjener hos ærkebiskop Niels af Lund.
1379: 484.
Jan: 1. J. Meinhardessen, rådmand i Amster
dam. 1376: 63, 64. - 2. J. Willemssen, køb
mand i Zierikzee. 1376: 128.
Jens (se også Jan, Jesse, John, Jon): I: Gejst
lige: 1. J. biskop i Ribe. 1376: 40, 43, 60,
67, 68. 1377: 177, 257, 258, 259, 260, 261,
268, 304, 310. 1378: 367, 380, 429. - 2. J.,
udvalgt abbed i Ringsted kloster. 1376: 32.
1378: 394. - 3. J., abbed i Øm kloster.
1376: 152. - 4. J. Jensen, prior i Grinderslev
kloster. 1377: 183. - 5. J., prior i Odense St.
Knuds kloster. 1377: 268. - 6. J. Wannekesen, provst i Slesvig. 1376: 55. 1377: 249.
1378: 398. - 7. J., provst i Roskilde. 1379:
489. - 8. J. Rode, provst i Thy. 1376: 23. -

Jens-Jens
9. J. Stolte, provst i Gamtofte. 1377: 202. 10. J. provst i Jelling syssel. 1378: 380. 11.
J. (i seglet Withorp), kantor i Ribe. 1378:
380. - 12. J. Jakobsen, kannik i Lund.
1377: 268. - 13. J. Nielsen Skriver, kannik i
Roskilde. 1376: 132. 1377: 321, 322. 1378:
461. - 14. J. Slet, kannik i Roskilde. 1377:
208. - 15. J. Henzesen, johannitermunk.
1379: 514. - 16.J. Bondesen, præst i Vejby.
1376: 15. - 17. J. Buder, præst i Slesvig.
1378r 398. - 18. J. Madsen, præst i Valby.
1376: 15. - 19. J. Povlsen, hr., vistnok
præst. 1377: 238. 1379: 484. - 20. J. Sech,
præst. 1377: 183. - 21. J. Thomsen, præst.
1377: 183. - 22. J., præst i Helsingborg.
1379: 484. - 23. J., præst i Home. 1377:
215. - 24. J., præst i Lyderslev. 1377: 270. 25. J., præst i Sahl. 1376: 23.
II. Verdslige: 1. J. Absalonsen (Ulfeld),
ridder. 1376: 60, 67, 68. 1377: 257. 1378:
384. Omkr. 1378: 474. - 2. J. Andersen
(Brok) af Estrup, ridder, høvedsmand på
Kalø. 1376: 21, 40, 68. 1377: 177, 184,
257, 295. 1378: 362, 467. 1379: 505, 546,
548, 549, 550, 551. - 3. J. B.... forhen i
Roskilde. 1379: 490. - 4. J. Båd, sælger
gods i Vridsløse. 1377: 323. - 5. J. Bing, be
tænkes i Troels Olufsens testamente. 1377:
238. - 6. J. Bonde, betænkes i ærkebiskop
Niels’ testamente. 1379: 484. - 7. J. Brun,
bymand i Malmø. 1378: 451. - 8. J.
Buk, ~Kristine. 1377: 238. - 9. J. Bærindeer, borger i Ribe. 1376: 45. - 10. J. Degn,
foged. 1377: 330. - 11. J. Due, væbner.
1377: 296. 1378: 387. - 12. J. Ebbesen, bor
ger i Roskilde. 1379: 498. - 13. J. Ebbesen,
fæster i Hjemsølille. 1378: 433. - 14. J. Er
landsen, væbner. 1377: 244. - 15. J. Esbemsen, udpeges som voldgiftsmand.
1376: 100. - 16. J. Eskilsen, væbner. 1377:
257. - 17. J. Eskilsen, afdød, forhen~Gre
te. 1378: 451, 452. - 18. J. Friis, væbner.
1377: 257. - 19. J. Glob, væbner. 1376: 54.
1377: 257. - 20. J. Grimmesen, eksekutor af
Helenes testamente. 1379: 529. - 21. J.
Gyrstinge af As, lejer gods i Hjemsølille.
1378: 371, 433. - 22. J. Hågensen, bymand
i Kalundborg. 1376: 132. - 23. J. Hale, fæ
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ster i Folkestorp. 1379: 502. - 24. J. Hemmingsen, fæster i Tolstrup. 1378: 363. - 25.
J. Hennekesen, borgmester i Odense. 1378:
460. - 26. J. Hennekesen, rådmand i Lund.
1378: 437. - 27. J. Henriksen, har skødet
gods til Arnold Skelhom. 1377: 346. - 28. J.
Hermansen, borger i Ribe. 1377: 306. - 29.
J. Hind, sælger gods i Vridsløse. 1377: 323. 30. J. Holgersen, væbner. 1377: 229, 231,
232. - 31. J. Holk (i seglet: af Ejsbøl), væb
ner. 1378: 380. - 32. J. Ingemarsen, fæster i
Degeberga. 1379: 502. - 33. J. Jakobsen af
Tibirke. 1376: 15. - 34. J. Jensen, væbner.
1377: 257. - 35. J. Jensen af Tjæreby.
Omkr. 1378: 474. - 36. J. Jonsen, fæster i
Vanneberga. 1379: 504. - 37. J. Kåd, be
segier brev af Cecilie Tyges i Øverup. 1376:
71. - 38. J. Karlsen, fæster i Lund. 1379:
521. - 39. J. Klot, borger i Svendborg.
1377: 202. - 40. J. Larsen Fient, pantsætter
gods til Anders Sjundesen. 1379: 503. - 41.
J. Lavesen, væbner. 1377: 184. 1378: 362. 42. J. Lykke, ridder. 1377: 183, 295. - 43.
J. Læge, besegier brev af Jens Semundsen.
1377: 283. - 44. J. Læge, på Sjælland
(=43?). 1379: 484. - 45. J. Madsen, væb
ner. 1376: 54. 45a. J. Madsen, i Halland.
1379: 526. - 46. J. Mogensen af Kvanløse.
1377-80: 353. - 47. J. Mule, får gods fra
Arløg Ivarsdatter. 1376: 165. 1376-85: 170
(note). - 48. J. Mus, væbner, høvedsmand
på Bygholm og Langeland. 1376: 24, 68.
1377: 257, 293, 294. - 49. J. Navnesen
(Bild), høvedsmand på Nyborg. 1377: 293,
294. 1378: 356, 449, 456. - 50. J. Nielsen
(Rosenkrantz), ridder. 1376: 40, 83, 84.
1377: 257, 264. - 51. J. Nielsen (Neb) af
Kragerup, ridder. 1376: 32. - 52. J. Nielsen
af Mullerup, væbner. 1376: 133. - 53. J.
Nielsen, væbner, broder til Kristian Niel
sen. 1379: 561. - 54. J. Nielsen, fra Malmø.
1379: 540. - 55. J. Nielsen den ældre, bor
ger i Ringsted. 1378: 371. - 56. J. Olufsen
af Hemmet, på Varde sysselting. 1377:
226. - 57. J. Olufsen af Ramsø. 1379: 510. 58. J. Ovesen, bonde. 1376: 54. - 59. J. Pe
dersen af Bellinge, ridder. 1377: 257. - 60.
J. Pedersen af Hunderup, ridder. 1376: 54.
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Jens-Johan

- 61. J. Pedersen, væbner. 1377: 257. - 62.
J. Pele, væbner, høvedsmand på Kalø.
1376: 60, 67, 68. 1377: 257. - 63. J. Povlsen
af Bosarp. 1377: 236. - 64. J. Råbuk, af
død, forhen ~ Petronilla. 1377: 336. - 65. J.
Rud, senere af Strøby, væbner, høveds
mand på Korsør. 1376: 60, 67, 68, 105.
1377: 257. 1378: 412, 448. 1379: 549. - 66.
J. Rødmersen, har gods på Sjælland. 1377:
555, 338, 340. 1378: 469. - 67. J. Semundsen, skænker gods til Æbelholt kloster.
1377: 283. - 68. J. Skinner, fæster i Everdd.
1379: 502. - 69. J. Skytte, får gods i pant af
Troels Jensen Porse. 1379: 563. - 70. J.
Skytte, har pantsat gods til Bent Nielsen.
1379: 526. - 71. J. Tordsen Skytte, i Ran
ders. 1379: 485, 486. - 72. J. Smed, søn af
Niels Smed. 1377: 175. - 73. J. Staverskov,
ridder. 1376: 140. 1377: 257. 1379: 501. 74. J. Strangesen, betænkes i Troels Olufsens testamente. 1377: 238. - 75. J. Stran
gesen, har forpagtet gods i Ståvie ( = nr.
74?). 1379: 484. - 76. J. Tagesen i Faurås.
1379: 526. - 77. J. Thomsen, Henneke
Limbæks foged. 1376:75. - 78. J. Troelsen,
landsdommer på Sjælland. 1376: 32, 48,
133. 1378: 371. - 79. J. Truedsen, forhen
ridder, ~Kristine. 1379: 504. - 80. J. Tue
sen, ridder. 1377: 244. - 81. J. Tuesen af
Stårby. 1376-85: 169. - 82. J. Tuesen, råd
mand i Lund. 1378: 437. - 83. J. Uf, hø
vedsmand på Bornholm og foged på Ham
mershus, ærkebiskop Niels’søstersøn. 1377:
271, 285, 297, 300. 1378: 446. 1379: 484. 84. J. Uffesen, væbner. 1377: 257. 1378:
362. - 85. J. Uffesen, væbner. 1377: 257.
1379: 521. - 86. J. Ulk, væbner. 1377: 202. 87. J. Ulriksen, har overdraget gods i Kø
benhavn til Reinhold Goldbek. 1377: 303. 88. J., dreng hos Troels Olufsen. 1377:
238.
Jensike Paris, ridder. 1376: 60, 67, 68.
Jermer se Jakob.
Jesse Friis, rådmand i Slesvig. 1376: 31. (Se
også Jens og Johan).
Johan (s^ også Hans, Jan, Johannes og Jon).
I. Gejstlige: 1. J., biskop af Slesvig. 1376: 3.
1377: 279, 305. 1378: 368, 372, 374. 1379:

484, 559. - 2. J., dekan i Lübeck. 1377:
290. - 3. J. v. Bokholt, provst i Neumün
ster-Bordesholm kloster. 1379: 528. - 4. J.
Sidenlif, kannik i Slesvig. 1376: 31. - 5. J.
Rumescotelen, Schwerinbispens official.
1378: 398. - 6. J. Hagedorn, præst i Mild
sted og Svavsted. 1378: 372, 373, 374. - 7.
J. v. Hostede, præst i Skovby. 1376: 31. -8.
Nabith, sognepræst i Nortorf. 1378: 423. 9. J. Nydasken, sognepræst i Reerslev.
1379: 47^. - 10. J. Bekorer, præst. 1377:
212. - 11. J. Smantevitz, præst. 1376: 27. 12. J. Weremester, præst. 1379: 528. - 13.
J., sognepræst i Rendsburg. 1378: 396. -14.
J. Kletzeke, gejstlig i Havelberg stift, offent
lig notar. 1377: 177. 1378: 398. - 15. J.
Stemberg, offentlig notar. 1377: 177.
II. Verdslige: 1. J., markgreve af Bran
denburg, søn af kejser Karl 4. 1376: 20, 38,
39, 83. 1378: 427. - 2.J., greve af Gützkow.
1376: 19. - 3. J. v. d. Aa, rådmand i Ro
stock. 1376: 25. 1379: 508. - 4. J. v. An
kern, borgeri Lübeck. 1377: 192, 193, 271.
- 5. J. Behr, herr, svend hos Henrik v. Bü
low, mecklenburgsk ridder. 1377: 308. - 6.
J. Berkowe, afdød, ~ Abele. 1377: 201. - 7.
J. Bodeker, borger i Elbing. 1378: 415. - 8.
J. Borwold, rådmand i Kolberg. 1378: 402.
1379: 508. - 9. J. Brokhom, bymand i Stelling, ~ Hebele. 1379: 511. - 10. J. Brunsow,
borger i Stralsund. 1379: 540. - 11. J. Dar
getzow, rådmand i Wismar. 1376: 5. 1378:
448. 1379: 508. - 12. J. Deneke, rådmand i
Stettin. 1378: 402. - 13. J. Dorsch, har hus i
Lübeck. 1376: 101. - 14. J. Durekop, råd
mand i Riga. 1379: 508. - 15. J. Eghof, død
i Ystad. 1376: 119. - 16. J. v. Eltzen, død i
Ystad. 1376: 117. - 17. J. Emekens, afgiver
løfte til rådmændene i Stralsund. 1379:
516. - 18. J. Greverod, borger i Ribe. 1376:
45. 1377: 306. - 19. J. Gropengeter, død i
Flensborg. 1379: 511. - 20. J. Grote, ankla
ges af Oluf Bjørnsen. 1378: 415. - 21. J.
Hadewerke, borger i Lübeck. 1377: 271. 22. J. v. Herford, rådmand i Elbing. 1379:
495. - 23. J. Hertze, rådmand i Kiel. 1379:
508. - 24. J. Hoghe, borger i Ålborg, svoger
til Klaus Leman. 1379: 541. - 25. J. Holt,

Johan-John
har gods i varetægt for Martin Sommers torp. 1376: 114. - 26. J. Horborg, skylder
Niels Smed penge. 1377: 175. - 27. J. v.
Kleve, rådmand i Wismar. 1376: 5, 25. 28. J. Klinkrode, borger i Dorpat. 1378:
388, 391. - 29. J. Knop, mecklenburgsk
ridder. 1376: 6, 7, 9, 16. - 30. J. Kordelitz,
borgmester i Thom. 1379: 495, 508, 555,
558. - 31. J. Krowel, borger i Lübeck.
1377: 271. - 32. J. v. Kyritz, rådmand i Ro
stock. 1376: 5. - 33. J. Lange, rådmand i
Lübeck. 1376: 53. 1377: 192, 193, 256,
281. 1378: 360, 402 , 458. 1379: 508. - 34.
J. v. Lennep, rådmand på Gotland. 1379:
508. - 35. J. v. Liden, borgmester i Königs
berg. 1379: 495. - 36. J. Lifholt, aflægger*
forklaring for rådet i Stralsund vedrørende
strandingsgods. 1377: 309. 1378: 370. - 37.
J. v. Lohe, borgmester i Thom. 1379: 495. 38. J. Lutterman, hamburgsk løber. 1376:
144. - 39. J. v. Lynen, borger i Stockholm.
1377: 271. - 40. J. Markuse, fæster i Vanneberga. 1379: 504. - 41. J. Marlowe, pom
mersk væbner. 1377: 241. - 42. J. v. Merle,
borger i Lund. 1378: 425, 426, 430. - 43. J.
Mokke af Teutenwinkel, mecklenburgsk
ridder. 1376: 49, 58, 83, 84, 86, 138. 1377:
177. - 44. J. Mutzel, modtager penge til for
plejning af lejesvende. 1378: 458. - 45. J.
Nachtraven, rådmand i Rostock. 1376: 5.
1378: 360, 402. - 46. J. Nagel, rådmand i
Stockholm. 1377: 271. - 47. J. v. Netzebantz, lægmand i Roskilde stift. 1379: 535.
- 48. J. Ohm, død i København. 1376: 115.
- 49. J. Ottensen, lægmand i Bremen stift.
1379: 528. - 50. J. v. Pape, borger i Mün
ster. 1376: 10. - 51. J. Pertzeval, rådmand i
Lübeck. 1377: 256. 1378: 448, 458. 1379:
508. - 52. J. v. Piessen, mecklenburgsk rid
der. 1376: 6, 7, 9, 83, 84, 86. - 53. J. Plöt
ze, borger i Stralsund. 1379: 540. - 54. J.
Plüggentin, lægmand i Roskilde stift, bro
der til Nicolaus Plüggentin. 1379: 535. -55.
J. Rede, borger i Braunsberg. 1378: 415. 56. J. Riber, borger i Ribe. 1376: 45. - 57.
J. Rockut, afgiver løfte til rådmændene i
Stralsund. 1376: 115. - 58. J. Rudolfs, fra
Braunsberg. 1379: 495. - 59. J. Ruge, råd
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mand i Stralsund. 1376: 5, 25, 47, 51, 63,
64. 1377: 256. 1378: 360, 402, 448. 1379:
508. - 60. J. Schaffenrode, har aflagt vidne
forklaring for rådet i Stralsund. 1377: 309.
1378: 370. - 61. J. Scheper, rådmand i Re
val. 1379: 508. - 62. J. v. Schlawitz, læg
mand i Roskilde stift. 1379: 537. - 63. J.
Schmewe, formynder for Otto v. Mönes
bøm. 1378: 464. - 64. J. Schulow, hr., af
lægger løfte til rådmændene i Stralsund.
1378: 389. - 65. J. Somer, skibsejer. 1379:
513. - 66. J. Sperling, aflægger løfte til råd
mændene i Stralsund. 1376: 121. - 67. J.
Stoet, borger i Lübeck. 1377: 271. - 68. J.
Stolte, borgmester i Elbing. 1379: 495. - 69.
J. Stormer, borger i Hamburg. 1379: 513. 70. J. Strelow, blev bestjålet i Falsterbo.
1378: 466. - 71. J. Suthem, har solgt gods i
Falsterbo. 1379: 540. - 72. J. Taskemager,
borger i Nykøbing Falster. Omkr. 1379:
569. - 73. J. Timmesen, afgiver løfte til
rådmændene i Stralsund. 1379: 516. -74. J.
Tirbach, høvedsmand på Vordingborg.
1376: 60, 67, 68. - 75. J. Trumpe, råd
mand i Braunsberg. 1377: 237. - 76. J.
Walraven, borgmester i Danzig. 1376: 95.
1377: 237. 1379: 495. - 77. J. Wanzeberg,
broder til Didrik Wanzeberg. 1377: 192. 78. J. Westerrode, rådmand i Thom. 1378:
402. - 79. J. Wittekop (Krummedige), hø
vedsmand på Hvidkilde og Haderslev.
1376: 60, 67. 1377: 265. - 80. J. Vogel, fra
Güstrow, lægmand i Roskilde stift. 1379:
535. - 81. J. Volmershusen, borger i Stral
sund. 1379: 540. - 82. J. Volmesten, råd
mand i Elbing. 1376: 51, 63, 64, 92, 94,
95. 1377: 256, 281. 1378: 416, 422. 1379:
481. - 83. J. Wren, rådmand i Stralsund.
1376: 25 , 51. 1378: 360. - 84. J. Wulf, se
Henneke Wulf. - 85. J. Wulverstorp, afgi
ver løfte til rådmændene i Stralsund. 1376:
115. - 86. J. Zurow, rådmand i Wismar.
1378: 402.
Johannes (se også Henneke, Jan, Jens, Jensike, Jesse, Johan, John og Jon): 1. J., kardi
nalbiskop af Tusculum. 1376: 57.
John: 1. J. Hesildene, engelsk afgiftsopkræ
ver. 1379: 506. - 2. J. Scarborough, engelsk
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Jon-Klement

afgiftsopkræver. 1379: 506.
Jon: 1. J., sognepræst i Store-Fuglede. 1376:
90. - 2. J., præst i Lockarp. 1378: 451. - 3.
J. Lille, fæster i Guldager. 1378: 429, 435. 4. J. Mikkelsen, i varetægtsfængsel i Rostock. Omkr. 1379: 569. - 5. J. Pedersen,
fader til Simon Jonsen. 1379: 485.
Jork se Georg.
Josef: LJ. Jensen, præst i Lunde stift. 1377:
215. - 2. J. Erlandsen, væbner. 1377: 245. 3. J. Falster, væbner. 1377: 257. - 4. J.
Nielsen, væbner. 1377: 244, 245. - 5. J. Ni
elsen, lejer gård i Falsterbo ( = nr. 4?).
1378: m.
Juan Femandez d’Heredia, johanniterorde
nens højmester. 1379: 514.
Jul se Peder.
Juliane Pedersdatter, enke efter Peder Absalonsen. 1376: 34.
Juncvrowenvord se Timme.
Jura se Herman og Kraft.
Jutta Hammer, udsteder pantebrev tiil Peder
Bæger. 1377: 339.
Jyde se Lars.
Jørgen: 1. J. Larsen (1542) til Oksenbjerg.
1379: 554.

K
Kåre Pedersen af Hillested. 1376: 123. 1379:
476, 520.
Kåd se Jens.
Kås se Kristian.
Kabolt se Heine, Henrik og Lyder.
Kahlden se Henning.
Kaie v. Rantzau, holstensk ridder, broder til
Breyde v. Rantzau. 1376: 6, 7, 9.
Kalsow se Bertold.
Kalv se Erland.
Kamen se Klaus.
Kammermester se Konrad.
Kampen se Detmar.
Kannengeter se Konrad og Nicolaus.
Kanststeen se Evert.
Kåre se Torsten.
Karl: 1. K. 4., romersk kejser. 1376: 2, 20,
38, 39, 41, 83. 1377: 281, 293, 294, 295.
1378: 427, 432. - 2. K. 5., konge af Fran
krig. 1376: 83 , 84, 85. 1378: 436. - 3. K.

Nielsen, besegier brev af Mogens Hage.
1377: 233.
Karl se Torsten.
Karse se Bo.
Kasimir 4., hertug af Stettin. 1376: 84.
Katerine: 1. K., priorinde i Roskilde St. Ag
nete kloster. 1378: 364. - 2. K. Gerikesdatter,~Gunne Asserson. 1376: 26. - 3. K.
Ulfsdotter, moster til Peder Sigvidsen.
1379: 493. - 4. K.,~Jens Semundsen.
1377: 283. - 5. K., ~Mogens Ringsen.
1379: 484. - 6. K., frue, enke efter Niels
Bramdrup. 1376: 100.
Kele se Odvard.
Kerkdorp se Radike.
Kerkhof se Lambert.
Ketelhot se Mathias.
Keweyde se Heine.
Kind se Bertold og Nicolaus.
Kirt se Jakob, Niels og Palle.
Kjeld af Katslosa, på kongens retterting i
Lund. 1377: 236.
Klak, har overværet forhandlinger i Helsing
borg. 1377: 309.
Klaus (se også Nicolaus): 1. K. Kannengeter,
evig vikar ved kirken i Slesvig. 1376: 31. - 2.
K., greve af Holsten, broder til Henrik 2.
1376: 6, 7, 8, 9, 83, 100. 1377: 176, 281,
326. 1378:
374, 396, 427. - 3. K. Boi
sendal, fader til fru Gese. 1378: 471. - 4.K.
Dankenhagen, borgmester i Malmø. 1376:
130. 1379: 480, 517. - 5. K. Gussøre, bor
ger i Elbing. 1378: 415. - 6. K. Holst, hø
vedsmand på Korsør. 1376: 60, 67, 68. - 7.
K. v. Kamen, borger i Lubeck. 1377: 271. 8. K. Krumkop Krummedige, giver hertug
Henrik 3. af Mecklenburg kvittering. 1378:
438. - 9. K. Leman, svoger til Johan Hoghe. 1379: 541. - 10. K. Kudi Limbæk,
ridder. 1379: 524. - 11. K. Lisouwe, bevid
ner brev af Johan Hagedorn. 1378: 373. ;
12. K. Nasekande, vicefoged i Malmø.
1378: 451. - 13. K. Rønnow, holstensk
væbner. 1376: 6, 7, 9. - 14. K. Skriver, hos
Konrad Mokke. 1376: 49. - 15. K. Zemin,
foged i Helsingborg. 1378: 370.
Klement: 1. K., kannik i Lund. 1379: 484. 2. K. Truedsen, fæster i Eskebjerg. 1378:
363.

Kletzeke-Krog
Kletzeke se Johan.
Kleve se Johan.
Kleye se Rothger.
Klinkrode se Johan.
Klot se Herman, Jakob og Jens.
Klotekow se Martin.
Knarreken se Jakob.
Kniprode se Winrich.
Knop se Henning og Johan.
Knud: 1. K., prior i Bosjö kloster. 1319: 534.
- 2. K. Eriksen, væbner. 1311: 257. - 3. K.
Jensen, fæster i Skättilljunga. 1316. 34. -4.
K. Mikkelsen, i Slagelse. 1311: 351. - 5. K.
Nielsen af Terp. 1311: 226.
Knut se Kristian.
Kok se Niels.
Konow se Albrecht.
Konrad: 1. K. v. Braunsberg, johanniternes
ordensmester i Tyskland. 1319: 514. - 2.
K., St. Antoniusordenens udsending. 1319:
545. - 3. K. Rorebrand, evig vikar i Lü
beck. 1316: 42, 104. - 4. K. Popelvitz,
gejstlig i Roskilde stift. 1318: 397. 1319:
523, 533, 535, 536, 537, 538, 539. - 5. K.
Kammermester, ærkebiskop Albrecht af
Bremens foged. 1316: 141. - 6. K. Kannengeter, borger i Greifswald. 1319: 499. - 7.
K. v. Lehsten, væbner. 1316: 28. - 8. K.
Moltke den yngre af Bjemede. 1311: 200,
257, 342. - 9. K. Moltke den ældre af Re
debas, væbner, høvedsmand på Varberg,
senere på Vordingborg og Stegeborg. 1316:
28, 40, 49, 60, 67, 68, 87, 138, 164. 131683: 169. 1311: 177, 242, 257, 281, 282,
311, 327, 328. 1318: 360. 1319: 492, 501,
546, 548. - 10. K. v. Werle, rådmand i
Greifswald. 1319: 499.
Koppelow se Erik og Henneke.
Kordelitz se Johan.
Korlin se Detmar.
Korp se William.
Kortenacke se Bernhard.
Korthals v. Raven, lægmand i Roskilde stift.
1318: 397.
Kotte, betænkes i ærkebiskop Niels’ testa
mente. 1319: 484.
Koweyde se Hildebrand.
Krabbe se Mikkel.
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Kraft v. Jura, afdød, ~ Margrete Jensdatter.
1318: 474.
Krag se Mathias og Peder.
Krakow se Jakob.
Krans se Frederik.
Krempen se Henrik.
Kreyenberg se Timme.
Kristian: 1. K. Sellentin, præst. 1311: 241. la. K. Bosel, mecklenburgsk ridder. 1316:
85, 87. - 2. K. v. Bremen, Nicolaus v. Hor
nes gæsteven i Lubeck. 1319: 513. - 3. K.
Frellesen, væbner. 1311: 286, 306. 1318:
380. 1319: 518, 519. - 4. K. Holk, betæn
kes i ærkebiskop Niels’ testamente. 1319:
484. - 5. K. Kås, ridder. 1311: 184, 257.
1318: 362. - 6. K. Kås, væbner. 1311: Ib!. 7. K. Knut, anklages af Oluf Bjømsen.
1318: 415. - 8. K. Kule, ridder, høveds
mand på Ålholm. 1316: 60, 67, 68. - 9. K.
Luggi, væbner. 1318: 380. - 10. K. Makup,
lægmand i Roskilde stift. 1318: 397. 1319:
537. - 11. K. Munk, væbner. 1316: 54. -12.
K. Nielsen, væbner, broder til Jens Nielsen.
1319: 561. - 13. K. Puder, væbner. 1311:
257. - 14. K. Ritter, rådmand i Hamburg.
1311: 256. 1318: 402, 448. 1319: 508. - 15.
K. Rudiger, skipper fra Danzig. 1318: 379,
457. 1319: 495. - 16. K. Skytte, bevidner
Henneke Spandows godsoverdragelse.
1319: 542. - 17. K. Slug, væbner. 1311:
183. - 18. K. Urne, bevidner Henneke
Spandows godsoverdragelse. 1319: 542.
19. K. Vendelbo, ridder, senere høveds
mand på Alborg. 1316: 40. 1311: 257, 295.
Kristine: 1. K. Strangesdatter, priorinde i
Roskilde St. Agnete kloster. 1318: 433. - 2.
K. Jensdatter, ~ Lars Dansson, moder til
Daniel Larsson, søster til Niels Jensen.
1311: 227. - 3. K. Nielsdatter, datter af
Niels Jensen. 1311: 231. - 4. K.,~Jens
Buk. 1311: 238. - 5. K.,~Eskil Falk. 1316:
149. - 6. L., frue, i Søholm, Bent Bygs svi
germoder. 1319: 521. 7. K., frue, enke ef
ter Jens Truedsen, ridder, søster til Torben
Pedersen. 1319: 504. - 8. K., datter af
Godskalk Hemmingsen. 1316: 301.
Kristoffer 2., forhen konge. 1318: 400.
Krog se Niels.

428

Krow el-Loppenis se

Krowel se Johan.
Krüdener se Didrik.
Krum se Oluf.
Krumbeke se Jakob.
Krummedige se Burchard, Erik, Hartvig,
Ivan, Johan, Klaus, Lyder og Segebod.
Kruse se Ludvig.
Krysow se Henrik.
Kröger se Thomas.
Kröpelin se Arnold og Herman.
Kudi se Klaus Limbæk.
Kule se Hartvig, Henrik, Kristian og Reimer.
Kulhvid se Povl.
Kulpe se Ludolf.
Kunigunde, hertuginde af Slesvig. 1311:
265. 1318: 449.
Kyritz se Johan.
Kyming se Peder Nielsen.
Køler se Bernhard.
Köller se Nicolaus.
Kønatzen se Mathias.
Køneke: 1. K. Skrædder, borger i Køge.
1311: 311. 1319: 494, 496. - 2. K., i Skanør. 1318: 430.
Køtelberg se Henning og Herman.
L
Lambert: 1. L. Hermansen, gejstlig i Roskil
de stift, offentlig notar. 1311: 216. - 2. L.
Kerkhof, borger i Stralsund. 1318: 388,
390. - 3. L. v. Osenbrugge, afdød borger i
Lübeck. 1311: 218, 255. - 4. L. Rode, råd
mand i Rostock. 1318: 431.
Lancken se Henning, Henrik og Rikman.
Lang se Mogens.
Lange se Arnold, Herman og Johan.
Langedorp se Rikwin.
Langelow, brødrene v. Hagens medhjælper.
1316: 92. 1311: 211, 281, 299. 1318: 417,
447, 448. 1319: 481. (Se også Otto).
Langetroie se Didrik.
Lankow se Henning.
Lars: 1. L., provst i Harsyssel. 1316: 23.
1311: 268. - 2. L. Oddsson, kannik i Linko
ping. 1311: 214, 216, 217. - 3. L. Ander
sen, kannik i Lund, ærkebispens official.
1319: 484, 504. -4. L., tilsynsmand i koret
i Lund. 1319: 484. - 5. L. Pedersen, i Frø-

rup, hr., præst. 1318: 384. - 6. L.
Dansson, ~ Kristine Jensdatter. 1311: 227. 7. L. Jakobsen, har solgt gods på Sjælland
til Tue Galen. 1318: 363. - 8. L. Jensen,
forhen ridder, broder til ærkebiskop Niels
af Lund. 1319: 484. - 9. L. Jensen
(Viffert), væbner. 1318: 367. - 10. L. Jen
sen Yxendaal, sælger gods til ridderen Niels
Esgesen. 1316: 17. - 11. L. Jonsen, for
hen drost. 1311: 202. - 12. L. Jyde, fæster i
Lyngsjo. 1311: 238. - 13. L. Nielsen af Ne
bel, på Varde sysselting. 1311: 226. - 14. L.
Nielsen, bevidner brev af Oluf, ærkedegn i
Roskilde. 1319: 498. - 15. L. Olufsen, væb
ner. 1311: 226. - 16. L. Rud, »ridemand«.
1318: 412. - 17. L. Skomager, fæster i
Lyngsjo. 1311: 307. - 18. L. Uffesen, rid
der. 1311: 257. - 19. L. Valdemarsen,
pantsætter gods til Tue, kannik i Ribe.
1318: 365. - 20. L., fæster i Sandvik. 1319:
504.
Lasbek se Markvard.
Lave: 1. L. (i seglet: Pedersen) Degn (Skram),
i Ribe. 1316: 45. 1319: 542. - 2. L. Dus,
væbner. 1318: 257. - 3. L. Esesen, har solgt
gods til Knud Nielsen. 1311: 226. - 4. L.
Jensen, ridder. 1311: 257. - 5. L. Pedersen,
afdød ridder, broder til Torben Pedersen.
1319: 504. - 6. L. Ume, tildømmes gods i
Flakkebjerg herred. 1316-83: 170 (note).
Lehsten se Konrad.
Leman se Klaus.
Lennep se Johan.
Leonardus, broder, munk i Clairvaux. 1319:
482.
Lewerk se Arnold.
Levetzow se Nicolaus.
Leze se Burchard.
Liden se Johan.
Lifholt se Johan.
Limbæk se Blixe, Henneke, Lyder og Timme.
Lippold v. Osten, ridder. 1311: 177.
Lisouwe se Klaus.
Lille se Esger og Jon.
Livel, fæster i Gaddardd. 1319: 502.
Lohe se Johan.
Loppenisse se Henrik.

Lowitz-Markvard
Lowitz se Henrik.
Ludolf: 1. L. v. Gothland, rådmand i Ro
stock. 1378: 431. - 2. L. Heghere, skal ind
drive gods i Ystad. 1376: 120. - 3. L. Holdenstede, rådmand i Hamburg. 1377: 256.
1378: 402. 1379: 508. - 4. L. v. Kulpe, råd
mand i Stralsund. 1376: 25, 47, 51. 1378:
360, 402. 5. L. Smakal, lægmand i Ros
kilde stift. 1379: 537. - 6. L. Schomeker,
lægmand i Roskilde stift. 1379: 539. - 7. L.
Vanselow, død i Ystad. 1376: 120.
Ludvig: 1. L., konge af Ungarn. 1376: 83,
84, 85, 86. - 2. L., greve af Flandern. 1378:
395, 402, 436. -3. L. Andersen, ridder,
søn af Anders Pedersen af Alnarp, ridder.
1377: 229, 231, 232, 244, 257. 1378: 400. 4. L. Iversen, væbner. 1377: 257. - 5. L.
Kruse, rådmand i Rostock. 1377: 256.
1378: 360, 402 , 448..
Luggi se Kristian.
Lunge se Oluf.
Luno se Didrik.
Lydeke: 1. L., præst i Haverslev. 1376: 17.
- 2. L. Bake, borger i Ribe. 1376: 45. 1377:
306. - 3. L. v. Divitz, pommersk ridder.
1376: 102. - 4. L. Holdenstede se Ludolf
Holdenstede. - 5. L. v. Kulpe se Ludolf v.
Kulpe. - 6. L. Stake, mæglingsmand for
ærkebispen af Bremen. 1376: 141.
Lyder: 1. L. Kabolt, væbner. 1376: 16. - 2.
L. Krummedige, broder til Hartvig Krum
medige. 1379: 491. - 3. L. Limbæk, ridder,
høvedsmand på Søgård, ~ Adelheid, fader
til Henneke Limbæk af Trøjborg. 1376: 6,
7, 9, 88. 1377: 295. 1379: 524. - 4. L. Lüt
zow, mecklenburgsk ridder. 1376: 6, 7, 9.
1377: 177. - 5. L. Randow, Rostocks foged
i Warnemünde. 1377: 273.
Lydger, hange’, borgmester i Slesvig. 1376:
31.
Lykke se Ivar, Jens og Niels.
Lylow se Goten.
Lynen se Johan.
Lytbert: 1. L. Arentssen, rådmand i Amster
dam. 1379: 508. - 2. L. Vogelke, afgiver
løfte til rådmændene i Stralsund. 1376:
116.
Lützow se Burchard og Lyder.
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Læge se Jens.

M
Mackeprang se Niels Jensen.
Mads (se også Mathias): 1. M. Andersen,
kannik i Lund. 1377: 296. 1378: 446. 1379:
484. - 2. M., præst. 1378: 413. - 3. M.
Hemmingsen, »ridemand«. 1379: 494. - 4.
M. Henzesen, har gods i pant af Oluf
Truedsen. 1377: 235. - 5. M. Madsen, rid
deren Jens Andersens foged. 1379: 505. - 6.
M. Pedersen, væbner. 1378: 413. - 7. M.
Essesen Sinech, i Odense. 1376: 143.
Magnus (se også Mogens): 1. M., konge af
Sverige og Norge. 1378: 406. - 2. M., her
tug af Mecklenburg, søn af hertug Al
brecht 2., broder til Albrecht og Henrik.
1376: 2, 6, 7, 8, 9, 20, 39, 57, 102, 105.
1377: 177. 1378: 427. - 3. M. Petersson,
hr., præst. 1379: 493.
Makup se Kristian.
Man Basse, ridder. 1377: 257.
Mane se Detlev.
Manteuffel se Engelke.
Margrete: 1. M., dronning af Norge og Sve
rige, ~ Håkon 6., datter af Valdemar Atterdag. 1376: 2, 4, 5, 14, 19, 40, 43, 69, 83,
84, 85, 86, 87, 99, 102, 105, 106, 132, 135,
160. 1377: 193, 240, 243, 257, 262, 264,
265, 267, 276, 284, 286, 288, 289, 291,
335. 1378: 449, 455, 456. 1379: 484, 488,
512, 546, 548, 549, 550. - 2. M. Jakobsdatter af Højet, enke efter Erik Sjællandsfar.
1376: 140. 1378: 459. 1379: 501, 562. - 3.
M. Jensdatter, enke efter Kraft af Jura.
1378: 474.
Marina: 1. M. Vilhelmsdatter, giver gods til
Roskildebispen. 1379: 564. - 2. M., enke
efter Niels Hak. 1377: 230, 239. - 3. M.,
enke efter Jakob Herlugsen. 1376: 32. -4.
M., frue, søster til Jens Uf. 1379: 484. - 5.
M., datter af Tage Mus. 1379: 484.
Markuse se Johan.
Markvard: 1. M., udvalgt biskop af Schwerin. 1377: \T1. - 2. M. Bulle, præst i Bremen stift. 1377: 268. - 3. M. Pedersen,
præst i København. 1377: 303. - 4. M. Jen
sen af Hedeby, offentlig notar. 1378: 423. -
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Marlow-Munter

5. M. Bantzekow, rådmand i Wismar.
1376: 5. 1377: 256. 1378: 360, 402, 448. 6. M. Detlevsen, borger i Slagelse. 1377:
345. - 7. M. Dosenrode, holstensk væbner.
1376: 6, 7, 9. - 8. M. Gripenhagen, læg
mand i Bremen stift. 1379: 528. - 9. M.
Konradsen, borger i Ribe. 1376: 45. 1377:
306. - 10. M. Lasbek, holstensk væbner.
1376: 6, 7, 9.-11. M. Ravn, fæster i Du
venstedt. 1376: 31. - 12. M. Groper Rønnow, ridder. 1376: 28, 83, 84. - 13. M.
Vorrad, rådmand i Stettin. 1376: 25, 47.
1377: 256. 1378: 402. 1379: 508. - 14. M.
Wulf, skipper. 1377: 271. - 15. M. Wusteni, væbner. 1377: 257. - 16. M. af Bøl, be
vidner brev af Henneke Spandow. 1379:
542.
Marlow se Johan og Tideman.
Marschalk se Didrik.
Martin (se også Morten): 1. M. Klotekow,
borger i Lübeck. 1377: 192, 193. - 2. M. v.
Schlawitz, lægmand i Roskilde stift. 1379:
537. - 3. M. Somerstorp, ~ Wendele. 1376:
113, 114. - 4. M. v. Wiek, aflægger løfte på
Konrad Kannengeters vegne. 1379: 499. 5. M. Wuste, lægmand i Roskilde stift.
1378: 397. - 6. M., søn af Gotfred Wuste
( = nr. 5?). 1379: 536.
Mathias: 1. M. Sivekensen, kantor i Lund.
1377: 244, 245. 1378: 446. 1379: 484. - 2.
M. v. Bandelvitz, lægmand i Roskilde stift.
1379: 535. - 3. M. Ketelhot, ridder. 1376:
16. 1378: 438. - 4. M. Krag, fæster i Gør
ding. 1378: 365. - 5. M. Könatzen, skal
inddrive arvegods i Reerslev. 1379: 479. - 6.
M. Stigsen, borger i Ribe. 1377: 306. - 7.
M. Wiese, rådmand i Thom. 1377: 237,
209. 1378: 379. 1379: 495.
Meineke, i Skanør. 1378: 430.
Meinerstorp se Henning, Henrik og Otto.
Melchior, biskop af Schwerin. 1376: 57.
1378: 398.
Merle se Johan.
Meus Pazen, borger i Hamburg. 1379: 513.
Michael (se også Mikkel): 1. M. Hildensem,
evig vikar ved Helligkorsklostret i Rostock.
1378: 431. - 2. M. Berchane, i Rostock.
1376: 12.

Middeneuntwey, løber fra Hamburg. 1377:
326.
Mikkel: 1. M. Jensen, abbed i Sorø kloster.
1377: 275, 290, 324. 1378: 455, 462. - 2.
M. Boldesen, kirkeværge i Store-Fuglede.
1376: 90. - 3. M. Ingemarsen Degn, får
gods i Lund. 1376: 129. - 4. M. Jonsen, fæ
ster i Ølstykke. 1378: 414. - 5. M. Krabbe,
væbner. 1377: 183. - 6. M. Tygesen, i
Odense. 1376: 143.
Minden se Albrecht.
Minne se Herman.
Minst se Niels.
Mogens: I. Gejstlige: 1. M. Nielsen, dekan i
Lund, senere ærkebiskop. 1377: 177, 221,
229, 231, 251, 262, 268. 1378: 450, 451,
452. 1379: 477, 478, 484, 500, 504, 568.
1379-90: 570.
II. Verdslige: 1. M. Hage, pantsætter
gods til Bosse Paris. 1377: 233. - 2. M. (i
seglet: Ebbesen) Hase, væbner. 1376: 23. 3. M. Henriksen, afdød, forhen~Cecilie.
1377: 209. - 4. M. Ingvarsen, borger i Ros
kilde. 1378: 357. 1379: 490. - 5. M. Jensen,
væbner. 1377: 257. - 6. M. Jensen, fæster i
Eskebjerg. 1378: 363. - 7. M. Lang, borger
i Roskilde. 1378: 357. - 8. M. Maltesen,
væbner. 1376: 54. - 9. M. Mogensen, ~
Estrid, ærkebiskop Niels’ frænke. 1379:
484. - 10. M. Nielsen af Glomstrup, væb
ner. 1376: 54. - 11. M. Nielsen, udsteder
gavebrev på Rested på Mors. 1377: 332. 12. M. Olufsen, foged i Stevns herred.
1377: 270. -13. M. Pedersen, væbner.
1377: 229, 231, 232, 244, 245. - 14. M.
Ringsen, ~Katerme, ærkebiskop Niels’ sø
skendebarn. 1379: 484. - 15. M. Saksesen,
broder til Niels Saksesen. 1377: 312. - 16.
M., fæster i Flinterup. 1376: 90.
Molner se Peter.
Moltke se Albrecht, Evert, Fikke, Henneke,
Henrik, Johan og Konrad Moltke.
Morten: 1. M. Jensen, væbner. 1377: 183. 2. M., fæster i Himlingøje. 1376: 48.
de Morteriis se Petrus.
Mule se Jens.
Munk se Kristian, Niels og Peder.
Munter se Rolev.

Mus-Niels
Mus se Jakob, Jens og Tage.
Mutzel se Johan.
Möne se Otto.
Mörder se Gottan.

N
Nabith se Johan.
Nachtraven se Johan.
Nagel se Johan.
Nakenstorp se Gerike.
Nakkaskogh, betænkes i Troels Olufsens te
stamente. 1377: 238.
Nase se Godskalk.
Nasekande se Klaus.
Negendanke se Gerhard.
Neklade se Henneke.
Netzebantz se Henrik og Johan.
Nicolaus (se også Klaus, Niels og Nils): I.
Gejstlige: 1. N., biskop af Lübeck. 1377:
222. - 2. N., provst i Kemberg. 1376: 2, 38.
- 3. N. de Cremona, pavelig auditør. 1378:
431. - 4. N. Scherer, bispen af Schwerins
official. 1378: 398.
II. Verdslige: 1. N. Al kun, mecklenburgsk ridder. 1376: 83, 84, 86. - 2. N. v.
Boke, i Stralsund. 1376: 118. - 3. N.
Brochdorf, afdød ridder. 1378: 361. - 4. N.
Bruwere, dræbt af Godskalk Smed. 137990: 570. - 5. N. Datzeke, rügisk væbner.
1379: 544. - 6. N. Elsholt, arving efter
Henrik Westfal. 1379: 483. - 7. N. v.
Emer, høvedsmand på Tønderhus. 1377:
295. - 8. N. Godesknecht, rådmand i Dan
zig. 1377: 237. - 9. N. Grelle, formynder
for Otto v. Mönes børn. 1378: 464. - 10. N.
Güstrow, i Rostock. 1376: 124. - 11. N. v.
Hagen, broder til Fredebem og Thomas v.
Hagen. 1377: 224. 1378: 416, 417, 422,
447. 1379: 481, 495, 508. - 12. N. v. Hatzede, afdød, forhen~Hebele. 1379: 511.
13. N. Hemeling, rådmand i Bremen.
1379: 508. - 14. N. Holtfreter, lægmand i
Roskilde stift. 1379: 538. - 15. N. v. Home,
Johan Störmers handelspartner. 1379: 513.
- 16. N. Kind, lægmand i Roskilde stift.
1379: 535. - 17. N. Köller, pommersk rid
der. 1376: 19, 30, 102. - 18. N. Levetzow,
mecklenburgsk ridder. 1376: 16. - 19. N.
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Plüggentin, lægmand i Roskilde stift, bro
der til Johan Plüggentin. 1379: 535. - 20.
N. Poppendorp, broder til Reineke Poppendorp. 1379: 516. - 21. N. Rike, råd
mand i Kiel. 1379: 508. - 22. N. Rike, i Ro
stock. 1378: 375. - 23. N. v. Rode, Bertold
Wussekes medlover. 1378: 382. - 24. N.
Schonelinde, fra Danzig. 1377: 297, 300. 25. N. Segefrid, rådmand i Stralsund.
1378: 402, 417. - 26. N. Smakal, lægmand
i Roskilde stift. 1379: 537. - 27. N. Smeger,
mecklenburgsk ridder. 1376: 6, 7, 9. - 28.
N. Suhm den ældre, på Rügen. 1378: 381. 29. N. Suhm af Vamkewitz, broder til Did
rik og Gutslav Suhm. 1379: 544. - 30. N.
Vellin, har pantsat gods på Rügen. 1378:
465. - 31. N. Vogel, broder til Bernhard
Vogel. 1379: 539. - 32. N. Wusseke den
ældre, rügisk væbner. 1377: 241. 1379:
544. - 33. N. Wusseke den yngre, søn af
Nicolaus Wusseke den ældre. 1379: 544. 34. N. Ziegenbart, lægmand i Roskilde
stift. 1379: 537. - 35. N., søn af Henneke
Bewuren. 1379: 539.
Niels (se også Nils): I. Gejstlige: 1. N. (Bild),
ærkebiskop af Lund. 1376: 18, 33 40, 43,
46, 60, 67, 68, 75, 103, 122, 129, 160.
1377: 179, 203, 210, 214, 217, 219, 223,
229, 231, 232, 234, 238, 244, 245, 254,
257, 258, 259, 260, 261, 266, 275, 296,
297, 304, 307. 1378: 404, 442, 446. 1379:
484, 500. - 2. N. (Ulfeld), biskop af Roskil
de, kansler. 1376: 27, 37, 40, 43, 46, 47,
60, 67, 68, 87,109, 133, 136, 137, 161,
162, 163, 164. 1377: 180, 181, 191, 194,
195, 196, 198, 200, 212, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 277, 304, 310, 311, 317,
341, 344. 1378: 369, 378, 382. 1379: 496,
508, 544, 546, 550, 564. - 3. N., abbed i
Ryd kloster. 1379: 525. - 4. N., munk, for
hen abbed i Sorø kloster. 1377: 275. - 5.
N., abbed i Øm kloster. 1377: 330. - 6. N.,
prior i Dalum kloster. 1377: 314. 1378:
434. - 7. N. Pedersen, kantor i Slesvig.
1377: 278, 290. - 8. N. Agesen, kannik i
Lund. 1379: 484. - 9. N. Jakobsen Ruser
(Finkenow), kannik i Roskilde. 1376: 32,
44. 1379: 549. - 10. N. Jensen, kannik i
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Niels-Niels

Linkoping. 1377: 227, 298. - 11. N. Krog,
kannik i Ribe. 1379: 525. - 12. N. Larsen,
kannik i København. 1377: 303. - 13. N.
Holmbo, broder, lektor i Lund. 1379: 484. 14. N. Gæsling, præst i Veddige. 1378:
406. - 15. N. Kok, sognepræst i Varde.
1377: 226. - 16. N. Pedersen, præst. 1377:
183. - 17. N. præst i Borbjerg. 1378: 380. 18. N., præst i Ryde. 1376: 23. - 19. N.,
sognepræst i Vård. 1378: 406. - 20. N.,
præst. 1377: 209. - 21. N., præst. 1379:
529. - 23. N. Pedersen Elling af Fåborg,
pebling. 1377: 215.
II. Verdslige: 1. N. Agesen, betænkes i
Troels Olufsens testamente. 1377: 238. - 2.
N. Agesen, fæster i Gaddardd. 1379: 502. 3. N. Andersen, foged i Tybjerg herred.
1378: 371. - 4. N. Andersen, væbner.
1377: 257. - 5. N. Bakke, skøder gods i
Bagsværd. 1378: 453. - 6. N. Baisse, væb
ner. 1378: 413. - 7. N. Benvåben, væbner.
1377: 257. - 8. N. Birgersen, fader til Tor
kil Nielsen. 1378: 399, 405, 424, 428. - 9.
N. Bosen, bymand i Slagelse. 1376: 136.
1377: 243. - 10. N. Brag, væbner. 1377:
183. - 11. N. Bramdrup, afdød, for
hen ~Katerine. 1376: 100. - 12. N. Bratse,
væbner. 1377: 257. - 13. N. Brodersen, på
Hald herredsting. 1379: 505. - 14. N.
Degn, af Tygestrup. 1376: 90. - 15. N.
Degn, bevidner brev af Evert Mokke. 1378:
384. - 16. N. Ebbesen, væbner. 1377: 257. 17. N. Eriksen, ridder. 1376: 68. 1377:
257. - 18. N. Eriksen af Avnsbjerg, væb
ner. 1377: 257. - 19. N. Esgesen (Ejsen),
ridder. 1376: 17, 68, 69, 147. 1377: 209
257. 1378: 384. - 20. N. Friis, bevidner
brev af Evert Moltke og Jens Jensen. 1378:
384. Omkr. 1378: 474. - 21. N. Gagge,
væbner. 1376: 60, 67. 1377: 257. - 22. N.
Glob, ridder. 1376: 54. - 23. N. Gylling af
Strø. 1377: 208. - 24. N. Gødesen, skøder
gods til Øm kloster. 1376: 152. - 25. N.
Hak, afdød ridder. 1377: 230, 239, 246,
247. - 26. N. Hak, væbner. 1377: 257. - 27.
N. Hemmingsen Møller, erhverver gård i
Malmø. 1377: 248. 1378: 358. - 28. N.
Horn, vistnok borger i Malmø, broder til

Oluf og Peder Horn. 1377: 228. - 29. N.
Ingvarsen, bevidner brev af Lars Jensen
Yxendaal. 1376: 17. - 30. N. Ivarsen, væb
ner. 1377: 184, 257. 1378: 362. - 31. N.
Jensen af Araslov, væbner. 1379: 504. - 32.
N. Jensen, af Grandløse. 1378: 371. - 33.
N. Jensen af Udstolpe, væbner. 1376: 140.
1377: 257. 1379: 501. - 34. N. Jensen
Mackeprang af V.-Alling, afdød, for
hen ~ Gertrud. 1379: 505. - 35. N. Jensen,
foged i Skanør. 1378: 426. - 36. N. Jensen,
afdød, fader til Kristine Nielsdatter. 1377:
231. - 37. N. Jensen, svoger til Mogens og
Niels Saksesen. 1377: 312. - 38. N. Jensen,
afdød, forhen~Helene. 1379: 529. - 39.
N. Jensen, i Roskilde. 1379: 498. - 40. N.
Jonsen, af Torstrup. 1376-87: 173. - 41. N.
Jonsen, fæster i Dyneboda. 1379: 504. - 42.
N. Josefsen af Gumlosa, væbner. 1377:
257. Omkr. 1377: 352. - 43. N. Josefsen,
fæster i Hagstad. 1379: 504. - 44. N. Kirt,
fader til Jakob og Palle Kirt. 1376: 153. 45. N. Kjeldsen, bonde. 1376: 54. - 46. N.
Klementsen, ridder. 1376: 48. - 47. N.
Knudsen, pantsætter gods til Arvid Arvid sen. 1377: 185. - 48. N. Larsen, fæster i
Tolstrup. 1378: 363. - 49. N. Lykke, rid
der. 1377: 257. - 50. N. Madsen, væbner.
1377: 257. Omkr. 1378: 474. 51. N. Maltesen (Lilje-Jul), væbner. 1377: 226, 257.
1378: 429. - 52. N. Mikkelsen, borger i Ny
købing. Omkr. 1379: 569. - 53. N. Minst,
betænkes i Troels Olufsens testamente.
1377: 238. - 54. N. Mogensen, borger i Ny
købing. Omkr. 1379: 569. - 55. N. Munk,
på Hald herredsting. 1379: 505. - 56. N.
Pedersen, af Rollerup. 1379: 565. - 57. N.
Pedersen af Gyrup, bonde. 1376: 54. - 58.
N. Pedersen, fæster i Stårby. 1378: 363. 59. N. Pedersen, borger i Ribe. 1377: 306. 60. N. Saksesen, broder til Mogens Sakse
sen. 1377: 312. - 61. N. Sivertsen, af Lol
land. 1377: 266. - 62. N. Skytte, høveds
mand på »Zonekyni«. 1377: 295. - 63. N.
Slet af Gudumlund, væbner. 1377: 257.
1379: 525. - 64. N. Smed, fra Svendborg.
1377: 175. - 65. N. Staldsvend, fæster i
Skovhuse. 1378: 363. - 66. N. Star, foged i

Nils-Orde
Sunds herred. 1377: 202. - 67. N. Stud,
borger i Nykøbing. Omkr. 1379: 569. - 68.
N. Sture, ridder. 1377: 257. - 69. N.
Thomsen, væbner, høvedsmand på Alholm og landsdommer på Lolland. 1377:
257, 293, 294. 1379: 361. - 70. N. Torsten
sen (Panter), ridder. 1376: 17. 1377: 257,
264. - 71. N. Trefod, rådmand i Slesvig.
1376: 31. - 72. N. Tuesen, ridder. 1377:
257. - 73. N. Tuesen, betænkes i Troels
Olufsens testamente. 1377: 238. - 74. N.
Tygesen Drage, kong Olufs Justitiar. 1376:
109, 111, 125, 127, 132, 136, 137, 160.
1377: 180, 181, 197, 198, 200, 229, 231,
232, 236, 244, 245, 266, 311. 1378: 369,
399, 405, 424, 428, 444. 1379: 496. - 75. N.
Tønnesen, skøder gods i Hole by. 1377. 33. 76. N. Vardebo, på Varde sysselting.
1377: 226. - 77. N. Veise, bymand i Mal
mø. 1377: 248. 1378: 358. - 78. N. Øvesen,
af Hågendrup. 1376: 15. 1377: 283.
Nils: 1. N., biskop af Linkoping. 1377: 214,
216, 217, 219, 223, 227, 250, 251, 292,
298. -2. N., biskop af Skara. 1377: 305. - 3.
N. Jönsson, dekan i Uppsala, kannik i Lin
koping. 1377: 214, 216, 217. - 4. N. An
dersson, Nils Guses frænde. 1379: 547. - 5.
N. Guse, skænker gods til Nydala kloster.
1379: 547.
Nipritz se Bertram og Herman.
Norttorp se Thomas.
Nosselman Soldere, bevidner udbetaling af
Bamum Eriksen. 1379: 510.
Nydasken se Johan.
Nürnberg, borggreven af. 1376: 83, 84, 85,
86.
Næve se Peder.

O
Odburg, enke efter Frederik Spandow. 1379:
542.
Odvard v. Kele, vasaldommer i Harrien.
1376: 52.
Offenhusen, af Hejninge. 1379: 530.
Ohm se Gerhard og Johan.
Oltman Vøghe, i Stralsund. 1376: 120.
Oluf: I. Gejstlige: 1. O., biskop af Århus.
1376: 40, 43, 60, 67, 68, 152. 1377: 184,
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257, 258, 259, 260, 261, 304. 1378: 362. 2.
O. (i seglet: Jensen), ærkedegn i Ribe.
1376: 55. 1377: 268. 1378: 380. 1379: 519. 3. O. (i seglet: Pedersen), ærkedegn i Ros
kilde. 1379: 489, 498, 515.
II. Verdslige: LO., junker, senere kon
ge af Danmark, søn af Håkon 6. ~Margrete. 1376: 2, 4, 18, 19, 24, 40, 43, 44, 46,
50, 60, 63, 65, 67, 68, 75, 76, 78, 79, 80,
81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 98, 102, 105,
106, 107, 109, 111, 125, 126, 127, 132,
133, 136, 137, 155, 159, 161, 162, 163,
166, 167. 1376-85: 170. 1376-87: 171, 172,
173, 174. 1377: 180, 181, 182, 186, 189,
193, 194, 196, 197, 198, 200, 204, 205,
207, 213, 225, 229, 230, 231, 232, 235,
236, 239, 244, 245, 246, 247, 252, 257,
264, 265, 266, 269, 281, 289, 291, 311,
324, 329, 343, 344, 346, 347, 349, 350.
1378: 357, 369, 399, 403, 405, 409, 412,
416, 424, 428, 443, 444, 458, 462. 1379:
489, 492, 494, 496, 546, 567. - 2. O. Asser
sen, borger i Slagelse. 1378: 472. - 3. O.
Bing, væbner. 1377: 244, 245. - 4. O.
Bjømsen (Bjørn), ridder, høvedsmand på
Gurre, fader til Henneke Olufsen. 1376:
32, 40, 60, 67, 68, 87, 92, 94 (note 1), 95,
133. 1377: 194, 199, 224, 257, 266, 270,
281, 299. 1378: 363, 376, 393, 394, 415,
416, 417, 421, 422. 1379: 495, 501, 508,
530, 546, 548. -5. O. Esbemsen af Fru Al
stad, afdød, forhen ~ Benedikte Mogensdatter. 1379: 522. -6. O. Horn, vistnok
borger i Malmø, broder til Niels og Peder
Horn. 1377: 228. - 7. O. Ivarsen Sten
(Skram), væbner. 1378: 367. - 8. O. Jen
sen, ridder, ~Sofie Holgersdatter. 1376:
133. 1377: 257. 1379: 531. - 9. O. Krum,
borger i Slagelse. 1377: 351. - 10. O. Lun
ge, ridder, broder til Jakob Olufsen. 1376:
133. 1377: 194, 257 , 267. 1378: 413. - 11.
O. Pedersen af Nyrup, ridder. 1376: 133.
1377: 194, 197, 257, 266, 270. - 12. O.
Skomager, »ridemand«. 1379: 494. - 13. O.
Truedsen, har pantsat gods til Mads Henzesen. 1377: 235. - 14. O. (vistnok Lunge),
broder til Folmer Jakobsen. 1376: 28.
Orde se Everhard.
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Ore-Peder

Ore se Didrik.
Osenbrugge se Herman og Lambert.
Osten se Henrik, Lippold og Otto.
Otto: 1. O. v. Osten, gejstlig i Lübeck, no
tar. 1378: 423. - 2. O. v. d. Aa, borger i Ri
be. 1376: 45. - 3. O. Beienfleth, holstensk
væbner. 1378: 438. - 4. O. Bondesen
(Snafs), væbner. 1376: 100. 1378: 367. - 5.
O. v. Dewitz, mecklenburgsk ridder. 1376:
6, 7, 9. - 6. O. Langelow, mecklenburgsk
væbner. 1378: 438. - 7. O. Meinerstorp,
holstensk ridder, broder til Henning og
Henrik Meinerstorp. 1378: 439. - 8. O. v.
Möne, var i gæld til Uffe Pedersen Degn.
1378: 474. - 9. O. Strangesen, væbner.
1377: 257. 1378: 384. Omkr. 1378: 474. 10. O. Wusteni, riigisk væbner. 1379: 544.
Otze v. Bydelsbak af Jungshoved, ridder.
1376: 60, 67, 68.
Ove: 1. O., provst på Mors. 1376: 17. - 2. O.
Åstredsen, væbner. 1377: 257. - 3. O. Ha
se, tildømmes gods i Nostrup. 1376: 109.
Overbeck se Henrik.
P
Palle: 1. P. Jensen, kongens og rigets marsk.
1376: 142. - 2. P. Kirt, søn af N. Kirt, bro
der til Jakob Kirt. 1376: 153.
Panych v. Bessin, lægmand i Roskilde stift.
1379: 538.
Pape se Johan.
Paris se Bosse og Jensike.
Parkentin se Radike.
Parow se Henrik.
Partzow se Pole.
Pattensen se Reineke.
Pazen til Meus.
Peder (se også Peter og Petrus): I. Gejstlige:
1. P., afdød, forhen ærkebiskop i Lund.
1376: 55. 1379: 484. 2. P., abbed i As klo
ster. 1377: 284. 1378: 406. 1379: (526). - 3.
P., abbed i Esrom kloster. 1377: 275. - 4.
P., udvalgt abbed i Tommerup kloster.
1378: 404. - 5. P. Sommer, guardian i
Lund. 1378: 452. - 6. P. (i seglet Ubbesen),
kommendator for St. Hans kloster i Ribe.
1379: 542. - 7. P. Frost, ærkedegn i Lund.
1377: 296. 1379: 484. - 8. P. Jensen, kannik

i Lund. 1376: 122, 134. 1377: 238, 296.
1379: 477, 484. - 9. P. Jensen (Lodehat),
kannik i Roskilde. 1376: 132. 1378: 456. 10. P. Nielsen, kannik i Lund. 1379: 484. 11. P. Simonsen, kannik i Lund. 1377:
238. 1378: 446. 1379: 484. - 12. P. Jensen,
præst, sakristan i Lund. 1379: 484. - 13.
P., sognepræst i Lindberg. 1378: 406. - 14.
P., præst i Slesvig. 1378: 398. - 15. P., sog
nepræst i Spannarp. 1379: 526. - 16. P.
Due, vistnok præst. 1379: 484. - 17. P.
Eskilsen, sognepræst ved St. Dionysius’ kir
ke i Roskilde. 1377: 215. - 18. P. Nielsen,
pebling i Lund. 1379: 484.
II. Verdslige: 1. P. Absalonsen af Hårløv
og Bjomholm, afdød væbner. 1376: 34,
60, 67, 68. - 2. P. Absalonsen Ribbing,
væbner. 1377: 257. 1378: 411. - 3. P. Albretsen, ridder. 1377: 184, 257. 1378: 362.
4. P. Andersen, fæster i Holev. Omkr.
1378: 474. - 5. P. Assersen, betænkes i Tro
els Olufsens testamente. 1377: 238. - 6. P.
Assersen, fæster i Lyderslev. 1379: 521. - 7.
P. Basse, væbner. 1377: 257. 1378: 413. 8. P. (Nielsen) Beyer, væbner, senere foged
i Bjerge herred. 1376: 83, 84. 1377: 257.
Omkr. 1378: 474, 475. - 9. P. Bleg, væbner
i Salling. 1377: 183. - 10. P. Boie, kirke
værge i Store-Fuglede. 1376: 90. - 11. P.
Bonde, af Helsingborg. 1379: 568. - 12. P.
Brahe, væbner. 1376: 18. - 13. P. Brand,
bymand i Kalundborg. 1376: 90, 132. - 14.
P. Brand, væbner. 1377: 257. - 15. P.
Brok, fader til frøken Ellene. 1376: 132. 16. P. Bæger, modtager pantebrev af Jutta
Hammer. 1377: 339. - 17. P. Due, væbner.
1378: 386. - 18. P. Dyr, af Valsømagle.
1377: 182. - 19. P. Eskilsen, væbner, hø
vedsmand på Laholm. 1376: 60, 67, 68. 20. P. Falk, afdød ridder, forhen~fru Ida.
1376: 142. 1377: 312. - 21. P. Falk, væb
ner. 1376: 60, 67, 68. 1377: 257. - 22. P.
Finkenoge, væbner. 1378: 472. 1379: 549,
553. - 23. P. Fisker, fæster i Håstad. 1379:
504. - 24. P. Frændesen, fæster i Folkestorp. 1379: 502. - 25. P. Gad, bymand i
Slangerup. 1379: 515. - 26. P. Glob, væb
ner. 1377: 257. - 27. P. Grubbe af Orebjerg, afdød væbner. 1376: 48. - 28. P.

Peder-Petronilla
Jensen Grubbe af Skullerup, ridder, fader
til Juliane Pedersdatter. 1376: 34, 40, 48,
60, 67, 68, 87. 1377: 257, 276.-1378: 363,
400, 408, 455. - 29. P. Pedersen Grubbe,
ridder, søn af Peder Grubbe af Orebjerg.
1376: 48. - 30. P. Haraldsen, bymand i
Falsterbo. 1379: 517. -31. P. Haraldsen, af
(Skyttsie)-Hage ( = nr. 30?). 1378: 444. - 32.
P. Holgersen af Skepparslov, broder til Ja
kob Holgersen. 1377: 236. - 33. P. Holk,
pantsætter gods til Jens Andersen, ridder.
1376: 21. - 34. P. Holk, på Sønderhald her
redsting ( = nr. 33?). 1379: 505. - 35. P.
Horn, vistnok borger i Malmø, broder til
Niels og Oluf Horn. 1377: 228. - 36. P.
Hvas, væbner. 1377: 257. - 37. P. Ivarsen,
får skøde af Tue Nielsen. 1376: 155. - 38.
P. Jensen af Torstrup. 1377: 226. - 39. P.
Jensen, på Varde sysselting. 1377: 226. 40. P. Jensen, borger i Ribe. 1376: 45. - 41.
P. Jensen, har pantsat gods i Roskilde.
1379: 490. - 42. P. Jensen, fæster i Åspinge, broder til Svend Jensen. 1377: 289. - 43.
P. Krag (Falk), besegier brev af Cecilie Ty
ges i Øverup. 1376: 71. - 44. P. Nielsen
Kyming, ridder. 1378: 446. 1379: 484. 45. P. La..., væbner. 1379: 501. - 46. P.
Larsen, søn af Lars Jensen, ridder, ærkebi
skop Niels af Lunds nevø. 1379: 484. - 47.
P. Madsen, af Kaathorp. 1376: 15. - 48. P.
Mogensen, fæster i Skattilljunga. 1376: 34. 49. P. Munk, ridder. 1376: 40. 1377: 257. 50. P. Nielsen af Blekinge, ridder. 1376:
18. - 51. P. Nielsen af Hammenhog, rid
der. 1378: 446. 1379: 484. - 52. P. Nielsen
af Skjoldenæs, væbner, høvedsmand på
Grimstrup, senere på Nykøbing Falster.
1377: 257, 293, 294. 1379: 501, 548. - 53.
P. Nielsen, væbner, høvedsmand på Lind
holm. 1376: 60, 67, 68. - 54. P. Nielsen,
væbner. 1376: 23. - 55. P. Nielsen, væb
ner. 1378: 380. - 56. P. Nielsen, væbner.
1379: 480. - 57. P. Nielsen, tildømmes gods
i Bjorka. 1377: 244. - 58. P. Nielsen, be
tænkes i Troels Olufsens testamente. 1377:
238. - 59. P. Nielsen, har oppebåret arv ef
ter Sorte Bernhard. 1377: 228. - 60. P.
Nielsen, fæster i Lyderslev. 1379: 521. - 61.
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P. Nielsen, kok hos ærkebiskop Niels af
Lund. 1379: 484. - 62. P. Nielsen af Ystad,
tjener hos ærkebiskop Niels af Lund. 1379:
484. - 63. P. Næve, væbner, i Salling.
1377: 183. - 64. P. Olufsen, borger i Lund.
1378: 451. - 65. P. Olufsen, betænkes i
Troels Olufsens testamente. 1377: 238. -66.
P. Raris, tjener hos ærkebiskop Niels af
Lund. 1379: 484. - 67. P. Sigvidsen, skæn
ker gods i Sønderhalland til Vadstena klo
ster. 1379: 493. - 68. P. Snubbe, skøder
gods i Bagsværd. 1378: 453. - 69. P. Spaldener, væbner. 1377: 257. 1378: 446.
1379: 484. - 70. P. Stød, borger i Ribe.
1377: 306. - 71. P. Tagehat, væbner.
1377: 183. - 72. P. Tuesen, bymand i
Malmø. 1378: 451, 452. - 73. P. Tuesen,
fæster i Flinterup. 1376: 90. - 74. P. Uffesen (Neb), væbner. 1377: 257. 1379: 521. 75. P. Walkendorp, bevidner brev af her
tuginde Kunigunde. 1378: 449, 456. - 76.
P. Vendelbo, afdød ridder, drost. 1376:
54. - 77. P. Wild, fæster i Krogstorp. 1379:
504. - 78. P., søn af Atte Attesen. 1379:
498.
Pele se Jens.
Pentz se Henning og Ulrik.
Pep se Anders.
Pepersak se Hartman.
Percy se Thomas.
Pertzeval se Johan.
Peter (se også Peder og Petrus): LP., prior i
Alvastra kloster. 1379: 493. - 2. P. fra Vad
stena, forhen fru Birgittas skriftefader.
1377: 219. - 3. P. Friis, bevidner brev af
Peder Sigvidsen. 1379: 493. - 4. P. Greve
rod, borger i Stockholm. 1377: 271. - 5. P.
Juul, løber fra Hamburg. 1377: 326. - 6. P.
Molner, skipper. 1376: 113, 114. - 7. P.
Stromekendorp, rådmand i Wismar. 1376:
5. - 8. P. Stubbe, væbner. 1378: 397. - 9.
P. Tunneke, bøddel, ~Gese. 1376: 124. 10. P. v. Vreden, rådmand i Rostock.
1376: 49. - 11. P. Wilhelmsen, borger i Elbing. 1378.415.
Petrinelle se Herman.
Petronilla: LP. Pedersdatter, enke efter Jens
Råbuk. 1376: 336, 340. 1378: 470. 2. P.,
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Petrus-Richard

~ Niels Josefsen af Gumlosa, væbner.
Omkr. 1377: 352.
Petrus (se også Peder og Peter): LP., ærke
biskop af Arles, pavelig kammermester.
1376: 29. 1379: 487. - 2. P., biskop af Maguelonne, paveligskatmester. 1376: 96. -3.
P. de Morteriis, pavelig kammerklerk.
1377: 234. - 4. P. Gervasii, borger i Belley.
1379: 487.
Phillippus Astazii, købmand og indbygger i
Avignon. 1376: 96.
Piik se Arvid og Ebbe.
Pileman se Erik.
Pileus de Prata, kardinalpresbyter, pavelig
nuntius. 1378: 432.
Pleskow se Jakob.
Piessen se Helmold og Johan.
Piotze se Jakob og Johan.
Pluggentin se Johan og Nicolaus.
Podebusk se Henning Podebusk den ældre
og den yngre.
Pogwisch se Wulf.
Pokelenten se Vilhelm.
Pole Partzow, holstensk væbner. 1376: 6, 7,
9.
Popelvitz se Konrad.
Poppendorp se Nicolaus og Reineke.
Porse, på Stevns herredsting. 1377: 270.
Porse se Troels Jensen.
Porsfeld se Hartvig.
Povl: 1. P., kannik i Lund. 1377: 236. - 2. P.
Blander, fæster i Udlejre. 1378. 414. - 3. P.
Jensen, fæster i Stårby. 1378: 363. - 4. P.
Kulhvid, forhen borger i Malmø. 1378:
452. - 5. P. Sane, rådmand i Danzig. 1377:
237, 256. - 6. P. Sivaart, lægmand i Roskil
de stift. 1378: 397. - 7. P. Smaard, læg
mand i Roskilde stift. 1379: 523. - 8. P.
Travendi, rådmand i Stettin. 1376: 25.
1378: 360. 1379: 508. - 9. P., fæster i Himlingøje. 1376: 48.
Preen se Tideke.
Preetz se Heine.
Probst se Herman.
Puczik se Fikke.
Puder se Age, Kristian og Tyge.
Pul se Hartvig.
Punneke se Henneke Moltke.

Q
Quatz se Bertold og Gerhard.
R
Råbuk se Jens.
Raali se Torben.
Radike: 1. R. Dovendeghe, borger i Lübeck.
1376: 42, 104. 1377: 192, 193. - 2. R. v.
Kerkdorp af Stemberg, mecklenburgsk
væbner. 1376: 28. - 3. R. Parkentin, køber
gård i Malmø. 1378: 463. - 4. R. v. Stade,
rådmand i Stade. 1379: 508.
Rampen se Didrik.
Randow se Lyder.
Rantzau se Breyde og Kaie.
Raris se Peder.
Raven se Korthals og Markvard.
Raven v. Bamekow, mecklenburgsk ridder.
1376: 6, 7, 9, 83, 84, 85, 86, 87.
Reberg se Albrecht og Henneke.
Rede se Johan.
Regner: 1. R. Flemhude, kannik, prokura
tor for Bordesholm kloster. 1378: 423. - 2.
R. Sønniksen, skatmester i Slesvig. 1378:
398.
Reimar: 1. R. v. Bamekow, mecklenburgsk
væbner, søn af Raven v. Bamekow, broder
til Henrik v. Bamekow. 1376: 83 , 84, 86.
1378: 438. - 2. R. Kule af Ellerdorf, læg
mand i Bremen stift. 1379: 528. - 3. R.
Schonenberg, i Rostock. 1376: 12.
Reinbolt se Herman.
Reineke: 1. R. v. Pattensen, borger i Stock
holm. 1377: 271. - 2. R. Poppendorp, bro
der til Nicolaus Poppendorp. 1379: 516. 3. R. Svart, broder til Helmeke Svart.
1377: 218.
Reinhold Goldbek, overdrager gods til deka
nen i København. 1377: 303.
Rekentin, antagelig høvedsmand i Jylland.
1377: 295.
Repest se Jacobus.
Reventlow se Henrik.
Ribbing se Peder Absalonsen.
Ribe se Herman.
Riber se Johan.
Richard 2., konge af England. 1377: 287.
1378: 418, 419. 1379: 506, 508, 543, 555.
(Se også Rikard).

Richte stich-Sjællandsfar
Richtestich se Tesseke.
Rikard Friis, i Odense. 1376: 143.
Rike se Nicolaus.
Rikman v. d. Lancken, væbner. 1376: 60,
67, 68. 1376-87: 171, 172. 1377: 257.
Rikwin: 1. R. Eitze, i Rostock. 1376: 12. - 2.
R. Langedorp, borger i Stralsund. 1376:
120. 1379: 540.
Rinhof se Everhard.
Rixtorp se Wulf.
Robert Rust, fra Blakeney. 1379: 506.
Rockut se Johan.
Rode se Gerhard, Goldskalk, Henrik, Her
man, Lambert og Nicolaus.
Rodenborg se Albrecht.
Rodenkerke se Bertold.
Rokit, hovedmand på borgene Ribe, Skod
borg og Varde. 1377: 295.
Rolev: 1. R. Munter, borger i Lübeck.
1377: 192, 193. - 2. R. v. Wilde, i Stral
sund. 1378: 401.
Rorebrand se Konrad.
Rosenveid se Eggert.
Rothger: 1. R. Biskop, skolemester i Verden,
ærkebiskop Niels af Lunds befuldmægtige
de. 1376: 131. 1377: 234. - 2. R. v. d. Kleye, i Lübeck. 1376: 131.
Rubenow se Gerhard og Herding.
Rud se Jens og Lars.
Rudiger se Kristian.
Rudinghusen se Henrik.
Ruge se Johan.
Rumescotelen se Johan.
Ruser se Niels Jakobsen.
Rust se Robert og Thomas.
Ruyeman se Henrik.
Rügenwalde se Witke.
Rytter se Esger.
Rønnegarve se Branto.
Rønnow se Klaus og Markvard Groper.
S
Sakse Ovesen, ridder, forhen høvedsmand
og dommer i Reval. 1376: 52.
Sakstorp se Svend.
Salomon, fæster i Folkestorp. 1379: 502.
Sane se Povl.
Scarborough se John.
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Schacht se Henning og Henrik.
Schacke se Henneke og Wasmod.
Schaffenrode se Johan.
Schauenburg se Bernhard.
Schele se Henrik.
Scheper se Johan.
Scherer se Nicolaus.
Schlawitz se Johan og Martin.
Schmatzhagen se Gerlak.
Schmewe se Johan.
Schomeker se Ludolf.
Schonelinde se Nicolaus.
Schonenberg se Henrik og Reimar.
Schroder se Wemeke.
Schulenburg se Bernhard.
Schulow se Johan.
Schuppelenberg se Henrik.
Sech se Jens.
See se Bertold og Dankvard.
Segebod: 1. S. Crispin, rådmand i Lübeck.
1376: 5. 1378: 448. - 2. S. Krummedige,
væbner, broder til Erik Krummedige.
1377: 249. 1379: 491, 528.
Segebode se Hartman.
Segefrid se Nicolaus.
Selig se Herman.
Sellentin se Kristian.
Semund Jensen, kannik i Roskilde. 1379:
489.
Sessov se Stefan.
Sidenlif se Johan.
Siger, præst i Roskilde stift. 1377: 212.
Siggen se Henrik.
Sigismund, markgreve af Brandenburg, søn
af Karl 4. 1376: 38, 39, 83. 1378: 427.
Simon: 1. S. Jonsen, søn af Jon Pedersen.
1376: 485. - 2. S. Swerting, borgmester i
Lübeck, broder til Gregor Swerting. 1376:
46, 47, 51, 53. 1377: 256, 271. 1378: 402,
417, 448. 1379: 508.
Sinech se Mads.
Sivaart se Povl.
Si ver t Dosenrode, holstensk væbner. 1376:
6, 7, 9.
Sjunde: 1. S., søn af Niels Gylling af Strø,
broder til Skjelm. 1377: 208. - 2. S., fæster
i Lyngsjö. 1379: 502.
Sjællandsfar se Erik.
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Skåning-Svart

Skåning, Troels Olufsens svend. 1311: 238.
Skaft se Ølrik.
Skarpenberg se Goldskalk.
Skave se Jakob.
Skelhom se Arnold.
Skerf se Godskalk.
Skinner se Jens.
Skjelm: 1. S. Tygesen, søn af Tyge Tolvsen,
nevø af Jens Tuesen af Stårby. 1316-83:
169. - 2. S., søn af Niels Gylling af Strø,
broder til Sjunde. 1311: 208.
Skomager se Erik, Henneke, Lars og Oluf.
Skriver se Henrik, Jens og Klaus.
Skrædder se Jakob, Køneke og Troels.
Skytte se Henrik, Jens, Kristian, Niels og
Thomas.
Skønøf, tjener, hos ærkebiskop Niels af
Lund. 1319: 484.
Slef se Gerike.
Slenter se Henrik.
Slet se Jens og Niels.
Slug se Kristian.
Smaard se Povl.
Smakal se Ludolf og Nicolaus.
Smale Henze, borger i Odense. 1316: 101.
Smantevitz se Johan.
Smed se Godskalk, Jakob, Jens og Niels.
Smeger se Nicolaus.
Smiter se Detlev.
Snafs se Bonde og Otto Bondesen.
Snelze se Didrik.
Snubbe se Peder.
Sofie: 1. S. Holgersdatter, enke efter Oluf
Jensen, ridder. 1319: 531. - 2. S., har skø
det gods til Næstved St. Peders kloster.
, 1311: 315.
Soldere se Henrik og Nosselman.
Solegiis se Jacobus.
Somer se Johan.
Somerstorp se Martin.
Sommer se Peder.
Spaldener se Peder.
Spandow se Frederik og Henneke.
Spegel se Herman.
Spek se Henrik.
Spekker se Henneke.
Sperling se Johan.
Spiker, høvedsmand i Åbenrå. 1311: 295.

Springintgud se Didrik.
Stade se Herder og Radike.
Stake se Lydeke.
Staldsvend se Niels.
Stamp se Detlev.
Star se Age og Niels.
Staverby se Ivan Krummedige.
Staverskov se Jens.
Stefan Sessow, Bertold Wussekes medlover.
1318: 382.
Steffen: 1. S. Livelsen, bevidner Henneke
Spandows godsoverdragelse. 1319: 542. - 2.
S., bymand i Heddinge. 1311: 270.
Sten Basse, ridder. 1311: 257. 1319: 492.
Sten se Oluf Ivarsen.
Sternberg se Henrik og Johan.
Stig Andersen, forhen ridder. 1316: 42, 104.
Stinn se Svend.
Stoet se Johan.
Stolpe se Svend.
Stolte sejens og Johan.
Stoltenberg se Albrecht.
Stormer se Johan.
Stoting se Herman.
Stralendorp se Albert og Henning.
Strange Ebbesen, ridder. 1316: 54.
Strelow se Johan.
Strünken se Gerhard.
Strömekendorp se Peter.
Stubbe se Peter og Timme.
Stud se Niels.
Sture se Niels.
Stød se Peder.
Støt se Harrike.
Suhm: 1. S., den ældre, af Jasmund, søn af
Gutslav Suhm, rügisk ridder. 1318: 378.
1319: 544. - 2. S., søn af Suhm den ældre.
1319: 544.
Suhm se Didrik, Gutslav og Nicolaus.
Sukow se Didrik.
Sulverbemer se Heine.
Suthem se Johan.
Svante Hasse, pommersk væbner, marsk hos
hertug Bugislav 6. 1316: 19.
Swantibor 3., hertug af Stettin, søn af afdøde
hertug Bamim 3., broder til hertug Bugis
lav 7. 1316: 30, 84.
Svart se Helmeke og Reineke.

Svartekop- Torkil
Swartekop se Werner.
Sveder, abbed i Esrom kloster. 1378: 376.
Svend: 1. S., biskop af Børglum. 1376: 17,
23, 40, 54. 1377: 257, 258, 259, 260, 261,
289, 304. - 2. S. Sakstorp, kannik i Lund.
1376: 122. 1379: 484. - 3. S. Eskilsen, Hol
ger Gregersens sognepræst. 1379: 502. - 4.
S. Guldsmed, bymand i Roskilde. 1379:
490. - 5. S. Ingesen, fæster i Hagstad.
1379: 504. - 6. S. Ivarsen, bymand i
Malmø. 1378: 451. - 7. S. Jakobsen, får
gods i pant af Cecilie Tyges. 1376: 71. - 8.
S. Jensen (Jonsen), væbner. 1377: 244, 245.
- 9. S. Jensen, fæster i Åspinge, broder til
Peder Jensen. 1377: 296. - 10. S. Mogen
sen, skøder gods i Bagsværd. 1378: 453. 11. S. Mogensen, fæster i Hagstad. 1379:
504. - 12. S. Pedersen, skøder gods i Bag
sværd. 1378: 453. - 13. S. Pedersen, fæster
i Gringelstad. 1377: 238. - 14. S. Stinn, be
tænkes i Troels Olufsens testamente. 1377:
238. - 15. S. Stolpe, fæster i Nåsum. 1379:
504. -16. S. Vemundsen, besegier brev af
Mogens Hage. 1377: 233. - 17. S., fæster i
Vestanå. 1379: 504.
Swerting se Gregor og Simon.
Swertsliper se Jakob.
Svir se Bonde.
Sønnike Amestsen, væbner. 1376: 100.
T
Tage: 1. T. Mus, fader til Marina. 1379:
484. - 2. T. Uffesen, fader til Bonde Tagesen. 1378: (356).
Tagehat se Peder.
Tammeke Guldsmed, har besiddet gods
sammen med Henrik Ezeel. 1376: 121.
Taskemager se Johan.
Telgite se Evert.
Telse, enke efter Herman Petrinelle. 1376:
101.
Temele, enke efter Johan Ohm. 1376: 115.
Teskow se Herman.
Tesseke Richtestich, lægmand i Roskilde
stift. 1379: 538.
Thienen se Henneke.
Thomas: 1. T., abbed i Løgum kloster.
1376: 100. 1379: 524. - 2. T. v. Hagen,
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broder til Fredebem og Nicolaus v. Hagen.
1377: 224, 281. 1378: 416, 417, 422. 1379:
481, 495, 508. - 3. T. Hvid, borger i Roskil
de. 1378: 357. - 4. T. Ivarsen (Lange),
væbner. 1377: 226. 1378: 429. - 5. T. Kro
ger, lægmand i Roskilde stift. 1379: 535. 6. T. Norttorp, afgiver løfte til rådmændene i Stralsund. 1376: 119. - 7. T. Percy, en
gelsk admiral. 1379: 506. - 8. T. Rust, skad
opkræve afgift af skibsfart. 1379: 506. - 9.
T. Skytte, forhen fæster i Næsby. 1378:
363.
Thom se Gerhard.
Thrøven, betænkes i Troels Olufsens testa
mente. 1377: 238.
Tideke: 1. T. v. Brinke, dræbt i Malmø.
1376: 139. - 2. T. v. Enkendorp, lægmand
i Bremen stift. 1379: 528. - 3. T. Preen,
mecklenburgsk væbner. 1378: 438.
Tideman (se også Didrik): 1. T. Krudener se
Didrik Krudener. - 2. T. Marlow, afgiver
løfte til rådmændene i Stralsund. 1379:
516. - 3. T. v. Unna, se Didrik v. Unna. - 4.
T. Wakker, rådmand i Stettin. 1378: 360,
402. 1379: 508. - 5. T. v. Walle se Didrik v.
Walle. - 6. T. Witte, har gods i Simrishamn. 1376: 118.
Tidsel se Henzeke.
Timme: 1. T. Fastmestorp, har besiddet
gods i Kartofte. 1376: 123. - 2. T. Juncvrowenvord, i Stralsund. 1379: 479. - 3. T.
Kreyenberg, rådmand i Greifswald. 1379:
499. - 4. T. Limbæk, væbner. 1377: 184,
257. 1378: 362. - 5. T. Nielsen, væbner.
1377: 257. - 6. T. Stubbe, dommer, underfoged i Falsterbo. 1378: 466.
Tirbach se Johan.
Torben: 1. T., provst i Salling syssel. 1377:
183. - 2. T. Gunnarsen, har pantsat gods
til biskop Niels af Roskilde. 1377: 341. - 3.
T. Mikkelsen, får tingsvidne på Hids her
redsting. 1379: 554. - 4. T. Pedersen, rid
der, søn af Gyde Lavesdatter, broder til
Kristine og Lave. 1376: 60, 67, 68. 1377:
229, 231, 232, 257. 1379: 504, 548. - 5. T.
Raali, væbner. 1377: 226.
Torkil: 1. T., præst i Svenstrup. 1376: 17. 2. T. Nielsen (Bing) af Gladsax, væbner,
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Torsten- Valdemar

høvedsmand på Ahus, søn af Niels Birger sen. 1376: 18, 34, 40, 60, 67, 68. 1377:
257. 1378: 399, 405, 424, 428. 1379: 502. •
3. T., har ejet gods i Skærup. 1376: 146.
Torsten: 1. T. Nielsen, notar, gejstlig i Sles
vig stift. 1378: 398. - 2. T. Andersen,
præst. 1379: 504. -3. T. Kåre, besegier
brev af Jon, Peder Boie og Mikkel Boldesen
i Store Fuglede. 1376. 90. - 4. T. Kåre, ejer
gods i Førslev ( = nr. 3?). 1376: 159. 1377:
345. - 5. T. Karl, befuldmægtiget for Erik
Pileman. 1378: 371. - 6. T., Troels Olufseno svend. 1377: 238.
Trane se Ivar.
Travelman se Gotfred.
Travendi se Povl.
Trefod se Niels.
Treia se Henneke.
Troels: 1. T., abbed i Næstved St. Peders
kloster. 1378: 393. - 2. T., dekan i Ribe.
1377: 177. - 3. T. Nielsen, kannik i Ribe.
1377: 268. 1378: 429, 435. - 4. T. Ander
sen, afhænder gods til Jens Andersen, rid
der. 1378: 467. - 5. T. Blik, væbner. 1376:
23. - 6. T. Olufsen, broder til Uffe Olufsen
af Lyngby. 1377: 238, 307. - 7. T. Peder
sen, rådmand i Lund. 1378: 437. - 8. T.
Jensen Porse, ejer gods i Vollerslev og Gørslev. 1379: 521, 563. - 9. T. Skrædder,
pantsætter gods til Oluf Krum. 1377: 351.
Trond, ærkebiskop af Nidaros. 1376: 53.
1377: 210.
Trued: 1. T. Hase, væbner. 1377: 257.
1379: 502. - 2. T., fæster i Gonarp. 1379:
504.
Trumpe se Johan.
Tue: 1. T. (i seglet:) Torstensen (Stjerne-Jul),
kannik i Ribe, provst i Varde syssel. 1377:
226. 1378: 365, 380. - 2. T. Nielsen, præst i
Favsing. 1379: 505. - 3. T. Galen, ridder,
gælker i Skåne. 1376: 18, 40, 43 , 60, 67,
68, 85. 1377: 194, 229, 231, 232, 244, 245,
257, 266, 274. 1378: 363, 400. 1379: 504. 4. T. Nielsen, væbner. 1376: 72. 1377:
257. - 5. T. Nielsen, i Nibe. 1376: 155.
Tun se Gerlav.
Tunneke se Peter.
Ture: 1. T. Boesen, væbner. 1377: 257. - 2.

T. Boesen, høvedsmand på Lundenæs
(=nr. 1?). 1377: 295. - 3. T. Gunnarsen,
på Varde sysselting. 1377: 226. - 4. T. Jen
sen, får gods i pant af Bent Byg, ridder.
1379: 521. - 5. T. Knudsen (Dyre), ridder.
1376: 32, 133, 167. 1377: 194, 257, 337.
1378: 412 , 413.
Tusfeld se Bernhard.
Tyge: 1. T., forhen biskop i Ribe. 1376: 23. 2. T. Olufsen, broder i Helligåndshuset i
Lund. 1377: 296. - 3. T. Bay, mageskifter
med Lunde domkirke. 1376: 122. - 4. T.
Puder, høvedsmand på Oresten. 1376: 60,
67, 68. 1377: 257. 1378: 411. - 5. T. Tolvsen, fader til Skjelm Tygesen. 1376-83:
169. - 6. T. Tulesen, væbner. 1377: 296. 7. T. Ympe, besegier brev af Bo Karse.
1378: 364.
Tyre Torvardsdatter, pantsætter gods til Jens
Rødmersen. 1377: 338.
Tzorbendorp se Henrik.
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1376-77: 168. 1377: 282.
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mund. 1376: 38, 39 , 83. 1378: 427. - 2.
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427.
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kogge. 1376: 53.
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Vendelbo se Kristian og Peder.
Wendele, ~Martin Somerstorp. 1376: 113,
114.
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Wemeke: 1. W. Brunswig, »ridemand«.
1379: 494. - 2. V. Schroder, lægmand i
Schwerin stift. 1379: 533.
Werner: 1. W. Axekow, mecklenburgsk rid
der. 1376: 6, 7, 9. - 2. W. v. Barth, aflæg
ger løfte på Konrad Kannengeters vegne.
1379: 499. - 3. W. Albertsen Grot, i Oden
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Westerrode se Johan.
Westfal se Albrecht, Henneke og Henrik.
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V. Pokelenten, biskoppen af Schwerins of
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Heme, borger i Thom. 1377: 309. - 5. V.
v. Horn, borger i Thom ( = nr. 5?). 1378:
379.
Wilken Depenbrok, borger i Roskilde. 1379:
490.
Willem Janssen, købmand i Zierikzee. 1376:
128.
William Korp, engelsk skipper. 1378: 366.
Winrich v. Kniprode, højmester for den ty
ske orden. 1378: 402, 409, 419. 1379: 481.
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6, 7, 9.
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Y
Ympe se Tyge.
Yxendaal se Lars Jensen.
Z
Zabel se Bethemann.
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v. d. Zenen se Henrik.
Zemin se Klaus.
Ziegenbart se Godeke, Jakob og Nicolaus.
Zurow se Johan.
Zutphen se Henrik og Walter.
Züle se Detlev.
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Zynderen se Edelheid.

0
Ølrik Skaft, væbner. 1377: 205, 206.
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457, 484, 508, 568.
Helsinge (Holbo h.): 15.
Helsingør: 224, 281, 497.
Hemmet (N.-Horne h.): 226.
Herluflille (Tybjerg h.): 327, 328.
Herlufmagle (Tybjerg h.): 339.
Hessel (forsv. bebyggelse, Radsted s., Musse
h.): 361.
Hessel (Hids h.): 554.
Hessel, V.- (Hids h.): 554.
Hesselbjerg (Holbo h. ): »283.
Hesselby (V.-Flakkebjerg h.): 531.
Hever (nu Vesterhever og Østerhevet, Ut
holm, Holmbo h., Sdrj.): 368.
Hiddensee kloster (Rügen): 27, 212.
Hids h. (Jylland): 554.
Hildesheim (Tyskland): 168.
Hillerslev h. (Jylland): 54.
Hillested (Fuglse h.): 520.
Himlingøje (Bjæverskov h.): 48.
Hindsgavl (Middelfart): 9.
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Hindsholm (halvø, Bjerge h.): 150, 151, 475.
Hjelmsølille (Tybjerg h.): 433.
Hjerting (Skast h.): 435.
Holbo h. (Sjælland): 15.
Holbæk: 60, 67, 68, 267, 549, 551.
Holeby (Fuglse h.): 333.
Holev (Bjerge h.): 474.
Holland: 126, 302.
Holløse (Merløse h.): 21.
Holløse (0.-Flakkebjerg h.): 317, 318, 393.
Holmby (Frosta h., Skåne): 568.
Holmeja (Bara h., Skåne): 247.
Holsten: 9, 141, 372.
Home (Sallinge h.): 215.
Horns h. (Sjælland): 197.
Horslunde (Lollands N.-h.): 501.
Hov (Ostergotland, Sverige): 26.
Hovby (Fakse h.): 174.
Hunderup (Vennebjerg h.): 54.
Hven (ø, Ronnebergs h., Skåne): 400.
Hvidkilde (Sunds h.): 60, 67.
Hyby (Bara h., Skåne): 239, 246, 247.
Hyllede (Fakse h.): 174.
Hyllested (V.-Flakkebjerg h.): 170, 337.
Hyllie (Oxie h., nu under Limhamn, Skåne):
451, 452.
Håggeryda (O. Gdinge h., Skåne): 231.
Hårlov (Gårds h., Skåne): 34.
Hobek (Holsten): 396.
Høbjerg (Holbo h.): 15.
Høed (Tuse h.): 198.
Hogsma (O. Gdinge h., Skåne): 231.
Højby (Ods h.): 301.
Højet (forsv. bebyggelse, Lollands N.-h.):
140, 501, 562.
Højsager (Lynge-Kronborg h.): 199.
Højstrup (Stevns h.): 266, 356, 548.
Hønborg (Elbo h.): 294.
Horby (Frosta h., Skåne): 247.
Hørsholm (Lynge-Kronborg h.): 40, 83, 86,
257, 276, 288, 400, 454.
Hoxter (Tyskland): 212.

I
Ignaberga (V. Gdinge h., Skåne): 231.
Ingebo (Ostergotland, Sverige): 227.
Isgrannatorp (Gårds h., Skåne): 399, 405,
424, 428.

Itzehoe-Langet, Radsted-
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Itzehoe (Holsten): 491.
Ivetofta (Villands h., Skåne): 504.

J
Jarschenberg (Holsten): 528.
Jasmund (halvø, Rügen): 27, 378, 465.
Jelling syssel (Jylland): 380.
Jermerstorp (forsv. bebyggelse, Holsten): 396.
Jemløse, N.- (Merløse h.): 21.
Jersie (Tune h.): 312, 471.
Jevenstedt (Holsten: 396.
Julita kloster (Södermanland, Sverige): 440.
Jungshoved (Bårse h.): 60, 67, 68.
Jylland (se også Sdrj.): 18, 24, 28, 60, 67, 68,
187, 220, 259, 467, 516.
Järrestads h. (Skåne): 179, 386.
Jølby (Morsø N.-h.): 54.
K
Kåstrup (Ars h.): 132.
Kaathorp (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 15.
Kagerup (Merløse h.): 180.
Kaiserritz (Rügen): 544.
Kalmar (Sverige): 214, 216.
Kalundborg: 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69,
74, 77, 82, 87, 90, 93, 105, 109, 111, 112,
125, 127, 132, 135, 253, 311, 456, 458.
Kalverdanz (Pommern): 241.
Kalø (0.-Lisbjerg h.): 21, 60, 67, 68, 295,
548, 550.
Kammin (Pommern): 212, 222, 397, 431,
523, 525, 533, 535, 536, 537, 538, 539.
Kampen (Hohn h., Sdrj.): 31.
Kampen (Holland): 22, 25, 36, 47, 51, 53,
60, 63, 64, 66, 67, 68, 107, 126, 256, 287,
302, 402, 403, 416, 417, 458, 508.
Kampholma (V. Göinge h., Skåne): 231.
Kannefelle (forsv. bebyggelse ved Freerslev,
Ringsted h.): 315, 316.
Kartofte (Musse h.): 123, 476, 520.
Kating (Garding h., Sdij.): 368.
Katslösa (Ljunits h., Skåne): 229, 236.
Kegborg (forsv. borg, Kegnæs s., Als S.-h.):
295.
Kemberg (Tyskland): 2, 38.
Kertevad (forsv. bebyggelse, Fakse s., Fakse
h.): 470.
Kettholt (forsv. bebyggelse, V. Göinge h.):
231.

Kiel (Tyskland): 9, 508.
'Kindvig (Bårse h.): 133.
Kingston-upon-Hull (England): 287.
Kisserup (Tuse h.): 413.
Knabstrup (Merløse h.): 180.
Kogsted (forsv. gd., Højst s., Slogs h.): 100.
Kolberg (Pommern): 60, 67, 68, 113, 114,
402, 508.
Kolding: 9.
Kongshegnet (ved Roskilde): 196, 357, 369.
Kongstrup (Merløse h.): 161, 344.
Korsør: 60, 63, 67, 68.
Kostræde (Hammer h.): 327, 328.
Kragerup (Løve h.): 32.
Krakow (Pommern): 138.
Krenkerup (Musse h.): 520.
Kristrup (Sønderhald h.): 184, 362.
Krogstorp (Villands h., Skåne): 504.
Kronskamp (Mecklenburg): 138.
Kulm (nu Chelmno, Polen): 60, 67, 68, 91,
93.
Kumled (Lø h.): 524.
Kvanløse (Merløse h.): 353, 551.
Kyllebæk mølle (forsv. mølle, Hammer s.,
Hammer h.): 133.
Kyrkheddinge (Bara h., Skåne): 247.
Kyse (0.-Flakkebjerg h.): 60, 67, 68, 150,
257, 295, 363, 468, 546.
Kærgård (Højer h.): 367.
Kærstrup (forsv. borg, Bregninge s., Sunds
h.): 293, 294.
Kærstrup (Fuglse h.): 503.
Købelev (Lollands N.-h.): 501.
København: 43, 83, 84, 85, 86, 87, 113, 114,
115, 121, 218, 255, 303, (341), 389.
Køge: 311, 494, 496.
Köln (Tyskland): 60, 67, 68, 237, 514.
Køng (Hammer h.): 327, 328.
Königsberg (Østpreussen): 60, 67, 68, 91, 93,
237, 495, 497.

L
Låstrup (Rinds h.): 561 (se også Lauffterp).
Laholm (Halland): 60, 67, 68, 105.
Lancken (Rügen): 186.
Langeland: 6, 7, 24, 60, 67, 68, 281, 294,
417, 501.
Langet, Radsted- (Musse h.): 361.

Lauffterp-Løve h.
Lauffterp (vistnok fejl for Laussterp, Lå
strup, Rinds h.): 154.
Lavø (Holbo h.): 15.
Lergraveholt (forsv. bebyggelse ved Freerslev, Ringsted h.): 315, 316.
Lem, Sd.- (Bølling h.): 527.
Liège (Belgien): 445.
Linå (Gem h.): 155.
Lindberg (Himle h., Halland): 406.
Lindholm, Ny, (ø ved Nyborg el. Bogense?):
302.
Lindholm (Oxie h., Skåne): 18, 60, 67, 68,
512.
Linkôping (Sverige): 214, 216, 217, 219, 223,
227, 250, 251, 292, 298.
Listed (Øster h., Bornholm): 484.
Litha (nu Norrlia og Ôsterlia, Gårds h., Skå
ne): 399, 405, 424, 428.
Litauen: 481.
Livland (Letland): 60, 67, 68, 76, 77, 89, 508.
Ljungby, Trolle- (hovedgård, Villads h.,
Skåne): 504.
Ljungby, Ôstra (Villands h., Skåne): 504.
Ljunits h. (Skåne): 230.
Lockarp (Oxie h., Skåne): 451.
Lolland: 9, 16, 60, 67, 68, 140, 165, 266,
281, 294, 361, 413, 417, 459, 501.
Lomma (Bara h., Skåne): 400.
Lommarp (V. Goinge h., Skåne): 231.
London (England): 418, 419, 436, 555, 558.
Loop (Holsten): 528.
Lousore (ved Holbæk, Merløse h.): 161.
Luggude h. (Skåne): 122.
Lumsås (Ods h.): 166.
Lund (Skåne): 18, 229, 231, 232, 235, 236,
244, 245, 288, 296, 484, 500, 512. - Alle
helgens kloster: 18. — Dekan: 177, 221,
229, 231, 251, 262, 268, 450, 451, 452,
477, 478, 484. - Dominikanerne: 238, 484. Domkirke (St. Laurentius), kapitel og kan
niker: 18, 33, 34, 99, 122, 134, 221, 229,
236, 238, 244, 245, 250, 251, 268, 296,
307, 352, 437, 442, 446, 450, 451, 452,
477, 478, 484, 500, 504, 512, 526. - Fran
ciskanerne: 238, 452, 484. - St. Godehards
kirke: 296. - Helligåndshus: 296. - Kantor:
244, 245, 484, 500. - Kirkeprovins: 33. Lille Vor Frue sogn: 129. - Lundegård:
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500. - St. Peders nonnekloster: 238, 446,
484. - Official: 484. - Provst: 250, 484. Rådmænd, by og borgere: 222, 425, 437,
451, 517. - Sakristan: 484. - Spedalskheds hus: 238. - Stift: 215, 221, 222, 258, 284,
484, 540. - Ærkebiskop: 18, 33, 40, 43, 46,
60, 67, 68, 103, 122, 129, 160, 179, 203,
210, 214, 217, 219, 223, 229, 231, 232,
234, 238, 244, 245, 254, 257, 258, 259,
260, 261, 266, 275, 296, 304, 307, 404,
442, 446, 484, 500, 504, 570. - Ærkedegn:
296, 484, 500.
Lund (Stevns h.): 521.
Lundby (V.-Flakkebjerg h.): 553.
Lundenæs (forsv. borg, ved Skjern): 295.
Lübeck (Tyskland): 4, 5, 16, 35, 42, 51, 65,
74, 75, 76, 78, 89, 92, 94, 97, 98, 104, 105,
108, 126, 192, 256, 281, 308, 326, 402,
417, 423, 436, 439, 447, 448, 495, 497,
507, 508, 513, 559. - Biskop: 3, 42, 104,
108, 222. - Borgmestre, rådmænd, by og
borgere: 2, 5, 25, 42, 46, 47, 50, 51, 53, 56,
59, 60, 63, 64, 67, 68, 74, 75, 76, 78, 89,
94, 97, 98, 104, 126, 192, 193, 211, 218,
220, 256, 271, 272, 281, 299, 302, 308,
360, 395, 402, 403, 416, 417, 420, 436,
448, 458, 508, 555. - Dekan: 290, 310. Dominikanerne: 269. - Domkirke, kapitel
og kanniker: 42, 104, 108, 310, 439. Kæmnerne: 458. - Niederstadtbuch: 10,
88, 101, 131, 175, 201, 255. - Smedegade:
101. - Stift: 31, 431, 525.
Lyby (Nørre h.): 183.
Lyderslev (Stevns h.): 270, 521.
Lüneburg (Tyskland): 508.
Lyngby (Gårds h., Skåne): 307, 352.
Lyngsjö (Gårds h., Skåne): 238, 307, 502.
Lysgård h. (Jylland): 554.
Löddeköpinge (Harjagers h., Skåne): 446,
484.
Lø h. (Jylland): 73.
Løgum (kloster, Lø h.): 73, 100, 524, 529.
Løgum, N.- (Lø h.): 524.
Løjtofte, Lille- (Lollands N.-h.): 501.
Løjtofte s. (Lollands N.-h.): 501.
Løve h. (Sjælland): 132, 136, 243, 356.
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Maas-Odense

M
Maas (flod, Belgien, Holland): 395.
Madeskow (forsv. bebyggelse, Fakse s., Fakse
h.): 174.
Magdeburg (Tyskland): 431.
Magelund (nu Lykkesholm, Vindinge h.):
132.
Maglehem (Gärds h., Skåne): 502.
Maguelonne (Frankrig): 96.
Malmø (Skåne): 68, 130, 134, 139, 193, 201,
228 (note 2), 248, 358, 402, 403, 437, 448,
450, 451, 452, 458, 463, 477, 478, 480,
508, 517, 540. - St. Petri kirke: 437. - Skagemans gård: 463. - Vestergade: 134.
Øvre Malmø: 247.
Mansdala (Gårds h., Skåne): 399, 405, 424,
428.
Marienburg (ved Danzig, Polen): 92, 94,
299, 481, 495, 497.
Meeschendorf (Femern): 439.
Mejlby (Ribe h.): 542.
Melby (Ars h.): 276, 455.
Merløse, Store- (Merløse h.): 413.
Merløse, Tveje- (Holbæk købstads landdi
strikt): 344.
Merløse h.: 180, 344, 371, 413.
Mern mølle (Bårse h.): 133.
Mesing (Hjelmslev h.): 330.
Mesinge (Bjerge h.): 151.
Middelburg (Holland): 60, 67, 68.
Mildsted (S.-Gøs h., Sdrj.): 373, 374.
Minden (Tyskland): 212.
Mjolden (Lø h.): 525.
Mors: 17, 156, 332.
Mullerup (Løve h.): 133.
Mulstrup (Ringsted h.): 327, 328.
Myrarp (V. Göinge h., Skåne): 231.
Myrup (Hammer h.): 327, 328.
Møn (Mønbo h.): 43, 149, 280, 281, 293,
294, 417.
Mønge (Holbo h.): 15.

N
Narbonne (Frankrig): 487.
Nebbe (forsv. borg, Sømme h.): 43, 60, 67,
68.
Nebel (Hillerslev h.): 54.
Nebel, N.- (V. Home h.): 226.

Neble (Slagelse h.): 530.
Neumunster-Bordesholm (kloster, Holsten):
423, 528.
Neustadt (Holsten): 104.
Newcastle-upon-Tyne (England): 128.
Nibe: 155.
Nidaros (nu Trondheim, Norge): 53, 210.
Niendorf (Femern): 439.
Nordborg (Als N.-h.): 295.
Norge: 46, 47, 50, 51, 56, 66, 96, 102, 366,
402, 432, 440, 441, 445, 455, 482, 487,
506, 555.
Normandiet (Frankrig): 395, 402.
Nortorf (Holsten): 423.
Nostrup (Ars h.): 109.
Nyborg: 9, 40, 60, 67, 68, 83, 84, 138, 224,
257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266,
267, 268, 270, 281, 293, 294, 458.
Nybølle (Sallinge h.): 151 (note 1).
Nydala kloster (Småland, Sverige): 547.
Nyhus (forsv. borg ved Flensborg, Sdrj.):
144.
Nykøbing (Falster): 105, 501, 569.
Nyrup (Ars h.): 132.
Nyrup (nu Nyrupgård, Fakse h.): 197, 270.
Næs (nu Lindenborg, Helium h.): 153.
Næsby ved Skoven (Slagelse h.): 137, 428,
444.
Næsby (Tybjerg h.): 363.
Næsbyhoved (Odense h., nu under Odense):
9, 148.
Næstved: 133, 399. - St. Peders kloster: 315,
316, 317, 318, 319, 322, 393, 461.
Nåsum (Villands h., Skåne): 504.
Nåvlinge (V. Gdinge h., Skåne): 231.
Nøbbet (Lollands N.-h.): 501.
Nørhø (Gørding h.): 365.
Nørrejylland: 295.

O
Odden (Jylland, hvor?): 330.
Odense: 143, 434. - Biskop: 40, 60, 67^68,
83, 84, 203, 214, 216, 219, 257, 258, 259,
260, 261, 268, 292, 304, 434, 508. - Borg
mestre, rådmænd, by og borgere: 101,
460. - Dominikanerne: 140. - Foged: 552. Franciskanerne: 459. - St. Knuds kloster:
268, 475. - Prior: 268. - Stift: 31, 214, 215,
268, 439, 525.

Odense h.-Roskilde
Odense h.: 140.
Ods h.: 301.
Oksenbjerg (Nørvang h.): 554.
Olsdorf (St. Peders s. (Utholm), Ejdersted,
Sdrj.): 1.
Olskirke (Bornholms N.-h.): 484.
Omma (Färs h., Skåne): 247.
Omø (ø, V.-Flakkebjerg h.): 281.
Onsjö (Halmstads h., Halland): 185.
Onsjö h. (Skåne): 352.
Opensten (borg, Västergötland, Sverige): 105.
Oppmanna (Villands h., Skåne): 504.
Ordrup, Kongens (Merløse h.): 180.
Orebjerg (Horns h.): 48, 197.
Orlunda (Östergötland, Sverige): 26.
Orup (Tybjerg h.): 339.
Ottersbøl (Lø h.): 525.
Ovstrup (Sønderhald h.): 157.
Oxie h. (Skåne): 247, 437, 451, 452.
P
Paderbom (Tyskland): 212.
Pederstrup (Lollands N.-h.): 171, 172.
Pederstrup (Hammer h.): 327, 328.
Pemau (Letland): 60, 67, 68, 76 (note 2),
189.
Pine mølle (forsv. mølle, Vemmelev s., Sla
gelse h.): 160.
Plennin (Pommern): 138.
Polen: 445.
Preussen: 4, 5, 14, 25, 47, 53, 59, 60, 67, 68,
92, 94, 126, 189, 211, 213, 220, 237, 256,
(281), 287, 299, 302, 355, 359, 395, 402,
415, 416, 417, 436, 441, 447, 448, 481,
495, 497, 506, 508, 555.
Putbus (Rügen): 241, 263.
R
Råby (Frosta h., Skåne): 247.
Rade (Holsten): 396.
Radsted (Musse h.): 361.
Ralswiek (Rügen): 27, 212, 544.
Ramsted (S.-Gøs h., Sdij.): 372, 374.
Ramsø (Ramsø h.): 510.
Ramsø h.: 43.
Randers: 485, 486.
Ratnevitz (forsv. bebyggelse, Sagard s., Rügen): 27.
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Ratzeburg (Lauenburg): 431, 525.
Ravnsborg (forsv. borg., Birket s., Lollands
N.-h.): 9, 60, 67, 68, 293, 294.
Redebas (Pommern): 138, 242, 328.
Redingsdorf (Holsten): 42.
Reerslev (Løve h.): 479.
Rejnstrup (Fakse h.): 469, 470.
Rejnstrup (0.-Flakkebjerg h.): 71.
Rendsborg (Holsten): 31, 279, 396, 528.
Rested (Morsø S.-h.): 156, 332.
Reval (nu Tallinn, Estland): 50, 52, 60, 67,
68, 76 (note 2), 225, 508.
*Reymotorp mølle (Sjælland): 342.
Ribe: 9, 326, 380, 435, 542. ■ Åen: 45. - Bi
skop: 23, 40, 43, 60, 67, 68, 177, 257, 258,
259, 260, 261, 268, 304, 310, 367, 380,
429, 519. ■ Borgen: 9, 295, 429, 435. Borgmestre, rådmænd, by og borgere: 45,
55, 286, 306, 518, 519, 525. - Byting: 45,
306. - Dekan: 177. - Domkirke (Marie eller
Vor Frue), kapitel og kanniker: 45, 55,
226, 268, 289, 306, 365, 367, 380, 429,
435, 518, 519, 525, 527, 542. - Grønnega
de: 45. - Helligåndshospitalet: 289. - Kan
tor: 380. - Kommenda tor: 542. - Pughus:
525. - Stift: 55, 525. - Ærkedegn: 55, 268,
380, 519. - Østerport: 527.
Riga (Letland): 60, 67, 68, 76 (note 2), 189,
359, 431, 508.
Ring (Hammer h.): 383, 407, 492.
Ringebæksleje (forsv. bebyggelse ved Brønd
by Strand, Brøndbyvester s., Smørum h.):
44.
Ringsted: 32, 180, 181, 371, 394, 496, 510. Landsting: 318, 371.
Rise, Store- (Ærø h.): 268.
Rollerup (forsv. bebyggelse ved Valdemarskilde, St. Peders landsogn, Slagelse h.):
565.
Rom (Italien): 190, 210, 216, 222, 223, 234,
240, 310, 397, 431, 432, 493, 532, 533,
535, 536, 537, 538, 539.
Roskilde: 18, 102, 103, 191, 194, 195, 196,
107, 198, 215, 276, 324, 329, 357, 369,
424, 462, 490, 515, 548, 550. - St. Agnete
kloster: 13, 196, 357, 364, 369, 433, 515. Biskop: 27, 37, 40, 43, 46, 47, 60, 67, 68,
87, 109, 133, 136, 137, 161, 162, 163, 164,
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Rostock-Skodborg

180, 181, 191, 194, 195, 196, 198, 200,
212, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 277,
304, 310, 311, 317, 344, 369, 378, 381,
382, 496, 508, 544, 546, 550, 564. - By og
borgere: 43, 194, 357, 397, 490, 498, 523,
525, 535, 536, 538, 539. - St. Clara kloster:
103, 277, 280. - St. Dionysius kirke: 215. Domkirke, kapitel og kanniker: 32, 43, 44,
208, 262, 321, 322, 454, 456, 489, 549. St. Ibs kirke: 498. - Kantor: 208, 489. - Of
ficial: 212. - Provst: 489. - Stift: 27, 212,
216, 261, 262, 275, 290, 291, 397, 431,
523, 525, 532, 533, 535, 536, 537, 538,
539. - Vindebodeme: 498. - Ærkedegn:
489, 498, 515.
Rostock (Mecklenburg): 5, 12, 25, 47, 49,
51, 53, 58, 60, 67, 68, 112, 138, 139, 228,
256, 273, 282, 360, 335, 386, 387, 398,
402, 403, 417, 431, 448, 458, 488, 508.
Rugtved (forsv. borg, Albæk s-, Dronning
lund h.): 264, 295.
Ryd kloster (Husby h., Sdrj.): 525.
Ryde (Ginding h.): 23.
Rydhave (Ginding h.): 187.
Rügen (Tyskland): 19, 43, 212, 544.
Rävige (Faurås h., Halland): 526.
Rønne: 442.
Rønnebæk (Hammer h.): 169, 327, 328.
Rønnede (Fakse h., nu Tybjerg h.): 174.

S
Såne (Lynge-Kronborg h.): 376.
Sachsen (Tyskland): 4.
Sagard (Rügen): 544.
Sageby mølle (nu Sageby Møllegård, Bårse
h.): 133.
Sahl (Ginding h.): 23.
Sahrensdorf (Femern): 439.
Salling syssel (Jylland): 183.
Salomons kapel (Bornholms N.-h.): 484.
Saltø (0.-Flakkebjerg h.): 334, 335.
Samotitz (Rügen): 186.
Samsø: 60, 67, 68.
Sandby (Tuse h.): 111, 125, 127.
Sandvig (Bårse h.): 133.
Sandvik (Villands h., Skåne): 504.
Satserup (Frosta h., Skåne): 247.
Scarborough (England): 506.

Schalkeborch (forsv. bebyggelse, Holsten):
396.
Schlavitz (Rügen): 536.
Schwerin (Mecklenburg): 57, 177, 212, 398,
427, 431, 439, 523, 525, 533.
Sejerø (Skippinge h.): 9.
Sejling (Hids h.); 554.
Sigtuna (Sverige): 260, 304.
Simlinge (Vemmenhögs h., Skåne): 247.
Simrishamn (Skåne): 118, 256, 386, 404.
Sjælland: 32, 43, 44, 48, 60, 67, 68, 111,
125, 127, 158, 265, 327, 356, 363, 369,
371, 413, 479, 484, 496, 521, 548, 550. Landsting (se også Ringsted): 32, 48, 133,
206.
Sjörröd (Stoby s., V. Göinge h., Skåne): 231.
Sjörup (Ljunits h., Skåne): 34.
Skåne: 12, 18, 47, 51, 56, 59, 63, 75, 78, 89,
92, 124, 128, 142, 193, 220, 237, 256, 281,
287, 360, 366, 399, 400, 402, 403, 405,
417, 418, 419, 421, 422, 424, 428, 436,
458, 483, 497, 506, 507, 508, 509, 513,
517, 534, 540, 543, 555, 556, 557. - Fed:
256, 403. - Fogeder: 53, 256, 281, 403,
417, 421, 422, 497. - Gælker: 40, 43, 194,
229, 231, 232, 244, 245, 257, 266, 363,
400, 504. - Skånemarkedet: 51, 105, 106,
192, 193, 256, 403, 417.
Skanderborg: 60, 67, 68, 295.
Skanør (Skytts h., Skåne): 68, 105, 106, 192,
193, 375, 403, 425, 426, 430, 458, 540. Borgen: 402, 403. - Vor Frue Kirke: 258.
Skara (Sverige): 210, 305.
Skast (Højer h.): 100.
Skast h.: 429, 435.
Skellerup (Gem h.): 467.
Skellerød (Ringsted h.): 394.
Skenkelsø (Lynge-Frederiksborg h.): 484.
Skensved, Lille- (Ramsø h.): 340.
Skepparslöv (Gårds h., Skåne): 399, 405,
424, 428.
Skerne (Falsters N.-h.): 562.
Skibelund (forsv. bebyggelse, Gloslunde s.,
Lollands S.-h.): 501.
Skivehus (nu under Skive købstad): 183.
Skjoldenæs (Ringsted h.): 257, 548.
Skodborg (forsv. borg, Vejen s., Malt h.):
295.

Skotland-Søholm
Skotland: 256, 403, 543.
Skovby (Skovby h.): 31.
Skovhuse (Bårse h.): 363.
Skovlunde (Smørum h.): 181.
Skovsbo (vistnok Bjerge h.): 151 (note 1).
Skullerup (nu Skullerupholm, Volborg h.):
48, 194, 400.
Skytts h. (Skåne): 247, 517.
Skyttsiehage (ved Falsterbo, Skytts h., Skå
ne): 444.
Skänninge (Östergötland, Sverige): 26.
Skærskov (Hids h.): 554.
Skærup (Holmans h.): 146.
Skättilljunga (Gårds h., Skåne): 34.
Skørpinge (V.-Flakkebjerg h.): 137.
Slagelse: 40, 43, 136, 137, 205, 243, 345,
351, 407, 472, 546.
Slagelse h.: 412, 530.
Slangerup (Lynge-Frederiksborg h.): 199,
200, 515.
Slesvig (Sdrj.): 31, 249, 398, 423. - Biskop: 3,
278, 279, 305, 368, 372, 373, 374, 484,
559. - Borgmestre, rådmænd, by og borge
re: 31, 525. - Domkirke, kapitel og kanni
ker: 31, 35, 55, 249, 278, 374, 377, 398. Kantor: 278, 290. - Provst: 55, 249, 310,
398. - Skatmester: 398. - Skolemester: 398. Stift: 29, 31, 52, 398, 525.
Smørum h.: 181.
Snertinge (Hammer h.): 383, 407.
Snesere (Bårse h.): 364.
Sokkelund h.: 200, 208.
Sompn (måske Småland, Sverige): 547.
Sonnerup (Ods h.): 166.
Sorø kloster: 275, 290, 291, 324, 455, 462,
531.
Spannarp (Himle h., Halland): 526.
Stårby (Bårse h.)^ 169, 363.
Staberdorf (Femern): 439.
Stade (Tyskland): 508.
Stargard (Pommern): 60, 67, 68.
Stavern (Holland): 60, 67, 68.
Stegeborg (forsv. borg, Stege, Møn): 293,
294, 492.
Stelling (Tyskland): 511.
Sternberg (Mecklenburg): 28.
Stettin (Pommern): 25, 47, 60, 67, 68, 256,
360, 402, 423, 508.
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Stevns h.: 266, 270, 521.
Stockholm (Sverige): 271.
Stormam (Tyskland): 141.
Stralsund (Tyskland): 5, 14, 25, 30, 46, 47,
50, 51, 53, 60, 63, 64, 67, 68, 70, 75, 79,
94, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 178, 211, 213, 242, 256, 281, 299,
309, 313, 355, 359, 360, 370, 378, 379,
381, 382, 388, 389, 390, 391, 392, 401,
402, 409, 416 417, 448, 458, 479, 484, 508,
516, 540.
Strelitz (Mecklenburg): 83, 84, 86.
Strietfeld (Mecklenburg): 28, 49, 58, 85, 87,
177, 273.
Stripperup (forsv. bebyggelse ved Holbæk):
161.
Strø (Strø h.): 208.
Strøby (Tune h. el. Stevns h.): 60, 67.
Stubber kloster (Ginding h.): 23, 380.
Stubberup (Fakse h.): 174.
Ståvie (Toma h., Skåne): 238.
Ståvie (Toma h. el. Skytts h., Skåne): 484.
Sundbylille (Lynge-Frederiksborg h.): 515.
Svanholm (Horns h.): 40, 257.
Svavsted (S.-Gøs h., Sdrj.): 372, 374.
Svedala, Lilla (Oxie h., Skåne): 247.
Svendborg: 175, 202.
Svendstrup (Ginding h.): 380.
Svensköp (Frosta h., Skåne): 247.
Svenstorp (Gårds h., Skåne): 399, 405, 424,
428.
Svenstrup (Homum h.): 17.
Sverige: 56, 57, 59, 96, 102, 216, 260, 304,
432, 440, 482, 487, 514.
Svindinge (Gudme h.): 147, 384.
Svinninge (Tuse h.): 408.
Sülz (borg, Mecklenburg): 57.
Systofte (Falsters S.-h.): 503.
Süsel (Holsten): 42.
Sæbygård (Løve h.): 132, 549.
Såby (Rönnebergs h., Skåne): 400.
Säckestad (Västergötland, Sverige): 305.
Søbo (Sallinge h.): 151 (note 1).
Søborg (Holbo h.): 60, 67, 68, 400.
Søby, N.- (Asum h.): 151 (note 1).
Söderköping (Sverige): 26.
Søgård (Lundtofte h.): 295.
Søholm (Stevns h.): 521.
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Sømme h.-Utterslev

Sømme h.: 43.
Sønderborg: 295, 326.
Sønderhald h.: 184, 362, 505.
Sønderjylland: 6, 7, 295.
Søndringtavl (måske Søndertavl, Højer h.):
367.
Sorby (V. Gdinge h., Skåne): 231.
Sørup (Ringsted h.): 32.
Søstrup (Merløse h.): 21.
T
Tåmborg (Slagelse h.): 416.
Tårnby, Store- (Bjæverskov h.): 48.
Tårup (Bjerge h.): 151.
Tårup (Vindinge h.): 147.
Tåsinge (ø, Sunds h.): 9, 202, 293, 294.
Tåstrup (nu under Holbæk); 161, 344.
Tangå (Gudme h.): 147.
Tangermiinde (Tyskland): 293, 294, 295.
Tejarp (Bara h., Skåne): 247.
Terp (Gørding h.): 226.
Terpgård (Gørding h.): 226.
Terpmark (Gørding h.): 226.
Teutenwinkel (Mecklenburg): 49, 58, 83, 84,
86, 138, 177.
Themsen (flod, England): 555.
Thom (nu Torun, Polen): 51, 60, 67, 68, 91,
92, 93, 237, 309, 313, 360, 379, 402, 409,
457, 481, 495, 497, 508.
Thy: 23, 209.
Thy syssel (Jylland): 54.
Tibberup (Lynge-Kronborg h.): 199.
Tibirke (Holbo h.): 15.
Tjæreby (V.-Flakkebjerg h.): 474, 553.
Tjømeby (Lollands N.-h.): 501.
Tobo (Ostergotland, Sverige): 227.
Toelt (Lynge-Kronborg h.): 199.
Tollarp (Gårds h., Skåne): 247.
Tollund (Hids h.): 554 (note 2).
Tolstrup (Bårse h.): 363.
Tommerup (Tommarp, Jårrestads h., Skå
ne): 179, 386.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne):
179, 404.
Torp, V. (Vemmenhogs h., Skåne): 247.
Torp, O. (Vemmenhogs h., Skåne): 247.
Torstrup (Ø.-Home h.): 226.
Torstrup (forsv. bebyggelse, Skallerup s.,
Vennebjerg h.): 173.

Torup (Halmstads h., Halland): 493.
Tosterup (Ingelstads h., Skåne): 34.
Tranebøl (Ny h., Sdrj.): 249.
Tranekær (Langelands N.-h.): 60, 67, 68,
293, 294.
Trave (flod, Tyskland): 513.
Trelleborg (Skytts h., Skåne): 105, 116, 130,
256.
Trentze (forsv. sø ved Rade, Holsten): 396.
Tribsees (del af Pommern): 439.
Troelstrup (vistnok Års h.): 257.
Trudsholm (Gjerlev h.): 295.
Trudstolpe (Musse h.): 566.
Trælløse (Tybjerg h.): 316, 317, 318, 319,
320, 393.
Trøjborg (Tønder h.): 295, 524.
Tullstorp (V. Gdinge h., Skåne): 231.
Tuse h.: 111, 125, 127, 198.
Tybjerg h.: 363, 371, 393, 433.
Tygestrup (nu Kongsdal, Merløse h.): 90.
Tyskland: 6, 43, 46, 57, 102, 105, 189, 293,
355, 403, 409, 418, 432, 445, 514, 555,
557. - Den tyske Orden: 419. - Johanniter priorat: 514.
Tystofte (V.-Flakkebjerg h.): 531.
Tystrup (Fakse h.): 174.
Tångelsås (Frosta h., Skåne): 235.
Tønder: 73, 295.
Tønning (Sdrj.): 368.

U
Udlejre (Ølstykke h.): 414.
Udstolpe (Musse h.): 140, 257, 501.
Uglerup (Tuse h.): 413, 510.
Ullerslev (Vindinge h.): 151 (note 1).
Ullerup (Skam h.): 151 (note 1).
Ulstrup (forsv. bebyggelse ved Holbæk, Mer
løse h.): 161, 344.
Ulvåsa (Ostergotland, Sverige): 214.
Undløse (Merløse h.): 261.
Ungarn: 445.
Uppsala (Sverige): 210, 214, 216, 217, 223,
250, 251, 260, 304, 305.
Uskov (ved Villestrup, Odense h.): 140.
Utholm (Ejdersted, Sdij.): 368.
Utrecht (Holland): 60, 67, 68.
Utterslev (Lollands N.-h.): 501.

Våbensted-Zuidersøen
V og W
Våbensted (Musse h.): 566.
Vålse (Falsters N.-h.): 16, 354.
Våmb (Fårs h., Skåne): 247.
Vånga (Villands h., Skåne): 504.
Vårfruberga kloster (Södermanland, Sveri
ge): 482.
Vadstena (Sverige): 185, 203, 214, 216, 217,
219, 292, 493.
Valby (Holbo h.): 15.
Wales (England): 256, 403, 508.
Vallåkra, N. (Luggude h., Skåne): 122.
Vallekilde (Ods h.): 208.
Vallø (Bjæverskov h.): 149, 150, 151, 257.
Valsømagle (Ringsted h.): 182.
Vandet, V.- (Hillerslev h.): 54.
Vanered (Arstads h., Halland): 185.
Vangede (Sokkelund h.): 208.
Vanløse (Alsted h.): 414.
Vanneberga (Villands h., Skåne): 504.
Vanstadtorp (Fårs h., Skåne): 352.
Vapnö (Halmstads h., Halland): 493.
Varberg (Halland): 18, 60, 67, 68, 75, 78,
79, 80, 81, 91, 107, 204, 207, 225, 233,
252.
Varde: 226, 295, 429.
Varde syssel (Jylland): 226, 365, 380.
Wamekwitz (Rügen): 544.
Warnemünde (Mecklenburg): 273.
Vedby, S.- (Falsters S.-h.): 503.
Veddige (Viske h., Halland): 406.
Vejlegårds mølle (forsv. mølle, Sømme h.):
44.
Weichsel (flod, Polen): 513.
Weiden (Tyskland): 38, 39, 41.
Vejby (Holbo h.): 15.
Vemmenhögs h. (Skåne): 247.
Vendsyssel (Jylland): 209, 289.
Venedig (Italien): 555.
Verden (Tyskland): 131, 525.
Vesborg (forsv. borg, Samsø): 60, 67, 68.
Westenbrügge (Mecklenburg): 49, 177.
Vesterbo (Lollands N.-h.): 501.
Westminster (England): 128, 418, 419, 506,
543.
Viborg: 516, 525. - Biskop: 40, 60, 67, 68,
183, 257, 258, 259, 260, 261, 304. - Dom
kirke, kapitel: 190. - Landsting: 24. Provst: 190. - Stift: 525.
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Villands h. (Skåne): 504.
Vindeby (Lollands N.-h.): 501.
Vinninge (Bara h., Skåne): 247.
Vinningetorp (Bara h., Skåne): 247.
Vinslöv (V. Göinge h., Skåne): 231.
Visby (Gotland, Sverige): 65.
Wismar (Mecklenburg): 4, 5, 25, 47, 51, 60,
67, 68, 256, 274, 360, 402, 403, 417, 448,
458, 508.
Wittenburg (Mecklenburg): 427.
Vittskövle (Gårds h., Skåne): 502.
Vitzdorf (Fernem): 439.
Vivede (Fakse h.): 470.
Wolgast (Pommern): 508.
Vollerslev (Bjæverskov h.): 563.
Vollerwik (Garding h., Sdrj.): 368.
*Vorchtorp (forsv. bebyggelse, Tuse h.):
353.
Vordingborg: 43, 46, 47, 49, 53, 60, 67, 68,
282, 291, 311, 328, 405, 492, 501, 546,
548.
Vrads h.: 554.
Vram, V. (Gårds h., Skåne): 34.
Vram (V. el. Ö. Vram, Gårds h., Skåne):
399, 405, 424, 428.
Vridsløse (0.-Flakkebjerg h.): 323.
Värlinge, V. (Skytts h., Skåne): 517.
Värpinge (Bara h., nu Toma h., Skåne):
245.
Värö (Viske h., Halland): 406.
Våstanå (Villands h., Skåne): 504.
Växjö (Sverige): 222, 223.

Y
Yarmouth, Great (England): 543.
Yddinge (Bara h., Skåne): 247.
Ystad (Skåne): 105, 117, 119, 120, 256, 484.
Yxneslätt (vistnok Oxie h. el. Bara h., Skå
ne): 247.

Z
Zeeland (Holland): 126, 128, 302.
Zierikzee (Holland): 25, 60, 67, 68, 128, 252,
253, 458.
*Zonekyni (befæstning, måske Sønnikes be
fæstning, Sdrj.): 295.
Zuidersøen (Zuiderzee, Holland): 4, 5, 25,
47, 60, 67, 68, 256, 436, 508.
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Zutphen-Øverup

Zutphen (Holland): 51, 60, 67, 68, 402, 508.
Zwijn (Belgien): 395, 402.
Zwolle (Holland): 60, 67, 68.
Æ
Æbelholt kloster (Strø h.,): 199, 283, 532.
Ærø (ø ved Fyn); 9, 268.
Äspinge, Västra (Frosta h., Skåne): 296.
Äspinge (Frosta h., Skåne): 247.
0
Øksendrup (Gudme h.): 147, 384.
Ølstykke (Ølstykke h.): 414.
Øm kloster (Tyrsting h.): 152.
Önsvala (Bara h., Skåne): 247.
Ørathorp (forsv. bebyggelse, Västergötland,
Sverige): 411.

Orby (Våstergotland, Sverige): 411.
Oresten (Marks h., Våstergotland, Sverige):
60, 67, 68, 411.
Øresund: 56, 189, 395, 402, 508, 558.
Orkelljunga (Norra Asbo h., Skåne): 400.
Ørkild (nu under Svendborg): 9, 60, 67, 68.
Ømehoved (forsv. gård, Kristrup s., Sønder hald h.): 184, 362.
Ørsted (Ramsø h.): 564.
Øsel (ø, Estland): 29, 35, 96, 278, 487.
Oslov (Onsjd h., Skåne): 352.
Osterslov (Villands h., Skåne): 504.
Østringtavl (Højer h.): 367.
Østrup (Sømme h.): 37, 191.
Øverup (0.-Flakkebjerg h.): 71.

