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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE
Aakjær, Svend, Maal og Vægt. Kbh., Oslo,
Sthlm. 1936. (Nordisk Kultur XXX).
Åkjærske reg. = RA. De ældste Arkivregistra
turer. Registratur over Breve paa Aakjær
1611 (og 1591), trykt ÆA. II 113-66.
Alborghus reg. = RA. De ældste Arkivregistra
turer. Registratur over Breve paa Aalborghus (1573 og 1578), trykt ÆA. III 1-76.
Acta pontificum Danica. I-VII. Kbh. 1904-43.
Albrectsen, Esben, Herredømmet over Søn
derjylland 1375-1404. Studier over Hertug
dømmets lensforhold og indre opbygning
på dronning Margrethes tid. Kbh. 1981.
Alling kl. reg. = RA. De ældste Arkivregistra
turer. Alling Klosters Registratur (1580),
trykt ÆA. II 167-94.
Anne Krabbes kopibog, Kgl. Bibi., Kbh., GI.
kgl. Saml. 844, 2°.
Antvorskov kl. reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Antvorskov Klo
sters Breve (1607), trykt ÆA. IV 57-274.
B 29. Sv. RA. »Specification uppå dhee breef
och documenta, som till Lunde dombkyrckio tillhöriga finnas« (før 1693)
(= Skånebrevsfortegnelsen).
B 30. Sv. RA. »Extracter af åthskillige breef«
(omkr. 1685). Udkast til B 29, Sv. RA.
Blomberg, Aa. F., Faaborg By's Historie. I-II.
Faaborg 1955-56.
Brémond-Ripoll, Bullarium = Bullarium ordinis fratrum prædicatorum ... opera Thomæ
Ripoll ... ac ... a Antonino Brémond. I-VI.
Rom 1729-35.
Bruun, H., Abraham Brodersen, Historisk
Tidsskrift 11. rk. Ill, 1950, 48-136.
Christensen, Aksel E., Kalmarunionen og nor
disk politik 1319-1439. Kbh. 1980.
Christensen, C.A., Arnsholm og Valdemar
Sappi. Et nordslesvigsk drama fra Valdemar
Atterdags tid, Festskrift til Johan Hvidtfeldt,
Tønder 1978, 39-52.

Christensen, William, Dansk Statsforvaltning i
det 15. Århundrede. Kbh. 1903/genoptrykt
1974.
Clem. = dementis papae V. Constitutiones.
Udg. af E. Friedberg, Corpus Iuris Canoni
ci II 1130-1200.
DAA. = Danmarks Adels Aarbog I ff. Kbh.
1884 ff.
Danmarks gamle Købstadlovgivning. I-V.
Udg. E. Kroman. Kbh. 1951-61.
Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk ved
Erik Kroman og Stig Juul. I-III. Kbh. 194548.
Danmarks Kirker I ff. Udgivet af Nationalmu
seet 1933 ff.
DAS. = Danske adelige Sigiller fra XIII og XIV
Aarhundrede ved Henry Petersen. Kbh.
1897.
Dipl. Christierni Primi = Diplomatarium
Christierni Primi. Samling af Aktstykker,
Diplomer og Breve, henhørende til Kong
Christiern den Førstes Historie. Ved Hans
Knudsen. Udg. af C.F. Wegener. Kbh.
1856.
Dipi. Dan. = Diplomatarium Danicum. 1.
Række I-VII. 2. Række I-XII. 3. Række I-IX.
4. Række 1-VL Kbh. 1938 ff.
Dipl. Svec. = Diplomatarium Svecanum I ff.
Sthlm. 1829 ff.
DRB. = Danmarks Riges Breve udg. af Det
Danske Sprog- og Litteraturselskab. 1.-4.
række. Kbh. 1938 ff.
Dudszus, Alfred m. fl., Das grosse Schiffsty
penbuch in allen europäischen Seespra
chen nebst vollständigen Erklärungen. IVII. Hamburg und Halle 1793-96.
E 102 a = »Excerpta diplomatum. E 102 a.
Biörners m.fl. Extracter« (omkr. 1685).
Udkast til B 29, Sv. RA.
Eline Gøyes jordebog, RA. Mourids Olsen
Krognos’ arkiv; trykt i Fru Eline Gøyes Jor-
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debog med tilhørende Brevuddrag, udg. af
A. Thiset. Kbh. 1892.
Erslev, Testamenter = Testamenter fra Dan
marks Middelalder. Udg. af Kr. Erslev. Kbh.
1901.
Esrombogen = E donatione Variorum 140,4°,
Kgl. Bibi., Kbh.
Extravag. comm. = Extravagantes decretales,
quae a diversis Romanis pontificibus post
sextum emanaverunt, udg. af E. Friedberg,
Corpus luris Canonici II 1237-1312.
Extravag. Iohannis XXII = Extravagantes tum
viginti d. Ioannis papae XXII. tum commu
nes. Udg. af E. Friedberg, Corpus luris
Canonici II 1201-36.
Fehling, E.F., Lübeckische Ratslinie von den
Anfängen der Stadt bis auf die Gegenwart.
Lübeck 1925 (Veröffentlichungen zur
Geschichte der Freien und Hansestadt
Lübeck VII,1).
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 Aemi
lius Friedberg. I-II. Leipzig 1879-81; foto
grafisk optryk Graz 1959.
Friederici, A., Das Lübecker Domkapitel im
Mittelalter 1160-1400. Neumünster 1988.
(Quellen und Forschungen zur Geschichte
Schleswig-Holsteins 91 ).
Gammeldanske Diplomer. Gruppe A. Den
middelalderlige overlevering. 1. rk. I-IV.
1364-1410. 2. rk. I-IV. 1411-1435. Duplike
ret til brug for Ordbog over det ældre dan
ske Sprog. 1959-69.
Goetze, P. von, Albert Suerbeer, Erzbischof
von Preussen, Livland und Ehstland. St.
Petersburg 1854.
Grotefend, H., Taschenbuch der Zeitrech
nung des deutschen Mittelalters und der
Neuzeit, entworfen von . Zehnte erwei
terte Auflage. Hannover 1960.
Hamsfort = Cornelius Hamsfort, Chronologia
Rerum Danicarum Secunda. Afskrift i Upp
sala Univ. Bibl. De la Gardies Donation 2529, fotografi på Kgl. Bibl., Kbh., ms. phot.
67,2°, trykt SRD. I 266-334.
Hanserec. = Die Recesse und andere Akten

der Hansetage. I ff. Leipzig 1870 ff.
Hans. UB. = Hansisches Urkundenbuch. I ff.
Halle 1876 ff.
Hinschius = Hinschius, P., Das Kirchenrecht
der Katholiken und Protestanten in
Deutschland I-VI. Berlin 1869-97/genoptrykt 1959.
Hist, tidskr. f. Skåneland, utg. af Martin och
Lauritz Weibull. I-VII. Lund 1903-21.
Hiärns Collectanea i Riga.
Hofman, Fundationer = Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og
Gavebreve, som forefindes udi Danmark og
Norge.Udg. Hans de Hofman. I-XI. Kbh.
1755-80.
Jessen, Willers, Das Siegel der Stadt Eckern
förde, Die Heimat: Zeitschrift des Vereins
zur Pflege der Natur- und Landeskunde in
Schleswig-Holstein XXXXIII 1933, Neu
münster 1933, 187-192.
Kalundborgske registratur (1476) = RA. De
ældste Arkivregistraturer. Kalundborgske
Registratur 1476, trykt ÆA. I 1-86.
Kalundborgske registratur (1551) = RA. De
ældste Arkivregistraturer. Registratur over
Brevene paa Folen paa Kalundborg 1551,
trykt ÆA. IV 1-81.
Kult. Leks. = Kulturhistorisk leksikon for nor
disk middelalder. I-XXI1. Kbh. 1956-78.
Kammereirechnungen der Stadt Hamburg.
I-X. Hamburg 1869-1951.
Langebek = Langebeks Diplomatarium, RA.
Liber daticus Roskildensis. Roskilde Gavebog
og Domkapitlets Anniversarieliste. Af Al
fred Otto, S. J., Kbh. 1933.
Lundebogen = Sv. RA. Registrum ecclesie
Lundensis (1494), fotostatkopi i DSLs
arkiv.
Lundegårds reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Lundegårds Bre
ve (1555 og 1577), trykt ÆA. IV 291-364.
Lübben, A., Mittelniederdeutsches Handwör
terbuch. Vollendet von C. Walther. Leipzig
1888/reproudgave Darmstadt 1980.
Løgumbogen = Kgl. Bibl., Kbh. Ny kgl. Sami.
881,2° = ms. phot. 45,2°.
Maastrichts Lang Verdragboek, håndskrift i
Maastricht byarkiv.
Maribo kl. reg. = RA. De ældste Arkivregistra-
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turer. Registratur over Maribo Klosters Bre
ve 1624, trykt ÆA. III 251-312.
Mekl. UB. = Meklenburgisches Urkundenbuch. I ff. Schwerin 1863 ff.
Molbech og Petersen = Udvalg af hidtil utryk
te Danske Diplomer og Breve fra det XIVde, XVde og XVIde Aarhundrede, udg. af
C. Molbech og N. M. Petersen. Kbh. 1858.
Niederstadtbuch i Lubeck Stadtarchiv.
Neovius, A., Medeltidsakter = A. Neovius,
Akter och Undersokningar rorande Fin
lands Historia intil år 1401. Historiallinen
Arkisto XXIII: 1:3. Helsingfors 1912.
Niels og Otto Krags våbenbog i rigsarkivet.
Næstved kloster registratur = Næstved Skt.
Petri Klosters Registratur (Næstved Gave
bog) 1528, Herlufsholm Bibliotek = Kgl.
Bibi. ms. phot. 11,2°, trykt SRD. IV 335-406.
Odense St. Hans klosters registratur, Registra
tur over Breve i Odense St. Hans Klosters
Arkiv (1558), trykt ÆA. V 603-42.
Odense St. Knuds klosters registratur (1548),
trykt ÆA. V 175-269.
Pavelige kopibøger = Registra Lateranensia
og Registra Vaticana, Vatikanarkivet.
Pavelige obligationsregistre = Obligationes et
solutiones, Vatikanarkivet.
Pavelige supplikregistre = Registra supplicacionum, Vatikanarkivet.
Reg. Dan. = Regesta diplomatica historiæ
Danicæ. I. Kbh. 1847.
Reg. Dan.* = Regesta diplomatica historiæ
Danicæ. Series 2. I. Kbh. 1889.
Registratur over breve på Stjernholm (1624) i
Stjernholm lens regnskaber i RA.
Registratur over brevene på Vallø (1541),
trykt A. Thiset, Danske Adelige Brevkister,
Kbh. 1897, 126-165.
Registratur over breve på Vordingborg og Ka
lundborg (15. årh.), trykt ÆA. V 1-8.
Registratur over hr. Folmer Jakobsen Lunges
breve, trykt A. Thiset, Danske Adelige Brev
kister, Kbh. 1897, 9-19.
Reinfeld klosters registratur i RA. De sønder
jyske fyrstearkiver.
Rep. = Repertorium diplomaticum regni
Danici mediævalis. Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen, udg. af Kr.
Erslev. I-IV. Kbh. 1894-1912.

IX

Rep. 2. rk. = Repertorium diplomaticum reg
ni Danici mediævalis. Series secunda. For
tegnelse over Danmarks Breve fra Middel
alderen. 2. Række, udg. v. W. Christensen.
1-1X. Kbh. 1928-39.
Resens Atlas = Peder Hansen Resen, Atlas
Danicus, tabt, bearb. Kgl Bibi., E Donatione
Variorum 19,2° (ca. 1690) og GI. kgl. Saml.
724,4°.
Roskildegårds reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Breve paa Roskildegaard (c. 1570), trykt ÆA. III 313-74.
Röding, Johann H., Allgemeines Wörterbuch
der Marine in allen europäischen See
sprachen nebst vollständigen Erklärungen.
I-VII. Hamburg, Halle, Leipzig 1793-96.
Schlesw.-Holst. Reg. u. Urk. = Schleswig-Hol
steinische Regesten und Urkunden. VI-VII.
Neumünster 1962-80.
Schrøder, Aug. Meddelelser om Faaborg
Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. Faaborg
1866.
Schrötter, Fr. v., Wörterbuch der Münzkun
de. Berlin 1930.
Silkeborgske reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registratur over Brevene paa Sil
keborg 1558, trykt ÆA. II 1-111.
Skånebrevsfortegnelsen, se B 29, B 30, E 102 a.
Skanderborgske reg. = RA. De ældste Arkivre
gistraturer. Skanderborgske Registratur
(1606), tryktÆA. I 161-276.
Sorø gavebog = GI. kgl. Saml. 2485,4° = ms.
phot. 75,4°, begge Kgl. Bibi., Kbh., trykt
SRD. IV 463-531.
SRD. = Scriptores Rerum Danicarum, Ed. J.
Langebek m.fl. I-IX. Kbh. 1772-1878.
Stralsunds Liber debitorum, håndskrift i
Stralsund Stadtarchiv.
Stralsunds Liber memorialis, håndskrift i
Stralsund Stadtarchiv, trykt Der Stralsunder
Liber memorialis. Bearbeitet von HorstDiether Schroeder. I-V. Schwerin 1964,
Weimar 1969-82. (Veröffentlichungen des
Stadtarchivs Stralsund V/l-5).
Styffe, Bidrag til Skandinaviens Hist. = Bidrag
til Skandinaviens historia ur utländska arki
ver. Samlade och utg. af Carl Gustaf Styffe.
I-IV. Sthlm. 1859-75.
Svenskt Diplomatarium från och med år 1401.
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Utg. af Riks-Archivet genom Carl Silfverstolpe. Supplement genom Karl Henrik
Karlsson. I-IV. Sthlm. 1875-1903.
Tommerup klosters registratur = RA. De æld
ste Arkivregistraturer. Registratur over
Tommerup Klosters Breve (1550), trykt
ÆA. IV 365-82.
Urk.samml. der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellsch. = Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft
für vaterländische Geschichte. I-IV. Kiel
1839-75.
Vestervig klosters registratur (1599) i RA. De
ældste Arkivregistraturer, trykt ÆA. III 13170.
VI = Liber Sextus Decretalium domini Bonifacii papæ VIII, udg. af E. Friedberg, Corpus
Iuris Canonici II 929-1124.

Viborg Stifts reg. = RA. De ældste Arkivregi
straturer. Registraturer over Viborg Stifts
Breve (1540’erne og 1574), trykt ÆA. II
201-360.
Vordingborgske reg. = RA. De ældste Arkivre
gistraturer. Vordingborske Registratur
(1476), tryktÆA. I 87-160.
X = Decretalium domini Gregorii Papæ IX,
udg. af E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici
II 1-927.
Yngre kalundborgske registratur, se Kalundborgske registratur 1551.
ÆA. = De ældste danske Archivregistraturer.
I-V. Kbh. 1854-1910.
Æbelholtbogen = Additamenta 51,2°, Kgl.
Bibi., Kbh.

1399-1400

(13)99. 6. januar. Marienburg.

1

Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
Afskrifter på nedertysk i Thorn og Danzig.

det Herrens år o.s.v. 99 forsamledes de preussiske stæder til møde i
Marienburg på helligtrekongersdag og gennemdrøftede nedenståen
de artikler.
<1> For det første er man blevet enige om at besvare de breve1), som
fru dronningen og herrerne fra Lübeck senest har sendt, nemlig ved
rørende at lægge forsvarsstyrken på havet, at man vil sende dronningen
af Danmark et venskabeligt brev af et sådant indhold, som herefter føl
ger. Og også til dem i Lübeck vil man skrive et brev af en ordlyd, som står
skrevet herefter.
<a> Brevet til dronningen. Vor villige og trofaste tjeneste forudskikket

I

(o.s.v. = nr. 2).

<b> Det andet brev til de lybske herrer. Agtværdige, kære, særlige ven
ner (o.s.v. = nr. 3).
<2-5>.....2)
<6> Endvidere angående de 25 mark, som hr. Peter Russe havde fået til
sine udgifter, og desuden angående de 35 mark og to schoter3), som hr.
Henrik Hetveld har fået til sit udstyr til mødet i København, er man ble
vet enige om, at hver enkelt stad til det næste møde skal medbringe sit
regnskab (for), hvor meget hver enkelt stad har givet til sine sendebude.
Hvad man da bliver enige om, det skal stå ved magt.
<7-11>.....4)
<12> Desuden har stæderne henvist sagerne om de 2475 nobler, som
skafferen siger, at han har haft i Lübbert van der Beke(s skib), til fore
læggelse for hver sit råd (angående), hvad man vil gøre ved det.

Nr. 2

[Omkr. 6. januar 1399]
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<13> Desuden skal hr. Herman von Allen og hr. Henrik Damerow kom
me til det næste møde nemlig vedrørende pengene fra Lübbert van der
Beke(s skib), hvis der er betroet dem nogen deraf på stædernes vegne;
thi alle mener, at man skal betale de foranskrevne sendebudes udgifter af
dem.
<14-19>..... 5)
1) kendes ikke. - 2) § 2 vedrører fredeskibene, § 3 vedrører udvælgelsen af sendebude, § 4
vedrører aflønning af en nærmere specificeret person, § 5 vedrører Amsterdam. - 3) schot var
en regnemønt, der havde en værdi af 1/24 af en mark preussisk. Den anvendtes i Preussen,
Polen og Stettin i 13.-15. årh., Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde 619. - 4) § 7 vedrører leje
tropperne, der havde været i Stockholm, §§ 8-11 vedrører afholdelse af udgifterne, bl.a. ved
pundtolden. - 5) §§ 14-17 vedrører pundtolden og anvendelsen heraf, §§ 18-19 vedrører
bestemmelser om sejlads.

[1399. Omkr. 6. januar]1).

2

De preussiske stæder takker dronning Margrete for hendes gode behandling
af deres høvedsmand på Stockholm og på fredeskibene og meddeler, at de fore
trækker at få spørgsmålet om samarbejdet på havet behandlet ved de kommen
deforhandlinger i Vordingborg, da staderne i Livland på grund af is ikke kan
sende skibe ud.
Afskrifter af koncept på nedertysk i Thom og Danzig.

or villige og trofaste tjeneste forudskikket. Ædle, stormægtige fyrst
inde og kære, nådige frue.
Vi takker ydmygt Eders nåde for den gunst og venlighed, som I har
udøvet og vist vore høvedsmænd både i Stockholm og på fredeskibene.
Og som Eders nåde har tilskrevet os, (nemlig) at I gerne betids inden vin
teren vil vide, hvornår vi vil udruste vore folk til sammen med Eder at
lægge forsvarsstyrken på havet, og hvor Eders søns, vor nådige herres,
mænd kan indfinde sig sammen med vore folk, og hvor mange Eders søn
og vi skal sende til dette formål, det kan vi på dette tidspunkt ikke skrive
Eders nåde noget svar på uden stæderne fra Livland; thi de fra Livland
kan på grund af vinter og is ikke komme til de andre stæder og til os med
deres fredeskibe på det tidspunkt, som sidst blev bestemt i København.
Og desuden kan Eders nåde (jo) klart indse, at det i år er tidligt på året;
derfor er de forhindret i disse ting. Men af bekvemmelighedsgrunde har
vi udsat disse ting til det næste møde i Vordingborg, som vi vil sende vore

V

3

[Omkr. 6. januar 1399]

Nr. 3

sendebude og fredeskibenes høvedsmænd til med fuldmagt for dér sam
men med Eders nåde og de andre stæder at træffe aftale om den almin
delige købmands nytte og bedste.
1) da det udaterede brev er optaget i referatet af forhandlingerne i Marienburg 1399 6.
januar, jf. nr. 1, må det være udstedt omkring dette tidspunkt.

[1399. Omkr. 6. januar]1).

3

De preussiske stæder meddeler Lübeck, at man stadig foretrækker samarbejde
med de øvrige hansestæder på havet frem for med dronning Margrete, og at
man for at undgå brud har bedt om udsættelse af sagen til de kommende for
handlinger i Vordingborg under påskud af, at isen hindrer de livlandske stæ
der i at udsende skibe.
Afskrifter på nedertysk i Thom og Danzig.

A gtværdige, kære, særlige venner.
Som vi (allerede) tidligere har skrevet til Eder, (nemlig) at vi frem
for alle andre sammen med Eder og de andre stæder til sin tid ønsker at
lægge hele forsvarsstyrken på havet efter forskriften i den reces2), som
sidst blev vedtaget i København, dette forekommer os at være nyttigt og
hensigtsmæssigt for de almindelige stæder. Thi, som I ærlige mænd sik
kert kan erindre, er det i sin tid aldrig forekommet hverken Eder eller os
at være hensigtsmæssigt at lægge forsvarsstyrken på havet sammen med
dronningen. Men af bekvemmelighedsgrunde og for at bevare fru dron
ningens venskab er vi blevet enige om at skrive til dronningen, at stæderne fra Livland ikke kan komme til Eder og til os med deres fredeski
be på det tidspunkt, som er fastsat, på grund af vinter og på grund af is;
thi I ved godt, at det3) i år (endnu) er tidligt på året, og (at) vi nødig vil
le gøre noget ved sagen uden dem, og vi vil udsætte sagen til det næste
møde i Vordingborg, hvorhen vi vil sende vore sendebude og fredeskibe
nes høvedsmænd med fuldmagt for dér sammen med Eder og de andre
stæder og fru dronningen at træffe aftale angående den almindelige
købmands nytte og bedste. Og disse sager vil vi på Eders ønske gerne
skriftligt meddele dem i Livland snarest muligt.

jljL

1) da det udaterede brev er optaget i referatet af forhandlingerne i Marienburg 1399 6.
januar, jf. nr. 1, må det være udstedt omkring dette tidspunkt. - 2) jf. DRB. IV 6 nr. 611.
- 3) refererer til det fastsatte tidspunkt for at lægge forsvarsstyrker ud på havet.
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1399 7. januar.

4

Brødrene Peder Sommer, Thomas og Peder Troelsen, kaldet Gedsted, pantsæt
ter alt deres gods i Gedsted og andetsteds i Rinds herred til hr. Kristian Ven
delbofor 120 lødige mark.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Peder Sommer, Thomas Troelsen og Peder Troelsen, brødre, kal
det Gedsted, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt
med Gud.
Vi kundgør for alle, både nulevende og fremtidige, at vi erkender at
være den hæderlige og ærlige mand hr. Kristian Vendelbo, ridder, 120
lødige mark skyldig i gode og gængse sølvpenge; for hvilke penge vi
pantsætter ham alt vort gods i Gedsted og alle andre steder i Rinds her
red med alt tilliggende, rørligt og urørligt, ager, eng, skov og fiskevand,
vådt og tørt, uden undtagelse, på det vilkår at nævnte hr. Kristian hvert år
skal oppebære skyld og afgift og indsætte vornede i eller afsætte dem fra
det nævnte gods efter sit behov, og det skal ikke fradrages i gældens
hovedstol, indtil dette gods af os eller vore arvinger bliver lovligt indløst
for de nævnte penge fra nævnte hr. Kristian eller hans rette arvinger.
Fremdeles forpligter vi os og vore arvinger til at fri og frigøre ham og
hans arvinger det nævnte gods mod tiltale fra hvem som helst, sådan som
landskabets ret foreskriver. Til vidnesbyrd herom hænger vores segl her
under sammen med segl tilhørende andre gode mænd, nemlig Peder
Andersen, kaldet Munk, Jens Nielsen, Kristian Nielsen, og Morten Olufsen. Givet år 1399 efter Guds fødsel på hertugen og martyren sankt
Knuds dag.

V

13[9]9. 11. januar.
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Åbo.

O

Hr. Abraham Brodersen, høvedsmand på Abo, bekendtgør for indbyggerne i
Masku og Pikis sogne, at kongErik og dronning Margrete har forlenet biskop
o
Björn af A bo med de to sogne.
Afskrift på svensk i Stockholm.

eg Abraham Brodersen, ridder, høvedsmand på Åbo, hilser Eder alle,
der bygger og bor i det af Masku og Pikis sogne, der hører til konge
dømmet, kærligt med Gud.

J

5

14. januar 1399

Nr. 6

I skal vide, at min herre, kong Erik, og min frue, dronning Margrete,
har givet og overdraget den ærlige fader biskop Björn Masku sogn og Pi
kis med al kongelig ret; af den grund beder jeg Eder og byder, at I skal
være ham hørig og lydig, således at ingen herefter skal stå andre til ansvar
for skat eller andre forhold end min herre biskop Björn og hans embedsmænd, som han sætter dertil. Dermed befaler jeg Eder Gud. Skrevet i
Abo i det Herrens år 1399 ) lørdagen næst efter hellig trekongersdag )
under mit segl.
1) afskriften af brevet er dateret 1409 med det sidste c tilføjet senere. Dette har fået
Styffe, Bidrag til Skandinaviens Hist. 411 note 2, til at hævde, at der i afskriften er faldet et
nonagesimo ud. I 1408 og 1409 gennemførte Abraham Brodersen nogle godshandler i det
sydlige Sverige, der må have fordret hans tilstedeværelse, men da dronning Margrete i slut
ningen af 1398 eller i begyndelsen af 1399 meddeler, at hun nu atter har Abo i sin magt,
Styffe, Bidrag til Skandinaviens Hist. II 58 og Henry Bruun, Abraham Brodersen 75, må
brevet henføres til 1399, jf. også nrr. 39 og 40. - 2) 6. januar.

1399. 14. januar.

6

Hartvig Breyde og Wulf Pogwisch den yngre, ridder, forpligter sig til at hol
de Erik Krummedige skadesløs for den kaution på 400 mark, som han har ydet
dem over for Tale, enke efter Henrik v. Buchwald.
Original på nederlysk i rigsarkivet.

i, Hartvig Breyde, væbner, og hr. Wulf Pogwisch den yngre, ridder,
bekendtgør og bevidner åbent med dette åbne brev for alle dem,
der ser det og hører det blive læst op, at vi samdrægtigt har ladet Erik
Krummedige love for firehundrede mark penge, der skal betales på først
kommende sankt Mortens dag1) til fru Tale, Henrik van Buchwalds enke,
således som det klart fremgår af det brev2), der er givet derom. Skulle det
ske, at fornævnte Erik Krummedige led nogen skade med henblik på det
lovede, da skal vi og vil vi og vore arvinger fuldtud afhjælpe skaden for
fornævnte Erik Krummedige og hans arvinger, både hvad angår det
skyldte beløb og renter, uden argelist og udflugter, som kan blive os og
vore arvinger til gavn og kan blive til skade for fornævnte Erik Krumme
dige og hans arvinger. Til større bevidnelse af alle disse forskrevne styk
ker er vore segl med (vor) vilje og med velberåd hu hængt under dette
brev. Givet i året 1399 efter Guds fødsel på den hellige martyr sankt Fe
lix’ dag.

V

1)11. november - 2) kendes ikke.
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1399. 14. januar. S. Pietro i Rom.

7

Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy, Ratzeburg og Lübeck at
overdrage Niels Stendal skatmesterembedet ved kirken i Slesvig, som denne tid
ligere havde opnået ifølge ventebrev efter Regner Sønniksens død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre
biskopperne af Tuy og Ratzeburg og Lübeck hilsen og apostolisk
velsignelse.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Niels
Stendal, kannik i Slesvig, anbefales til os ved troværdige mænds vidnes
byrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo
for nylig blev forelagt os på nævnte Niels’ vegne, indeholdt, at fornævn
te Niels, da skatmesterembedet ved kirken i Slesvig, som afdøde Regner
Sønniksen, skatmester ved denne kirke, besad, mens han levede, fordum
var ledigt ved samme Regners død, han, som afgik ved døden uden for
den romerske kurie, i kraft af et brev fra os, hvorved vi nådigt havde befa
let, at man ved provision skulle give ham et kanonikat med ventebrev på
en præbende og desuden en dignitet, et personat eller officium, selv om
denne dignitet var forbundet med sjælesorg, og man ved valg plejede at
antages til den, når blot denne dignitet ikke var den største i samme kir
ke efter den biskoppelige, inden det lovmæssige tidsrums udløb godtog
samme således ledige skatmesterembede og lod sig det give ved provisi
on. Men da fornævnte Niels, således som samme ansøgning tilføjede, tviv
ler om, at denne godtagelse og provision af visse grunde kan stå for en
prøvelse, og nævnte skatmesterembede, således som vi har hørt, stadig
som fornævnt vides at være ledigt, og da vi ønsker at vise samme Niels
særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester og yderligere
hædre ham i samme kirke, pålægger vi Eder, brødre, 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 sørge for med alle dets rettigheder og til
behør at overdrage og anvise samme Niels fornævnte skatmesterembede,
hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som denne Niels forsikrer, ikke
overstiger en årlig værdi af otte mark lødigt sølv ifølge den almindelige
indtægtsangivelse1), hvad enten det er ledigt på fornævnte eller enhver
anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved opnåel
se af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med enhver myn-
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dighed, eller ved, at en eller anden af egen drift frivilligt har givet afkald
på det ved det apostoliske sæde eller uden for nævnte kurie ligeledes i
nærværelse af en offentlig notar og vidner eller ved vor forgænger - salig
ihukommelse - pave Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forban
delsesværdig2) eller ved at berøve med apostolisk myndighed en anden
person, der besad det dengang, selv om det har været ledigt så lang tid,
at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser3) på lovfor
melig vis er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette skatmesterembede
særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og det er forbundet med
sjælesorg og er en dignitet, dog ikke den største efter den biskoppelige i
nævnte kirke, eller et personat eller officium, og man ved valg plejer at
antages til den, og der om det mellem nogle svæver en uafgjort strid i det
apostoliske palads eller andetsteds, hvis stilling det er vor vilje, skal anses
for udtrykt med dette brev, eller sagen er overladt, og den, fra hvis per
son det sidst blev ledigt, har været fornævnte sædes kapellan, nuntius
eller official eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og ind
komster, der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste ved samme
sæde eller hos en eller anden af vore ærværdige brødre, den hellige
romerske kirkes kardinaler, eller har været tilhænger af Robertus - for
dømmelig ihukommelse - fordum kardinalpræst af basilika SS. XII Apostoli, dengang modpave, som i forbryderisk forvovenhed kaldte sig Cle
mens 7., eller af andre, der er fordømt ved apostoliske processer, når blot
denne Niels ikke har trængt sig ind i nævnte skatmesterembede, og der
ikke på tidspunktet for dette brevs udstedelse særligt er søgt ret for
nogen angående det. I skal indføre ham eller hans befuldmægtigede i
hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte skatmesterembede og dets
omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet
enhver uretmæssig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Niels
eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til dette
skatmesterembede, og at der fuldt ud svares ham af samtlige afkastnin
ger, afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette skatmester
embede, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op heri
mod, under udelukkelse af appel, uanset såvel vor forgænger - from ihu
kommelse - pave Bonifacius 8.s4) som alle andre apostoliske bestemmel
ser og alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kir
ke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvil
ken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med hensyn til
provisioner, de skal have på digniteter, personater eller officier ved nævn-
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te kirke, har fået særligt eller angående andre kirkelige beneficier i de
egne har fået et almindeligt brev af nævnte sæde eller dets legater, selv
om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er
gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at for
nævnte Niels med hensyn til opnåelse af nævnte skattemesterembede
skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller
officier eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uan
set om vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet
i Slesvig eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse
eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller ram
mes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at disse digniteter, per
sonater eller officier i denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvor
til de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præ
sentation, valg eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne til
deles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt,
tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvil
ken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller
særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt
eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, og
hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale
sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis fornævnte Niels ikke har
været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde den
ne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte skatmesterembede, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge
den og, når han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller
(uanset) at samme Niels vides at besidde et kanonikat og en præbende
ved fornævnte kirke, hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som han
forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af ti mark sølv ifølge den almin
delige indtægtsangivelse1). Men det er vor vilje, at så snart nævnte Niels i
kraft af dette brev ukæret har opnået samme skatmesterembede, skal for
nævnte brev, hvorved han godtog det og opnåede, at man gav ham det
ved provision som fornævnt, og de skridt, der er foretaget derved, og alt,
hvad der er fulgt derefter, være kasseret og ugyldigt og uden styrke eller
betydning. Og vi erklærer det desuden fra nu af ugyldigt og magtesløst,
om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden her-
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om skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i
Rom den 14. januar i vort tiende (pontifikats) år.
1) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 2) c. un. extravag. loh. XXII de præbendis et dignitati
bus 3 (Friedberg II 1207), jf. DRB. II 10 nr. 161 note 2. - 3) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1. 4) c. 6 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 939).

1399. 18. januar. Ribe.

8

Biskop Eskil af Ribe stadfæster Løgum klosters privilegier.
Afskrift i Løgumbogen.

skil, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Ribe kirke, til
alle Kristi troende i hans stift Ribe hilsen med ham, der er alles san
de frelse.
Eftersom de dødeliges hukommelse er skrøbelig, har man med forud
seende omsigt fundet, at gode mænds retfærdige handlinger bør forevi
ges ved det skrevnes levende vidnesbyrd. Derfor giver, tilstår og bevilger
vi i ønsket om med velvillig og særlig gunst at imødekomme vore meget
kære sønners, abbedens og det menige konvents i Løgum klosters,
anmodninger dem alle de immuniteter og friheder, rettigheder og
jurisdiktioner over alle deres undergivne overalt i vort stift, som fromt er
skænket, tilstået og bevilget dem af de ærværdige fædre vore forgænge
re, nemlig biskopperne og prælaterne af Ribe kirke, og fornyer, stad
fæster og bekræfter dem med dette brev med sikker viden, idet vi under
trussel om tab af Guds nåde og vor straf strengt forbyder, at nogen på
nogen som helst måde forstyrrer eller forulemper dem med hensyn til
disse friheder og nåder, og idet vi ønsker, at samme abbed og menige
konvent skal kunne glæde sig over at have modtaget ikke mindre af nåde,
frihed og fordel af os end af nogen af vore forgængere. Givet i Ribe i det
Herrens år 1399 på den hellige jomfru Priscas dag under vort vedhæn
gende segl.

E
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1399. 22. januar.

9

Hågen Tygesen pantsætter Stærkær til hr Elav Elavsen.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles Hågen Tygesens pantebrev på Stærkær til hr. Elav Elavsen.
Givet 13991) på martyren Vincentius’ dag.

F

1) notitsen er overleveret gennem to samtidige registraturer med årstallene 1419 og
1399. Der nævnes en Elav Elavsen, ridder, i år 1400, jf. nrr. 331 og 342, ligesom nær
værende transaktion må gå forud for Århus bispestols overtagelse af godset 1419, ÆA. II
86, hvorfor brevet må dateres til 1399.
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1399. 24. januar. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Vor Frue kirke i Roskilde Vor
Frue kloster på en række festdage eller rækker en hjælpende hånd til dens byg
ningsfond, et bestemt antal år og dage af den dem pålagte kirkebod.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne, der får
dette brev at se, hilsen og apostolisk velsignelse.
Idet vi fromt i en kæde af overvejelser gennemgår de høje fortjenester
og udmærkelser, hvorved himlenes dronning, den strålende jomfru,
Guds moder, den ypperste på stjernesæderne, lyser som en morgenstjer
ne, medens vi ligeledes i vort lønlige bryst atter overvejer, at denne som
barmhjertighedens vej, nådens moder og fromhedens veninde, menne
skeslægtens trøsterinde går i forbøn som en oprigtig og vågen fortalerske
for de troendes frelse, som tynges af forseelsernes byrde, hos den konge,
som hun fødte, anser vi det for passende, ja endog sømmeligt, at vi omfat
ter de stiftelser, der er indviet til ære for hendes navn, med ydelser af
syndsforladelser og ærer dem med nådegaver. Da vi altså ønsker, at den
hellige jomfru Marias kirke i sankt Benedikts nonnekloster i Roskilde
skal opnå passende hædersbevisninger fra de Kristi troende og at disse
troende for fromhedens skyld desto hellere skal strømme til samme, jo
mere de sammesteds som følge heraf i større fylde ser sig vederkvæget
ved den himmelske nådegave, eftergiver vi barmhjertigt, i tillid til den
almægtige Guds barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed, alle, der oprigtigt angrer og bekender deres synder, og
som hvert år på Herrens fødselsdag, omskærelsesdag1), helligtrekon-
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Nr. 11

25. januar [Tidligst 1399]

gersdag, påskedag, Kristi himmelfartsdag og på vor herre Jesu Kristi
legemsdag2), pinsedag og på samme sankt Marias fødselsdag3), bebudel
sesdag4) , renselsesdag3) og himmelfartsdag6) og på sankthansdag og for
nævnte apostle Petrus’ og Paulus’ dag7) og desuden sankt Valborgs og
kongen og martyren sankt Olavs og samme kirkes indvielses festdage og
ved højtideligholdelsen af allehelgensdag og desuden i løbet af de otte
dage efter fornævnte fester for denne fødsel, helligtrekonger, påske, him
melfart og Herrens legem og sankt Marias fødsel og himmelfart og sankt
Hans’ fødsel og fornævnte apostle Petrus og Paulus’ (dag) og i løbet af
de seks dage, der følger umiddelbart på pinsedag, fromt besøger samme
kirke fem år og lige så mange kvadragener, nemlig på hver enkelt festdag
og højtidsdag, men 100 dage på ottendedagene og de fornævnte seks
dage, på hvilke de årligt fromt besøger denne kirke som fornævnt, af den
dem pålagte kirkebod. Men det er vor vilje, at dette brev ikke skal have
nogen styrke eller betydning, hvis i øvrigt en anden benådning, som skal
vare til evig tid eller til et bestemt, endnu ikke forløbet tidspunkt, er til
stået af os til dem, der besøger nævnte kirke eller rækker en hjælpende
hånd til dens bygningsfond eller i øvrigt udreder fromme almisser sam
mesteds. Givet ved S. Pietro i Rom den 24. januar i vort tiende (pontifi
kats) år.
1) 1. januar. - 2) torsdagen efter Trinitatis søndag. - 3) 8. september. - 4) 25. marts. 5) 2. februar. - 6) 15. august. - 7) 29. juni.

[Tidligst 1399]1). 25. januar. Åbo.
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Borgmestre og råd i Åbo meddeler borgmestre og råd i Reval kongErik 7. af
O

Pommerns befaling om, at det Nils Eriksson, der har haft Abohus, er blevet bor
gerne i Reval skyldig, skal udredes fuldstændigt.
Original på nedertysk i Tallinn.

1) Nykopingaftalerne om Sveriges forhold til Danmark udstedtes 1396 20. september, jf.
DRB. IV 6 nr. 145, og Erik 7. af Pommern kronedes til konge 1397 17. juni, jf. DRB. IV 6
nr. 344. Brevet kan næppe være udstedt tidligere, og da Knut Boson, der besad den syd
vestlige del af Finland, først opgav denne besiddelse og Abohus i efteråret 1398, jf. A. Neovius, Medeltidsakter 249, kan brevet tidligst være udstedt 1399.
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1399. 26. januar.

Hr. Tue Galen overdrager Jens Olufsen sin ret til noget gods på Fyn, som
hans svigersøn Jens Absalonsen havde fået afJens Olufsen, men ikke fyldest
gjort denne for.
Original på dansk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at det
er mig Tue Galen, ridder, vitterligt, at Jens Absalonsen i sin yderste
stund bad sin hustru Ingefred, min datter, om at det gods på Fyn, som
han havde fået afJens Olufsen, skulle tilbagegives ham til evig eje; og hun
bad således mig Tue Galen i hendes sidste stund (om), at godset skulle
tilbagegives, fordi han ikke havde fyldestgjort ham derfor, således som
han havde lovet og sagt. Derfor overlader jeg sammen med mine arvin
ger ham og hans arvinger det foromtalte gods frit til evig eje, så meget ret
som jeg har dertil eller som kunne tilfalde mig efter min datter Ingefreds
død - Gud have hendes sjæl. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd hr. Jens
Due, ridder, hr. Jakob i..... !), hr. Niels i Sårslov, præster, Anders Galen og
Bent Kande, væbnere. Givet i det Herrens år 1399 dagen efter apostlen
sankt Paulus’ dag2).

D

1) hul i perg. - 2) 25. januar.
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1399. Omkr. 26. januar1). Lübeck.

Ulrik van Verden, skipper, erklærer efter fornyede forhandlinger med Henrik
Bonsak, at han vil overholde alt, hvad denne har stillet sikkerhed for til råd
mandene i Assens.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at der mellem Henrik Bonsak på den ene side
og skipperen Ulrik van Verden på den anden tillige med deres ven
ner på begge sider blev forhandlet om en kaution, som samme Henrik
havde stillet for samme Ulrik til Jakob Køpman, Niels Stauen og Jens
Assersen, rådmænd i Assens, således at fornævnte Ulrik erklærede over for
rådet2), at han ville overholde alt, for hvilket oftenævnte Henrik havde stil
let sikkerhed på hans vegne, idet han gav afkald på enhver anklage, som
han kunne have mod samme rådmænd, fremdeles på den sag, for hvilken
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samme Henrik havde stillet sikkerhed. Skrevet efter rådets befaling.
1) indførelsen er den 4. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1399 Polykarps
dag. - 2) i Lübeck.

(13)99. 27. januar.
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Reval takker dronning Margrete for hendes venskab og meddeler hende som
svar på hendes brev, at staden agter at følge de beslutninger, som Lübeck og de
øvrige stæder på den anden side havet har truffet vedrørende freden på havet.
Afskrift på nedertysk i Tallinn.

re og agtværdighed med venskabelig hilsen forudskikket. Høje,
nådige fyrstinde.
Eders brev, som I har sendt os med hr. Johan van Voltzen, kommendator i Årsta, og hans egen beretning, som I mundtligt havde pålagt ham,
(og) som han har aflagt for os, har vi i venskabelighed lagt os nøje på sin
de. Og vi takker med stor flid Eder, prisværdige, agtværdige frue, for det
venskab, som I tilkendegiver over for os i Eders breve, og som også hr.
Johan van Voltzen mundtligt har givet til kende. Gud give, at vi måtte
gengælde dette. Endvidere, ædle fyrstinde, som I skriver til os, at vi sam
men med de andre stæder i landet skal drøfte (sagen) om at skabe fred
på havet i løbet af det kommende år, så har vi været til møde med stæderne derom og er blevet enige om, at vi gerne efter evne vil tilslutte os,
hvad herrerne i Lübeck bliver enige med de andre oversøiske stæder om.
Og dette har vi skrevet til herrerne i Lübeck og til de andre oversøiske
stæder. Måtte Gud bevare Eder ved godt helbred til hver en tid. Skrevet
mandagen efter sankt Paulus’ omvendelsesdag1) i året 99 efter Kristi fød
sel under vort sekret.

Æ

1) 25. januar.
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Staden Paris forordner om handel med sild.
Afskrifter på fransk i Paris.

“^lere1) klager og stævninger er kommet for retten, fordi de mænd og
_ kvinder, der handler med sild i Paris, både en gros og en detail, pie-
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jer at sælge deres sild, der er fra Flandern og uægte, sammen med de
gode sild fra Skåne og blande dem med hinanden i deres tønder, på
deres stadepladser og i deres beholdere, uden at sige eller meddele
køber af begge køn, hvilke der er fra Skåne og hvilke ikke. Derfor har vi,
for at imødegå forfalskninger, bedrag og sietheder, der kunne påfølge til
skade for folket, bestemt og bestemmer herved at pålægge, på vor herre
kongens vegne, alle de nævnte mænd og kvinder, der handler med sild,
både en gros og en detail, at de fremover skal sælge sildene adskilt, hver
slags for sig, det vil sige, at grossistkøbmændene nu og i fremtiden skal
sælge de sild, der er fra Skåne, i flæskehallen i Paris og i kornhallen over
for flæskehallen, og ikke andetsteds, og de sild, der er uægte og fra Flan
dern, skal de nu og i fremtiden sælge i havrehallen, i frugthallen og i sko
magerhallen og andetsteds. Og for at folk skal få sand kundskab og erfa
ring om hvilke sild, der er uægte og hvilke fra Skåne, pålægger man, på
ovennævnte herres vegne, alle de mænd og kvinder, der sælger sild en
gros i Paris, at hver af dem skal anbringe eller lade anbringe et rødt flag
oven på tønderne med uægte sild. Og de mænd og kvinder, der sælger
sild en detail, skal også sælge sildene adskilt og i forskellige beholdere,
det vil sige dem fra Skåne i bøtter, kar og kurve for sig, og de sild, der er
uægte og fra Flandern, i andre bøtter, kar og kurve for sig, og på hver af
de bøtter, kar og kurve, hvori de sælger deres uægte sild, skal de anbrin
ge et rødt flag, ligesom grossisterne, for at folk kan vide, hvilke sild de
køber. Skrevet under vor signet tirsdag den 28. januar 13982).
1) forordningen har overskr. Følgende skal udråbes, på vor herre kongens og på Paris' fogeds
vegne, på de steder i Paris, hvor der plejer at udråbes. - 2) årsskiftet falder i Frankrig sammen
med påskens begyndelse, jf. Grotefend, Taschenbuch s. 13.
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1399. 2. februar.

Peder Finkenoge, ridder, kvitterer prioren og brødrene i Antvorskov klosterfor
24 mark penge og 14 pund korn.
Afskrift i rigsarkivet.

eder, kaldet Finkenoge, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle skal vide, at jeg af de regelbundne mænd, herrerne prioren og
brødrene af sankt Johannes’ hus i Antvorskov fuldt ud har oppebåret 24
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mark sølv i hvide penge for alt gods i Bøstrup i Flakkebjerg herred, som
ved åbent brev er pantsat til mig, og 14 pund korn, nemlig 4 pund rug
og 10 pund byg, for hvilke jeg med dette brev erklærer dem kvit og gan
ske undskyldt at være. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segle
ne tilhørende min elskede søn hr. Jens Pedersen kaldet Finkenoge og
Niels Bosen, foged i Slagelse, hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1399 på den glorrige jomfru Marias renselsesfest1).
1) til dette nr. eller til nr. 187 knytter sig notitsen PederFinkenoge år 1399 med en tegning
af Finkenogernes våben i Niels og Otto Krags våbenbog i rigsarkivet.

1399. 2. februar.
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Henrik Spore pantsætter en gård i Krungerup og en øde gård i Radsted til
hr. Absalon Andersen.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev, at Henrik Spore pantsætter hr. Absalon Andersen
en gård i Krungerup og en øde gård i Radsted for 24 lødige mark,
(regnet) 5 skilling grot for hver lødig mark, i gode hvide sølv penge.
Givet kyndelmisse dag 1399.

F
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Palle Brammel skøder Kolbæk til Tyge Levring.
Silkeborgske registratur (1598).

remdeles et skødebrev af Palle Brammel, at han skøder Tyge Levring
en gård i Ellerup, der hedder Kolbæk gård. Givet 1399 tirsdag efter
kyndelmisse1).

F

1) 2. februar.

(13)99. 7. februar.
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Rådmandene i Lübeck meddeler de preussiske stader, at man har holdt møde
i Wismar med Rostock og Wismar, hvor disse har bedt om tilgivelse for den ska
de, de har påført staderne, og at et møde er aftalt til 1. maj i Lübeck helst med
deltagelse af udsendinge fra de preussiske stader, således at de kan forhandle
før mødet i Danmark. Indtil da bør aftalerne fra København overholdes.
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Afskrift på nedertysk i Danzig.

fter hilsenen. Kære venner1).
I skal vide, at de fra Hamburg, fra Stralsund og vi har holdt et møde
i Wismar, hvor de fra Rostock var til stede, og vi har eftertrykkeligt rejst
krav over for dem på grund af den skade, som er blevet tilføjet Eder og
os og den almindelige købmand af dem og deres folk. Dertil svarede de,
at, hvad der var sket, af hjertet smertede dem, men2) (at) det på ingen
måde tilkom dem at erstatte en sådan skade, som de da tidligere i for
gangne tider har vedgået, hvor Eders folk har været til stede. Men de
beder om, at man vil tage dem til nåde og tage imod deres tjeneste, så at
de kan fremme sagen og bringe den til en afslutning. Yderligere sagde de
til os, at, hvis der var nogen, der ville beskylde dem eller deres borgere
for at have handlet uredeligt, så ville de være rede til (en afgørelse i) min
delighed eller (efter gældende) ret, og desuden megen anden tale, som
vi altsammen ikke kan skrive nu, i hvilken de indtrængende anmodede
os om at tage imod det af dem. Dertil svarede vi, at sagen ikke angik os
alene. Men blandt mange andre ord, som veksledes mellem dem og os
dér, og (da) der derved kunne afstedkommes megen fordragelighed, så
er der blevet berammet et møde mellem dem og os i Lübeck på først
kommende sankt Valborgs dag3), hvortil vi vil indbyde samtlige stæder,
som dette angår. Og det forekommer os at være nyttigt, at vi holder det
te møde før det møde, der skal holdes med dronningen. Derfor anmo
der vi Eder venligt om, at I vil sende Eders rådssendebude, som I jo alli
gevel vil sende til mødet i Danmark, til det foranskrevne møde på grund
af mange sager og anliggender, hvilke det er nødvendigt at drøfte forud
for mødet i Danmark. Og, kære venner, hvad vi herved har besluttet, det
har vi gjort for (almenhedens) bedste. Og vi frygter stærkt andre ulykker,
der er kommet til vor kundskab, hvilke vi vil berette Eders sendebude
udførligt om, når vi nu kan skrive til Eder. Desuden beder vi om, at I vil
sende det brev, der er bundet hertil, videre til dem i Livland, som vi også
har skrevet til derom. (Vi forventer) Eders venlige svar herpå. Endvide
re, kære venner, ved I nøje, på hvilken måde og på hvilket tidspunkt det
blev bestemt at have forsvarsstyrken på havet, sådan som Eders og vore
folk sammen med de andre stæder besluttede det på mødet i København,
og I har skrevet til os, at stæderne i Livland gerne vil fastholde det sådan,
som de også selv har skrevet det til os i deres egne breve. Derfor anmo
der vi Eder med flid om, at I nu ligeledes fastholder det på denne måde,
(nemlig) på det tidspunkt, således som det er blevet bestemt; thi stæder-
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ne, beliggende omkring os, og vi vil også fastholde det således. Skrevet
under vort sekret fredagen før fastelavn 99.
1) brevets afsender og modtager fremgår af overskriften Herefter følger brevet fra Lübecks
råd sendt til de almindelige stceder. - 2) forlægget har untfø. - 3) 1. maj.

1399. 9. februar.
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Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, erkender at skylde provst
Folkvin i Lund 24 lødige mark og oplader ham derfor sin landgilde af en gård
i Malmø på tre år.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, hilser alle, som
hører eller ser dette brev, kærligt med Gud.
Jeg kundgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender at være
den ansete og ærlige herre, hr. Folkvin, provst i Lund, 24 lødige mark
skyldig i rede penge, gyldige og gængse og ingen anden værdi, for hvilke
nævnte penge jeg oplader fornævnte hr. provst min landgilde i Malmø,
som er otte lødige mark, som Mathias Skap skal give mig i landgilde hvert
år af den gård, han nu bor i, at oppebære inden sankt Mikkels dag1) i de
tre nærmest følgende vintre. Skulle det ske, at jeg afgår ved døden inden
for disse tre år, inden de 24 lødige mark helt er betalt fornævnte hr.
provst, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at betale nævnte hr.
provst Folkvin og hans arvinger, hvad der mangler at blive betalt af de 24
lødige mark, i rede penge og ingen anden værdi, inden de tre nævnte år
er forløbet, som for nævnt. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvin
ger til at frigøre nævnte hr. provst og hans arvinger for al den skade, som
de kan lide ved, at de nævnte penge ikke fuldt ud bliver betalt inden
udgangen af de nævnte tre år, som for sagt. Til vidnesbyrd herom er mit
segl hængt herunder sammen med segl tilhørende de gode mænd, nem
lig Henneke Agesen, rådmand i Malmø, Jens Bergman, Henneke af Ylsen
og Age Jensen, bymænd sammesteds. Givet i det Herrens år 1399
fastelavnssøndag.

J

1) 29. september.
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1399. Omkr. 9. februar1). Lübeck.

Johan Horborg og Bernhard Goldensee erkender at skylde hr. Henrik van
dem See, provst i Slesvig, 100 mark lybsk.
Indførelse i Lübecks Niederstadtbuch.

et skal være vitterligt, at Johan Horborg og Bernhard Goldensee,
nærværende ved denne bog, erkendte, at de og deres arvinger i
fællig skyldte hr. Henrik van dem See, provst ved kirken i Slesvig, og hans
arvinger 100 mark lybsk, 50 mark ufortøvet og venskabeligt at betale
førstkommende påske og 50 mark førstkommende pinsedag.

D

1) indførelsen er den 2. på en side, der som overskrift har I det Herrens år 1399 Esto mihi.
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[1399]1). 11. februar. Westminster.

Kong Richard 2. af England pålægger sin serjeant-at-arms Robert Markele,
John Knolle og John Carde at foranstalte en undersøgelse af omstændigheder
ne omkring en uretmæssig fjernelse af skånesild og andre varer fra et skib i
havnen i Plymouth i 1379.
Afskrift i rigsarkivet i London.

ongen til de af ham elskede Robert Markele, serjeant-at-arms, John
Knolle og John Carde med hilsen.
Eftersom man har ladet os forstå, at et skib, kaldet koggen fra Tysk
land, med en drægtighed på 300 læster, lastet med sild fra Skåne, bly og
andre købmandsvarer til en værdi af 2000 mark tilhørende fremmede
købmænd fra Frankrig og andre af vore fjenders lande om mandagen
næst efter allehelgensdag i vort tredje regeringsår2) lagde til i Plymouths
havn, og at nogle ukendte personer fra egnen omkring samme havn tog
de fornævnte købmandsvarer, der, som forbrudte, burde have tilhørt os,
og anvendte dem til deres eget brug til vor åbenlyse skade og afbræk, har
vi, idet vi ønsker at drage omsorg for vor skadesløsholdelse i denne sag,
som vi er forpligtet til, overdraget Eder i fællesskab eller to af Eder ved
edsaflæggelse af retskafne og lovfaste personer fra grevskabet Devon,
såvel inden for frihederne3) som udenfor, hvorved man bedst kan lære
sandheden i sagen at kende, at udspørge om navnene på alle og enhver,
som har taget disse købmandsvarer sammesteds og anvendt dem til eget
brug og fjernet dem, og af hvilken pris eller værdi de købmandsvarer
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måtte være, og i hvilkes eller hvis hænder de kom, og i hvilkes eller hvis
hænder de nu befinder sig, under hvilket påskud, hvorledes og på hvil
ken måde; og om andre artikler og omstændigheder, der på enhver måde
vedrører det fornævnte. Og af den grund pålægger vi Eder, at I på visse
dage og steder, som I alle eller to af Eder fastlægger i denne anledning,
foretager en omhyggelig undersøgelse angående det fornævnte, og til
vort kancelli, under segl tilhørende Eder eller to af Eder, og under segl
tilhørende dem, ved hvem den er foretaget, uden tøven sender os den4),
der er foretaget klart og åbent, og tillige dette brev. Thi vi har befalet vor
sheriff i Devon, at han på visse dage og steder, som I og to af Eder skal
lade ham vide, skal sørge for, at der kommer så mange og sådanne ret
skafne og lovfaste personer fra hans embedsområde, såvel inden for fri
hederne som udenfor, til møde med Eder og to af Eder, formedelst hvil
ke sandheden i sagen bedre kan erfares og udforskes. Til vidnesbyrd her
om har vi ladet dette vort åbne brev udfærdige. Med kongen som vidne i
Westminster 11. februar.
1) brevet er indført i kopibogen blandt brevene fra 1399. - 2) dvs. skibet anløb Plymouth 1379 7. november. - 3) ved friheder forstås her særligt privilegerede områder. - 4)
et referat af sagens forløb må være forelagt kongen, jf. marginalnoten Extractio i Dipi. Dan.

1399. 15. februar. Strångnås.
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Bengt Arvidsson og Dan Nilsson, gift med Torsten Gjurdssons døtre, og hr.
Gjurd, ærkedegn i Strångnås, Torsten Gjurdssons søstersøn, skifter alt det

gods, som fornævnte Torsten og hustru Gertrud Gjurdsdatter ejede i
Norra Halland, Kind og i Finnveden.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.

1399. 16. februar.
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Peter Butzow, ridder, kvitterer dronning Margrete for 100 mark lybsk, som
WulfWulflam, borgmester i Stralsund, på hendes vegne har betalt ham for den
fangne Fader Krabbe.

Nr. 25
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Original på nedertysk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev og hører det bli
ve læst op, at jeg, hr. Peter Bützow, ridder, i dette brev åbent
bekendtgør og bevidner (nemlig) om de hundrede mark lybsk, som den
høje, ædle fyrstinde, dronningen af Danmark, skyldte og havde lovet mig
for den tilfangetagne Fader Krabbe, at den ærlige mand, hr. Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, efter min vilje og til min tilfredshed har
betalt denne forannævnte sum penge. Og jeg, forannævnte hr. Peter
Bützow, og mine arvinger og hr. Wipert Lützow, ridder, lader den foran
nævnte fyrstinde og hendes arvinger være løst, kvit og fri for disse foranskrevne penge, så at der ikke skal følge noget krav mere i de kommende
tider. Til stærkere bevidnelse har vi, forannævnte hr. Peter og hr. Wipert,
ladet vore segl hænge under dette brev, der er skrevet og givet i år 1399
efter Guds fødsel, på den første søndag i fasten.

D
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1399. 1. marts. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. udnævner biskop Peder af Roskilde til det apostoliske
kammers kollektor i Danmarks rige og tilbagekalder alle tidligere udnævnelser.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder
biskop Peder af Roskilde, kollektor af de afkastninger og indkom
ster, der skyldes det apostoliske kammer i Danmarks rige, hilsen og apo
stolisk velsignelse.
Den trofaste og omsorgsfulde og omhyggelige visdom og dertil det
fremsyn og den omsigtsfulde retskaffenhed og de andre dyder, som Du
vides at funkle af, gør, at vi klart kan forestille os, at Du med kyndig og
omhyggelig iver trofast vil udføre det, som vi betror Dig at udføre. Der
for udnævner, indsætter og ligeledes udpeger vi Dig, til hvis forstandig
hed vi nærer såre megen tillid, med apostolisk myndighed i kraft af det
te brev, så længe det behager os, til almindelig kollektor og indsamler i
Danmarks rige af de afkastninger og indkomster, skatter, tiender og
andre afgifter, der skyldes det apostoliske kammer i fornævnte Danmarks
rige, idet vi ganske og aldeles tilbagekalder alle andre kollektorer og
underkollektorer af disse afkastninger, indkomster, skatter, tiender og
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andre afgifter, dem, der hidtil er udpeget af os eller det apostoliske sæde
i fornævnte rige. Vi giver Dig med apostolisk myndighed fuldstændig
adgang og fuldmagt til personligt eller ved en eller flere andre, der på
grund af troskab og evner er egnede, i vort og nævnte kammers og den
romerske kirkes navn at fordre, kræve og modtage alle afkastninger, afgif
ter og indkomster i det første år af de kirkelige beneficier, der er ledige i
fornævnte rige, og som er overdraget og i fremtiden vil blive overdraget
af os eller med vor myndighed, og andre rettigheder, ejendele, skatter og
gods, der af en hvilken som helst grund eller årsag tilkommer eller vil til
komme og i fremtiden tilhører os og fornævnte kirke og kammer i sam
me rige, hvad, hvor meget og af hvilken art det end er, det, der blot ple
jer at blive fordret, krævet og modtaget af de apostoliske kollektorer og
underkollektorer i dette rige, dog med undtagelse af de servitia communia1) og de mindre servitier2), der skyldes fornævnte kammer af de
prælater i de egne på grund af deres forfremmelser, og til at høre og
prøve regnskaber og afregninger fra alle kollektorer og underkollektorer
og ligeledes prædikanter af korsets ord, der hidtil er udpeget sammest
eds, eller fra andre personer, for så vidt de vedrører nævnte kammers tarv
og anliggender, og til om nødvendigt med vor myndighed under ude
lukkelse af appel at tvinge dem dertil og videre dernæst til at benytte Dig
af alle de fuldmagter og apostoliske breve, der med apostolisk myndig
hed er tilsendt, tilstået eller ligeledes tilstillet alle kollektorer i dette rige
i dette embedsområde som kollektor, ligeledes i påbegyndte eller ikke
påbegyndte sager vedrørende nævnte kammer eller dets rettigheder, og
til at gennemføre dem og endeligt afslutte, hvad der således er givet som
hverv, som om det var sket ved brev, tilstillet Dig specielt. (Vi giver Dig)
fremdeles (fuldmagt) til med vor myndighed at tugte alle genstridige og
opsætsige med kirkens straf under udelukkelse af appel, af hvilken stil
ling, grad, orden, stand eller fornemhed de end måtte være, ja uanset om
de udmærker sig ved en biskoppelig eller en hvilken som helst anden dignitet, og desuden til at forøge trykket af de bandlysnings- og andre dom
me, som måtte fældes af Dig eller andre i fornævnte kirke og kammers
navn mod dem, der ikke betaler Dig eller dem, Du har indsat eller måt
te indsætte i Dit sted, de afgifter og gældsposter, der tilhører dette kam
mer, så ofte det måtte være til gavn, og til i øvrigt med vor myndighed at
skride ind mod dem og desuden mod alle andre, der i et eller andet
direkte eller indirekte, offentligt eller skjult lægger hindringer i vejen for
Dig og nævnte kammers anliggender, således som det stemmer med for-
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med fornuften, og til om nødvendigt at stævne dem til det apostoliske
sæde, at de på et bestemt passende tidspunkt, der skal fastsættes for dem
af Dig, personligt skal give møde for os, og til at anholde og ligeledes til
at påkalde den verdslige arms hjælp og endelig til at kvittere og frigøre
de betalende, dog kun for modtagne beløb, og til også at ophæve og
suspendere de bandlysnings-, suspensions- og interdiktdomme, der er
fældet og måtte blive fældet mod ulydige, genstridige og opsætsige såvel
af Dine forgængere eller dem, der sammesteds er gået forud som kollektorer og deres stedfortrædere, som af Dig og af dem, der er udpeget eller
måtte blive udpeget af Dig, og til at frigøre dem fra disse og til at dispen
sere dem fra den irregularitet, hvis de - således bundne - muligvis har
pådraget sig en sådan ved at forrette gudstjeneste eller befatte sig med
den, dog ikke hvis det sker under foragt for nøglemagten3), uanset såvel
vor forgænger - salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s forordninger
både om én og to dagsrejser på det almindelige kirkemøde4) som alle
andre herimod stridende apostoliske bestemmelser, selv om der i dette
brev ord til andet skulle finde særlig omtale sted af dem og deres fulde
ordlyd, eller (uanset) om nogen i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af fornævnte sæde, at de ikke kan rammes af interdikt, suspensi
on eller bandlysning eller stævnes for retten uden for eller hinsides
bestemte steder ved et apostolisk brev, der ikke fuldstændigt og tydeligt
og ord til andet omtaler den bevilling. Men det er vor vilje, at Du ikke kan
give udsættelse ud over et års tid med hensyn til betalingen af de afkastninger, afgifter og indkomster og alt andet gods, der tilkommer nævnte
kammer, og at Du kan udpege én - men kun én - underkollektor i hver
stad og hvert stift i Dit kollekto rområde, hvis de er store og vidtstrakte
stæder og stifter, og hvis de er små, da én i to, og at Du ikke må undlade
klart og tydeligt straks at indsende navn og tilnavn på hver enkelt under
kollektor, som Du måtte udpege, til os eller vor kammermester, når Du
har udpeget dem, og hvert andet år over for samme vor kammermester
eller folkene i nævnte kammer at aflægge regnskab og afregne for, hvad
Du har modtaget og foretaget Dig i dette hverv. Du skal følgelig vise Dig
så omhyggelig, omsorgsfuld og trofast, hvad angår det fornævnte, at Du
derved med rette kan anbefales til os og til overmål fortjene at opnå vor
og vort nævnte sædes velsignelse og nåde. Givet ved S. Pietro i Rom den
1. marts i vort tiende (pontifikats) år.
1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) jf. DRB. II 1 nr. 474
note 2. - 4) jf. DRB. II 10 nr. 382 note 1 og 3.
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Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Thomas Smed har skødet Ove Steg
al den ret, som han med sin hustru Katerine Jensdatter havde erhvervet til
13 1/2 ørtugjord i Gammelby, som hendes faderJens Bentsen havde pantsat
til hende for 10 mark lødigt sølv.
Original i (len amamagnaanske samling.

ens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, Lars, abbed i Ringsted,
Jens Brun, forstander for klostret i Slangerup, Jens Skave, ridder,
Niels Jonsen af Solbjerg, Jens Skytte af Sandby, Jakob Hemmingsen af
Teestrup og Jakob Olufsen, borger i Slagelse, til alle, som ser dette brev,
hilsen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens år 1399 var i
denne specielle anledning Thomas Smed, bymand i Køge, og Ove Steg,
væbner, der bor i Ølsemagle, personligt til stede på vort landsting på Sjæl
land onsdagen næst efter midfastesøndag, og denne Thomas Smed skø
dede og overdrog sammesteds fornævnte Ove Steg al sin ret, der tilfaldt
ham med hans hustru, Katerine Jensdatter, til hans hånd tillige med al ret
og fuldt ud til evig og retmæssig besiddelse alt det gods, nemlig 13 1/2
ørtug jord, der er beliggende i Gammelby i Fakse herred, og som hans
hustru Katerine havde i pant fra sin fader Jens Bentsen for ti mark rent
sølv, i hans testamente, og dette testamente var beseglet med hans segl og
var offentligt blevet oplæst på fornævnte landsting. Ydermere forpligtede
samme Thomas sig selv og sine arvinger til at hjemle fornævnte Ove og
hans arvinger fornævnte gods og til at fri dem for påtale fra hvem som
helst. At vi har set og hørt dette, erklærer vi med dette brev. Forhandlet
og givet ovennævnte år, dag og sted.

J
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Henrik van dem See, provst, og hele kapitlet i Slesvig slutter overenskomst
med hertug Gerhard 6. af Slesvig om retsplejen over for kapitlets bønder.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

"i, Henrik van dem See, provst, og hele kapitlet ved kirken i Slesvig
bekendtgør og bevidner åbent i dette brev, at vi har forhandlet med

Nr. 27

14. marts 1399

24

den høje fyrste, vor nådige herre, hertug Gerhard, hertug af Slesvig, gre
ve af Holsten, Stormarn og af Schauenburg, om de artikler, der herefter
står skrevet på følgende måde. For det første, at vore bønder1) skal
opsøge vor foranskrevne herres ting; og hvilken lægmand der vil sagsøge
dem, eller hvilke lægfolk de vil sagsøge i alle sådanne verdslige sager, som
man ifølge lov og ret ikke skal dømme i efter gejstlig ret, i dem skal2) man
retsforfølge dem på tingene efter landretten, således som det er ret i lan
det. Det samme skal vore bønder til gengæld også gøre på tingene, når
de skal sagsøge nogen. Men hvad vore bønder gør sig skyldige i, på tin
gene eller uden for tingene, det være sig fyrre mark bøde eller derover
eller derunder, eller hvad de ellers gør sig skyldige i mod deres herskab,
det skal vi og ingen anden oppebære fra vore bønder, bortset fra hals- og
håndsret, det skal vor forannævnte herre, hertugen, og hans embedsmænd fælde dom over, men deres gods eller de penge, som de forbryder
til herskabet, skal tilfalde kapitlet. Skulle det endvidere ske, at vore bøn
der ikke kunne opnå nogen ret på tingene, som det er lov i landet, når
de anklager nogen, som det er lov i landet, så tilkommer det os at hjæl
pe vore bønder til (deres) ret efter gejstlig ret. Endvidere skal ingen
lægmand forfølge den anden ved nogen gejstlig domstol for alle sådan
ne verdslige sager, som man ifølge lov og ret ikke skal dømme efter gejst
lig ret; men (det må) vore egne bønder indbyrdes. Men alle de sager, som
man ifølge lov og ret skal2) dømme efter gejstlig ret, dem skal herrerne
eller deres embedsmænd ikke hindre prælaterne eller os i. Til vidnesbyrd
om dette har vi hængt vort kapitels segl for dette brev, der er givet i året
1399 efter Guds fødsel, på fredagen før den søndag, hvor man synger
Judica3). Til stede herved har været de agtværdige folk hr. Benedikt van
Ahlefeld den ældre, hr. Sigfred Dosenrode, hr. Wulf Pogwisch den yngre,
hr. Klaus, hr. Henrik, hr. Benedikt, brødre kaldet van Ahlefeld, riddere,
hr. Niels Bekker, kapellan for den foranskrevne hertug, Eggert Kule,
foged på Gottorp, Borkvard Krummedige, Wulf Pogwisch og Tønne Rønnow, væbnere, vor foranskrevne herres rådgivere.
1) forlægget har her og i det følgende lansten. - 2) forlægget har mach. - 3) 5. søndag i
festen, i 1399 16. marts.
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Hertug Gerhard 6. af Slesvig slutter overenskomst med domprovsten og dom
kapitlet i Slesvig om retsplejen over for kapitlets bønder.
Afskrift på nederlysk i Slesvig.

i, Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg, bekendtgør og bevidner åbent i dette brev, at
vi har forhandlet med den ærværdige herre, domprovsten, og kapitlet i
Slesvig om de artikler, der herefter står skrevet på følgende måde. For det
første, at kapitlets bønder skal søge vore ting, og hvem der end vil sagsøge
dem, eller hvem de end vil sagsøge om sådanne verdslige sager, som man
ifølge lov og ret ikke skal dømme i efter gejstlig ret, deri skal2) man rets
forfølge dem på tingene efter landretten, således som det er ret i landet,
og det samme skal kannikkernes bønder til gengæld også gøre på tinge
ne, når de skal sagsøge nogen. Men hvad kannikkernes bønder (gør sig
skyldige i) på tingene, det være sig 40 mark bøde eller derover eller der
under, eller hvad de ellers gør sig skyldige i til herskabet, det skal prov
sten og kapitlet og ingen anden oppebære af deres bønder, bortset fra
hals- og håndsret, det skal vi og vore embedsmænd fælde dom over. Men
det3) gods og de penge, som de fortaber til herskabet, det skal tilfalde
kapitlet. Skulle det endvidere ske, at kannikkernes bønder ikke kunne
opnå nogen ret på tingene, som det er lov i landet, når de anklager
nogen, som det er lov i landet, så tilkommer det kannikkerne at hjælpe
deres bønder til (deres) ret efter gejstlig ret. Endvidere så skal ingen for
følge den anden ved nogen gejstlig ret for alle sådanne sager, som man
ifølge lov og ret ikke skal dømme efter gejstlig ret; men (det må) kan
nikkernes bønder indbyrdes. Men alle de sager, som man ifølge lov og ret
skal2) dømme efter gejstlig ret, dem skal vi eller vore embedsmænd ikke
hindre prælaterne og kannikkerne i. Til vidnesbyrd om dette har vi ladet
vort segl hænge under dette brev, der er skrevet på Gottorp i året 1399
efter Guds fødsel.

V

1) om dateringen, jf. nr. 27. - 2) forlægget har mach, magh. - 3) forlægget har ehre.
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Hertug Gerhard 6. af Slesvig stadfæster alle friheder og privilegierfor kapit
let i Slesvig og overlader det alle bøder af dets bønder.
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Afskrift på nedertysk i rigsarkivet.

i, Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og af Schauenburg, ønsker alle dem, der ser dette brev, Guds
evige velsignelse.
Vi bekendtgør og bevidner åbent i dette brev, at vi med dette brev for
de ærværdige herrer, provsten, ærkedegnen, (dom) kantoren, kannik
kerne, kapitlet og personerne ved kirken i Slesvig, har stadfæstet og stad
fæster alle deres friheder1), rettigheder og privilegier, som de har fra
Danmarks konger og fra hertugerne af Slesvig og greverne af Holsten,
vore forfædre, og overlader dem disse (privilegier) frit og uhindret og
har taget og tager dem og deres bønder og al deres tyende og undersåt
ter under vor beskyttelse og under vor særlige beskærmelse og overlader
dem frit og uhindret al slags bøder af alle deres bønder og undersåtter
og alt det2) gods, som de nu har, nemlig fyrre mark bøde og andre bøder,
som er derover eller derunder, og hvad de ellers gør sig skyldige i i her
tugdømmet Slesvig og i Danmark, som herskabet har ret til, for det skal
de ikke svare nogen anden end provsten og kapitlet, og alene dem skal
de være undergivne, bortset fra hals- og håndsret, det skal vi og vore
embedsmænd dømme i. Men det2) gods eller de penge, som de gør sig
skyldige i til herskabet, det skal tilfalde kapitlet, og (vi) ønsker, at alle
deres bønder og undersåtter og tyende skal være frie og fritagede for al
slags uretmæssig belastning og for al slags tjeneste og al slags byrde og
beskatning og uretmæssig belastning både i stæder og i landsbyer. Endvi
dere skal de foranskrevne kannikker to gange om året holde en højtide
lighed til minde om os og vore forfædre og i særdeleshed om vor fader,
grev Henrik, Gud være hans sjæl nådig, og om alle vore arvinger i det
høje kor i deres kirke med vigilier, med messer og med deres bønner for
vor og vore forfædre og arvingers sjæles frelse således, som om de afdø
de var til stede dér. Endvidere skal dette brev ikke i nogen henseende og
på nogen måde skade eller indskrænke alle deres privilegier og alle deres
friheder1) og rettigheder, som de har fra vore forfædre, og heller ikke de
breve, som vi og kapitlet indbyrdes har givet hinanden indtil i dag. Til
større vidnesbyrd om alle disse foranskrevne stykker har vi ladet vort segl
hænge for dette brev, som er givet på Gottorp i året 1399 efter Guds fød
sel på fredagen før søndagen, hvor man synger Judica3). Til stede herved
har været vore kære, trofaste rådgivere, hr. Benedikt van Ahlefeld den
ældre, hr. Klaus, hr. Henrik, hr. Benedikt, brødre, kaldet van Ahlefeld,
hans børn, hr. Sigfred Dosenrode, hr. Wulf Pogwisch den yngre, riddere,
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hr. Niels Bekker, vor skriver, Eggert Kule, foged på Gottorp, Wulf Pogwisch, Borkvard Krummedige, Tønne Rønnow, væbnere.
1) forlægget har alle ere vriheyl. - 2) forlægget har ere. - 3) 5. søndag i festen, 1399 16.
marts.

1399. 15. marts. Odense.
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Kong Erik 7. af Pommern giver Hartvig Limbæk, ridder, og Ivan Radmarstorp, væbner, låsebrev på godset Jersore.
Afskrifter i rigsarkivet og på det kongelige bibliotek.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders
og Goters konge og pommersk hertug, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at vi tildømmer den ædle mand, hr. Hartvig Limbæk, ridder,
og Ivan Radmarstorp, væbner, noget gods kaldet Jersore, som med alle
dets tilliggender overalt på Fyn med retmæssig købs adkomst er tilfaldet
(dem), således som det udførligt indeholdes i deres åbne breve1), der er
affattet herom, at besidde med evig ret, idet vi påbyder evig tielse om
denne sag, og idet vi fast forbyder, at nogen på nogen som helst måde
befatter sig med nævnte gods eller dets tilliggender imod deres vilje.
Givet i Odense i det Herrens år 1399 lørdagen før Judica søndag under
vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.

E

1) kendes ikke.

(13)99. 16. marts. Marienburg.
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Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrifter på nedertysk i Thorn og Danzig.

det Herrens år 99 på den fastsatte Judica dag forsamledes de preussiske
stæder til møde i Marienburg og gennemdrøftede nedenstående
artikler.
<1> For det første er det blevet besluttet, at man i overensstemmelse
med, hvad herrerne i Lübeck for nylig i deres brev1) har skrevet og
anmodet om, skal afholde mødet i Lübeck på Valborgsdag2) med de sen
debude, som man vil sende til mødet i Vordingborg, og at man skriftligt
skal meddele herrerne i Lübeck, at man vil fastholde det sådan med den
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forsvarsstyrke, der skal lægges på havet, som det sidst er blevet besluttet i
København. Og dette brev3) skal de fra Danzig sende.
<2> Ligeledes er det blevet besluttet, at man med hele flåden skal sejle
ud 14 dage efter påske. Og dette kan hver enkelt stad meddele sine folk.
Og hvem der sejler ud fra Weichsel eller ud fra Balge, han skal forblive så
længe i Øresund, hvor flåden skal samles, indtil de her efterskrevne
høvedsmænd for flåden kommer til Øresund. (Og) hvem der måtte bry
de dette påbud, skal bøde herfor med 10 mark sølv. Det samme gælder,
om nogen skulle sejle tilbage igen fra Swine.
<3-4>.... 4)
<5> Ligeledes er det blevet besluttet, at man skal udsende to herrer til
de møder, der skal holdes i Lübeck og Vordingborg, sådan som det tidli
gere er blevet besluttet, og af disse to sendebude skal de fra Thorn udsen
de én og de fra Danzig én.
<6>.... 4)
<7> Ligeledes er det blevet besluttet, at stæderne skal samles til møde
på Quasimodogeniti5), (og) at det med henblik på de foranskrevne
møder, der skal holdes i Lübeck og Vordingborg, skal pålægges sende
budene, hvad de da skal søge at få gennemført på stædernes vegne.
<8-13> 6)
<14> Ligeledes er det blevet besluttet, at man til det næste møde, når
man skal pålægge og give sendebudene opdrag med henblik på de for
anskrevne møder, der skal holdes i Lübeck og i Vordingborg, skal ind
kalde og sammenbringe de høvedsmænd fra fredeskibene, der var
høvedsmænd dengang, da de fra Kalmar blev dømt til at kastes over bord
af de samme høvedsmænd, for at udfærdige en skriftlig redegørelse for
sagen om dem fra Kalmar, der blev dømt. Disse skriftlige optegnelser
(skal man) derefter overdrage og betro sendebudene.
<15-26>.... 7)
<27> Ligeledes anmoder munkene fra Braunsberg indtrængende om
at bygge et kapel på stædernes fed i Skåne. Dette skal hver enkelt drøfte
i sit råd og meddele dette igen på næste møde.
<28> Ligeledes skal hver enkelt søge oplysninger om fogederne i
Skåne, hvordan de har siddet fra gammel tid, og drøfte det i sit råd og
meddele dette på næste møde.
<29-33>.... 8)
1) jf. nr. 19.-2) 1. maj. - 3) kendes ikke. - 4) de udelad te §§ vedrører fredeskibene og
deres udrustning. - 5) 1. søndag efter påske, hvilken dag 1399 falder på 6. april. - 6) de ude-
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ladte
vedrører fredeskibene og deres udrustning samt lejetropperne i Stockholm. - 7) de
udeladte
vedrører Livland og russerne, fetaljebrødrene, Gotland, slædernes tilgodehavende
og englænderne. - 8) de udeladte
vedrører slædernes tilgodehavende.

1399. 17. marts.
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Brødrene Anders Olufsen af Næsby ogJens Olufsen af Gundestrup, riddere,
skøder biskop Peder af Roskilde til kongens hånd al den ret, de har til gods i
Gyrstinge.
Original i rigsarkivet.

A nders Olufsen af Næsby og Jens Olufsen af Gundestrup, brødre, riddere, til alle, der ser dette brev, evig hilsen med Gud.
I skal vide, at vi til den ærværdige fader og herre i Kristus hr. Peder, af
Guds nåde biskop af Roskilde, ved dette brev overdrager og skøder fra os
og vore arvinger til Danmarks konges og krones hånd al ret og enkelte
krav, som vi har haft i det gods, der er beliggende i Gyrstinge i Alsted her
red, til evig og retmæssig besiddelse, idet vi ikke gør forbehold med hen
syn til nogen rettighed eller ejendomsret, som på nogen som helst måde
vil kunne tilfalde os eller vore arvinger i fornævnte gods i Gyrstinge. Til
vidnesbyrd herom er vore segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige
mænd hr. Erik Bydelsbak, ridder, Jens Gyrstinge, Peder Nielsen af Vollerup og Jens Brims, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1399 på sankt Gertruds dag1) .
1) brevet er registreret i Vordingborgske og Yngre Kalundborgske registraturer, jf. nr.
165.
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Bonde i Kanarp pantsætter to tredjedele af arven efter Karl Styrkarssons
hustru Ingrid, datter af Erik Nilsson, til ridderen hr. Abraham Brodersen for
200 mark penge.
Original på dansk i det svenske rigsarkiv.

onde i Kanarp hilser alle de mænd, der hører eller ser dette brev,
evindelig med Gud.

B

Nr. 34

18. marts 1399

30

Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel efterkommende som nule
vende, at jeg erkender med overvejet råd, ja og samtykke at have pantsat
den velbyrdige herre hr. Abraham Brodersen, ridder, to dele af al den
arv, som faldt efter hustru Ingrid, Erik Nilssons datter, som Karl Styrkarsson havde - Gud nåde hendes sjæl - med gods og gårde, indhegninger,
guld og sølv, boskabspenge, med alle deres tilliggender, nær og fjern,
intet undtaget, for 200 mark penge, og jeg giver denne fornævnte brev
viser og herre hr. Brodersen fuldmagt og ret til at mane til rette og kræve
den fornævnte arv med al ret uden hindring, som om jeg selv var til ste
de der. Til des mere sikkerhed og bedre vished og bevis beder jeg om de
forstandige mænds segl, som først er hr. Erlands i Vittaryd, provst i Sunnerbo, hr. Eskils i Hamneda, Peter Ingolfssons, herredsfoged i Sunnerbo,
og sammen med mit eget i det Herrens år 1399 mandagen næst efter pas
sionssøndagen.
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1399. 18. marts. Næstved.

Rigens kansler tildømmer Esbern Pedersen i Ravnstrup en gård i Rejnstrup.
Eline Gøyes jordebog (1552).

remdeles et brev, at rigens kansler tildømmer Esbern Pedersen i
Ravnstrup en gård i Rejnstrup for et pant, som er seks mark purt sølv
i grot, tournoser og engelske penge samt to læster byg, som han har fået
ved arv. Givet i Næstved dagen efter sankt Gertruds dag1) år o.s.v. 1399.

F

1)17. marts.
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1399. 19. marts. Hamneda.

Erik Tureson og hans hustru Elene Ingemarsdotter sælger alt deres gods i
Hulje og Arhult til ridderen hr. Abraham Brodersen for 40 mark penge.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.

eg Erik Tureson (og) Elene Ingemarsdotter, min elskede hustru, hil
ser alle de mænd, der hører eller ser dette brev, evindelig med Gud.
Det skal være vitterligt for alle mænd, såvel efterkommere som nule
vende, at vi erkender med vore venners og frænders ja, gode vilje og sam
tykke at have solgt den velbyrdige herre hr. Abraham Brodersen, ridder,
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alt vort gods, som ligger i Hulje i Berga sogn, i Århult i Agunnaryd sogn,
begge i Sunnerbo herred, med alle deres tilliggender, som er fiskevande,
almindingskove, ’sætre’1) med ager, eng, i vådt og i tørt, inden og uden
for hegn, nær ved og fjernt fra by, intet undtaget, hører eller har hørt
dertil indtil denne dag, for 40 mark penge i god betaling, fordi vore ven
ner og vi forstandigt og fuldkomment er vel tilfredse. Og vi afhænder det
fornævnte gods fra os og vore arvinger og forpligter og tinglyser det for
fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger uden enhver kval
eller forhindring til evindelig ejendom for ham. Kunne det også ske såle
des, at det oftenævnte gods eller gårde på nogen måde ifølge ret eller
lands lov fragik hr. Abraham, da forpligter vi os og vore arvinger til at give
fornævnte hr. Abraham Brodersen eller hans arvinger gods til gengæld,
eftersom han eller de alle kærligt og venligt er vel tilfredse uden nogen
indsigelse. Til des mere sikkerhed og bedre forstandigheds bevis da
beder vi om de forstandige og gode mænds segl, som først er hr. Erlands
i Vittaryd, provst i Sunnerbo, hr. Eskils i Hamneda, Peter Ingolfssons,
herredsfoged i Sunnerbo, tillige med mit eget. Skrevet i Hamneda i det
Herrens år 1399 onsdagen efter passionssøndagen.
1) forlægget har nøtthicebolom, jf. DRB. IV 6 nr. 19 note 1.

1399. 21. marts. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Lunds domkirke den 10. juli,
lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Porti
uncula 1. og 2. august, og bemyndiger ærkebiskoppen ogfire præster til at med
dele syndsforladeiserne.
Afskrift i Lundebogen.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, hilser alle troende kristne,
der får dette brev at se, med den apostoliske velsignelse.
Skønt han, hvis gave det er, at hans troende på værdig og priselig måde
kan tjene ham, af sin rige kærlighed, der overgår de bedendes fortjene
ster og ønsker, giver dem, der tjener ham, langt mere til gengæld, end de
kan fortjene, indbyder vi dog så at sige ved lokkende belønninger, nem
lig aflad og syndsforladelse - i ønsket om at gøre menigheden velbeha
gelig for Gud og få den til at tragte efter gode gerninger - de troende
kristne til at finde behag i ham, for at de derved kan gøres mere egnede

B
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til den guddommelige nåde. Da vi nu ønsker, at domkirken i Lund, som
er grundlagt til ære for martyren sankt Laurentius og under hans navn,
må besøges under passende æresbevisninger og også bevares, og at tro
ende kristne des ivrigere fromt vil strømme sammen til samme og mere
beredvilligt række en hjælpende hånd til sammes bevaring, jo rigere de
ser sig styrkede ved denne himmelske nådes gave dér, tilstår vi med apo
stolisk myndighed i tillid til Gud den almægtiges miskundhed og hans
apostle sankt Peders og sankt Povls myndighed alle, der føler sand anger
og har bekendt deres synder, og som på sankt Knud konges og martyrs
dag1) én gang om året fromt besøger ovennævnte kirke fra første til
anden aftensang, og som rækker en hjælpende hånd til dennes vedlige
holdelse, den samme eftergivelse af bod og syndsforladelse, som de
opnår, der én gang om året på hvilken som helst måde besøger den hel
lige jomfru Marias kirke i Portiuncula, også kaldet de Angeli, uden for
Assisis mure den 1. og 2. dag i august måned, og for at samme troende
kristne, når de af den grund på ovennævnte dag strømmer sammen til
samme kirke, ved Guds nåde skal kunne opnå fred i samvittigheden og
sjælefrelse, og i rigere fylde skal kunne opnå denne eftergivelse, tilstår vi
med dette brev i kraft af ovennævnte apostoliske myndighed angående
en rigere nådes gave, i ønsket om at handle velvilligt, den til enhver tid
værende (ærke)biskop i Lund og fire andre velegnede præster, såvel
verdslige som regelbundne, der årligt skal vælges af samme
(ærke) biskop, at de med samme myndighed skal kunne påhøre syndsbe
kendelserne fra de troende kristne, alle som én, der på ovennævnte dag
for at opnå denne eftergivelse strømmer sammen, og når de omhyggeligt
har påhørt deres bekendelser, skal kunne tildele dem syndsforladelse for
deres forseelser og pålægge dem frelsebringende bod, medmindre forse
elserne muligvis har været sådanne at det apostoliske sæde med god
grund bør rådspørges derom. Dette skal stå ved magt for al fremtid. Givet
ved S. Pietro i Rom den 21. marts i vort tiende pontifikatsår.
1) 10. juli.
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1399. 23. marts. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. tillader hertug Gerhard 6. af Slesvig at holde messe før
daggry.
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26. marts 1399

Nr. 38

Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn den vel
byrdige mand Gerhard, hertug af Slesvig, hilsen og apostolisk vel
signelse.
Den oprigtige hengivenhed og kærlighed, som du nærer til os og den
romerske kirke, fortjener, at vi nådigt imødekommer Dine ønsker, særlig
i de tilfælde, hvor Du, som det er Dit fromme ønske, kan vise iver for
gudstjenesten, og hvorved Din åndelige frelse kan fremmes. Idet vi der
for bøjer os for Dine fromme bønner, bevilger vi Dig, fromme søn, i kraft
af dette brev af særlig nåde, at Du må lade holde messe før dagens frem
brud, dog omkring daggry, når andre af de opgaver, Du til enhver tid står
midt i, måtte kræve det, ved Din egen eller en anden egnet præst, uden
at det skal kunne lægges hverken Dig eller den præst, der således holder
messe, til last, forudsat dog, at Du gør sparsomt brug af denne tilladelse;
thi når vor herre Jesus Kristus, Guds søn, som er det evige lys, ofres ved
altertjenesten, bør dette ikke ske i nattens mulm og mørke, men i dagens
lys. Intet menneske må bryde dette vort tilståelsesbrev eller i dumdristig
forvovenhed handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette,
skal han vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 23. marts
i vort tiende (pontifikats)år.

B
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Jens Esmundsen pantsætter alt sit gods i Onsjd i Sondrum sogn til Peder
Nielsen, foged på Laholm, for fem mark sølv.
Original på dansk i Uppsala universitetsbibliotek.

eg Jens Esmundsen hilser alle, der hører eller ser dette åbne brev,
kærligt med vor Herre.
Jeg kundgør såvel for de fremtidige som for de nuværende, at jeg med
mit åbne brev erkender at have pantsat alt mit gods i Onsjd, som kaldes
Bokisgardhæ, i Sondrum sogn til den hæderlige og ærlige mand, Peder
Nielsen, foged på Laholm, med alt det, der ligger dertil, vådt og tørt, og
intet undtaget, det der hører til det fornævnte gods, for fem lødige mark
sølv. Jeg forpligter mig til sammen med mine arvinger at fri fornævnte
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[Før 1. april 1399]

Peder Nielsen og hans arvinger det fornævnte gods for tiltale og hin
dring fra hvem som helst, indtil jeg eller mine arvinger vil indløse det for
nævnte gods fra Peder eller hans arvinger for de fornævnte penge, og da
skal vi indløse det den fjortende dag efter påske i det år, det behager os.
Til yderligere sikkerhed og bekræftelse hænger jeg mit segl under dette
åbne brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Gødeke, sognepræst i Laholm, og Karl Nielsen, væbner. Givet og skrevet på
Laholm i det herrens år 1399 onsdag efter palmesøndag.
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[1399. Før 1. april]1),
o

Dronning Margrete meddeler storskafferen Johan Deergarde, at Abo er under
hendes kontrol, og at andre borge vil blive overgivet til hende tre uger efter
påske, og beder om, at de aftalte forhandlinger må blive udsat til 8. september.
Afskrift på nedertysk i Danzig.

argrete, af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge. Venlig hilsen
forudskikket.
Vi takker Eder, kære hr. skaffer, for meget godt og gør vitterligt over
for Eder, at vi ved Guds nåde har Abo i Østerland2) i vor varetægt, Gud
være lovet. Ligeledes angående de andre træborge3) i Østerland2) så har
hr. Knut givet os sikker lovning på, at han vil overdrage (og give) dem i
vor varetægt tre uger efter førstkommende påske. På samme tid har også
Svend Sture lovet at overdrage den borg, som han endnu har i Norrbotten, i vor varetægt. Men som I selv godt ved, så er verden i mange sager
udspekuleret, og hvis nogle erfarede, at vi til den tid ikke var i nærheden,
hvem ved (da), om de så blev enige om noget andet. Nu ved I godt, at
der er berammet et møde, der skal holdes til pinse, og vi befrygter, at
tiden bliver for kort til, at vi både kan være her, indtil borgene er over
draget, og også komme betids til mødet i pinsen. Derfor så vi gerne, at I
af dem, der skal sende deres folk til mødet, får deres hensigt at vide, og
ufortøvet skriver os Eders trofaste råd tilbage, hvad det synes Eder og
dem at være nyttigt (at gøre) i denne sag, således at vi kunne blive så læn
ge i denne egn, at vi kunne gøre det mere sikkert på dette hav, før vi drog
herfra. Skulle det synes Eder og dem (hensigtsmæssigt), som det står
skrevet ovenfor, (nemlig) at man udsatte mødet fra pinse til Vor kære
Frues dag i efteråret4), så ville vi straks, når der kom et svar herpå tilbage
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Nr. 40

fra Eder til os, skrive til dem i Lübeck, til dem i Preussen og til dem i
Stralsund for at meddele dem, hvorfor dette syntes os atvære nyttigt, såle
des som det står skrevet her ovenfor. Forekommer det, der står skrevet
ovenfor, imidlertid Eder og dem ikke at være nyttigt, så vil vi heller ikke
skrive derom; thi Gud ved så vist, at hvad vi hermed skriver til Eder, det
gør vi i bedste mening; thi vi så gerne, at det kunne komme til en god
afslutning, sådan som vi håber, om Gud vil, at det også godt må ske. Og
lad ingen vide dette undtagen dem, som I godt ved er til gavn i denne
sag, og (sørg for) at det forbliver hemmeligt; thi vi har ikke skrevet det til
nogen dér i landet undtagen til Eder. Kun har vi skrevet et brev9) til én i
Lübeck og til én i Stralsund, for at de dér også lader det samme vide i
deres råd og skriver til os, hvad der forekommer dem at være nyttigt i
sagen, således som vi også gerne så, at I gjorde det, og så at der ufortøvet
kunne komme et svar tilbage til os både om disse og andre sager, som vi
senest skrev (om) til Eder og også til flere folk. Givet o.s.v.6).
1) en afskrift af dette brev sendtes 1. april til Lübeck, jf. nr. 40. - 2) dvs. Finland. - 3)
forlægget har holten slote. - 4) 8. september. - 5) kendes ikke. - 6) herefter følger Til en
mand af stor skarpsindighed og ærværdighed, hr. Johan Deergarde, storskaffer i Danzig o.s.v., der
må gengive påskriften på den tabte original.

(13)99. 1. april. Marienburg.
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De preussiske stader sender Lübeck en afskrift af dronning Margretes brev,
nr. 39, og foreslår, at man forhandler med hende 15. august, idet hendes for
slag 8. september er for sent, og forud mødes indbyrdes 25. juli.
Afskrift på nedertysk i Danzig.

il de agtværdige, vise, forstandige herrer, borgmestre og rådmænd i
staden Lübeck, vore særlige, kære herrer og venner. Vor venlige hil
sen og tjenstvillighed forudskikket. Agtværdige, kære herrer og særlige
venner.
Vi sender Eder en kopi af det brev, som vor nådige frue, dronningen af
Danmark, har sendt til vor herre, storskafferen i Marienburg, (og) som I,
kære herrer, vil lægge Eder nøje på sinde. Og som vor frue, dronningen,
i den samme kopi berører, at hun på grund af bestemte begivenheder
ikke kan holde det møde, der er berammet til at skulle holdes med hen
de førstkommende pinse, således som det af kopien fremgår for Eder, så
synes vi, at hun udskyder det møde, der skal holdes senere, en del for
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langt hen på året, nemlig til førstkommende Vor Frue Marias fødsels
dag1). Og vort forslag ville da, hvis det også behager Eder, være følgende,
at det møde, som vor frue, dronningen, agter at holde, blev berammet og
fastsat til at holdes på førstkommende Vor Frue Marias himmelfartsdag2),
og at det møde, som stæderne i Lübeck havde aftalt at holde nu på sankt
Valborgs dag3), blev holdt på apostelen sankt Jakobs dag førstkommen
de4), for at stæderne så fra dette møde kunne drage videre til det møde,
der da bliver berammet til at holdes med vor frue, dronningen, på for
annævnte Vor Frues himmelfartsdag2), for så vidt som hun foretrækker5)
at holde det på den foranskrevne dag. Thi I indser bestemt, at det ikke
ville være hensigtsmæssigt, at vi nu på sankt Valborgs dag3) sendte vore
sendebude til Lübeck, eftersom vor frue, dronningen, ikke kan holde
mødet til pinse. Og derfor, kære herrer og venner, eftersom den foran
nævnte fru dronningen har sendt en skrivelse, som er lig med kopien, til
en af Eder i rådet, så anmoder vi Eder indtrængende om, at I skriftlig vil
meddele vor frue, dronningen, og også os om Eders mening, råd og hen
sigt, (nemlig) hvad det synes Eder godt og tilrådeligt at gøre eller at lade
i denne sag. Så vil vi da også skrive et udførligt svar derpå til vor nådige
frue, dronningen. Desuden, kære herrer og venner, så vil vi overholde
det med fredeskibene og forsvarsstyrken på havet, således som vi er ble
vet enige om det. Og vi synes, det er godt, at Eders folk og også vore sam
les i Øresund. Hvorledes de da vil forholde sig med henblik på forsvars
styrken, at indskrænke den eller lade den forblive, som den nu er udru
stet, det overlader vi til Eder, agtværdige mænd. Givet i Marienburg tirs
dag i påsken i året 996).
1) 8. september. -2) 15. august. - 3) 1. maj. - 4) 25. juli. - 5) forlægget har vorliebet. 6) herefter følger bemærkningen De almindelige slæder i Preussen beseglet med staden Danzigs
sekret. Herefter Et brev af lignende ordlyd er sendt til rådmandene i Stralsund.
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1399. 6. april.

Niels Kvie og hans søstre sælger deres gods i Almind syssel til Henneke Lim
bæk af Gram, væbner.
Original i rigsarkivet.

J

eg Niels Kvie, væbner, og mine søstre til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.

¥7

6. april 1399
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Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi
ved dette brev offentligt har solgt og ligeledes til evig og retmæssig besid
delse har skødet den velbyrdige mand Henneke Limbæk af Gram,
væbner, og hans rette arvinger alt og ethvert af vort gods i Almind syssel,
bebygget og øde, nemlig i sognet Jordrup i Andst herred, i sognet Nebel
i Brusk herred og Arsbalik i sognet Egtved i Jerlev herred og endvidere
vort øvrige gods, på hvilke steder det end er beliggende, tillige med alt
dets tilliggende, nemlig agre, enge, skove, græsgange, moser, vandløb,
rørligt og urørligt, vådt og tørt, intet undtaget, og vi erkender, at vi af foranskrevne Henneke Limbæk i enhver henseende har oppebåret fuld pris
for samme gods, hvorfor vi forpligter os selv og vore rette arvinger til at
hjemle foranskrevne Henneke Limbæk og hans rette arvinger alt foranskrevne gods og fri dem for tiltale og krav fra hvem som helst, der med
rette kan rejses, således som landets love kræver. Givet i det Herrens år
1399 på søndagen Quasi modo geniti. Til vidnesbyrd herom er mit, Niels
Kvies segl tillige med segl tilhørende de gode mænd hr. Peder Tygesen,
præst, Peder Jensen af Lønne, Markvard van Owe og Ivar Skeel, væbne
re, hængt under dette brev.

1399. 6. april.
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Niels Kvie og hans søstre sælger alt deres gods i Malt herred og i øvrigt i Var
desyssel til Henneke Limbæk af Gram, væbner.
Original i rigsarkivet.

eg Niels Kvie, væbner, og mine søstre til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi erkender, at vi
ved dette brev offentligt har solgt og ligeledes til evig og retmæssig besid
delse har skødet den velbyrdige mand Henneke Limbæk til Gram,
væbner, og hans rette arvinger alt og ethvert af vort gods, bebygget og
øde, der er beliggende i Malt herred, tillige med mit øde gods, på hvilke
steder det end er beliggende i Vardesyssel, tillige med alle dets tilliggen
der, nemlig agre, enge, skove, græsgange, moser, vandløb, rørligt og
urørligt, vådt og tørt, intet undtaget, og vi erkender, at vi af foranskrevne
Henneke Limbæk i enhver henseende har oppebåret fuld pris for det
foranskrevne gods, hvorfor vi forpligter os selv og vore rette arvinger (til
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at hjemle) foranskrevne Henneke og hans rette arvinger fornævnte gods
(og fritage dem) for tiltale og krav fra hvem som helst, der kan rejses med
rette, således som landets love kræver. Givet i det Herrens år 1399 på søn
dagen Quasi modo geniti. Til vidnesbyrd herom er mit, Niels Kvies segl
tillige med segl tilhørende de gode mænd hr. Peder Tygesen, præst,
Peder Jensen af Lønne, Markvard van Owe og Ivar Skeel, hængt under
dette brev.
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1399. 8. april. Lübeck.

Hertug Gerhard 6. af Slesvig lover, at biskopJohan af Slesvig og hans under
såtter må beholde deres rettigheder.
Original på nedertysk i Slesvig.

i, Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig og greve af Holsten, af
Stormarn og af Schauenburg, bekendtgør og gør med dette brev vit
terligt for alle dem, der ser det eller hører det blive læst op, at vi skal og
vil lade den ærværdige fader, hr. Johan, af Guds nåde biskop af Slesvig,
og hans stift og hans embedsmænd beholde alle deres rettigheder og
beføjelser1), gejstlige og verdslige, og ikke på nogen måde uretmæssigt vil
hindre ham, hans stift og hans embedsmænd i (at udøve) de samme ret
tigheder og beføjelser eller skabe splid mellem dem og skal og vil heller
ikke uretmæssigt forsvare hans undersåtter, gejstlige eller verdslige, mod
ham eller hans embedsmænd. Alle disse foranskrevne stykker lover vi,
forannævnte hertug Gerhard, trofast at holde støt og fast over for den for
annævnte biskop Johan uden nogen argelist eller udflugter, og vi har som
vidnesbyrd herfor ladet vort segl hænge under dette brev, som er givet i
Lübeck år 1399 efter Guds fødsel på tirsdagen efter den søndag, da man
synger Quasi modo geniti.

V

1) forlægget har sime rechte unde rychte.
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(13)99. 13. april.

Rådmandene i staden Lübeck meddeler de preussiske stader som svar på
deres brev af 1. april, at de er indforstået med udskydelsen afforhandlingerne
i Vordingborg til 13. august.
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Afskrift på nedertysk i Danzig.

fter hilsenen. Kære venner1).
Vi har lagt os Eders brev2) med afskriften af dronningens brev3),
sendt til storskafferen og indlagt i Eders brev, nøje på sinde, og vi vil også
gerne fastholde det, således som I har besluttet det, så at det møde, der
var berammet til pinse, kan blive udsat og afholdt i Vordingborg på nær
mest efterfølgende Vor Frues himmelfartsdag4), og at det andet møde på
Valborgsdag5) på samme vis kan afholdes på førstkommende sankt
Jakobs dag6), og vi vil straks skrive dette til de almindelige stæder (og
ønsker), at I ligeledes også skriver til stæderne i Livland. Men (vi ønsker
yderligere,) at I drager omsorg for, at dronningen i venskabelighed ind
til videre lader klagen angående begivenheden i Kalmar7) stille i bero
indtil Vor Frues himmelfartsdag4). Desuden ønsker vi at fastholde det
med forsvarsstyrken på havet således, at vi vil befale vore høvedsmænd at
indskrænke forsvarsstyrken eller vort mandskab, hvis der måtte blive
behov for det. Skrevet under vort sekret på misericordia domini i året 99.
Rådmændene i staden Lubeck.

E

1) brevets modtagere fremgår af afskriftens overskrift Til de ærværdige og gode mænd, de
herrer borgmestre og rådmænd i de preussiske stæder, vore oprigtige venner. - 2) jf. nr. 40. - 3) jf.
nr. 39. - 4) 15. august. - 5) 1. maj. - 6) 25. juli. - 7) jf. DRB. IV 6 nrr. 99, 100, 116, 125,
126, 136, 155.

1399. 14. april. Nyköping.

45

Dronning Margrete og det svenske rigsråd skaber forlig mellem Karl Ulfsson
af Tofta og Knut Boson om Viborghus og len.
Registratur på svensk i det svenske rigsarkiv.

1399. 15. april. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Concordia og Ribe samt deka
nen ved kirken i Hamburg at overdrage Niels Buterfelt, sognepræst i Haddeby,
det kanonikat og den præbende ved kirken i Slesvig, som han havde opnået,
efter at kannikken Jens Palborn havde resigneret.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

Nr. 46

15. april 1399
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onifacius o.s.v. til sine ærværdige brødre biskopperne af Concordia
og Ribe og til sin elskede søn dekanen ved kirken i Hamburg, Bremen stift, hilsen o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Niels
Buterfelt, sognepræst ved sankt Andreas kirke i Haddeby, Slesvig stift,
anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise
ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på
nævnte Niels’ vegne, indeholdt, at da det kanonikat og den præbende
ved kirken i Slesvig fordum var ledige, efter at vor elskede søn Jens Palborn, dengang kannik ved samme kirke, frivilligt havde givet afkald på
dem, som han på det tidspunkt besad, i hænderne på vor ærværdige bro
der biskop Johan af Slesvig og vore elskede sønner kapitlet ved samme
kirke af egen drift uden for den romerske kurie, og det med stiftsbiskop
pelig myndighed var tilladt af samme biskop og kapitel uden for samme
kurie, valgte samme kapitel, hvem godkendelsen af afkald på kanonikater og præbender samt valget af kannikker ved denne kirke i Slesvig iføl
ge gammel og billiget og hidtil ukæret overholdt sædvane tilhører,
endrægtigt samme Niels til kannik ved denne kirke, og samme Niels
opnåede jo, at dette valg med stiftsbiskoppelig myndighed stadfæstedes
af nævnte biskop, og denne Niels opnåede ukæret samme kanonikat og
præbende i kraft af fornævnte valg og stadfæstelse. Men da fornævnte
Niels, således som samme ansøgning tilføjede, tvivler om, at fornævnte
valg og stadfæstelse kan stå for en prøvelse, og fornævnte kanonikat og
præbende, således som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at være
ledige, og da vi ønsker at vise samme Niels særlig nåde i betragtning af
hans fornævnte fortjenester, pålægger vi Eder, gode mænd, ved aposto
lisk brev, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en
eller flere andre med vor myndighed skal sørge for med fuld kanonisk ret
og med alle deres rettigheder og tilbehør at overdrage og anvise samme
Niels fornævnte kanonikat og præbende, hvis afkastninger, afgifter og
indkomster, som denne Niels forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af
seks mark lødigt sølv ifølge den almindelige indtægtsangivelse1), hvad
enten de er ledige som fornævnt eller på enhver anden måde eller ved
nævnte Jens’ eller Regner Sønniksens død eller fra en hvilken som helst
anden person, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdra
gelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser2) på lovformelig vis er hjem
faldet til det apostoliske sæde, eller fornævnte kanonikat og præbende
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særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og nævnte Jens eller denne
person har været fornævnte sædes kapellan, notar, nuntius eller official i
øvrigt eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og indkomster,
der skyldes det apostoliske kammer, eller abbreviator3) af apostoliske bre
ve eller scriptor4) af samme eller vor pønitentiars breve eller i tjeneste
ved nævnte sæde eller hos en eller anden af vore ærværdige brødre, den
hellige romerske kirkes kardinaler, selv om der om dette kanonikat og
denne præbende mellem nogle svæver eller er en uafgjort strid ved
nævnte kurie eller andetsteds, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for
udtrykt med dette brev, når blot denne Niels ikke har trængt sig ind i
samme kanonikat og præbende, og der ikke på tidspunktet for dette
brevs udstedelse særligt er søgt ret for nogen angående dem. I skal ind
føre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af
fornævnte kanonikat og præbende og deres omtalte rettigheder og tilbe
hør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver uretmæssig besidder
er fjernet derfra, og skaffe denne Niels eller nævnte befuldmægtigede
for ham anerkendelse som kannik og broder med adkomst til denne
præbende i nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads
i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og sørge for, at der fuldt
ud svares ham af samtlige afkastninger (------ )5) af dette kanonikat og
denne præbende, idet I (------)°) eller uanset om nogen med apostolisk
eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kannikker i
samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn til
provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved denne kirke
i Slesvig, har fået særligt (------ )9). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte
Niels med hensyn til opnåelse af nævnte kanonikat og præbende skal
foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må gøres nogen ind
skrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller
beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om den til
enhver tid værende biskop af Slesvig og samme kapitel eller hvilke som
helst (------)3) bandlysning, og at kanonikater og præbender ved denne
kirke eller andre (------ )n) presentation eller al anden (------ )5) omtale
sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Niels ikke har
været (------ )5) denne kirke i Slesvigs bestemmelser, når blot (------ )°) i
egen person, eller (uanset) at samme Niels, som han forsikrer, besidder
fornævnte sognekirke, og at vi ved et andet brev fra os nådigt har befalet,
at der ved provision skulle gives ham kantordømmet ved samme kirke i
Slesvig, der da var ledigt på en bestemt måde - afkastningerne, afgifter-
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ne og indkomsterne af denne sognekirke og dette kantordømme oversti
ger jo ikke en årlig værdi af 36 mark sølv ifølge fornævnte indtægtsangi
velse1). Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt (----- )5) i denne sag. Givet
ved S. Pietro i Rom den 15. april i vort tiende (pontifikats)år.
1) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4.-2) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1.-3) jf. DRB. IV 6 nr. 137
note 5. - 4) jf. DRB. IV 6 nr. 137 note 6. - 5) for de forkortede formler se nr. 7.

1399. 16. april.
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Lars Nielsen, sognepræst i Gudmundtorp, kvitterer Bosjö klosterfor sin prioratstid.
Skånebrevsfortegnelsen .

ars Nielsens, sognepræst i Gudmundtorps, kvittering givet kloster-J jomfruerne i Bosjö på, at han har fået fyldestgørende betaling for
sit priorat. Givet onsdagen efter martyrerne sankt Tiburtius’ og sankt
Valerianus’ dag1) 1399.

I

') 14. april.
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1399. 17. april. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. tillader hertug Gerhard 6. af Slesvig og hans hustru Eli
sabeth at vælge en skriftefader, som kan meddele dem syndsforladelse.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn, den vel
byrdige mand, Gerhard, hertug af Slesvig, og til sin elskede datter,
den velbyrdige kvinde Elisabeth, hans hustru, hilsen og apostolisk velsig
nelse.
Man bør af velvillig gunst tilstå Eder det, hvorved I, således som I ses
fromt at ønske, ved Guds nåde kan opnå fred i samvittigheden og frelse
for sjælen. Idet vi derfor bøjer os for Eders fromme bønner, bevilger vi
Eder og enhver af Eder med apostolisk myndighed, at I kan vælge en
egnet og god præst til Eders skriftefader, som efter omhyggeligt at have
hørt Eders bekendelser, så ofte som det måtte være til gunst for Eder, kan
yde Eder tilbørlig syndsforladelse for det begåede og pålægge Eder frel-
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sebringende bod, medmindre det måtte være af en sådan art, at det apo
stoliske sæde med rette bør rådspørges. Givet ved S. Pietro i Rom den 17.
april i vort tiende (pontifikats)år.

(13)99. 18. april.
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Rådmandene i Stralsund meddeler de preussiske stader, at de har modtaget
afskriften af dronning Margretes brev, og samtykker i udsatteisen afforhand
lingerne til 15. august.
Afskrift på ri edertysk i Danzig.

fter hilsenen. Kære venner1).
Eders brev og kopien af dronningens brev2), indlagt deri, har vi lagt
os nøje på sinde, og det er klart vor mening, at man bør udsætte det
møde, der skulle holdes i Lübeck, til sankt Jakobs dag3), og mødet med
dronningen til Vor Frues himmelfartsdag4). At tøve længere synes os ikke
at være hensigtsmæssigt. Og vi formoder, at også de i Lübeck mener det
samme. Skrevet fredag efter misericordia domini under vort sekret, 99.

E

1) brevets afsender fremgår af afskriftens overskrift Herefter følger rådmandene i Stralsunds
brev om det samme, jf. nr. 44. - 2) jf. nr. 39. - 3) 25. juli. - 4) 15. august.

1399. 18. april. Lübeck.
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Biskop Johan af Slesvig lader seglene under brev af 1271 27. august (trykt
P. von Goetze, Albert Suerbeer 210 nr. 24) udstedt af ordensmesteren i Livland,
Walter von Nordeck, med flere, beskrive af notaren Didrik de Stagno.
Original i Sankt Petersborg.

1399. 21. april.

51

Bo Olufsen Skomager, bymand i Køge, salger sin gård ved sankt Nikolaj kir
ke sammesteds til PederJensen.
Original i den amamagnaanske samling.

o Olufsen Skomager, bymand i Køge, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg til den gode mand, nær-
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værende brewiser Peder Jensen, min medbymand, har solgt, skødet og til
hans hånd fuldt ud afstået min gård, der er beliggende i den østlige del
(af byen) ved sankt Nikolaj kirke mellem Niels Andersens og Jens
Mogensens gårde, tillige med alle tilliggender til samme gård, intet und
taget, til evig og retmæssig besiddelse, idet jeg erkender, at jeg har fået
fuld og tilfredsstillende pris for samme. Som følge heraf forpligter jeg
mig selv og mine arvinger til at hjemle nævnte Peder Jensen nævnte gård
og til at fritage den for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er
mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd Hemming Jensen,
Anders Jakobsen og Nyland, rådmænd i Køge, Niels Holm, Jens Pedersen
og Peder Jakobsen, bymænd sammesteds, hængt under dette brev. Givet
i det Herrens år 1399 på mandagen nærmest før den hellige martyr
Georgius’ dag1).
1) 23. april.
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1399. 24. april.

Bytingsvidne, at Kristine Bondes skøder en halv gård i Lund til Peder Dan
mark.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

idnesbyrd udstedt af Gøde Bentsen, foged i Lund, Jens Hennekesen,
borgmester, Troels Pedersen, Age Mogensen, Peder Jensen, Klement Truedsen, Niels Pedersen og Mogens Degn, borgmestre (!) sam
mesteds, at en halv gård i sankt Hans’ sogn i Lund blev givet til Peder
Danmark. Givet dagen inden evangelisten sankt Markus’ dag1) 1399.

V

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ornemme mænds bevis eller vidnesbyrd indeholdende hustru Kristi
ne Bondes skødebrev givet Peder Danmark på en gård i sankt Hans’
sogn i Lund. Givet 1399.

F

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ornemme mænds bevis eller vidnesbyrd, givet 1399, angående hustru
Kristine Bondes skødebrev, givet Peder Danmark på en gård i sankt
Hans’ sogn.

F
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4. udkast til Skånebrevsfortegn elsen.

øde Bentsen, foged i Lund, Jens Hennekesen, borgmester, Troels
Pedersen, Age Mogensen, Peder Jensen, Klement Truedsen, Niels
Pedersen, Mogens Degn, borgmestre (!). Givet den 8. september 1399 (!).

G

1) 25. april.

1399. 25. april. Fåborg.
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Kong Erik 7. af Pommern indskriver syv mark sølvs jord iDiernæs sogn, som
Niels Inguarsen Spørhas besidder, i sit målsgods.
Afskrift i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og Pommersk hertug, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at vi indskriver jorder til syv mark sølv i Diernæs sogn, til
hørende nærværende brevviser Niels Ingvarsen, kaldet Spørhas, og som
han sidder inde med for øjeblikket, i vort målsgods1), idet vi tilstår ham
samme friheder på fornævnte jorder, som vore andre målsmænd2), dog
således, at han hvert år skal betale til vort bord i forhold til mængden af
de fornævnte jorder. Vi forbyder fast, at nogen af vore fogder eller nogen
anden uanset af hvilken stilling på nogen som helst måde vover at foru
lempe ham imod nævnte friheder, der er bevilget ham ved vor særlige
nåde, såfremt han ønsker at bevare vor nåde ubeskåret. Givet i Fåborg i
det Herrens år 1399 på sankt Markus’ dag under vort rettertingssegl med
Jens Svendsen Brims, vor justitiår, som vidne.

E

1) jf. DRB. II 8 nr. 252 note 1 og Kult. Leks. XII sp. 118 art. målsgård. - 2) jf. DRB. II 8
nr. 252 note 2.

1399. 1. maj.
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Hr. Niels Jensen Grubbe og hans hustru Elene Svendsdatter skænker en gård
i Kongsted og en gård i Svinninge til Sorø kloster som betaling for deres
gravsted og til sjælebod for dem og deres slægt.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).
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n mand af ridderstand, Niels Jensen, kaldet Grubbe, og hans hustru
Elene Svendsdatter, der var tilskyndet af from hengivenhed, blev
optaget i ordenens broderskab i Sankt Maria kloster i Sorø, og idet de
valgte gravsted for sig sammesteds, gav de for deres og deres slægtninges
sjæle deres fædrene gods til klosteret, nemlig en gård i Kongsted i Niløse
sogn i Merløse herred med alle dens tilliggender og en gård i Svinninge
i Tuse herred, som giver to pund korn i årlig landgilde, til evig besiddel
se og med forpligtelse til at hjemle det og fri det fra krav o.s.v. I det Her
rens år 1399 på apostlene Filips og Jakobs dag.

E
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(13)99. 2. maj. Marienburg.

Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrift på nedertysk i Thom.

edenstående artikler er blevet gennemdrøftet af de preussiske stæder på mødet i Marienburg fredag efter Filips og Jakobs dag1) i det
Herrens år 99.
<1> For det første har vor herre, højmesteren, ladet læse et udkast til
et brev2) fra dronningen af Danmark for stæderne om at slutte en evig
fred med hende, og (han) har anmodet om, at de tre stæder Thorn,
Elbing og Danzig skal besegle det samme brev2). Det har stæderne hen
vist til forelæggelse for hver sit råd med henblik på drøftelse og (har
aftalt) at melde tilbage desangående på næste møde.
<2-5>.....3)

N

1) 1. maj. - 2) kendes ikke. - 3) §§ 2-5 vedrører Gotland samt købmænd, der ligger som
gæster i de preussiske stæder.
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1399. 3. maj. Lundekirkens søndre kor.

Detmar Pedersen fra Nakskov, offentlig notar, bevidner, at hr. Jens Henrik
sen, kannik i Lund, der erklærede, at hr. Ivar Nielsen, ridder, havde pantsat
ham Skagemands ladegård for 150 mark ny skånsk, solgte denne gård og til
hørende breve til sin medkannik hr. Peder Nielsen. Da Ivar Nielsens søn hr.
Niels Ivarsen påstod at have et kvitteringsbrev, aflagde hr. Jens Henriksen på
o
foranledning af hr. Peder Nielsens broder Age Nielsen ed på, at alle breve, der
stred mod hovedbrevet, var uægte og falske.

47

3. maj 1399

Nr. 56

Original i rigsarkivet.

Herrens navn amen. Det være med dette offentlige dokument åben
bart og tydeligt for alle, at i året efter sammes fødsel 1399 i den otten
de indiktion den tredje dag i måneden maj i den sjette time eller der
omkring i sankt Anne kapel i Lundekirkens søndre kor i vor højhellige
fader og herre i Kristus ved Guds forsyn hr. pave Bonifacius 9.s tiende
pontifikatsår i nærværelse af det ærværdige kapitel og officialen ved Lun
degård og af mig, neden for anførte notarius publicus, mødte personligt
den gode mand hr. Jens Henriksen, kannik i Lund, og forelagde, at ved
en tidligere lejlighed havde den velbyrdige mand hr. Ivar Nielsen, ridder,
ved sit åbne brev pantsat ham og i sandhed overgivet ham som pant en
ham tilhørende gård i Malmø, kaldet Skagemands ladegård, for 150
mark nye skånsk, der, efter hvad han hævdede, endnu ikke var betalt.
Dette, nemlig gård og brev1) og de i dette indeholdte betingelser med al
den ret, som samme hr. Jens på hvilken som helst måde havde erhvervet
til nævnte gård og brev, afstod, solgte og ihændegav han helt og ganske
til den ærværdige mand hr. Peder Nielsen, hans medkannik i Lund. Men
eftersom hr. Niels Ivarsen, fornævnte hr. Ivars søn og arving, foregav at
have et kvitteringsbrev, der stred imod det brev, hvorved fornævnte gård
var blevet pantsat ham, så svarede samme hr. Jens, kannik i Lund,
adspurgt af den velbyrdige mand Åge Nielsen, broder til og arving efter
fornævnte hr. Peder, kannik i Lund, om han havde givet, beseglet eller på
nogen måde ladet udfærdige et kvitteringsbrev til oftenævnte herrer, Ivar
eller hans søn Niels Ivarsen eller nogen som helst anden, stridende imod
det brev, hvormed fornævnte hr. Ivar havde overdraget samme hr. Jens,
kannik i Lund, fornævnte gård i Malmø som pant. Han svarede, at han
ingensinde havde tilstået ej heller forordnet fornævnte hr. Ivar eller
nogen som helst anden noget brev, der gik imod det første, hovedbrevet,
eller på nogen måde direkte eller indirekte stred derimod, eller noget
brev, hvorved det fastsattes, at de foromtalte 150 mark penge var kvitte
rede eller ikke burde betales eller at fornævnte gård ikke var sat ham i
pant, hvorpå han aflagde sin legemlige ed, idet han tilføjede, at hvis der
skulle blive fundet, set eller hørt breve, der som ovenfor nævnt var i strid
med det første, hovedbrevet, eller tilstræbte at sætte det første brev ud af
kraft, så var de på ingen måde udgivne efter hans forsæt, vilje eller viden
de, men var at betragte som falske, uægte og udstedte af falsknere og af
ingen værdi, således som det også med sandsynlighed var at forudse, og
han erklærede, at han ville, kunne og altid, så længe han levede, var rede
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til i overensstemmelse med den ærværdige fader hr. Jakob, af Guds nåde
ærkebiskop af Lund, og hans kapitels beslutning at godtgøre, påvise og
forsvare, at alt det ovenstående, som det ovenfor er nævnt, var sandt, og
at det forholdt sig således helt og fuldt. Angående alt dette anmodede
samme Age Nielsen mig, notarius publicus, om at udfærdige ham et eller
flere, om han fik det fornødent, offentlige dokumenter. Dette er handlet
ovennævnte år, indiktion, måned, dag, time, sted og pontifikatsår i nær
værelse af de hæderlige og gode mænd herrerne Svend Sakstorp, dekan,
Jens Povlsen, ærkedegn, Jens Falster, kantor, Jens Jakobsen, fornævnte
Lundegårds official, magister Jakob, Peder Due, Hågen Nielsen, Uffe
Troelsen, Mikkel Turesen, Eskil Nielsen og Peder Troelsen, kannikker i
Lund som særligt tilkaldte og opfordrede vidner til ovenstående. Disse
ovennævnte vidners segl tillige med fornævnte hr. Jens Henriksens, sam
me herrers medkanniks, segl er hængt under dette brev til vidnesbyrd og
fastere sikkerhed. {Notarmærke}. Og jeg Detmar Pedersen fra Nakskov,
gejstlig i Odense stift, kejserlig bemyndiget notarius publicus, har været
til stede ved alt dette, mens det, som det ovenfor er sagt, foregik og fandt
sted, tillige med ovennævnte vidner, og har set og hørt, at det gik således
til, og har egenhændigt bragt det nedskrevne i denne officielle form, idet
jeg efter anmodning og opfordring har sat mit sædvanlige og vante navn
og mærke derunder til vidnesbyrd om alt dette.
1) 1364 7. februar, jf. DRB. III 7 nr. 15.
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1399. 7. maj. Sjællands landsting.

Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Ove Steg af Ølsemagle lod Jens
Bentsens testamente læse, hvori stod, at denne gav sine døtre Lucie og Kateri
ne 20 mark lødigt sølv, for hvilke han pantsatte dem alt sit gods i Gammelby.
Original i den amamagnæanske samling.

ens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, Lars Olufsen, kannik i
Roskilde, Anders Olufsen af Næsby, ridder, Mogens Pedersen af Jons
trup, Jens Skytte af Sandby, Anders Jakobsen, Hemming Jensen, Niels
Smed og Bo Skomager, bymænd i Køge, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Alle nulevende og fremtidige skal vide, at i det Herrens 1399 fremstod
den gode og ærlige mand Ove Steg af Ølsemagle i denne særlige anled-
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ning på vort landsting på Sjælland dagen før Kristi himmelfartsdag, hvil
ken Ove Steg dér lod oplæse og offentliggøre et testamente fra Jens Bentsen - salig ihukommelse - hvilket testamente var beseglet med samme
Jens Bentsens segl tillige med andre gode mænds segl, i hvilket testa
mente følgende artikler var skrevet, nemlig at samme Jens Bentsen gav
sine døtre Lucie og Katerine 20 mark rent sølv, for hvilke 20 mark rent
sølv samme Jens Bentsen til de fornævnte Lucie og Katerine pantsatte alt
sit gods med alt dets tilliggende, intet undtaget, i Gammelby i Fakse her
red, indtil det på lovlig vis indløses for fornævnte sum penge. At vi har set
og hørt dette, bevidner vi ved dette brev. Forhandlet og givet ovennævn
te år og dag under vore segl.

1399. 9. maj. Odense.

58

Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder, pantsætter alt det gods på Lolland,
som Mathias Kale og Gerhard Ketelhot havde pantsat til hans hustru Kristi
ne, til hr. FolmerJakobsen Lunge af Højstrup, ridder.
Original i rigsarkivet.

iels Ivarsen af Hevringholm, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg med dette brev har
pantsat og afhændet til nærværende brevviser, den velbyrdige mand hr.
Folmer Jakobsen Lunge, ridder, af Højstrup, gods på Lolland, nemlig i
Nørre-herred og Sønder-herred og hvilket som helst andet sted i for
nævnte land Lolland, hvilket gods Mathias Kale og Gerhard Ketelhot
med sammenlagte hænder havde pantsat til min elskede hustru, Kristine,
for tres mark lybsk med alle de forbehold, betingelser, artikler og al den
ret, som indeholdes i det brev1), som nævnte Mathias Kale og Gerhard
Ketelhot havde givet nævnte Kristine, min hustru, angående nævnte
gods, til frit at råde over til egen nytte, idet jeg erkender, at nævnte hr.
Folmer Jakobsen i alle ting har fyldestgjort mig med hensyn til nævnte
gods. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de
velbyrdige mænd herrerne Jens Andersen, Anders Jakobsen, Niels Jensen
og Fin Agesen, riddere, hængt under dette brev. Givet i Odense i det Her
rens år 1399 dagen efter Vor Herre Jesu Kristi himmelfartsdag.

N

1) jf. DRB. IV 4 nr. 464.

Nr. 59

11. maj (13)99

50

(13)99. 11. maj.

59

Reval meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev, at staden ved
rørende udsættelsen afforhandlingerne til 13. august vil forholde sig i hen
hold til, hvad der aftales mellem de nordtyske og preussiske stader.
Afskrift på nedertysk i Tallinn.

rbødig hilsen med lykkebringende gunst forudskikket. Høje,
højvelbårne fyrstinde.
Eders brev1) har vi modtaget i venlighed og lagt os nøje på sinde. Og vi
takker Eder, værdige frue, inderligt og indstændigt for, at I er os venligt
og gunstigt stemt og gerne har vort bedste for øje, således som I tilskriver
os, hvorfor vi beder Gud om at takke Eder, ærbare frue. Desuden, værdi
ge, ædle frue, således som I i Eders brev1) anmodede om og begærede af
os, at vi skulle skrive vor mening til Eder nemlig om at udsætte det møde,
som I havde planlagt at holde med de almindelige stæder, og som I har
udsat til førstkommende Vor Frues himmelfartsdag2), så skal I, prisvær
dige, ædle frue, derom vide, (at) hvad de oversøiske stæder gør sammen
med de preussiske stæder i denne sag, så er dette (også) helt vor vilje og
vort behag. Endvidere rustede og sendte vi på sankt Philips og Jakobs
dag3) vor forsvarsstyrke til søs til de almindelige stæders høvedsmænd
med en sådan styrke, som vi er enige med stæderne om det. Måtte Gud
beskærme Eder i lang tid, værdige frue. Skrevet på søndagen efter Vor
Herres himmelfartsdag4) under vort sekret i det Herrens år 99.

Æ

1) jf. nr. 39. - 2) 15. august. - 3) 1. maj. - 4) torsdag efter 5. søndag efter påske, i 1399
8. maj.

1399. 17. maj. Laholm.

60

Borgmester og bymand i Laholm overdrager en gård i byen til Peder Nielsen,
foged på Laholm, mod en bestemt årlig afgift.
Original på dansk i det svenske rigsarkiv.

i, borgmester og alle de bymænd, der bygger og bor i Laholm by, hil
ser alle, der hører eller ser dette åbne brev, evindelig med vor Her

V
re.

Vi bekender med dette nærværende åbne brev, at vi har overladt og
indrømmet den hæderlige og ærlige mand Peder Nielsen, foged på
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Nr. 61

Laholm, og hans arvinger en gård i Laholm by til evig besiddelse, belig
gende øst for kirken, (og) som Mogens Strygemager nu bor i, på den
betingelse, at hvert år, der bor folk deri, skal han give en tønde at svare i
skat eller sæd for tre mark penge, hvad han nu foretrækker, og så skal
han betale Valborgsmessegæld, sin toftegæld, og sin tappegæld, hvis han
tapper øl, samt sørge for at lukke sit gærde, som hører til hans gård. Når
den, der sidder på gården, først har betalt, hvad nævnte brev pålægger,
så forpligter vi borgmester og bymænd os til at fri ham for al betaling,
med mindre han forbryder sig. Til vidnesbyrd og større sikkerhed og
yderligere bevis beder vi den gode mand hr. Gødeke, vor sognepræst, om
at hænge sit segl sammen med byens segl under dette åbne brev. Skrevet
og givet på Laholm i det Herrens år 1399 på selve pinseaften.

[Efter] 1399. 18. maj

61

Danzigs opgørelse over udgifter i årene 1391-1399for en række udsendinge
til Danmark, at godtgøre af pundtolden.
Original1) på nedertysk i Danzig.

At mærke sig, at stæderne i Marienburg gjorde regnskab over pundZTk tolden på omskærelsens dag2) i året 91. Dengang skyldte stæderne
os 7 mark minus 4 schoter, således som det fremgår af den reces3), der da
blev lavet.

<2> Ligeledes i året 91 ....
<3> Ligeledes i året 93 gav vi
Tideman Huxer 301 mark, som hr.
Albrecht Russe og han havde givet
ud i Lübeck og i Danmark4). Lige
ledes gav vi Didrik Rotepful 23
schoter på hr. Johan Stolte (s) veg
ne, som han skaffede til England5).
Ligeledes gav vi i året 94 16 mark til
brug for Regner Hetveld til 2 heste,
da han skulle være draget til
Alholm i Danmark6). Disse penge,

<2>!) Uden for recessen vi fra
Danzig....
<3> Ligeledes gav vi i året 93
Tideman Huxer 301 mark, som hr.
Albrecht Russe og han havde givet
ud i Lübeck og i Danmark4). Lige
ledes gav vi (i året) 94 16 mark for
2 heste til hr. Regners behov for at
ride til Alholm6). Ligeledes til
Didrik Rotepful 23 schoter på
Johan Stolte (s) vegne. Disse pen
ge, givet ud på heste til Tideman
og Didrik, tog vi fra de beslaglagte

Nr. 61

[Efter] 18. maj 1399

der blev givet til Tideman Huxer,
Didrik Rotepful og for de 2 heste,
tog vi fra de beslaglagte engelske;
thi vi havde ikke modtaget flere.
Deroveni gav vi Tideman Huxer 31
1/4 mark af stadens penge til hans
udrustning til den samme rejse.
<4> Ligeledes i årene 91, 92, 93,
94.
<5> Ligeledes.... i året 93........
<6> Ligeledes . i året 91.......
Ligeledes i året 94, da hr. Regner
Hetveld skulle være draget til
Ålholm i Danmark6), da modtog
han på stædernes vegne af herrer
ne i Thorn 100 mark minus 11
schoter. Deraf gav han 17 1/2
mark ud til klæder til sine svende,
ligeledes 15 mark til sine egne klæ
der, ligeledes 4 1/2 mark til kryd
deri. Deraf bragte han 46 mark til
bage i nobler og i anden mønt.
Dem udleverede han til os; de øvri
ge (penge) havde han givet ud
(undervejs) mellem Stolp og her.
Deroveni gav vi på hans vegne 3
1/2 mark og 4 schoter af stadens
penge ud til sadler, til tømmer og
anden udrustning til brug for hans
svende.
<7> Ligeledes i året 95, da hr.
Lubbert Sak drog til Falsterbo9),
da gav vi ham de 46 mark, som hr.
Regner havde bragt med tilbage.
Deroveni gav vi ham 50 mark af sta
dens penge. Ligeledes gav vi 13
1/2 mark af stadens penge ud for
ham til en hest og 3 mark minus 8
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engelske; thi vi havde ikke modta
get flere. Ligeledes til samme Tide
man 31 1/4 mark af stadens pen
ge, til hans udrustning og klæder
til rejsen til Lübeck. Ligeledes 1
1/2 mark af stadens penge til rej
sen til Lübeck.
<4> Ligeledes i årene 91, 92, 93
og 94....
<5> Ligeledes....
<6> Deroveni. Ligeledes gav vi
i året 94 disse penge ud til hr. Reg
ner (s) rejse til Ålholm6). Ligeledes
3 1/2 mark, 4 schoter til sadler, til
tømmer, til remme til stigbøjler og
andet udstyr til svendenes brug.
Ligeledes modtog samme Regner
af stædernes penge fra Thorn 100
mark minus 11 schoter, som han
gav sine svende 17 1/2 mark af til
klæder, benskinner og andet. Lige
ledes 15 mark til sine egne klæder.
Ligeledes 4 1/2 mark til krydderi
er og latværger7), og resten, nem
lig 46 mark i nobler og i anden
mønt, som han ikke havde givet ud
undervejs, bragte han med tilbage
og afleverede til os. Af disse gav
vi8) .... 1 1/2 mark til rejsen til
Lübeck.
<7> Ligeledes gav vi Lubbert Sak
50 mark af stædernes penge til rej
sen til Danmark9).
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Nr. 63

schoter til smeden, klejnsmeden,
remmesnideren og tømmemage
ren. Ligeledes gav vi ham 24 mark
af stadens penge, da han kom tilbage.
<8> Ligeledes om efteråret i året 95, dengang hr. Gotfred Rebber og hr.
Johan Stolte var i Danmark og i Lübeck10), da betalte vi ifølge deres bre
ve af stadens penge, for det første ifølge deres brev 50 mark for herberg
til Everhard Nudebom og Johan Bucke, ligeledes ifølge deres brev 40
mark til Johan Lange med den krumme fod, ligeledes ifølge deres brev
til Reineke van Hamele.
<9-13>....
<14> Ligeledes 30 mark til herrerne Henrik Hetveld fra Thorn og
Johan van Thorn til rejsen fra Elbing til København11). Foranstående er
afsluttet i pinsen 99, hvad der fremgår af recessen12), lavet dengang i
Marienburg. Og det er sammenregnet 523 1/2 mark, som skal betales af
pundpenge.
1)
2-6 findes tillige andetsteds i manuskriptet, i ændret og overstreget form. - 2) 1. janu
ar. - 3) jf. DRB. IV 4 nr. 375 og Hanserec. IV 1 nr. 1. - 4) jf. DRB. IV 5 nrr. 65 og 82. - 5) jf.
Hanserec. IV 144 nr. 175 § 4. - 6) jf. DRB. IV 5 nrr. 257 og 281. - 7) dvs. lægemiddel til indvor
tes brug. - 8) herefter ulæseligt ord på ca. 7 bogstaver i forlægget. - 9) jf. DRB. IV 5 nr. 374. 10) jf. DRB. IV 5 nrr. 441 og 444. - 11) jf. DRB. IV 6 nr. 611. - 12) jf. nr. 63.

1399. 21. maj.

62

Hr. Niels Jensen Grubbe og hans hustru Elene Svendsdatter skøder en gård
i Kongsted og en anden i Svinninge til Sorø kloster.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

g1) de foretog skødningen med egne hænder på herredstinget sam
me år onsdag i pinsen.

O

1) i umiddelbar fortsættelse af 1399 1. maj, jf. nr. 54.

(13)99. [Efter] 21. maj. Marienburg.
Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrifter på nedertysk i Thom og Danzig.
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Nr. 64

[Efter 21. maj 1399]
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det Herrens år o.s.v. 99 onsdag efter pinse har Preussens stæder i
Marienburg gennemdrøftet nedenstående.
<1> For det første er det besluttet at skrive et brev1) til fru dronningen
af Danmark (som svar) på hendes brev2) med den ordlyd, der står skre
vet herefter. Idet vi til stadighed tilbyder vor ydmyge tjeneste (o.s.v. = nr.

I

65).

<2-7>.... 3)
<8> Ligeledes at skibene kan sejle inden for landets grænser, når (som
helst) de vil og er beredte, (og) de, som ønsker at sejle gennem Øresund,
de skal sejle i en flåde på 20 skibe eller flere. Og de skal være beredte på
søndagen efter Kristi legems fest4).
<9-12>.... 5)
<13> Ligeledes skal de fra Thorn og fra Elbing på det næste møde med
bringe, hvad hr. Gotfred Rebber og hr. Henrik Damerow har bragt med
tilbage af penge, da de blev tilbageholdt i Stolp; thi hr. Henrik Hetveld
har udleveret 46 mark til dem fra Danzig, som han bragte med tilbage,
nemlig dem som de fra Danzig derefter igen har brugt på hr. Lubbert
Saks rejse til Falsterbo.
<14> Ligeledes skal de fra Danzig stævne Lubbert Saks enke og Series
Wilringhusen hos sig for at afkræve dem og tage imod de penge, som de
har fjernet fra Lubbert van der Beke(s skib), og for at give (pengene) til
dem, der har retten dertil; thi de står ikke skrevet i rullen6).
<15-16>.... 7)
1) jf. nr. 65. - 2) jf. nr. 39. - 3) §§ 2-7 vedrører lokale handelsforhold. - 4) torsdag efter pin
se. - 5) § 9 vedrører lokale handelsforhold, §§ 10-12 vedrører pundtolden. - 6) om forliset, jf.
DRB. IV 3 nr. 378; om sagens videre forløb, jf. DRB. IV 5 nrr. 50, 158, 257. - 7)
15-16 ved
rører gældsforpligtelser og de livlandske stæder.
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[1399. Efter 21. maj]1).

Svar, afgivet på enkerne efter Lubbert Sak og Series Wilringhusens vegne og
på Konrad Ludwigs vegne, der som den første rejste til Danmark, om det gods
og de penge, der skulle kræves.
Afskrift på nedertysk i Thom.

ette er svaret på Lubbert Saks og på Series Wilringhusens koners og
på Konrad Ludwigs vegne, nemlig at Konrad Ludwig var den første,
der efter hr. Lubbert Saks og de andres råd på sin egen bekostning drog

D
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[Omkr. 21. maj 1399]

Nr. 65

til Danmark. Endvidere drog Johan van dem Bruke ud og indkrævede
godset på de samme folks bekostning og var hr. Lubbert Saks sendebud
sammen med hr. Henrik Hetveld, dengang pengene blev lovet tilbage.
De blev også indkaldt på rådhuset, da man for allerførste gang anmeldte
skaden, og de lod deres skade anmelde ligesom andre folk (gjorde), hvil
ket man stadig kan bevise. Endvidere siger hr. Tideman Huxer, at han var
til møde i Marienburg sammen med hr. Lubbert Sak. Til stede dér var hr.
Gotfred Rebber fra Thorn og hr. Werner Wesseling fra Elbing. Hvem de
andre var, det har han glemt. Desuden var Konrad Ludwig og Series Wilringhusen dér. Da blev det bevilget af stæderne, at man skulle behandle
dem ligesom andre folk, og det blev pålagt hr. Huxer, at han skulle gå
udenfor og sige til dem, at de skulle drage hjem. Der skulle ske dem, som
det er skrevet her foran. Derpå har rådet i Danzig givet dem deres penge
(tilbage).
1) Lubbert Saks enke nævnes første gang 1399 21. maj, nr. 63. Lubbert Sak nævnes sid
ste gang 1395 19. juni, jf. DRB. IV 5 nr. 387.

[1399. Omkr. 21. maj]1).

65

De preussiske stæder meddeler dronning Margrete som svar på hendes brev,
at man gerne vil acceptere hendes forslag om forhandlinger og andre sager.
Afskrift på nedn tysk i Thorn.

det vi til stadighed tilbyder vor ydmyge tjeneste med ønsket om alt
godt. Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige, nådige frue.
Eders brev2), sendt til os med dette Eders nærværende bud, har vi
ærbødigt modtaget og lagt os nøje på sinde, og (vi) har ladet vor kære,
nådige herre, højmesteren, læse samme brev. Og på samme vor herres
råd og ønske vil vi efter anvisningen i Eders brev og efter Eders anmod
ning gerne holde mødet og (drøfte) andre stykker og artikler. I særde
leshed på grund af Eders yndest og kærlighed vil vi skrive til vore høvedsmænd på fredeskibene, eftersom de længe har været sejlet ud, at de, hvor
de (end) på havet måtte møde Eders folk, viser dem deres gode vilje. Vi
beder Eders omsorgsfulde nåde om, at I også vil vise den venlighed at
befale Eders folk at gøre det samme over for vore. Måtte Gud den almæg
tige i lange tider beskærme Eders nåde. Givet i Marienburg o.s.v.

I

1) det udaterede brev er optaget i referatet af forhandlingerne 1399 21. maj, nr. 63, og
må være afsendt omkring dette tidspunkt. - 2) jf. nr. 39.

Nr. 66
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1399. 25. maj. Schwan.

Kong Albrecht af Sverige og hertug Johan 4. den yngre af Mecklenburg
pantsætter Gotland og Visby til hr. Konrad v. Jungingen, højmester for den
tyske orden, og den tyske orden for 30000 nobler.
Original på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

i Albrecht, af Guds nåde svenskernes og goternes konge, og vi Johan
den Yngre, af samme nåde hertuger af Mecklenburg, grever af
Schwerin, herrer over Stargard og Rostock, gør vitterligt og åbenbart for
alle, der ser dette brev eller hører det blive læst op, at vi med velberåd hu
(med) vore arvinger og medarvingers fulde vidende og vilje og med vore
fælles rådgiveres råd og samtykke i kraft af dette nærværende brev har
pantsat og pantsætter vort land, kaldet Gotland, med staden Visby belig
gende dér helt og holdent, med alle rettigheder, friheder, brugsrettighe
der, tjenesteydelser, landsbyer, åer, vande, søer, havne, fiskepladser, agre,
møllesteder, møller, moser, buskadser, skove, heder, al slags metal, i og
over jorden, jagtrettigheder, len, lensgodser, med alt, hvad dertil hører,
hvad de end kaldes, uindskrænket herredømme og besiddelse, således
som vi har dette land og den forannævnte stad med alt, hvad dertil hører,
i eje, intet deraf undtaget, hertil alle besiddelser, landsbyer, len, lensbe
siddelser, gejstlige og verdslige, således som de er givet som len af os,
uden indskrænkning i nogen ret, brugsret og besiddelse, (således
pantsætter vi dette) til den ærværdige gejstlige herre, hr. Konrad v. Jun
gingen, højmester for brødrene af den tyske orden ved sankt Marias
hospital i det Tyske Hus i Jerusalem, og hele hans orden for 10000 nob
ler i lødigt guld og fyldestgørende af vægt, som han således har udredet
og helt og fuldt betalt os i vor stad Wismar efter (vor) vilje og ønske og
til (vor) fulde tilfredshed, samt for 20000 nobler, som herefter er blevet
fastsat, fordi den forannævnte hr. højmester og hans orden til vor store
tak og som tegn på særligt venskab lediggjorde og befriede dette vort
land Gotland og staden Visby fra al mulig uretmæssig vold med store
omkostninger og udgifter, dengang sørøverne uden vort vidende og
(mod vor) vilje med uretmæssig vold helt og fuldt havde indtaget og
bemægtiget sig både stad og land, dette alt sammen i godhed og venska
belighed vurderet til 20000 nobler lødigt guld og fyldestgørende af vægt
fra den forannævnte hr. højmester og hans orden. Vi forannævnte
Albrecht, konge, og vi Johan, hertug, har med alle vore arvinger og med-

V

57

25. maj 1399

Nr. 66

arvingers samtykke anerkendt denne sum på 20000 nobler ganske som
retmæssig gæld, i fuld tillid, som om de helt og holdent var blevet opreg
net, givet og betalt os sammen med den forannævnte sum på 10000 nob
ler. Derfor har vi i kraft af dette nærværende brev for den forannævnte
sum på sammenlagt 30000 nobler pantsat og pantsætter vort forannævn
te land og stad og giver derfor afkald på alle de troskabseder og hyld
ninger, som mandskabet i vort land Gotland og staden Visby har aflagt
over for os, både de og alle andre undersåtter, af hvilken slægt eller byrd
de end måtte være, og vi overgiver (dem) uindskrænket til den foran
nævnte hr. højmester og hans orden, således at de skal yde ham og hans
efterfølgere alle1) slags rettigheder og tjenester, sålænge den foranskrevne hr. højmester og hans orden har det forannævnte land og stad i pant
af os. Og fordi den forannævnte højmester og hans orden har vist os
Albrecht, konge af Sverige, stor hengivenhed og (stort) venskab under
vort fangenskab, (og) vi til gengæld også er forpligtede til stort venskab,
og i særdeleshed da den samme orden er en stor beskyttelse og beskærmelse for den hellige kristenhed og derfor bærer store omkostninger, så
giver vi forannævnte Albrecht, konge, og Johan, hertug, alle indtægter2),
(alt) udbytte, (al) nytteværdi, der fremkommer og kan fremkomme i vort
forannævnte land og stad, til disse. Og vi skal og vil til evig tid på ingen
måde begunstige vore arvinger eller efterkommere eller mindske den
forannævnte sum på de 30000 nobler; men vi giver med dette nær
værende brev på egne, vore arvinger og (vore) efterkommeres vegne
afkald på ethvert krav på gejstlig og på verdslig ret og domfældelse, og
hvis vi desuden fra dette år havde et retskrav på denne brugsret og nyt
teværdi, så giver vi med dette brev helt og holdent afkald på den til for
del for dem, og hvis vi, vore arvinger eller efterkommere, som det efter
lov og ret kan tilkomme, engang ville indløse dette land Gotland og sta
den Visby, så skal hr. højmesteren og hans efterfølgere over for os være
forpligtede til at lade os indløse dette land og staden for 30000 nobler,
som vi skal betale ham eller hans efterfølgere og ordenen efter (deres)
ønske i hans stad Danzig på den betingelse, at vi, hvis vi eller vore arvin
ger vil indløse dette land Gotland og staden Visby for os selv, så skal med
dele dette med vederhæftige breve og bude til hr. højmesteren eller hans
efterfølgere og til ordenen et år i forvejen, og inden for et år derefter
skal vi kunne indløse det forannævnte land Gotland og staden Visby fra
dem for 30000 nobler, af hvilke de 10000 er blevet lånt os i rede penge,
betalt og optalt i lødigt guld og fyldestgørende af vægt i vor stad Wismar,
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hvor vi efter (vort) ønske har modtaget dem, og de andre 20000 nobler
betalt som gældsansættelse. Endvidere hvis vi, vore arvinger eller efter
kommere ville indløse det forannævnte land og stad og skal udrede beta
lingen til hr. højmesteren i Danzig, så skal hr. højmesteren eller hans
efterfølgere gelejde vore eller vore arvingers bude og gods (sikkert) i
sine farvande, steder og områder, således at vore bude og gods forbliver
uantastet af enhver. Endvidere lover vi, forannævnte kong Albrecht og
hertug Johan, på egne, vore arvinger og (vore) efterkommeres vegne foranskrevne hr. højmester og hans efterfølgere og hele ordenen at frigøre
dette land Gotland og staden Visby for ethvert krav og for enhver ret, som
nogen, af hvilken rang eller værdighed han end er, mener at have dér
efter gejstlig eller verdslig ret, eller hvilken slags ret det måtte være,
(nogen), der vil gå til retten og vil tilbyde og tage en retslig afgørelse. Og
vi giver også på egne, vore arvinger og (vore) efterkommeres vegne
afkald på enhver form for ret, breve og privilegier, hvor, hvornår og af
hvem disse end er givet eller bliver givet, (breve og privilegier,) som man
kunne tilbagekalde eller skade den foranskrevne overdragelse og
pantsætning med, desuden på alle mulige udflugter i overensstemmelse
med den almindelige ret, som om den forannævnte sum på 30000 nob
ler ikke var blevet givet, betalt og optalt. Denne ret og alle andre rettig
heder giver vi i kraft af dette brev afkald på og opgiver vi på egne, vore
arvinger og (vore) efterkommeres vegne. Og hvis nogen anden, han
være sig gejstlig eller verdslig eller af hvilken stand han være vil, der vil gå
til retten og tilbyde og tage (en) retslig afgørelse, skadede hr. højmeste
ren, hans efterfølgere eller ordenen, eller på nogen måde voldte (dem)
besvær med henblik på landet Gotland og staden Visby, så skal hr. højme
steren eller hans efterfølgere eller ordenen meddele dette til os, vore
arvinger og efterkommere med deres3) vederhæftige breve eller bude
(sendt) til en af vore stæder, til Wismar eller til Rostock. Så skal vi, for
anskrevne kong Albrecht og hertug Johan, og også alle vore arvinger og
efterkommere være forpligtede over for foranskrevne hr. højmester, hans
efterfølgere og ordenen til at frigøre hele landet Gotland og staden Vis
by med alt, hvad dertil hører, ved alle domstole, de være sig gejstlige eller
verdslige, hvor ordenen bliver anklaget. Og ligeledes skal vi, hvis man på
grund af vort forannævnte land og stad uretmæssigt angreb den foran
nævnte orden med magt, i egen person sammen med vore riddere og
væbnere, stæder og lande for vore egne omkostninger og udgifter uden
nogen begrænsning hjælpe, beskærme og forsvare og befri (dem), og det
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skal afhænge af foranskrevne hr. højmester eller af ordenen, om de vil
kræve befrielsen med lov og ret eller hjælpen med vore ridderes og
væbneres magt. Desuden lover vi, forannævnte kong Albrecht og hertug
Johan, at vi og vore arvinger og efterkommere i det tidsrum, hvor vi er
forpligtede til at hjælpe hr. højmesteren og skal efterkomme hans krav, at
vi (altså) i det tidsrum ikke skal slutte forbund med nogen med henblik
på landet Gotland og på staden Visby, som måtte være rettet mod hr.
højmesteren og ordenen. Endvidere lover vi, kong Albrecht og hertug
Johan, at hvis de på grund af dette land og staden blev inddraget i nogen
krig af nogen, hvilken rang eller værdighed han end måtte have, så skal
alle vore stæder, havne og veje i alle vore lande uhindret stå åbne for hr.
højmesteren, hans efterfølgere og ordenen for denne krig, på hvilken
måde de end har brug for det, for at stå dem bi. Og hvis vi inden for ét
år ikke frigjorde eller påtog os ansvaret for landet Gotland og staden Vis
by på den foranskrevne måde for foranskrevne hr. højmester, hans efter
følgere eller ordenen, sådan som han måtte kræve det af os eller vore
arvinger eller efterkommere, eller ikke gav ham de penge tilbage, som
det fremgår af dette brev, så har hr. højmesteren og ordenen fuldmagt til
efter eget behag at pantsætte dette land Gotland og staden Visby, som
således er pantsat til ordenen, videre til en anden, til hvem han end vil,
for den foranskrevne sum på 30000 nobler, (og) dertil at lægge det, som
byggeriet og erhvervelsen af gods har kostet, sådan som det fremgår af
den efterskrevne artikel, og derom skal der i evig tid ikke rejses krav af os,
vore arvinger og efterkommere til forannævnte hr. højmester og hans
orden, staden Visby og det forannævnte land, ej heller skal de modtage
nogen anklage desangående. Dog skal forannævnte land og stad kunne
indløses af os og vore arvinger og efterkommere fra dem, som det
pantsættes videre til. Endvidere kan hr. højmesteren eller hans efterføl
gere eller ordenen, hvis de i tiden under pantsætningen ville opføre og
bygge nogle slotte eller fæstningsværker eller andre bygninger på landet
Gotland eller i staden Visby eller ville erhverve noget gods, gøre dette, og
(vi) giver dem fuldmagt til, at de kan indløse (det) for sig selv eller købe
(det), det være sig som indtægter, renter, told, møller, lensbesiddelser
eller andre besiddelser, af hvilken slags de end er, som i fortiden har til
hørt det øverste herskab, os og vore forfædre. Og hvad ordenen giver ud
af penge til byggeri og opkøber af gods, det skal vi være forpligtede til at
betale tilbage fuldt og helt sammen med hovedstolen, nemlig med 30000
nobler, hvis vi eller vore arvinger eller efterkommere igen ville indløse
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forannævnte land og stad. Desuden skal vi henvise det til hr. højmeste
rens eller hans efterfølgeres eller ordenens erklæring om, hvad de har
givet ud for byggeriet og den besiddelse, som de har købt til, og dette skal
vi ikke modsætte os eller gøre indsigelse imod ved nogen ret, (hverken)
gejstlig eller verdslig. Og hvis dette land Gotland og staden Visby i det
tidsrum, hvor hr. højmesteren og ordenen har det som pant, blev frata
get hr. højmesteren eller ordenen, helt eller delvis, det være sig med
magt, forrædderi eller på anden vis, så skal hr. højmesteren, hans efter
følgere og hele ordenen være fri og til evig tid forblive fri for krav fra os,
forannævnte kong Albrecht og hertug Johan, og fra alle vore arvinger og
efterkommere. Og for at alle disse foranskrevne sager forbliver faste og
uforanderlige i alle (deres) artikler, så har vi, forannævnte kong Albrecht
og hertug Johan, på egne og på vore arvinger og (vore) efterkommeres
vegne til vitterlighed ladet vore segl hænge under dette brev. Og vi, Rei
mar van Piessen, Werner van Axekow, Helmold van Piessen, Heidenrik
van Bibow, Henning Stralendorp, Johan Stralendorp, Segeband Tun,
Peter Bützow, Reimar van Hagenow, Gerhard Negendanke, Otto Beienfleth, Otto Vieregge, Johan Behr, Henrik Babbe, Gerold Hasenkop, Hen
rik Kulebus, Johan Bülow, Bertram Holstendorp og Bernhard van Pies
sen, riddere, Henneke Moltke van Strelitz, Herman Lützow, Volrad van
Züle af Camin, Burchard Lützow, Hoikendorp, Hans van dem Kruge,
Henrik Negendanke, Markvard van dem Hagen, Hartvig Preen, Henning
Parkentin, Detlev Buchwald, Sigfred Buchwald, Henrik van der Lühe af
Tesmannsdorf, lange Henrik van der Lühe, Herman van der Lühe af
Panzow, Herman van Oertzen, Albrecht Zepelin, Heidenrik Tulendorp,
Didrik Bützow, Henrik Zickhusen, Burchard Dambeke, Henneke van der
Lühe af Körchow, Herman van der Lühe af Michelsdorf, Henrik Barsse,
Fikke Velehove, Fikke Plüschow, Markvard Negendanke, Henrik Quitzow,
Klaus Parkentin, Henrik Reventlow, Georg Hoge, Valdemar Moltke af
Neukirchen, Otto Smeker, Godskalk Barnekow, Arnold van Gummern,
Konrad Preen af Moidentin, Henneke Bassewitz, Hans Kurdeshagen og
Hans Driberg, væbnere, bekendtgør og bevidner i dette brev åbent, at vi
sammen med vore nådige herrer, forannævnte kong Albrecht og hertug
Johan, i dette brev har lovet og lover at overholde alle disse foranskrevne
stykker og artikler støt og fast, oprigtigt, uden svig; og (vi) har til større
sikkerhed, vitterlighed og af god vilje hængt vore segl sammen med deres
segl under dette brev, der er givet og skrevet på vor borg i Schwan i året
1399 efter Guds fødsel på den hellige trefoldigheds dag.
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1) forlægget har allerleie recht vnd denste. - 2) forlægget har alle vrucht. - 3) forlægget har
synen.

1399. 25. maj.

67

Svend Skobe skøder Skovgård til Tvilum kloster.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles Svend Skobes latinske skødebrev på en gård i Sallstorp, der
kaldes Skovgård, til Tvilum kloster. Givet 1399 på den hellige pave
Urbans dag.

F

1399. 30. maj.

68

Gerhard, af Guds nåde hertug af Slesvig, sælger hr. Wulf Pogwisch den
ældre en gård på Femern nær Burg for 300 mark lybsk.
Original på nedertysk i Slesvig.

1399. 4. juni. S. Pietro i Rom.

69

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Concordia, abbeden i Ringsted
kloster og kantoren ved kirken i Ribe at overdrage Niels Jensen, sognepræst i
Søften, helligkorsaltret i Arhus domkirke, som biskop Peder af Roskilde havde
præsenteret ham til, hvilket biskop Bo af Arhus havde nægtet at godkende.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til sin ærværdige broder biskoppen af Concordia og
til sine elskede sønner abbeden i Ringsted kloster, Roskilde stift, og
kantoren ved kirken i Ribe hilsen o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Niels
Jensen, sognepræst ved kirken i Søften, Århus stift, anbefales til os ved
troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmild
hed. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på nævnte Niels’ veg
ne, indeholdt, at vor ærværdige broder biskop Peder af Roskilde, der
overvejede sin egen frelse og ved en lykkelig handel ønskede at ombytte
det jordiske med det himmelske og det forgængelige med det evige, for-
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dum af nyt indstiftede et alter af sit eget gods, der netop var overdraget
ham, til ære for og under navnet af det hellige kors i kirken i Arhus, som
han da forestod, og doterede det på fyldestgørende måde for én præst,
som sammesteds til evig tid skulle tjene Herren med gudstjenester, og at
samme biskop derefter præsenterede samme Niels for vor ærværdige
broder biskop Bo af Århus til fornævnte alter, efter at det var blevet dote
ret som fornævnt, og denne biskop Bo indsatte fornævnte Niels med
stiftsbiskoppelig myndighed som præst til dette alter. Men da fornævnte
biskop Bo, således som samme ansøgning tilføjede, har nægtet at overgi
ve samme Niels skriftligt vidnesbyrd om denne indsættelse, og denne som
følge heraf og af visse andre grunde tvivler om, at fornævnte præsenta
tion og indsættelse kan stå for en prøvelse, og fornævnte alter, således
som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at være ledigt, og da vi ønsker
at vise samme Niels, som er præst, særlig nåde i betragtning af hans for
nævnte fortjenester, 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 sørge for med alle dets rettigheder og til
behør at overdrage og anvise samme Niels fornævnte alter, som er uden
sjælesorg, og hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som denne Niels
forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af fire mark lødigt sølv ifølge den
almindelige indtægtsangivelse1), hvad enten det er ledigt på fornævnte
eller enhver anden måde, selv om det har været ledigt så lang tid, at dets
overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser2) på lovformelig vis
er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller dette alter særligt er reserve
ret for apostolisk rådighed, når blot fornævnte Niels ikke har trængt sig
ind i dette alter, og der ikke på tidspunktet for dette brevs udstedelse
særligt er søgt ret for nogen angående det. I skal indføre ham eller hans
befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte alter og
dets omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen,
idet enhver uretmæssig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne
Niels eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til
dette alter, og at der fuldt ud svares ham af samtlige afkastninger
(----- )3) af appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser (------ )3)
bekræftelse, eller uanset om nogen med hensyn til provisioner, de skal
have på dette eller andre kirkelige beneficier i de egne har fået særligt
eller almindeligt brev (----- )3). Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Niels
med hensyn til opnåelse af nævnte alter skal foretrækkes for alle disse,
men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at
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opnå andre beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uan
set om den til enhver tid værende biskop af Arhus og vore elskede søn
ner kapitlet ved nævnte kirke eller hvilke som helst (----- )3) bandlysning,
og at dette eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller
særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation, eller al anden
(----- )3), omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte
Niels ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville
overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot (------ )3) i
egen person, eller (uanset) at samme Niels, som han forsikrer, vides at
besidde nævnte sognekirke, hvis afkastninger, afgifter og indkomster ikke
overstiger en årlig værdi af fire mark sølv ifølge fornævnte indtægtsangi
velse1). Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt (------)3) i denne sag. Givet
ved S. Pietro i Rom den 4. juni i vort tiende (pontifikats) år.
1) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 2) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1.-3) for de forkortede
formler se 1399 14. januar nr. 7.

1399. 5. juni. Lunds byting.

70

Tingsvidne af Lunds byting om, at Elene, enke efter Klaus Jyde, og Jens
Puge, værge for deres børn, har skødet en halv gård i sankt Hans’ sogn i Lund
til bonden Niels Svendsen.
Afskrift i Lundebogen.

øde Bentsen, foged i Lund, Mikkel Ingemarsen, kaldet Degn, hr.
ærkebiskoppens foged i en fjerdedel af byen Lund, og Jens Hennekesen, Niels Pedersen, borgmestre, Troels Pedersen, Mogens Hamundsen, kaldet Degn, og Peder Jensen, rådmænd og borgere i Lund,
hilsen evindelig med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, at i det Herrens år 1399 om torsda
gen, nemlig på ottendedagen efter Kristi legems fest1), mødte personligt
på vort byting i Lund Elene, forhen hustru til en vis Klaus Jyde - god ihu
kommelse - og Jens Puge, værge for de fornævntes børn, og skødede en
halv gård i sankt Hans’ sogn, som nævnte Klaus med retmæssig købs
adkomst lovligt havde erhvervet af tømrer Bo Pedersen, til en vis Niels
Svendsen, bonde, og overgav den frit i evig besiddelses skød at besidde
med evig ret. De erkendte, at de såvel på egne som på børnenes vegne
fuldt ud havde oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling for nævnte halve
gård og alle dens tilliggender af fornævnte Niels Svendsen, således at de
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erklærede sig fuldt ud tilfredse. De forpligtede derfor sig og deres arvin
ger til at hjemle fornævnte Niels Svendsen og hans arvinger nævnte hal
ve gård med alle dens tilliggender som ovenfor nævnt og til at frigøre og
fri den for krav og tiltale fra hvem som helst, nulevende og fremtidige.
Hvilket vi med dette brev erklærer offentligt for alle, idet vi til vidnesbyrd
og fastere sikkerhed hænger vore segl under dette brev. Givet ovennævn
te år, dag og sted.
1) Kristi legems fest falder i 1399 på den 29. maj.

1399 18. juni. København.

71

Kong Erik 7. af Pommern befaler Anders Pedersen af Svanholm og Gunnar
Jakobsens arvinger, der strides om en gæld på 42 mark sølv, at give møde for
justitiaren om seks uger.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug over Pommeranerne til indbyggerne på
Sjælland hilsen og nåde.
Vi befaler Anders Pedersen af Svanholm på den ene side og Gunnar
Jakobsens arvinger på den anden, mellem hvem der verserer strid om
nogle gældsposter, nemlig 42 mark sølv, at de skal give møde for vor justitiar i Danmark på seksugersdagen fra dette brevs givelse, idet begge par
ter medtager deres dokumenter, for at denne strid på lovformelig vis kan
bringes til afslutning. Givet i København i det Herrens år 1399 dagen
efter sankt Botulfs1) dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen
Brims som vidne.

E

1) 17. juni.
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1399. 18. juni. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Concordia og Ribe samt prov
sten ved kirken i Slesvig at overdrage EskilJonsen, sognepræst i Hornbæk, det
o
kanonikat og den præbende ved kirken i Arhus, som kannikken Jens Lyng hav
de afstået.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til sine ærværdige brødre biskopperne af Concordia
og Ribe og til sin elskede søn provsten ved kirken i Slesvig hilsen
o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Eskil
Jonsen, sognepræst ved sankt Laurentius’ kirke i Hornbæk, Viborg stift,
anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise
ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på
nævnte Eskils vegne, indeholdt, at vor ærværdige broder biskop Bo af
Århus, da fordum et kanonikat og en præbende ved kirken i Århus blev
ledige, fordi vor elskede søn Jens Lyng, kannik ved denne kirke, som da
besad samme kanonikat og præbende, da havde opnået et andet kanoni
kat og en anden præbende ved nævnte kirke, der da var ledige på en
bestemt måde, idet de var overdraget ham med stiftbiskoppelig myndig
hed, efter at han frit og overhovedet havde afstået samme første kanoni
kat og præbende, med fornævnte myndighed overdrog samme Eskil
nævnte afståede og således ledige kanonikat og præbende og gav ham
dem ved provision, og denne Eskil opnåede fornævnte afståede kanoni
kat og præbende i kraft af denne overdragelse og provision. Men da for
nævnte Eskil, således som samme ansøgning tilføjede, tvivler om, at den
ne overdragelse og provision af visse grunde kan stå for en prøvelse, og
dette afståede kanonikat og denne afståede præbende, således som vi har
hørt, stadig som fornævnt vides at være ledige, og da vi ønsker at vise
samme Eskil særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester,
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 myn
dighed skal sørge for med fuld kanonisk ret og alle deres rettigheder og
tilbehør at overdrage og anvise samme Eskil samme afståede kanonikat
og præbende, hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som denne Eskil
forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af fire mark sølv ifølge den almin
delige indtægtsangivelse1), hvad enten de er ledige på fornævnte eller
enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved
opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med aposto
lisk eller enhver anden myndighed, eller ved den forfremmelse, der er
sket af vor ærværdige broder ærkebiskop Jakob af Lund, der forfremme
des af det apostoliske sæde til kirken i Lund, der da savnede en hyrde, og
den indvielsens nådegave, der er ydet samme i løbet af den tid, der er
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fastsat i den kanoniske ret2) angående indvielse af biskopper, eller ved, at
nævnte ærkebiskop Jakob eller en eller anden anden af egen drift frivil
ligt har givet afkald på dem ved den romerske kurie eller uden for den
ligeledes i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har
været ledige (------ )3) hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette afståede
kanonikat og denne afståede præbende i almindelighed, fordi en eller
anden, der da besad dem, skulle afstå dem som et hvilket som helst resul
tat af nævnte sædes vilje, eller i øvrigt særlig er reserveret for apostolisk
rådighed, og der om dem mellem nogle svæver eller er en uafgjort strid
ved nævnte kurie eller uden for den, hvis stilling det er vor vilje, skal
anses for udtrykt med dette, og den, fra hvis person de sidst blev ledige,
har været fornævnte sædes kapellan, nuntius, notar eller official i øvrigt
eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og indkomster, der
skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste (------ )3) kardinaler, når
blot fornævnte Eskil ikke har trængt sig ind i nævnte afståede kanonikat
og præbende, og der ikke på tidspunktet for dette brevs udstedelse
særligt er søgt ret for nogen angående dem. I skal indføre ham eller hans
befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte afståede
kanonikat og præbende og deres omtalte rettigheder og tilbehør og for
svare ham efter indførelsen, idet enhver uretmæssig besidder er fjernet
derfra, og skaffe denne Eskil eller nævnte befuldmægtigede for ham
anerkendelse som kannik og broder med adkomst til denne afståede
præbende ved samme kirke i Århus, efter at I har anvist ham sæde i koret
og plads i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og sørge for, at der
fuldt ud svares ham af samtlige afkastninger (------ )3) af dette afståede
kanonikat og denne afståede præbende, idet I (------ )3) eller uanset om
nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er aner
kendt som kannikker i samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse
eller med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved denne kirke i Århus, har fået særligt (------)3). Det er nemlig vor
vilje, at fornævnte Eskil med hensyn til opnåelse af nævnte afståede kano
nikat og præbende skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved
må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater
og præbender eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gæl
de), uanset om den til enhver tid værende biskop og vore elskede sønner
kapitlet i Århus eller hvilke som helst (------ )3) bandlysning, og at kano
nikater og præbender ved denne kirke eller andre (----- )3) omtale sted;
(Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Eskil ikke har været til
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stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes
bestemmelser og sædvaner, når blot (------ )3) i egen person, eller (uan
set) at samme Eskil, som han forsikrer, vides at besidde nævnte sognekir
ke, hvis afkastninger, afgifter og indkomster ligedes ikke overstiger en
årlig værdi af fire mark sølv ifølge fornævnte indtægtsangivelse1). Thi vi
erklærer det fra nu af ugyldigt (------)3) i denne sag. Givet ved S. Pietro i
Rom den 18. juni i vort tiende (pontifikats)år.
1) jf. DRJB. III 2 nr. 18 note 4. - 2) c. 7 X de electione et electi potestate I 6, jf. Hinschius
II 676. - 3) for de forkortede formler se nr. 7.

1399. 23. juni. Rinds herredsting.

73

Tingsvidne af Rinds herredsting om, at brødrene Peder Sommer, Thomas og
Peder Troelsen, kaldet Gedsted, erkender at være hr. Kristian Vendelbo 120
lødige mark skyldig og derfor har pantsat ham alt deres gods i Gedsted og
andetsteds i Rinds herred.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Lave, med Guds nåde biskop i Viborg, Peder Andersen, kaldet
Munk, Jens Nielsen af Låstrup, Kristian Nielsen, Jens Nielsen, Mor
ten Olufsen, Oluf Kåd, Yde Nielsen, Jens Povlsen af Hvornum, og Niels
Simonsen, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, såvel de nulevende som fremtidige, at i
det Herrens år 1399 mandag før sankt Hans dag1), som kaldes midsom
merdag, var skikket for os og andre gode mænd, som da var til stede på
Rinds herredsting, de forstandige mænd Peder Sommer, Thomas og
Peder Troelsen, brødre, som kaldes Gedsted, og de erkendte at være den
ærlige mand, hr. Kristian Vendelbo, ridder, 120 lødige mark i gode sølv
penge skyldig; for hvilke penge de pantsatte alt deres gods i Gedsted og
alle andre steder i Rinds herred, rørligt og urørligt, ager, eng, skove og
fiskevande, med alle tilliggender, intet undtaget, til den forstandige
mand Jens Jensen, kaldet Førbas, på fornævnte hr. Kristians vegne; og
han skal hvert år oppebære skyld og afgift af det nævnte gods og indsæt
te eller afsætte vornede efter sit behov, indtil det nævnte gods bliver ind
løst på lovlig vis for de nævnte penge af dem eller deres rette arvinger fra
nævnte hr. Kristian Vendelbo eller hans arvinger. Fremdeles forpligter de
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sig og deres arvinger til at fri og frigøre hr. Kristian det nævnte gods for
tiltale fra hvem som helst, sådan som landets lov foreskriver. Det hørte og
så vi, og vi bevidner det med vore segl, der er hængt herunder. Givet for
nævnte år og dag.
1) 24. juni.
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Torkil Jensen slutter overenskomst med Henrik Polle, borger i Flensborg og
forstander for helligåndshuset og -gården sammesteds, om på livstid at leje
halvdelen af et nyt stenhus.
Afskrift på nedertysk i Flensborg.

eg, Torkil Jensen, ønsker alle, der ser dette brev, Herrens velsignelse.
Lad det være vitterligt og åbenbart for alle nulevende og fremtidige,
at jeg med dette brev bekendtgør, (at jeg) er kommet overens med
den agtværdige Henrik Polle, borger i Flensborg og forstander for hel
ligåndshuset og -gården sammesteds, på den måde, at jeg og min hustru
Margrete skal have det halve nye stenhus, der er bygget i den foran
nævnte helligåndsgård, for, så længe vi lever, at bebo (det) på betingelse
af, at vi, når vi flytter ind for at bebo huset, skal og vil erlægge femten
mark lybsk i rede penge for benyttelse og brug af huset og gården. Oveni
(skal og vil vi) give og afstå en eng, beliggende i sognet Medelby, nemlig
i Jardelund, med alle rettigheder og hvad der hører til engen, og (skal og
vil) for nærværende give afkald (på engen) og overlade (den) til det for
an (nævnte) helligåndshus og -gård til evigt eje. Derudover skal vi, når
Gud Herren kalder den ene af os begge fra denne verden, yderligere give
femten mark lybsk i rede penge af vor formue til det forannævnte hus og
gård. Men vi forpligter os til, når vi begge er døde, da yderligere at give
en fastsat afgift, svarende til otte skilling engelsk, til det flere gange nævn
te hus og gård, dertil to gryder og to tinkander, ligeledes svarende til otte
skilling engelsk, og to mark lybsk i rede penge. Vore andre efterladte
ejendele skal ingen bekymre sig om; men vore retmæssige arvinger skal
have beføjelse over disse ejendele, til med fuld ret og uden nogen form
for indsigelse at benytte og at bruge dem. Til yderligere vidnesbyrd har
jeg, ovennævnte Torkil Jensen, bestemt, at mit segl skal hænges under
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dette brev. Skrevet i det Herrens år 1399, dagen før sanktJohannes Døbe
rens dag.

(13)99. 23. juni. Marienburg.
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Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrifter på nedertysk i Thom og Danzig.

isse efterskrevne artikler er stæderne blevet enige om i Thorn dagen
før Johannes Døberens dag i året 99.
<1>.....’)
<2> Ligeledes angående pengene fra Lübbert van der Beke(s skib) er
man blevet enige om, at man skal holde sig til rullen2); den, der står skre
vet i rullen, skal man give de penge, der tilkommer ham; og de fra Danzig
skal betale deres egne borgere og dem fra Elbing; og når de har betalt
det, så skal de sende dem fra Thorn 29 mark og 1 schot3), som de har til
overs af de samme penge.
<3> Ligeledes angående de skibe, der sejlede ud (og) gennem Øresund
for et år siden, før der blev givet dem tilladelse. Derom er det stædernes
mening, at man skal pålægge dem en bod på en mark guld.
<4-8>..... 4)
<9> Ligeledes at overveje at drøfte med dem i Lübeck, at de fremtidigt
sender en edsvoren mand fra deres råd til Skåne, således som de andre
stæder har gjort og plejer at gøre det; og at de, hvis de ikke ønskede at
gøre dette, (så) dog overdrager det at føre ordet til den næste hos dem,
som det retteligt tilkommer.
<10-13>..... 5)
<14> Ligeledes skal de preussiske stæders foged indtage den tredje stol
i den øverste domstol blandt fogederne i Skåne, det vil sige den næste
efter fogeden fra Stralsund.
<15-19>..... 6)
<20> Ligeledes er stæderne, nemlig Thorn, Elbing og Danzig, blevet
enige om, at de på hr. højmesterens indtrængende anmodning vil beseg
le brevet om freden sluttet med dronningen af Danmark.

D

1) § 1 vedrører en fra 1395 afgjort fordeling af udgifter til udsendinge, jf. Hanserec. IV 242
nr. 254 § 2. - 2) jf. DRB. IV 3 nr. 378, IV 5 nrr. 50, 158, 257. - 3) jf. nr. 1 note 3. - 4) §§ 4-8 ved
rører Bergen, Kalmar, englænderne, Wismar og Rostock samt Nürnberg. - 5) §§ 10-13 vedrører
forhold i Flandern, kong Albrecht af Sverige samt Stettin. - 6) §§ 15-19 vedrører Stockholm, her
tugen af Holland og interne preussiske forhold.
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Marienburg.

Konrad u Jungingen, højmester for den tyske orden, slutter overenskomst
med kong Erik 7. af Pommern.
Originaler på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

i broder Konrad v. Jungingen, højmester for brødrene af sankt Mari
as hospitals orden i det tyske hus i Jerusalem, bekendtgør og bevid
ner i dette nærværende brev, at vi på grund af den særlige nåde, gunst og
hengivenhed, der, således som vi har iagttaget den, fra gammel tid indtil
nu har bestået mellem de allerhøjeste fyrster og herrer, (nemlig) de tid
ligere herrer konger over rigerne Danmark, Sverige og Norge, og deres
folk og vor orden og vore forgængere, og som vi, vor orden og vore folk
også nu erfarer og har erfaret fra de forannævnte tre riger og deres folk
og også, om Gud vil, fremover forventer fortsat at erfare fra dem og deres
folk, (at vi derfor)1) efter vort råds og vore kommendatorers råd og
ønske har sluttet venskab, forlig, endrægtighed og uindskrænket fred for
evig tid med den allerhøjeste fyrste og herre, hr. Erik, konge over riger
ne Danmark, Sverige og Norge, deres landområder og stæder dér, og
(med) hans kongelige efterfølgere og deres folk, således at vi, vore efter
følgere og vore folk i landene Preussen og Livland ikke på nogen måde
vil eller skal handle mod dem og deres folk, det være sig med råd eller
dåd, og ej heller føre krig eller fejde mod dem, ej heller på nogen måde
påføre dem skade og det værste, (og dette) uden al svig og udflugter, dog
således at de lader os og vore folk og vore venner i besiddelse af (vore)
rettigheder og (at vi) indbyrdes behandler hinanden i overensstemmelse
med lov og ret. Og hvis nogen eller nogen herre påbegyndte en krig eller
en fejde mod de forannævnte riger, kongelige efterfølgere eller mod
deres foranskrevne lande, da skal vi og vore folk forholde os roligt og ikke
yde nogen hjælp hverken med råd eller dåd, som det står skrevet oven
for. Ligeledes skal de og deres folk, således som det står skrevet ovenfor,
på enhver måde igen handle over for os, vore efterfølgere, højmestrene
i de foranskrevne lande, og (over for)1) disse foranskrevne lande og vore
folk og være forpligtet til heller ikke på nogen måde at volde eller påtæn
ke skade og det værste over for os og vore folk og disse foranskrevne lan
de, således som det står skrevet her foran. Desuden ønsker vi, at de fra
deres riger kan opsøge vore lande for at købslå dér, rejse dertil og derfra
for på enhver måde at handle med deres gods og handelsvarer så frit,
som det fra gammel tid har været, til evig tid. Det samme skal vore folk
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og de fra disse vore foranskrevne lande til gengæld gøre i de foranskrevne riger, nemlig Danmark, Sverige og Norge o.s.v., rejse dertil og derfra
for på enhver måde at handle med deres gods og handelsvarer dér og i
overensstemmelse med sådanne privilegier og breve2) og på en sådan
måde, som den allerhøjeste fyrste og herre, hr. Erik, konge over de for
anskrevne riger, nu har stadfæstet det i København for de stæder, der nu
er i det tyske hanseforbund, for herefter indbyrdes at forblive, som det
står skrevet foran. For at alle disse foranskrevne stykker og artikler af os
og vore efterfølgere skal blive holdt fuldstændigt, støt og fast til evig tid i
enhver henseende, som det står skrevet foran, så har vi, forannævnte
broder Konrad v. Jungingen, højmester, ladet vort segl hænge under det
te brev sammen med vor ordensbrødres segl, (nemlig) disse vore efterskrevne herrer i Preussen og i Livland, Wennemar von Bruggenoy, herre
i Livland, Vilhelm von Helfenstein, storkommendator, Werner von Tet
tingen, øverste marsk, grev Konrad von Kiburg, øverste forstander for
hospitalet og kommendator i Elbing, Johan von Beffardt, øverste ‘drape
rer’3) og kommendator i Christburg, Burchard von Wobeken, skatmester,
Bernhard Hevelman, landmarskal i Livland, grev Albrecht af Schwarzburg, kommendator i Danzig, Konrad von Fitinghoven, kommendator i
Fellin, Didrik von Vilburg, kommendator i Reval, Herman Finke, foged i
Jerwen, grev Meinhard von Eberstein, kommendator i Goldingen, Johan
Deergarde, storskaffer i Marienburg. Og vi borgmestre, rådmænd og
menige borgere fra disse tre efterskrevne stæder, Thorn, Elbing og
Danzig, har, idet vi lover at overholde alle disse foranskrevne artikler støt
og fast, med vor foranskrevne allernådigste, stormægtige herre, hr.
højmesterens, vidende og tilskyndelse hver især ladet vor stads store segl
hænge under dette brev. Givet på vor borg Marienburg på sankt Johan
nes døberens dag i året 1399 efter vor Herre Jesu Kristi fødsel.
1) der foreligger en anakolutisme i forlægget. - 2) jf. 1398. 1. september, DRB. IV 6 nr.
637. - 3) gengiver forlæggets obirsten trappiers, der er den Qerde fornemste kommendator,
der havde iklædningen af ordenens medlemmer under sig.
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Jens Falk af Vallø, ridder, sælger alt sit gods i Særløse og hele landsbyen Jons
trup til Henneke Gynzelinsen.
Original i den amamagnceanske samling.
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ens Falk af Vallø, ridder, til alle, der får kendskab til dette brev, hilsen
med Gud.
I skal vide, at jeg for en passende og ubeskåret pris har solgt, tilskødet
og frit overdraget nærværende brevviser Henneke Gyncelinsen til hans
hånd alt mit gods i Særløse, der er beliggende i Volborg herred, nemlig
en hovedgård, i hvilken Lasse Bøn for nærværende bor, og hele byen Jons
trup tillige med alle og ethvert af nævnte gods’ tilliggender, vådt og tørt,
intet undtaget, til evig og retmæssig besiddelse, hvorfor jeg forpligter mig
selv og mine arvinger til at hjemle ham og hans arvinger det gods, der
omtales foran, og til aldeles at fritage og at befri dem for krav fra hvem
som helst, dersom samme gods på nogen som helst måde fravindes Hen
neke selv eller hans arvinger ad rettens vej på grund af mangel ved min
hjemmel. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de
gode mænd hr. Johan Moltke, ridder, Evert Moltke, brødre, Evert Grub
be og Ove Steg, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1399 på
sankt Johannes Døberens Dag.

J
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Jens Stigsen sælger alt sit gods i Skepparp til hr. Absalon Pedersen af Hårlov.
Registratur i rigsarkivet.

remdeles et pergamentsbrev på latin uden segl under, der lyder, at
Jens Stigsen har solgt hr. Absalon Pedersen i Hårlov alt sit gods i
Skepparp i Ravlunda sogn i Albo herred. Under datum 1399 sankt
hansdag.

F
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Niels Pedersen, kaldet Oldeniels, erklærer at have delt arvegodset efter
hustruen Kristines fader og moder mellem hende og svogeren Jakob Ebbesen og
opregner, hvad der tilfalder svogeren.
Original i den amamagnæanske samling.

iels Pedersen, kaldet Oldeniels, til alle, der får dette brev at se, hil
sen evindelig med Gud.
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Jeg vil, at det med dette brev skal være klart for alle efterkommende og
nulevende, at jeg i overensstemmelse med mine venners råd tillige med
min elskede svoger, nærværende brevviser, Jakob Ebbesen, på min hustru
Kristines, hans søsters, vegne har delt og ligedelt alt det gods, der til
kommer dem i følge arveretten efter deres fader og moder - from ihu
kommelse - på følgende måde, således at 5 gårde i Ølby i Ramsø herred,
hvoraf der årligt ydes 10 pund korn, fremdeles en gård i Renge i Stevns
herred, hvoraf der årligt ydes 3 pund korn, fremdeles en gård i Store-Valby i Slagelse herred, hvoraf der årligt ydes 3 pund korn, fremdeles en
gård i Store-Elmue i Fakse herred, hvoraf der årligt ydes en halv mark
sølv, fremdeles en gård i Kongsted i Fakse herred, hvoraf der årligt ydes
15 grot, fremdeles en gård i Svansbjerg i Bjæverskov herred, hvoraf der
årligt ydes en halv mark sølv, fremdeles en gård i Bonderup, hvoraf der
årligt ydes 1 skilling grot, fremdeles ..... ]) korn i Hulby med alt dette
gods’ tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt
og tørt, intet overhovedet undtaget, og med de åbne breve, der er givet
og affattet om dette gods, frit skal tilfalde som forudskikket denne min
fornævnte svoger Jakob Ebbesen at besidde med rette til evig tid. Til vid
nesbyrd om og bevis for denne deling har jeg ladet mit segl tillige med
seglene tilhørende de højbårne og gode mænd hr. Anders Jakobsen, kal
det Lunge, af Egede, hr. Anders Olufsen af Næsby, riddere, hr. Peder
Lunge, kannik i København, hr. Niels Almarsen, sognepræst i Store-Heddinge, Jens Falster af Bjælkerup og Oluf Lunge af Svansbjerg hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1399 på selve de hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ dag.
1) lakune på grund af hul i perg.
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Udgifter for højmesteren for den tyske orden, da han med følge rejste til for
handlinger i Wismar og derfra til Danmark.
Udtog på tysk i Königsbergarkivel (nu i Berlin).

året 99, fjorten dage før Jakobsdag1), udrustede storskafferen 1 holk
på 50 læster og 1 krejert på 24 læster og 1 ballinger2) og 1 kafuas3), i
hvilke kommendatoren fra Thorn og storskafferen og de fra Gotland
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drog til møde i Wismar og videre til mødet i Danmark, således at vi hav
de 115 mennesker på kost i 14 uger. .....
Ligeledes 28 pund, som vi gav ud i Danmark til fersk kød og fersk fisk
og i vort logi til brænde og forskelligt, som vi havde brug for, og til tig
gerne og til vor frues hoffolk. I alt 356 pund, 14 skilling.
1) 25. juli. - 2) krigs- eller lastskib, jf. Johann H. Roding, Allgemeines Wdrterbuch der
Marine I 242 og Alfred Dudszus m. fl., Das grosse Schiffstypenbuch, art. Balinger. - 3)
krigs- eller lastskib, jf. Kult. Leks. II sp. 472.
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Bytingsvidne om, at brødrene Mogens og Otto Olufsen skøder en gård i
Lund tilJens Karlsen og Lars Hågensen.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

ytingsvidne, udstedt af Jon Andersen, foged i Lund, Mikkel Degn,
notar på Lundegård, Jens Hennekesen og Niels Pedersen, borg
mestre i Lund, Age Mogensen og Oluf Borg, rådmænd sammesteds,
angående et skøde- og salgsbrev, som Mogens Olufsen og Otto Olufsen
havde givet Jens Karlsen og Lars Hågensen på en gård i Trinitatis sogn.
Givet mandagen regnet fra den nærmeste søndag efter kongen og mar
tyren sankt Knuds dag1). 1399.

B

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

idnesbyrd udstedt af borgmestre og rådmænd i Lund, dateret 1399,
indeholdende brødrene Mogens Olufsens og Otto Olufsens skøde
brev til Jens Karlsen og Lars Hågensen, borgere i Lund, på en gård i Tri
nitatis sogn, som Hågen Nielsen iboede.

V

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

idnesbyrd, udstedt af borgmestre og rådmænd i Lund, givet 1399,
som indeholder Mogens Olufsens og Otto Olufsens skødebrev,
givet Jens Karlsen og Lars Hågensen, borgere i Lund, på en gård, der lig
ger i Trinitatis sogn i fornævnte stad.

V

1) 10. juli.
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Jon Jonsen Lille, ridder, sælger til kapitlet i Ribe alt det gods, som hans bed
stefader Valdemar Sappi, ridder, besad i Seem sogn.
Original i rigsarkivet.

on Jonsen kaldet Jon Lille, ridder, til alle og enhver, der får dette brev
at se eller høre, evig hilsen med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, hvem det vedkommer eller på nogen
som helst måde vil kunne vedkomme i fremtiden, at jeg fornævnte Jon
med velberåd hu i enhver henseende har afhændet fra mig selv og mine
arvinger og fuldt ud solgt til de hæderværdige og gode mænd kapitlet i
Ribe alt det gods, som hr. Valdemar Sappi, forhen ridder og min bedste
fader - salig ihukommelse - havde og besad i Seem sogn i Hviding her
red, og som efter arveretten er tilfaldet mig, tillige med alle dets samle
de rettigheder og tilliggender, vådt og tørt, højt og lavt, nemlig skove,
enge, græsgange, fiskevande, marker og alle dets andre tilliggender, intet
undtaget, idet jeg erkender, at jeg på enhver måde har modtaget og fuld
stændigt har oppebåret fuld pris for samme gods af den hæderværdige
mand magister Otto Bosen, provst i Vardesyssel, som betalte for nævnte
kapital. Derfor hjemler jeg ved dette mit brev fornævnte kapitel alt og
enhvert af fornævnte gods tillige med alt dets fornævnte rettigheder og
tilliggender og skøder det, i så vid udstrækning som jeg kan, og jeg tilstår
ved dette brev den gode mand Jens Gerhardsen kaldet Skeel, væbner og
slægtning af mig, fri og fuld bemyndigelse til fuldt ud at skøde alt og
ethvert af fornævnte gods og til i overensstemmelse med landets love at
hjemle dem til fornævnte kapitel eller dets befuldmægtigede på Hviding
herredsting og andetsteds, hvor det måtte synes at gavne nævnte kapitel
eller dets samme befuldmægtigede helt og passende, idet jeg forpligter
mig selv og mine arvinger til at hjemle nævnte kapitel i Ribe alt og
ethvert af fornævnte gods tillige med alle dets fornævnte rettigheder og
tilliggender, således som hr. Valdemar frit har haft dem i besiddelse, og
fritage og befri dem for krav, angreb og retfærdig klage fra hvem som
helst, idet svig og list i enhver henseende er udelukket i alt det foregåen
de. Til bekræftelse og tydeligt vidnesbyrd om alt dette har jeg ladet mit
segl tillige med segl, tilhørende de gode mænd Herman Ivarsen, Peder
Porse, Lave Gris og Henrik Gerhardsen, væbnere, hænge under dette
brev. Givet i det Herrens år 1399 på dagen for apostlenes adskillelse.
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1399. 16. juli. Dalby

Ærkebiskop Jakob af Lund tilstår Bosjb kloster ærkebispelienden af dets gods
og bevilger det bøderfor helligbrøde, tremarksbøder og tejen af dets undergivne.
Original i det svenske rigsarkiv.

akob, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund og Sveriges primas og
det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev eller hører det
læse, hilsen med alles frelser.
Vi gør vitterligt, at det med dette brev skal stå fast for alle og hver især,
nuværende og fremtidige, at vi i ønsket om at træde i vore forgængeres
fodspor, især når der er god grund dertil, og idet vi bøjer os for de bøn
ner, der kommer til os fra vore fromme døtre i Kristus, priorinden og
søstersamfundet i Bosjd i vort stift, af en særlig nåde tilstår dem, at de for
fremtiden ikke skal være forpligtede til at betale den os tilkommende
ærkebiskopstiende af deres gods uanset dets beliggenhed til vort bord,
men at de naturligvis lader den opkræve til frit at råde over til eget brug
efter forgodtbefindende. Desuden bevilger vi dem med dette brev, at
deres undergivne, som bor på deres gods, når de på vort ærkebiskoppelige ting overbevises om den forseelse, der kaldes helligbrøde, og i alle
vore andre sager, for fremtiden skal bøde sådan tremarksbøde og også de
ydelser, som kaldes teje1), og som tilkommer os, til nævnte søstre eller
deres official og til ingen anden. Til vidnesbyrd herom er vort sekret
hængt under dette brev. Givet i Dalby i det Herrens år 1399 dagen efter
apostlenes adskillelse2).

J

1) dansk ord i den latinske tekst. - 2) 15. juli.
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Jens Lund, bymand i Malmø, kvittererJens Povlsen, ærkedegn i Lund, for
40 lødige mark af de 120 for Torreberga.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

vittering udstedt af Jens Lund, bymand i Malmø, for at han af ærke. degnen Jens Povlsen har oppebåret 40 lødige mark i gode penge
(i afdrag) for Torreberga gård, der blev solgt for 120 lødige mark. Givet
onsdagen inden sankt Margretes dag1) 1399.

K
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2. Udkast til Skånebreiisjortegnelsen.

ens Lund bekender at have modtaget 40 lødige mark afJens Povlsen,
ærkedegn i Lund, ud af de 120 lødige mark, som han skulle have af
hr. Lars, dekan i Roskilde, for Torreberga og for to gårde i Mossheddinge, som han havde solgt til hr. Lars i Roskilde. Givet år 1399.

J

1) 20. Juli.
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Jens Lund, bymand i Malmø, kvitterer hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde, for
betalingen for Torreberga.
Skå n ebrevsfortegneisen.

remdeles nævnte Lunds, bymand i Malmøs, originale kvittering
udstedt til hr. Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund, på, at
han har fået fyldestgørende betaling for gården Torreberga i Nevishog
sogn i Bara herred og for to gårde i Mossheddinge, som kaldes Mossagård. Givet onsdagen inden jomfruen og martyren sankt Margretes dag1)
1399.

F

2. Udkast til Skån ebrevsfortegn elsen.

ens Lunds, borger i Malmøs, skødebrev til dekanen Lars Jensen ved
rørende to gårde, hvoraf den ene kaldes Torreberga og ligger i Nevishdg sogn i Bara herred, og den anden kaldet Mossagård i Mosshed
dinge by. Givet 1399.

J

3. Udkast tilSkånebrevsfortegneisen.

ens Lund, bymand i Malmø, som tidligere boede i Torreberga, erken
der at have opladt Lars Jensen, dekan i Roskilde og kannik i Lund,
al den ret, som han tidligere havde i Torreberga i Bara herred i Nevishog sogn. Fremdeles bekendte også fornævnte Jens Lund at have solgt
fornævnte dekan og kannik en gård i Mossheddinge, kaldet Mossagård,
og den anden gård, som Mogens Agesen beboede. Brevet givet 1399 med
syv segl.

J

1) 20. Juli.
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1399. 22. juli. Nyköping.

Erik af Guds nåde rigerne Sveriges, Danmarks, Norges, de Venders
og Goters konge og hertug over Pommeranerne bekræfter med råd og
samtykke fra vor kære moder fru Margrete, af Guds nåde Valdemar
Danekonges datter, det svenske råd kong Magnus" overdragelse af 1351 13.
maj, trykt Dipi. Suec. VI nr. 4717, til Padis kloster af patronatsretten til Borgå
kirke.
Afskrifter i Stockholm.
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1399. [Efter] 25. juli. Lübeck.

Reces af hansedagen i Lübeck.
Afskrifter på latin og nedertysk i hanserecesseme.

det Herrens år 1399 på den hellige apostel Jakobs dag forsamledes de
herrer rådsudsendinge fra nedenfor anførte stæder i Lübeck til for
handlinger, fra Köln de herrer Johan Overstolt, magistrat1), Henrik van
dem Veide, Adolf Bruwer, fra Hamburg Kristian Ritter, Johan Hoyers, fra
Stralsund Arnold von Soest, Wulf Wulflam, fra Preussen fra Thorn Peter
Russe, fra Danzig Peter Vorstenow, fra Stettin Otto Jageduvel, fra Zuidersøen fra Deventer Evert Lewenkamp, fra Zutphen Lubbert van Drynen,
fra Harderwijk Hendrik Witte, fra Lübeck de herrer Henrik Westhof,
Goswin Klingenberg, Bruno Warendorp, Henrik van Hachede, Bertold
Kerkring, Herman Yborg, Jakob Holk og Herman Dassow, og gennemdrøftede de nedenfor anførte sager.
<l-4>..... 2)
<5> Endvidere er det yderligere blevet pålagt mester Gotfred at foran
ledige stæderne i Flandern, så at de i gerning skal være behjælpelige med
i foråret at fordrive fetaljebrødrene fra Vesterhavet for at købmanden
trygt kan opsøge landet Flandern, og hvad der vederfares ham derved,
det skal herrerne i Lübeck meddele stæderne i Preussen og de3) andre
omliggende stæder.
<6-11>..... 4)
<12> Stæderne har drøftet sagen om fetaljebrødrene, der røver i Vester
havet, og befalet de fogeder, der var til stede her, nemlig fogeden fra
Kampen, fogeden fra Zutphen og fogeden fra Harderwijk, at de skal
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drøfte det i Skåne med de andre fogeder, som stæderne også vil skrive det
til, for at de sammen drøfter (sagen) med dem fra England og med dem
fra Brabant, således at de gør sig rede til efter førstkommende Vor Frues
fødselsdag3) med nogle mænd og skibe og angriber disse fetaljebrødre,
hvor de opsporer dem. Dette har de foranskrevne fogeder lagt sig på sin
de at udføre.
<13-23>..... 6)
1) jf. DRB. II 5 nr. 168 note 2. - 2) §§ 1-4 vedrører Rostock og Wismar, Flandern, hertu
gerne af Burgund og Holland. - 3) forlæggene har dessen. - 4) §§ 6-11 vedrører hertugerne af
Holland, de hollandske stæder og Bergen. - 5) 8. september. - 6) §§ 13-23 vedrører Wismar og
Rostock, Flandern, hertugen af Holland, kongen af England, Bergen og engelske forhold.

1399. 28. juli.
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Jens Lund, bymand i Malmø, kvitterer Jens Poulsen, ærkedegn i Lund, for
40 lødige mark.
1. Skånebrevsfortegneisen.

remdeles bekender nævnte Lund, at han har oppebåret og modtaget
40 lødige mark af Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, af de fornævnte
120 mark, som han var skyldig at betale for Torreberga gård, hvilket blev
bevidnet af adskillige fornemme mænd, deriblandt Henneke Agesen,
rådmand i Malmø. Givet dagen inden sankt Olavs dag1) 1399.

F

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ens Lund, bymand i Malmø, bekender at have modtaget en sum pen
ge af ærkedegnen i Lund på dekanen i Roskilde Lars Jensens vegne
for nogle gårde, som Jens Lund havde opladt og solgt til fornævnte
dekan i Roskilde. Navnene på jorden er Torreberga og to gårde i Mossheddinge. Givet 1399.

J

1) 29. juli.

1399. 30. juli.
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Jens Lund kvitterer Lars Jensen, dekan i Roskilde, for 40 mark ud af de 120
mark for Torreberga.
Skå nebrevsfortegnelsen.

Nr. 90

5. august 1399

80

remdeles Jens Lunds brev, hvori han bekender at have modtaget 40
lødige mark i gode penge af Lars Jensen, dekan i Roskilde og kan
nik i Lund, på hr. Lars’ vegne (!) ud af de 120 lødige mark for Torreberga. Brevet (er bevidnet af)1) Jens Hennekesen, borgmester, og Troels
Pedersen, rådmand. Givet dagen efter kongen og martyren sankt Olavs
dag2) 1399.

F

1) dette eller lignende mgl. i registraturen. - 2) 29. juli.
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1399. 5. august. Ålborg.

Jens Mår, kannik i Viborg og biskop Laves befuldmægtigede, appellerer til
paven vedrørende de overgreb, som biskop Peder af Børglum har ladet foretage
mod Viborg bisp og kapitel på Læsø.
Afskrifter i det kongelige bibliotek.

Herrens navn, amen. År 1399 efter sammes fødsel, i den syvende indiktion, den 5. august omtrent i den sjette time i den højhellige fader i
Kristus og vor herre hr. Bonifacius, ved Guds forsyn den niende paves
tiende pontifikatsår fremstod den gode mand hr. Jens Mår, kannik i
Viborg, personlig i nærværelse af mig, offentlig notar, og nedenforanførte vidner og fremførte et papirbrev, der i sig indeholdt krav om appel
eller appeller, og læste det med disse ord: I Herrens navn, amen. Da læge
midlet appel ifølge den overleverede kirkeret1) på frelsebringende måde
er indført til hjælp for de undertrykte, udtaler og fremfører derfor jeg,
Jens Mår, kannik i Viborg, befuldmægtiget for den ærværdige fader i
Kristus og herre, hr. Lave, af Guds nåde biskop af Viborg, og hele kapit
let ved samme kirke af Sankt Augustins orden, og i egenskab af befuld
mægtiget, der har fuldstændig og fyldestgørende befaling til det nedenforanførte, over for Eder, der er til stede her, og især over for dem, hvem
det vedkommer eller på enhver måde i fremtiden vil kunne vedkomme,
og for Eder, offentlige notar, i den hensigt at appellere, at den hæder
værdige fader i Kristus og herre hr. Peder, af Guds nåde biskop af Børg
lum, under forbehold af sin ærværdighed mindre retfærdigt har trykket
mine nævnte herrer biskoppen og kapitlet ved kirken i Viborgs under
givne og øboerne på øen Læsø, Børglum stift, med forskellige plagerier,
forulempelser, uretfærdigheder, ekstrabeskatninger og ubehageligheder
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gennem nogle af sine nedrige, frække og ugyldige skridt og domme, der
er udslynget og udstedt mod fornævnte undergivne og øboer, intetsigen
de ifølge denne ret, i modstrid med de apostoliske privilegier, der nådigt
er bevilget og tilstået fornævnte biskop og kapitel, til ikke ringe skade,
foragt, uret og tynge for mine fornævnte herrer biskoppen og kapitlet.
Men samme herre biskop af Børglum, der ikke var tilfreds med det for
nævnte, ubesindigt har ramt de kannikker, som biskoppen og kapitlet
ved kirken i Viborg har at ind- og afsætte ved kapellerne på øen, som
med god ret er underlagt dem ifølge rosværdig sædvane og gammel for
skrift, hvorimod der ifølge menneskers hukommelse ikke findes noget
stridende, med bandlysningsdom, som ikke fortjener at kaldes fræk og
intetsigende ifølge denne ret, har ladet ukrænkede kapeller og kirkegård
genindvie af sine præster, har til foragt for den hellige kirkeret umenne
skeligt befalet, at de afdødes legemer, som afgik ved døden på from og
rettelig vis og som øvede frelsebringende bod på det yderste, skulle
opgraves. Desuden bevidner jeg under appel i min herre biskoppens og
hele kapitlet ved kirken i Viborgs navn og erindrer om det bedrageriske
rænkespil, som omtalte hr. Peder, biskop af Børglum, ondsindet og lumsk
dristede sig til at forsøge i .... 2), da disse fire biskopper af Ribe, Arhus,
Viborg og nævnte Børglum sad sammen i domkirken i Arhus til rådslag
ning i et lille kammer ved højalteret under den sidste messe efter befa
ling af den berømmelige fyrstinde og frue fru Margrete, af Guds nåde
Danmarks, Sveriges og Norges dronning, for venskabeligt at forhandle
om.... angående fred og endrægtighed med herren af Arhus og angåen
de hans kapitel.... (og) jeg hørte, at den højhellige fader i Kristus og vor
herre hr. Bonifacius, den niende paves bulle,.... et privilegium eller fri
heds.... , overdraget .... , sammesteds blev fremført ..... biskoppen af
Viborg, og.... af Arhus...... til samme herre .... ugyldigt plyndrede min
fornævnte herre biskop af Viborgs.... som en røvende løve .... biskop
pen af Viborg.... og inden......den højtidelige messe......mens Herrens
hellige legeme og blods.... blev forbigået, stod nævnte biskop af Børglums håndlangere i nævnte kammers åbne dør, bevæbnede og rede med
dragne sværd og spændte armbrøster og forstyrrede den præst, der for
rettede gudstjenesten, på tidspunktet for den hellige nadver, idet de stød
te ham ned fra alteret, og de stak sværdene ind gennem vinduerne i
nævnte kammer, idet de i fjendskab pønsede på at dræbe denne min
uskyldige herre af Viborg, således at denne herre biskop af Viborg på
ingen måde var undsluppet deres ugudelige hænder, hvis ikke Guds vilje
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alene og særlig hjælp af den herre biskoppen af Ribe havde beskyttet
ham. Ved den handling bragte nævnte herre biskop af Børglum, der sto
lede på sine fornævnte væbnede håndlangere, nævnte apostoliske bulle,
der var røvet med forbryderisk hånd, voldeligt bort fra kirken til stor
skam og i lige måde foragt for den apostoliske herre, thi han havde ringeagtet Peders nøgler og krænket den kirkelige magt, hvorfor jeg ikke
tvivler om, at fornævnte herre biskop af Børglum fordømmeligt er ifaldet
den kanoniske bestemmelse om fældet dom og ikke des mindre, som det
forsikres, har øvet det, som tilhører ordenen3), til fare og tynge for sin
sjæl. Fremdeles udtaler og fremfører jeg som appel, at omtalte biskop af
Børglum, der endnu ikke var tilfreds med de tidligere uretfærdigheder,
skader og tynger, truede med at udslynge anathemadom mod fornævnte
undergivne og øboer på Læsø, for at de skulle adlyde hans befalinger og
holde sig til ham i alt, uanset det apostoliske sædes særlige fritagelse og
privilegium. Men disse fornævnte øboer, der var ukyndige i retten og jæv
ne, rystedes voldsomt af en uudholdelig rædsel og frygtede for at blive
bundet af nævnte anathemadom, og for at få eftergivet den store band
lysningsdom, der frækt var fældet mod dem, selv om den ifølge retten var
intet, lovede tolv øboer på hele øbefolkningens vegne med håndslag in
solidum på deres ære urokkeligt at betale oftenævnte biskop af Børglum
100 mark lybsk på grund af livsfaren, tabet af størstedelen af deres gods
og den frygt, som kunne påkomme modige mænd. Da derfor disse 100
mark lybsk således var lovet under vold og frygt, ydede fornævnte biskop
af Børglum dem forladelsens nådegave fra nævnte bandlysningsdom, der
var intet ifølge selve retten, på denne betingelse, at hvis de ikke betalte
fornævnte 100 mark lybsk inden en bestemt termin, ville han binde dem
med anathemadommen og påføre de bedrøvede bedrøvelse. Da altså
mine nævnte herrer biskoppen og kapitlet i Viborg og jeg i deres navn
føler os tynget og nedtrykt af alle disse plagerier, uretfærdigheder, ekstrabeskatninger, røverier, domme, der er fældet eller skal fældes, og tynger
af enhver art, og da vi frygter, at vi i fremtiden sandsynligvis kan blive
mere tynget af fornævnte byrder, således som de udtrykkeligt beregnes
og i fremtiden vil kunne beregnes, indskyder jeg mig under og appelle
rer i deres navn som ovenfor i fællesskab og hver for sig med dette brev
til det hellige apostoliske sæde og beder om appelbreve4) første, anden
og tredie gang, hvis der er nogen, som skal og kan give mig dem, idet jeg
underkaster mine nævnte herrer biskoppen, kapitlet i Viborg og mig i
deres navn og dem, der holder sig og ønsker at holde sig til os, og alt vort
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gods, rørligt og urørligt, på hvilke steder det end ligger, under det omtal
te apostoliske sædes beskyttelse og værn, og jeg forbyder i deres navn som
ovenfor nævnte biskop af Børglum, såvidt jeg formår, og det tilstås mig af
retten, mens denne appel svæver, der kanonisk er foretaget af mig, at
tage eller lade tage skridt mod nævnte mine herrer biskoppen, kapitlet i
Viborg og øboerne på Læsø. Men hvis han gør det personligt eller ved
sine, hvad jeg ikke tror, afgiver jeg erklæring om de tings ugyldighed, som
måtte ske derimod. På samme måde vil jeg ligeledes afgive erklæring til
sikkerhed angående den straf, der er fastsat mod dem, som ikke agter på
de appeller, der retmæssigt er foretaget. Fremdeles erklærer jeg, at jeg
kan og evner at rette, udbedre, forbedre, erklære, specificere denne
appel, føje til og trække fra samme og forny den, når og så ofte det måt
te være gunstigt, altid under forbehold af rettens midler. Jeg erklærer
desuden og tilstår udtrykkeligt, at jeg ville forkynde denne appel sønda
gen næst efter Peder i lænkers dag i Børglum domkirke og offentligt
underrette nævnte herre af Børglum om samme, men da man hørte det
te, kom nævnte biskop af Børglums håndlangere til, forsøgte voldeligt at
drage mig ud af Børglum kloster, hvor der skulle være det sikreste til
flugtssted og et enestående tilholdssted, og føre mig som fangen til nævn
te biskop af Børglums borg mod min vilje for, som det formodes, at straf
fe mig. Omsider lovede jeg, for at han ville slippe mig fri, ved interlokutoriske domme3) af de herrer, nemlig....af Børglum og Valdemar, rid
der, at jeg ikke ville læse eller forkynde nævnte appel i Børglum stift eller
skulle forsøge noget som helst, som ved mig kunne komme i modstrid
med nævnte herre af Børglum, førend jeg nåede over på den anden side
af farvandet Limfjorden. Og denne appel blev altså ikke læst på nævnte
sted, der ikke var sikkert for mig, men på et temmelig nærliggende sted
ved byen Ålborg, der ikke var længere fra Børglum stift end en mil, på
grund af de påførte voldsomheder og uretfærdigheder og den rimelige
frygt, der med rette påkommer en modig mand, således som alt dette
allerede vides at være notorisk i Børglums stift og nabolaget, hvorom jeg
erklærer at ville føre bevis på et passende tidspunkt. Jeg afgiver ligeledes
erklæring om det usikre sted; fremdeles erklærer jeg, at jeg har en kopi
af denne appel, at give til dem, der ønsker det. Dette er forhandlet i
Ålborg i Vor Frue kirke år, indiktion, måned, dag, time, sted og pontifi
kat som ovenfor, i nærværelse af de hæderværdige mænd og gode herrer
Niels Mobæk, sognepræst ved sankt Botulfs kirke, Peder Kamp, kapellan
ved nonnernes Vor Frue kirke i Ålborg, og Rothger, sognepræst i Vokslev,
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præster, Johan Om, borgmester i Ålborg, ....r Nielsen og Niels Brasen,
rådmænd sammesteds, og adskillige gejstlige og lægmænd i talrig mæng
de, der særligt var tilkaldt og udbedt som troværdige vidner til det for
nævnte. (Notarmærke) Og jeg Albrecht Jensen, gejstlig i Slesvig stift,
med kejserlig myndighed offentlig notar, deltog som nærværende sam
men med fornævnte vidner i fremførelsen og læsningen af fornævnte
appel og alt det andet fornævnte, mens det skete og forhandledes såle
des, og jeg så og hørte, at det skete således, og lod det trofast skrive af en
anden og undersøgte det omhyggeligt, eftersom jeg var optaget af andre
sager, og jeg bragte det på denne offentlige form, som jeg undertegnede
med mit sædvanlige og tilvante tegn og navn, udbedt og anmodet derom
til vidnesbyrd om alt det fornævnte.
1) c. 38 de appellationibus II 28 (Friedberg II 422). - 2) således angives her og i det føl
gende lakuner i afskriften. - 3) Børglum domkapitlet tilhørte præmonstratenserne på
daværende tidspunkt. - 4) jf. DRB. II 5 nr. 52 note 2. - 5) jf. DRB. II 10 nr. 355 note 2.
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Optegnelse om, at der er foretaget arveskifte mellem brødrene Henrik, Johan
og Martin Ram af alt deres gods, herunder ni bodesteder i Falsterbo.
Indførelse i Stralsunds aruesalgsbog.

er er foretaget arveskifte mellem Henrik, Johan og Martin, brødre,
kaldet Ram, sønner afJohan Ram, af alt deres gods, der findes såvel
i staden som uden for staden, på denne måde, at enhver af dem skal have
og opnå en trediedel af en fjerdedelsarv foran Fåhrtor1) med dens tillig
gender, en trediedel af en landbrugsgård ved sankt Maria Magdalene til
lige med en trediedel af 52 morgenager2), der ligger til nævnte gård,
efter at der er erholdt grundskat til staden i nævnte gård, trediedelen af
to haver uden for Frankentor1) og trediedelen af ni bodesteder, kaldet
‘bodestede’3) i Falsterbo blandt slagterboderne. Desuden skal enhver af
dem påtage sig en trediedel af al skyld og ikke-skyld, kaldet ‘scult’3) og
‘vnscult’3), således som deres værger nu har regnet dem sammen, og en
trediedel af alle indtægter, som skal oppebæres og betales eller udredes,
kaldet ‘som skal gives ud’3). På denne måde er nævnte brødre indbyrdes
fuldstændigt udskilt og udskiftet. Dette er forhandlet i det Herrens år
1399 onsdag efter martyren Laurentius’ dag4).
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1) port i Stralsund. - 2) agermål, oprindelig så meget land, som en karl med plovspand
kunne pløje på en formiddag, Svend Aakjær, Maal og Vægt 228. - 3) tysk(e) ord i den
latinske tekst. - 4) 10. august.

1399. 15. august. Varberg.

92

Gunnar Sok sælger det gods i Sverige og Halland, som han arvede efter sin
søn Markus Sok, til hr. Abraham Brodersen.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg (Gun)nar1) Sok hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt
med Gud.
Jeg bekendtgør for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg med
modent sindelag efter mine venners og frænders vilje og råd har solgt
den velbyrdige mand, hr. Abraham Brodersen, ridder, så meget gods,
som jeg arvede efter min søn Markus Sok, hvilket gods han havde i pant
af hr...... 2) Magnusson og dernæst købte af ham til evig besiddelse, belig
gende i Sverige, hvor de så end kan være; og det gods, som han købte af
Niels Knudsen og Elle[.... ] 2)æk beliggende i Halland med alt dette gods’
tilliggender af vådt og tørt, nær by og fjernt derfra, uden undtagelse. Jeg
bekender, at jeg for det fornævnte gods har oppebåret fuld betaling, såle
des at jeg er veltilfreds dermed. Derfor afhænder jeg det fornævnte gods
fra mig og mine arvinger og skøder, overdrager og hjemler fornævnte hr.
Abraham Brodersen, ridder, og hans arvinger det til evig besiddelse. Til
større bekræftelse herpå hænger min søstersøn Orm Bjørnsen sit segl
under dette brev. Og jeg beder andre dannemænd om, at de til vidnes
byrd hænger deres segl herunder, nemlig hr. Anders, dekan i Norra Hal
land, Jens Povlsen og Gunnar Gylta, væbnere, eftersom jeg ikke har noget
segl selv. Skrevet i Varberg i det Herrens år 1399 på den hellige jomfru
Marias himmelfart.

J

1) kun de tre sidste bogstaver læselige, pga. beskadigelse. - 2) lakune i forlægget.
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Biskop Detlev af Ratzeburg og provst Nicolaus af Lübeck vidimerer kongErik
7. af Pommerns brev af 1398 29. august og dronning Margretes stadfæstelse
af samme dato.
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Original i Rostock.

i Detlev, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af kirken i
Ratzeburg, og desuden Nicolaus, provst ved kirken i Lübeck, til alle
og hver enkelt, der får dette brev at se eller høre, hilsen evindelig med
Gud.
Vi erkender og ønsker med dette brev, at det skal være klart for alle, at
vi har set breve af de berømmelige fyrster, nemlig hr. Erik, Norges, Dan
marks, Sveriges, de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, og
desuden fru Margrete, Valdemar Dannekonges datter, beseglet med
deres rette segl, ubrudte, ufordærvede, ustungne og umistænkelige i
enhver henseende, men fremdeles savnende enhver fejl og anledning til
mistanke, hvilke vi omhyggeligt har ladet jævnføre, og deres ordlyd føl
ger og først ordlyden af hr. kongens brev, som er denne. Vi Erik af Guds
nåde (o.s.v. = DRB. IV 6 nr. 628). Men ordlyden af fru dronningens brev
er denne. Vi Margrete af Guds nåde (o.s.v. = DRB. IV 6 nr. 629). Til klart
vidnesbyrd om dette eftersyn har vi ladet vore segl hænge under dette
brev. Givet i det Herrens år 1399 dagen efter den hellige jomfru Marias
himmelfartsdag1).

V

1)15. august.

94

1399. 18. august.

ÆrkebiskopJakob af Lund eftergiver alle, der besøger Vor Frue og sankt Niko
laj kirke i Jonkoping eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40
dage af den dem pålagte kirkebod.
Original i Vadslena.

akob, af Guds miskundhed ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og
det apostoliske sædes legat, til alle troende kristne, hvem dette brev
når, hilsen med alles frelser.
Vi mener at yde Gud from og kærkommen tjeneste, så ofte vi ægger de
troendes sind til fromme og gerninger. Vi eftergiver derfor barmhjertigt
i Herren i tillid til den apostoliske myndighed lige så ofte alle, der oprig
tigt angrer og bekender deres synder, og som for pilgrimsfærds og fromheds skyld iøvrigt besøger den hellige jomfru Marias og bekenderen
sankt Nikolajs sognekirke i Jonkoping, Linkoping stift, går rundt om
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deres kirkegård for at bede for de afdøde, følger Herrens legeme eller
den hellige olie, når de bringes til de syge og bringes tilbage, fromt
anråber Gud om fredens gode for Guds verdenskirke og om vor frelsebringende tilstand ved klokkeringningen om aftenen og om morgenen
fromt beder englehilsene tre gange med bøjede knæ, og som rækker
deres hjælpende hånd til denne kirkes bygningsfond eller til forbedring
af dens udsmykning, 40 dages benådning af den dem pålagte kirkebod,
lige så ofte som de i from hensigt opfylder det fornævnte eller noget af
det fornævnte. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vort sekret hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1399 mandagen inden ottende
dagen efter den hellige jomfru Marias himmelfartsdag1).
1) 15. august.

1399. 26. august. Lübeck.

95

Rostocks og Wismars rådsudsendinge afgiver beretning om behandlingen af
deres stæders sag på hansedagen i Lübeck.
Original på nedertysk i Rostock.

det Herrens år 1399, tirsdag efter Bartholomæus’ dag1), gennemdrøf
tedes i Lübeck nedenstående sager af stæderne(s sendebude) fra
Köln, fra Hamburg, fra Stralsund, angående herrerne fra Rostock og Wis
mars anliggender om den fordømmelse, de havde pådraget sig af de sam
me o.s.v.
<l-4>.....
<5> Og om rejsen til Bergen blev der svaret, at de, der var med i vor her
res krig, havde sagt, at de ville røve proviant i Danmark o.s.v. Da de var
kommet sammen, sejlede de uden deres vidende til Bergen; og de var
(således) uden skyld, hvad angår råd, dåd og medviden. Og de fra Wis
mar sagde, at de, dengang de var beskæftigede (med sagen) sammen
med sendebudene fra Lübeck, som var blevet sendt på grund af godset
fra Bergen, (enten) havde givet det tilbage eller givet købmanden det
som pant. Hertil svarede fe taljebrødrene, at de havde handlet med ære
og ville underkaste sig retslig afgørelse i den sag.
<6-10>.....

I

1) 24. august.
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1399. 28. august. Antwerpen.

Bystyret i Antwerpen forbyder salg af andre sild end skånsk sild på tønde,

der er fremstillet i Skåne.
Original på nedertysk i Antwerpen.
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1399. 31. august. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9., der tilbagekalder sin overdragelse af kantordømmet i
Slesvig til kannikken Johan v. Seven, overdrager dette embede til Niels Buterfelt, kannik i Slesvig.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Niels Buterfelt, kannik i Slesvig, hilsen og apostolisk velsignelse.
Dit liv, Din vandel i ærbarhed og gode sæder og Din retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved
troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfatte Dig med aposto
lisk gunst og nådesbevisninger. Da vi jo for nylig hørte, at kantordømmet
ved kirken i Slesvig, som Bo Povlsen, fordum kantor ved denne kirke,
besad, mens han levede, ved samme Bos død, han, som afgik ved døden
uden for den romerske kurie, havde været og var ledigt, har vi da ved et
brev fra os nådigt befalet, nemlig under dato sidst forbigangne 21.
december1), at man ved provision skulle give vor elskede søn Johan v.
Seven, kannik ved samme kirke, dette kantordømme, hvad enten det var
ledigt som fornævnt eller på enhver anden måde, når blot der da ikke
særligt var søgt ret for nogen angående det, og da man forelagde os på
samme Johans vegne, at samme Johan, da fornævnte kantordømme den
gang som fornævnt var ledigt, i kraft af et brev fra os, hvorved han fik ventebrev på en dignitet, et personat eller officium med eller uden sjæle
sorg, selv om man plejede at antages til denne dignitet i nævnte kirke ved
valg, inden det lovmæssige tidsrums udløb havde godtaget samme såle
des ledige kantordømme og havde opnået, at det skulle gives ham ved
provision, og at samme Johan tvivlede om, at fornævnte godtagelse og
provision af visse grunde kunne stå for en prøvelse, og da vi hørte, at det
te kantordømme stadig som fornævnt vidstes at være ledigt, har vi under
fornævnte dato ved et andet brev fra os nådigt befalet, at man ved provi-
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sion skulle give samme Johan nævnte kantordømme, hvad enten det var
ledigt på fornævnte eller enhver anden måde, når blot der da ikke særligt
var søgt ret for nogen angående det, og vi erklærer med fornævnte myn
dighed ifølge sikker viden, at det såvel med hensyn til det brev, der er til
stået Dig, har været og er vor hensigt at have villet eller ville give Dig og
ingen anden det ved provision eller at have befalet eller tilstået, at man
skulle give Dig og ingen anden det ved provision, og at disse provisioner,
befalinger og tilståelser, der muligvis er ydet nogen som helst anden eller
nogle som helst andre angående dette kantordømme af en hvilken som
helst form eller udtryksmåde har været og er ugyldige og magtesløse og
uden styrke eller betydning, som med hensyn til dette andet brev, hvor
ved vi har befalet, at man ved provision skulle give samme Johan nævnte
kantordømme som fornævnt, at det ligeledes har været og er vor hensigt
at have villet vise eller ville have vist denne Johan og ingen anden, hvil
ken grad eller stilling han end måtte indtage, nåde under fornævnte dato
angående dette kantordømme, og hvis man muligvis skulle finde, at vi
samme dag ved provision havde givet en eller anden anden eller nogle
andre nævnte kantordømme eller tilstået eller befalet, at man skulle gøre
det ved provision, selv om denne anden eller disse andre i kraft af vort
brev eller nådesbevisninger, der tidligere under enhver form eller
udtryksmåde er tilstået ham eller dem, havde godtaget dette som for
nævnt ledige kantordømme, og han eller de havde udvirket, at man ved
provision skulle give dem det ved provision, kasserer og ugyldiggør vi fra
da af ligeledes med fornævnte myndighed sådanne tilståelser og provisi
oner og befalinger og alt, hvad der er fulgt derefter, og vil, at de skal være
uden styrke eller betydning, således som det fuldstændigt indeholdes i
fornævnte breve, hvorved vi som fornævnt har befalet, at man ved provi
sion skulle give Dig og samme Johan nævnte kantordømme. Men da for
nævnte breve på grund af deres datoers sammenfald bedrager som deres
virkning, og da vi ønsker at omfatte Dig med nådig gunst i betragtning af
Dine fornævnte fortjenester og yderligere hædre Dig i samme kirke, kas
serer og ugyldiggør vi med apostolisk myndighed ved dette brevs ordlyd
efter egen tilskyndelse, ikke efter Din eller en andens henstilling, som
har forelagt os en ansøgning herom på Dine vegne, men af vor rene gav
mildhed fornævnte brev, hvorved vi har befalet, at man ved provision
skulle give samme Johan nævnte kantordømme som fornævnt, og de
skridt, der er foretaget i kraft af samme, og erklærer, at dette og alt, hvad
der er fulgt derefter, skal være uden styrke eller betydning, og vi vil og til-
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står Dig med fornævnte myndighed, at de eksekutorer, der er udpeget for
Dig i samme brev, der er tilstået af os, i kraft af såvel dette som nær
værende brev derefter skal kunne og bør give Dig nævnte kantordømme
ved provision, som om vi slet ikke havde befalet, at man ligeledes under
samme dato skulle give samme Johan eller enhver anden eller alle andre
fornævnte kantordømme ved provision uanset alle apostoliske bestem
melser og andre, der strider herimod, og ligeledes alt, som det er vor vil
je ikke skal lægge sig hindrende i vejen for nævnte brev, der er tilstået Dig
af os. Intet menneske må bryde dette vort kasserings-, ugyldiggørelses-,
bestemmelses-, tilståelses- og viljesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå
imod det. Men hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide,
at han derved vil pådrage sig den almægtige Guds og hans hellige apost
le Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 31. august i vort
tiende (pontifikats)år.
l)jf. DRB. IV 6 nr. 676.
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1399. 1. september. Lübeck.

Nicolaus vom Werder, provst ved kirken i Lübeck, indsamler af indtægter
og afgifter tilhørende det apostoliske kammer i kirkeprovinsen Bre
men og desuden i stæderne og stifterne Kammin, Verden og Slesvig,
udpeget med apostolisk myndighed, kvitterer hr. Godskalk, abbed i Dar

gun, for 20 rhinske gylden, som denne har betalt til den kærlige hjælp, som
pave Bonifatius 9. har pålagt cistercienserordenen.
Original i Schwerin.
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1399. 2. september.

Rådet i Maastricht forordner, at man nu må fremstille klæde til Skåne af alle
slags uld, dog undtaget især skotsk og westfalsk, og forsyne det med et særligt
mærke, og klædemagerne skal sammen med skånefarerne træffe aftale om betin
gelserne af hensyn til stadens navn og næring.
Indførelse på middelnederlandsk i en stadsbog i Maastricht.

året 1399 efter vor Herres fødsel på den anden dag i september blev
det af den almindelige stad Maastricht besluttet, at man fra nu af i
samme stad må fremstille skånsk klæde af alle sorter uld med undtagelse
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af skotsk uld, to gange overskåren uld, og vestfalsk uld. Og dette klæde
skal man kendetegne med et særligt mærke, og klædemagerne, farverne
og valkerne skal sammen med skånefarerne, og skånefarerne på deres
side med hinanden sørge for, at de, når de er ankommet1), i samdræg
tighed beslutter og bliver enige om, hvorledes og på hvilke vilkår og iføl
ge hvilke regler man bedst kan fremstille klædet for at sikre og borge for,
at staden kan bibeholde sin høje rang, sit gode navn og sine indtægter2).
1) d.v.s. til Maastricht. - 2) 1414 22. oktober stadfæster man en beslutning af 1411 24.
november om, at man ikke må fremstille noget klæde af skotsk uld, med undtagelse af det klæde,
som man vil udføre og sælge over havet i Skåne og hinsides havet.

1399. 8. september.

100

Elene Gudserksdatter skænker en gård i Remmarlov til Bosjd kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

lene Gudserksdatters gavebrev til Bosjd kloster på gården Remmarlov i Harjagers herred. Givet på selve dagen for den hellige jomfru
Marias fødsel 1399.

E

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

E

lene Gudserksdatters gavebrev udstedt til nævnte kloster på en gård
i Remmarlov. Givet 1399.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

avebrev af Elene Gudserksdatter, Jens Sakstorps enke, givet nonner
ne i Bosjd kloster angående en gård i Remmarlov i Harjagers her
red, som Mogens Nielsen påboede. Givet 1399.

G

1399. [Efter] 8. september. Nykøbing.

101

Reces af hansedagen i Nykøbing.
Afskifter og original på latin og nedertysk i hanserecesseme.

det Herrens år 1399 på festen for den hellige jomfru Marias fødselsdag
forsamledes de herrer rådsudsendinge fra nedenfor anførte stæder i
Nykøbing til forhandlinger, nemlig fra Lübeck de herrer Henrik Westhof, Jordan Pleskow, Henning van Rentelen, fra Hamburg Kristian Ritter
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og Johan Hoyers, fra Stralsund Wulf Wulflam og Gerhard Papenhagen,
fra Preussen, fra Thorn Peter Russe, fra Danzig Peter Vorstenow, fra
Greifswald Godskalk van Lübeck og Bernhard Wangelin, fra Zutphen
Lubbert van Drynen og gennemdrøftede nedenfor anførte sager.
<1> For det første rejste sendebudene krav over for fru dronningen
angående den skade, der var forvoldt af hende og af hendes mænd og ud
fra hendes riger, efter at dette møde var fastsat. Dertil svarede hun, at
hun ikke havde indkaldt dem her, som man anså for skyldige. Det havde
hun undladt, fordi hun havde været i Sverige og dermed havde fjernet
sørøverne fra havet, hvorved hun mener at have gjort stæderne og
købmanden en stor tjeneste.
<2> Angående de sørøvere, som
<2> Angående sørøverne på
er på Vesterhavet, har fru dronnin Vesterhavet vil fru dronningen og
gen og sendebudene aftalt, at fru stæderne skrive deres breve (og
dronningen vil skrive sine breve sende dem) med deres egne bude
(og sende dem) med sit eget bud til grev Konrad af Oldenburg og til
til grev Konrad af Oldenburg og hr. Okkenson1) og til dem i Gro
hr. Okkenson1) med den ordlyd, ningen og til dem i Dokkum, idet
der står skrevet herefter. Efter hil de alvorligt anmoder om, at disse
sen. Kære slægtning, (o.s.v. = nr. hverken giver dem lejde eller frem
102)
tidigt skader købmanden ud fra
deres havne.
<3> Ligeledes vil også stæderne, som det sig bør, skrive til de foranskrevne herrer og stæder.
<4> Endvidere er fru dronningen og sendebudene yderligere blevet
enige om, at de med Guds hjælp året ud på begge sider vil have deres for
svarsstyrke på havet for at angribe disse sørøvere, hvor de opsporer dem.
Tilmed har fru dronningen erklæret sig villig til at gøre, hvad stæderne
synes der er behov for. Derpå har stæderne berammet et møde i Lübeck,
der skal holdes dér fjorten dage efter førstkommende jul, for at drøfte at
lægge forsvarsstyrken på havet til foråret. Derfor har de også sendt for
svarsstyrken på havet til foråret. Derfor har de også sendt fogeden fra
Zutphen, Lubbert van Drynen, til stæderne ved Zuidersøen og til stæ
derne i Flandern og til købmanden i Brügge for at underrette dem om
disse sager og at anmode dem om at komme til samme møde for at blive
enige om at deltage i (nedkæmpelsen af) disse sørøvere.
Derom har de også besluttet (at sende) breve med den ordlyd, der står
skrevet herefter. Efter hilsenen. Kære venner, (o. 5. v. = nr. 103).
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<5> Desuden mener stæderne, at man skal opkræve dobbelt pundtold
af dem, der ikke bidrager til forsvarsstyrken. Det har de imidlertid hen
vist til forelæggelse for deres råd for at medbringe et svar til det foran
skrevne møde.
<6> De sørøvere, som fru dronningen har fjernet fra havet og har i sin
varetægt og gør krav gældende over for for almenvellets skyld, (og) som
hun vil sende stæderne en optegnelse over, har de foranskrevne sende
bude for at undgå ufred på deres stæders vegne givet våbenstilstand i et
år og derefter i det følgende seks uger til forinden at opsige våbenstil
standen på den betingelse, at de, sålænge denne våbenstilstand hånd
hæves, ikke må tilføje nogen af stæderne eller købmændene skade og på
ingen måde have det argeste i sinde over for købmanden eller stæderne.
Dette skal de aflægge ed på over for fru dronningen, således at stæderne
herved er sikrede.
<7> I særdeleshed har de givet Arnold Stuke våbenstilstand i tolv uger,
som den ene på forhånd kan opsige den anden, med sådanne forbehold
og betingelser, som det står skrevet foran. Og hvis nogen af stæderne vil
le opsige våbenstilstanden med ham, så skulle staden meddele fru dron
ningen det, og hvis han ville opsige våbenstilstanden med en af stæder
ne, så skulle han sende sine breve til de stæder eller den stad, (nemlig)
til dem eller den, han opsagde våbenstilstanden med. Desuden skal han
i dette tidsrum have stædernes og købmandens bedste for øje og afven
de det argeste fra dem, hvor han kan. Dette har han lovet at gøre og
anmodede indtrængende om, at enhver betænkte hans bedste i sit råd.
<8> Endvidere skal man vide, at Bertold Ostendorp fra Danzig sammen
med Werner Hoop, borger i Lübeck, var hos fru dronningen i de foran
skrevne sendebudes nærvær, og dér bekendtgjorde fru dronningen, at
foranskrevne Bertold og Werner i løbet af år og dag havde været hos hen
de i Lüdershausen med åbne breve, og at hun da havde sagt til dem, at
de skulle drage til Kalmar med brevene.
1) d.v.s. Keno van dem Broke.

[1399. Omkr. 8. september]1).
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Dronning Margrete opfordrer grev Konrad af Oldenburg til at tilbageholde
de skibe og det gods, som sørøverne har bragt til havne i hans land, til fordel
for ejermandene.
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Afskrift på nedertysk i hanserecesserne.

fter hilsenen. Kære slægtning2).
I skal vide, at de herrer rådmænd fra hansestæderne og vore under
såtter i Nykøbing har klaget til os over, at sørøverne har påført vore folk
og købmanden stor skade, og vi har erfaret, at disse sørøvere er sejlet ud
fra Eders havne og enemærker, og at Eders mænd og undersåtter er med
iblandt, hvilket vi bestemt ikke havde forventet i betragtning af det slægt
skab og venskab, der består mellem os, og som I skriftligt har forsikret os
om. Og vi anmoder Eder om, at I, hvis sørøverne bringer eller har bragt
skibe og gods til Eders enemærker og havne, med retten på Eders side
beslaglægger det til købmandens og til vore folks brug, som det er taget
og fjernet fra, og (vi anmoder endvidere om,) at I vil lade skibene over
våge, således at sørøverne ikke anretter yderligere skade med dem ud fra
Eders havne. Men skulle det forholde sig således, at dette ikke skete, så
måtte vi sammen med stæderne overveje yderligere, hvad vi skulle gøre
derved. Sørg derfor for og hjælp til, at der hverken for os eller for dem
må blive brug for dette. Og herpå (forventer vi) Eders svar med dette
bud.

E

1) vedrørende dateringen, jf. nr. 101. Brevet er optaget som § 2 i nr. 101, jf. Hanserec. IV
506 nr. 550; heraf fremgår at brevet er sendt fra dronning Margrete til grev Konrad af Oldenburg. - 2) forlægget har oem, der er brugt i vid betydning. Mht. afsender og modtager af brevet,
jf. nr. 101 § 2.
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[1399. Omkr. 8. september]1).

Hansestædernes udsendinge meddeler deres stæder, at man har fastlagt nye
forhandlinger om sørøverne og dronning Margretes hjælp til 1400 8. januar.
Afskrift på nedertysk på Ledreborg.

fter hilsenen. Kære venner2).
I skal vide, at vi på dette møde blandt andre drøftelser har talt om
de sørøvere, der har voldt købmanden skade og alle dage fortsat volder
skade, og vi har i sinde, om Gud vil, at have vor forsvarsstyrke på havet til
foråret for at angribe disse røvere og for at tilintetgøre dem, hvor man
opsporer dem. Til det formål har vi berammet et møde, der skal holdes
i Lübeck fjorten dage efter førstkommende jul. Dette møde har stæder-
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ne fra Preussen og de andre stæder, der var forsamlede her, indvilget i,
hvorfor vi også har sendt vort bud til stæderne ved Zuidersøen og til stæderne i Flandern og til købmanden i Brügge. Desuden har vi skrevet vore
breve til de andre stæder for at underrette dem om denne sag og anmo
de dem om, at de kommer til mødet for dér efter ret og rimelighed at
træffe en beslutning angående forsvarsstyrken; thi vi får sikkert hjælp fra
fru dronningen, hvis stæderne ønsker at få den af hende, og desuden for
at drøfte sagen om dem fra Rostock og dem fra Wismar, (nemlig) hvor
ledes man kunne bilægge sagen med dem på redelig vis. Derfor anmoder
vi Eder om, at I med sikkerhed sender (Eders bude) til det samme møde
for at drøfte disse foranskrevne sager; thi skulle det ske, at I ikke sendte
Eders folk dertil, da vil de stæder, der forsamles dér, drøfte, hvordan man
skal forholde sig over for Eder, nemlig om at bruge købmandens rettig
hed (er)3) og privilegier. Og vi anmoder Eder om at skrive Eders svar her
på til herrerne i Lübeck.
1) vedrørende dateringen, jf. nr. 101. - 2) brevet er optaget som § 4 i nr. 101, jf. Hanserec. IV 506 nr. 550, hvoraf det fremgår, at det er affattet af hansestædernes udsendinge
til deres stæder. - 3) forlægget har rechticheit.
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De tyske stæders fogeder i Falsterbo og Skanør udsteder en forordning om
opkrævning af en afgift på hver last sild, der sejles gennem Øresund på flåden
og fredeskibene og en afgift på hver 10 noblers værdi af skibe og andet gods til
udrustning affredeskibe.
Afskrift på nedertysk i Thom.

i de tyske stæders almindelige fogeder, som nu er i Falsterbo og Skan
ør, er i fællesskab blevet enige om (følgende) angående den almin
delige købmands gavn og angående de påbud og breve2), som vi har
modtaget fra de herrer sendebude fra de almindelige stæder, der på det
te tidspunkt er forsamlet til møde i Nykøbing, og (som vi har) lagt os på
sinde. <1> Nemlig at vi og vore borgere og undersåtter for hver læst sild,
som på denne tid skal sejle gennem Øresund med flåden og fredeskibe
ne eller skal nyde godt af deres beskyttelse, skal betale 5 grot, som de er
gangbare i Skåne, og (at vi) ligeledes (som afgift) for skibene skal give 5
grot for enhver værdi på 10 nobler og for alt andet gods, for så vidt det
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skal sejle med flåden, sådan som det er skrevet foran. De penge, der
oppebæres herved, skal man udruste fredeskibene for med bevæbnede
mænd, der skal bekæmpe sørøverne, og skal give sikkert lejde herfor til
alle andre skibe og gods, der skal sejle under fredeskibenes beskyttelse.
Disse fredeskibe skal tage en halv ladning sild om bord, og de købmænd,
der indskiber silden på disse, de skal sende den foranskrevne sild af sted
for egen risiko. Og skulle det ske, at nogle af disse fredeskibe gik tabt
eller blev beskadiget, så at de måtte følge sørøverne bort fra flåden, så
skal den almindelige købmand og skipperen lide og erstatte skaden, såle
des som den kan bevises og som det er rimeligt. Og de foranskrevne skip
pere på disse fredeskibe skal man, når de kommer tilbage, give 4 nobler
og 1 kvart for hver læst sild, som de i denne tid ikke tager om bord. <2>
Og skulle det endvidere ske, at der ved disse foranskrevne afgifter og pen
ge manglede noget til at betale disse omkostninger og betalinger med, så
skal man det følgende år opkræve en passende afgift i hele Skåne, hvor
disse foranskrevne fogeder har undersåtter og borgere, nøjagtigt som det
er skrevet foran, medmindre de foranskrevne stæders herrer borgmestre
og råd inden den tid besluttede og bestemte noget bedre i sagen. <3> Og
skulle det ske, at der blev noget til overs af denne foranskrevne afgift, så
skal man sende eller bringe dette til Lübeck til den almindelige
købmands bedste. <4> Og skulle det endvidere ske, at disse foranskrevne
fredeskibe fratog eller aftvang sørøverne noget gods, som ikke var taget
fra denne foranskrevne flåde, da skal man give halvdelen tilbage til den
købmand, som det er taget fra, og halvdelen af den anden halvdel skal
man give til søfolkene og de bevæbnede og derefter med den (sidste)
fjerdedel betale omkostningerne og skaden uden svig. <5> Skulle det
endvidere ske, at der blev taget nogle skibe eller gods fra denne flåde, og
at man kunne fratage eller aftvinge røverne (det) igen, så skal man give
alt dette tilbage til den købmand, som det var røvet fra, for så vidt han
har betalt sin afgift for godset til dette forbund. <6> Og skulle det ske, at
nogen lod hånt om denne foranskrevne forordning eller afslog at betale
sammen med dem, så skulle ingen handle med disse folk eller laste deres
skib eller have omgang eller samkvem med dem, der på den tid er bosid
dende i de stæder, der henhører under denne foranskrevne forordning.
Endvidere skal de, der lader hånt om (forordningen), betale 50 nobler i
bøde og deres afgift oveni. Det skal man altsammen udpante dem, hvilke
stæder de end kommer til, halvdelen til stædernes dommeres bedste og
den anden halvdel til almenhedens bedste for at betale disse foranskrev-
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ne udgifter hermed. Og denne foranskrevne forordning har de almin
delige fogeder i Falsterbo og i Skanør opfordret til, at de alle i fællesskab
skal besegle dette brev, (nemlig) Georg Marschalk, foged fra Lübeck, hr.
Arnold Poleman, foged fra Stralsund, hr. Peter Honasen, foged fra Preus
sen, hr. Jan Schilder, foged fra Kampen, Hendrik Witte, foged fra Harderwijk, Yde Bunsaert Louwessen, foged fra Zierikzee, Jan Symon
Abbensoen, foged fra Amsterdam. Og vi foranskrevne fogeder har på de
almindelige fogeders opfordring hængt vore segl under dette brev,
besluttet i Skåne i år 993).
1) de omtalte forhandlinger i Nykøbing fandt sted i dagene omkr. 1399 8. september,
jf. nr. 101.-2) kendes ikke. - 3) efter teksten er med anden samtidig hd. tilf. Vi storskaffer
i Königsberg og Herman Brand og Hannes Herdenvik og Franke har haft 3 fjerdedele i det skib, som
Trindekop førte. Af de m skal vi have 150 nobler for vore 3 fjerdedele. Hvad der måtte vare tilovers,
det tilkommer hans kone, som bor i Hardenuijk. Vi mangler indtagten fra 58 laster sild, 4 nobler og
1 fjerding for hver last.

1399. 15. september. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde at reservere en dignitet,
et personat eller et officium med eller uden sjælesorg ved kirken i Lund forJens
Most, kannik sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopi bøger.

onifacius biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder
biskoppen af Roskilde hilsen og apostolisk velsignelse.
Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser
sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt
anbefaler dertil. Idet vi altså ønsker at omfatte vor elskede søn Jens Most,
kannik i Lund, som er mangfoldigt anbefalet til os for sit liv, sin vandel i
ærbarhed og gode sæder og sin retskaffenheds øvrige fortjenester og
dyder, med nådig gunst i betragtning heraf og yderligere hædre denne i
samme kirke, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du
efter omhyggeligt at have prøvet ham finder, at nævnte Jens læser godt,
analyserer godt og synger godt og taler latin på passende måde og i øvrigt
er egnet til at opnå en dignitet eller et personat eller et officium med
eller uden sjælesorg, eller selv om samme Jens ikke skulle synge godt, når
blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige evangelier, at han inden
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et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt, lærer at synge godt, på vor
myndighed reserverer en dignitet eller et personat eller et officium med
eller uden sjælesorg for Din overdragelse til samme Jens, selv om denne
dignitet måtte være den største i samme kirke efter den biskoppelige, og
man plejer at antages til den ved valg, og hvis Du muligvis finder, at det
ikke er således, og nævnte Jens ikke synger godt og ikke har aflagt ed som
fornævnt, når blot Du finder, at han i øvrigt efter samme prøvelse er
egnet til at opnå et officium uden sjælesorg - hvorom vi bebyrder Din
samvittighed - da blot et officium uden sjælesorg, hvis en sådan eller et
sådant for tiden er ledigt i nævnte kirke, eller når den eller det bliver
ledigt, og fornævnte Jens selv eller ved sin dertil lovformeligt indsatte
befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han eller samme
befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godta
ge den eller det, at overdrage efter denne godtagelse med alle rettighe
der og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder (Jakob,
ærke)biskop, og vore elskede sønner kapitlet i Lund og den eller dem,
under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til
eller al anden rådighed over digniteterne, personaterne eller officierne
ved samme kirke i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til også
i tiden før samme godtagelse på nogen måde at træffe bestemmelse om
denne dignitet eller dette personat eller officium, undtagen efter at have
bragt i sikker erfaring, at fornævnte Jens eller hans befuldmægtigede
ikke har villet godtage den eller det, og skal lige så vel med samme myn
dighed efter fornævnte godtagelse overdrage og anvise samme Jens den
dignitet eller dette personat eller officium, som Du reserverer, hvis en
sådan eller et sådant som fornævnt er ledigt, eller når den eller det bliver
ledigt, med alle rettigheder og tilbehør. Du skal personligt eller ved en
eller flere andre med fornævnte myndighed indføre samme Jens eller
hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte dig
nitet eller personat eller officium og deres omtalte rettigheder og tilbe
hør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at denne Jens eller
nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til denne dig
nitet eller dette personat eller officium, og at der fuldt ud svares ham af
samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af
denne dignitet eller dette personat eller officium, idet Du med vor myn
dighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af
appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved den
ne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller
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hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med hensyn
til provisioner, de skal have på digniteter, personater eller officier ved
nævnte kirke har fået særligt eller angående andre kirkelige beneficier i
de egne har fået et almindeligt brev af fornævnte sæde eller dets legater,
selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller
er gået frem på en hvilken som helst måde. Det er nemlig vor vilje, at for
nævnte Jens med hensyn til opnåelse af denne dignitet eller dette perso
nat eller officium skal foretrækkes for alle disse, undtagen for dem, der
med vor myndighed har ventebrev på disse digniteter, personater eller
officier, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres
ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier;
(Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om samme
(ærke)biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige
til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvin
ges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at
digniteter, personater eller officier i denne kirke eller andre kirkelige
beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse,
provision, præsentation, valg eller al anden rådighed af enhver art, ikke
skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke
fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles
uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, alminde
lig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er tyde
lig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen af
denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot
opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde
særlig omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Jens
ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville over
holde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af denne digni
tet eller dette personat eller officium, når blot han i sin fraværelse lader
en egnet befuldmægtiget aflægge den og, når han kommer til fornævnte
kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at denne Jens, som han for
sikrer, vides at besidde et kanonikat og en præbende ved fornævnte kir
ke. Thi hvis man finder fornævnte Jens egnet hertil som fornævnt, erklæ
rer vi det derefter fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvil
ken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at
handle anderledes i denne sag, ganske som om vi på dette brevs udste
delsesdag særligt ved en truffen afgørelse havde ladet denne dignitet
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eller dette personat eller officium reservere til apostolisk overdragelse,
hvis en sådan eller et sådant da var ledigt, eller når det blev ledigt, og
samme Jens som fornævnt ville godtage det, at overdrage samme Jens
efter fornævnte godtagelse. Givet ved S. Pietro i Rom den 15. september
i vort tiende (pontifikats) år.
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1399. 29. september. Nykøbing.

Dronning Margrete slutter fred med Rostock og Wismar og stadfæster deres
privilegier i Danmark, Sverige og Norge.
Originaler på nedertysk i rigsarkivet og i Rostock.

et skal være vitterligt, at al ufred, der har været mellem den højbårne fyrstinde, dronning Margrete, på den ene side og stæderne
Rostock og Wismar på deres herres vegne på den anden side indtil den
ne dag (skal være bilagt) med undtagelse af alle de løfter, som de for
deres herre har afgivet og nedfældet i breve sammen med ridderne og
væbnerne i landet Mecklenburg, og med undtagelse af, om der på begge
sider måtte være sket noget i fredstid. Vedrørende alle andre krav og tvi
stigheder har denne foranskrevne dronning og disse foranskrevne stæder
Rostock og Wismar underkastet sig stædernes, nemlig Lübecks, Ham
burgs, Stralsunds (og) Greifswalds afgørelse. Og de foranskrevne stæders
sendebude har lagt sig denne sag på sinde for endegyldigt at bilægge
den; thi det forekommer dem nyttigt. Og herved skal den ene have den
andens bedste for øje, hvor de på begge sider kan gøre det med ære. Og
de fra Rostock og Wismar skal gøre brug af alle de privilegier og friheder,
som de fra arilds tid har gjort brug af i de tre riger, Danmark, Sverige og
Norge, og således som det af de tre riger er beseglet over for stæderne og
købmanden, medmindre en af dem bliver den andens fjende. Og disse
foranskrevne aftaler skal ikke være til hinder for nogen aftale eller nogle
breve, som er blevet forhandlet og givet brev på mellem disse foran
skrevne riger og stæder, medmindre de skulle blive fjender indbyrdes,
således som det står skrevet ovenfor. Og disse foranskrevne aftaler skal
heller ikke være til hinder for alle de aftaler, løfter og breve, som er til
sikret ved brev og givet brev på fra begge sider, (nemlig) mellem kong
Albrecht og denne foranskrevne fru dronning og hendes folk. Og vi sen
debude fra de foranskrevne stæder, nemlig fra Lübeck hr. Henrik West-
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hof, hr. Jordan Pleskow, hr. Henning van Rentelen, fra Hamburg hr. Kri
stian Ritter, hr. Johan Hoyers, fra Stralsund hr. Wulf Wulflam, hr. Gerhard
Papenhagen, fra Greifswald hr. Godskalk van Lübeck, hr. Bernhard Wangelin, har forhandlet disse foranskrevne aftaler mellem den foranskrevne
fru dronning og dem fra Rostock og Wismar. Til stede her var hr. Frede
rik van Wenden, kommendator i Thorn, hr. Johan Deergarde, storskaffer
i Marienburg, hr. Peter Russe, borgmester i Thorn, hr. Peter Vorstenow,
borgmester i Danzig, hr. Jens Andersen, hr. Folmer Jakobsen, hr. Jens
Ivarsen, hr. Anders Jakobsen, hr. Bernike Skinkel, riddere. Og til vidnes
byrd om, at dette er blevet forhandlet, således som det står skrevet foran,
har vi forannævnte sendebude fra disse foranskrevne stæder ladet vore
segl hænge under dette brev, der er givet og skrevet i Nykøbing på ærke
englen sankt Michaels dag i år 1399 efter Guds fødsel.
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Frederik van Wenden, kommendator i Thorn, Johan Deergarde, storskaffer i
Marienburg, borgmestrene hr. Kristian Ritter og hr. Johan Hoyers fra Ham
burg og hr. Wulf Wulflam og hr. Gerhard Papenhagen fra Stralsund erklærer
som forligsdommere mellem hr. Bertold van Osten, Hans Nilssons venner, Kalmarborgerne og deres venner på den ene side og Lübeck og de preussiske stader
på den anden vedrørende hændelserne over for Hans Nilsson og Kalmarborgerne, at der er aftalt endelige forligsforhandlinger til 1400 25. juli.
Afskrift få nedertysk i hanserecesserne.

et skal være vitterligt, at hr. Frederik van Wenden, kommendator i
Thorn, hr. Johan Deergarde, storskaffer i Marienburg, hr. Kristian
Ritter og hr. Johan Hoyers fra Hamburg, hr. Wulf Wulflam og hr. Gerhard
Papenhagen fra Stralsund, borgmestre, har forhandlet med hr. Bertold
van Osten, med Hans Nilssons venner og med dem fra Kalmar og med
vennerne af de afdøde, der blev kastet over bord, på den ene side og med
stæderne, nemlig Lübeck og stæderne fra Preussen på den anden side i
nærvær af den højbårne fyrstinde, fru Margrete, dronning af Norge, Sve
rige og Danmark, om de hændelser, der er indtruffet for Hans Nilsson og
hans venner og dem fra Kalmar og deres venner og andre, der var sam
men med dem, så at der er berammet et forligsmøde, der skal holdes i
Kalmar på førstkommende sankt Jakobs dag1). Til dette møde skal der
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komme tolv fra stæderne, nemlig fra Lübeck, og fra stæderne i Preussen,
nemlig fra Danzig, Thorn og Elbing, fra hver stad en borgmester og to
rådmænd, og de skal hver og en på rejsen frem og tilbage være beskytte
de med henblik på deres sikkerhed uden argelist og (ligeledes) alle, der
kommer med dem for dér at bevise, at de hændelser, der er skrevet for
an, er sket i overensstemmelse med lov og ret. Og kan de bevise det såle
des, så skal alt i sagen hermed være bilagt. Vil de imidlertid ikke påtage
sig retmæssigt at bevise dette, så kan de bøde efter deres samvittighed og
erklære, at de hermed har gjort fyldest svarende til hændelserne, og at de
ville godtage det samme fra de andre2), hvis der var sket dem (selv) og
deres rådsfæller og deres børn og deres folk det samme af de andre3), og
er villige til at aflægge ed herpå, hvis man ikke vil fritage dem for dette4).
Og dermed skal al skade og beskyldning mellem stæderne og rigerne
være bilagt, hvis de foranskrevne stæders sendebude får fuldmagt til at
anerkende skaden, med undtagelse af det, der nu er retsligt afgjort eller
stadfæstet ved ed, eller som man nu har åbne breve på. Skulle det imid
lertid forholde sig sådan, at sendebudene ikke fik fuldmagt til at aner
kende deres og deres borgeres skade, så skal de erlægge en bøde til de
afdødes venner og afgive en erklæring og aflægge ed, sådan som det er
skrevet ovenfor, hvis man ikke vil fritage dem for dette. Og hermed skal
al ufred mellem stæderne og de afdødes venner angående disse hændel
ser være bilagt. Og vil fru dronningen eller hendes folk rejse klage mod
stæderne, og stæderne eller deres folk rejse klage mod hende eller hen
des folk, så skal ingen være forhindret deri. Og de, der i de afdødes sted
modtager bøden, skal indestå over for levende og ufødte, således som
sædvane er. Og fru dronningen vil med vished selv komme til det foran
skrevne møde, for så vidt som hun lever og er rask. Men skulle det ske,
hvilket Gud forbyde, at hun på grund af sygdom ikke skulle kunne kom
me dertil, så skal disse aftaler alligevel helt og holdent stå ved magt. Des
uden skal alt hermed forblive i godhed og i venskab. Dette er blevet for
handlet, og der er opnået enighed i det Herrens år 1399 på ærkeenglen
sankt Michaels dag.
1) 25. juli. - 2) forlægget har des gelikes van en nemm. - 3) forlægget har also van en. - 4)
om lighedsed, jf. Skånske lov kap. 113 og Eriks sjællandske lov III-27, Danmarks gamle
Love paa Nutidsdansk I 39 og II 100-01.
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Lübeck fremlægger en redegørelse for hændelserne ved Kalmar.
Afskrift på nedertysk i Danzig.

a vi fik landet Gotland (og) Hoburgen i syne, da så vi skibe under
land. Så sendte vi vor snekke af sted, for at de2) skulle se, hvad for
skibe det var. Da snekken kom ud til dem, så skød de på dem fra deres
skibe med bøsser. Og snekken kom tilbage til os, og de sagde, at der var
folk i harnisk dér, men de vidste ikke, hvad for folk det var. Derfor sejle
de vi lübeckere ud til dem, og da vi kom ud til dem, da spurgte vi dem,
hvor de var fra, siden de var bevæbnet på havet. Derpå svarede de os, at
de var fra Kalmar; de ville skabe fred på havet. Disse ord stolede vi
lübeckere på.
<2> Derefter kom preusserne med deres skibe og klavrede om bord til
dem med magt og tog dem til fange og førte dem med sig på deres skibe
og råbte til dem fra Lübeck: Hvorfor angriber I ikke disse folk og hjælper
os hermed; thi det er tydeligvis sørøvere. Da preusserne havde gjort det,
da sendte de bude til os høvedsmænd fra Lübeck om, at vi skulle komme
ud til dem på deres skibe. Så kom vi ud til dem. Så meddelte de os: Her
har vi sørøverne. Derpå svarede vi dem: Vi tiltroede ikke dem fra Kalmar,
at de røvede på havet. Ligeledes blev vi i de tilfangetagnes nærvær enige
med preusserne om, at vi ville føre de tilfangetagne til staden på Gotland.
Forholdt det sig sådan, at nogen købmand dér klagede over, at de havde
taget hans gods, så skulle man dømme dem på liv og legeme. Altså blev
vi endnu dagen over indtil næste dag.
<3> Men da sendte preusserne bude over til os om, at vi skulle komme
over til dem på deres skibe. Da vi kom over til dem, da sagde de, de ville
fælde dom. Så svarede vi: I har i sandhed magt dertil; (men) vi vil ikke
give vort samtykke dertil. Derpå sagde de fra Danzig: I fra Lübeck, I er
danskere, I er danskerne venligt sindede. Derpå svarede vi dem: Vi vil
ikke gøre noget, som vi ikke gør med lov og ret.
<4> Den følgende dag derefter da sejlede vi til staden på Gotland. Da
kastede de fra Danzig de fleste af deres tilfangetagne over bord og råbte
til dem fra Lübeck: Forrædere, I beskytter danskerne. Og de skød på vore
snekker med armbrøster, og vi måtte ligge i vor harnisk3) for dem som
for fjender.
<5> Da vi så kom ud for havnen på Gotland, da var høvedsmændene,
nemlig de fra Thorn, de fra Elbing og fra Danzig, i forvejen sejlet i land
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og havde samlet sig i Vor Frue kirke4). Da anklagede de os lübeckere (og
spurgte), hvorfor vi var kommet derud, når vi ikke ville dømme sørøver
ne, og (de sagde:) I vil jo forsvare dem. Samme sted havde preusserne
anklagere med sig. Den første anklagede (dem) for, at han var sejlet fra
Sverige, (og) da han kom ud for havnen på Gotland, dér fjernede de fra
Kalmar alt det fra ham, som han havde i sit skib. Den anden anklager kla
gede over, at han havde ligget på fiskeri ved Hoburgen. Dér havde de
brudt hans kister op og havde fjernet alt derfra, som han havde. Den
tredje anklagede (dem) for, at de havde været9) om bord på et skib fra
Danzig og havde fjernet alt deres tovværk derfra. Det blev fundet hos
dem i skibene fra Kalmar. Og der var flere end ti eller elleve af disse
anklagere. Lyt nu nøje til dette, I fra Lübeck!
<6> Da vi gik tilbage til skibene, da slog de fra Danzig på os og råbte:
Slå forræderne fra Lübeck ihjel; thi de er danskerne venligt sindede. Der
på slog de to af vore folk ihjel, og otte sårede de. Og vi høvedsmænd og
skippere kom med nød og næppe ombord på skibene.
<7> Men de sendte bude til os om, at vi skulle komme over til dem på
deres skibe. Da vi kom over til dem, da klagede vi vor nød (over), at vi med
ord var blevet behandlet ilde, og vore folk var blevet slået ihjel og såret. Vi
ville ikke blive hos dem længere. Vi ville sejle tilbage og klage vor nød for
vore herrer. Derpå sagde de, vi skulle ikke sejle væk, vi skulle hjælpe med
at dømme de tilfangetagne. Med megen tale blev vi enige om, at de skulle
dømme over deres tilfangetagne. Vi ville dømme over dem, som vi havde.
<8> Den samme aften, på en fredag, da kastede de deres tilfangetagne
over bord, og vi beholdt vore i vor varetægt indtil søndag og ville i hem
melighed have sendt dem til Lübeck. Da det kom preusserne for øre, at
vi fortsat havde dem i vor varetægt, da skældte de igen ud på os. Hvorfor
holder I ikke det, som vi er blevet enige om? Og (de sagde:) I er i sand
hed danskerne venligt sindede.
<9> På det tidspunkt, hvor vi drog af sted for at sejle til Gotland, da var
vi enige om, at man ikke skulle kaste nogen over bord. Alligevel kastede
de fra Preussen, inden vi kom til Gotland, en del af dem over bord, som
vi lübeckere reddede med vore snekker. Derfor råbte de efter os: I hol
der med danskerne og er i sandhed forrædere over for os.
1) vedrørende dateringen, jf. nr. 107. - 2) altså de, der var på snekken. - 3) forlægget
har in vnseme hamsche liggen. Det lader sig ikke afgøre, om liggen har den meget abstrakte
betydning “ligge” = “være (i vor harnisk) ”, eller om det har en mere specifik betydning “lig
ge i skjul (i vor harnisk)”. - 4) i Visby. - 5) d.v.s. var kommet.
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De preussiske stæder fremlægger en redegørelse for hændelserne ved Kalmar.
Afskrift på nedertysk i Thom.

ette er de hændelser og tildragelser, på grund af hvilke de fra Kal
mar blev kastet over bord og dømt.
<1> Vore høvedsmænd fik meddelelse om, at der var folk på havet ud
for Gotland, der voldte købmanden skade. Derpå traf vore høvedsmænd
en beslutning og sejlede derop. Derpå fandt de skibe under land, af dis
se flygtede en del; og en del fangede de. Og hos dem, som de fangede,
fandt de købmandsvarer og (fik) ingen tilforladelig forklaring, så at de
efter rådslagning førte dem som fanger i hele fem dage helt op til Visby,
ud for den stad, som de tilfangetagne godvilligt var draget med til. Da
høvedsmændene kom ind i staden, kom der fem forskellige slags folk fra
fem forskellige herskabsområder og anklagede disse tilfangetagne for, at
de havde udplyndret dem både til lands og til vands. Disse anklager og
(pågribelsen på) fersk gerning og i særdeleshed deres egen tilståelse,
som en af de samme tilfangetagne uden tvang frivilligt havde aflagt (om),
hvorledes han alene havde kastet 14 mand over bord, sådanne og adskil
lige andre ting domfældte de forannævnte tilfangetagne. Og desuden
havde de tilstået, at de havde taget to skibe, dengang de kom ud på havet,
og havde kastet alle folkene derpå over bord.
<2> Endvidere blev det derefter meddelt disse vore høvedsmænd, at
der lå folk på Ertholmene, der voldte købmanden skade. Derpå rådførte
de sig igen og sejlede derhen og traf på nogle folk, som havde taget to
skibe fra købmanden. Dem forfulgte de indtil Gotland til en havn, der
hedder Burgsvik. Og da disse folk fik øje på vore høvedsmænd, da flygte
de de for dem ind på land, hvorhen de også havde bragt en del af
købmandens gods, således at vore høvedsmænd kom i besiddelse af disse
to røvede skibe med de købmænd, der var derpå, som også var blevet
voldsomt forslåede og sårede. Derefter søgte vore høvedsmænd efter det
gods, som var blevet bragt på land, og også efter røverne, således at de
kom til landsbyer og ind i kirker, hvor de fandt købmandens gods, der var
blevet røvet og stjålet.
<3> På samme tid anmodede vi befolkningen på landet om, at de ville
sælge os kvæg og levnedsmidler til vort forbrug. Det lovede de os, at de
den næste dag ville bringe ned til stranden og sælge til os. Det mærkede
vi os. Og den næste dag, da vi havde vore folk på land, som skulle tage sig
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af kvæget, sådan som folkene havde lovet os, da kom (Fikke van) Vitzen
og andre, (nemlig) hans medhjælpere, inde fra land og skød på vore
høvedsmænd, på dem, der var kommet ind på land for at hjælpe vore
folk. Derpå blev der holdt møde med Fikke (van Vitzen), så at begge
sider blev enige.
<4> Endvidere at betænke at tale med dronningen af Danmark om,
hvorledes det var blevet aftalt, da kongen blev frigivet, at ingen i fremti
den skulle ligge i harnisk på havet efter Jakobsdag2). Den, man derefter
fandt i harnisk på havet, skulle man betragte som fjende ifølge indholdet
af den reces3), der var blevet lavet på samme tidspunkt.
1) vedrørende datering, jf. nr. 107. - 2) 25. juli. - 3) jf. DRB. IV 5 nr. 374 § 9.
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1399. 4. oktober.

Landstingsvidne om Elene Gudserksdatters gave til Bosjo kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

ingsvidne udstedt afJens Andersen, landsdommer i Skåne, der inde
holder fornævnte Elene Gudserksdatters gave til Bosjo kloster, nem
lig på seks gårde i Remmarlov og to gårde i Håggenås i Fulltofta sogn.
Givet lørdagen næst efter den hellige sankt Michaels dag1) 1399.

T

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ingsvidne, udstedt af Jens Andersen, landsdommer i Skåne, som
indeholder fornævnte Elene Gudserksdatters gave til Bosjo kloster
på seks gårde i Remmarlov og to i Håggenås i Fulltofta sogn. Givet 1399.

T

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

lene Gudserksdatter har foræret Bosjo kloster alt sit gods i Remmar
lov i Harjagers herred, nemlig seks gårde, to til priordømmet og tre
til nonnebordet, den sjette gård tillige med to gårde i Håggenås i Full
tofta i Frosta herred til underhold af vikarerne. Brevet givet 1399 med
seks segl.

E

4. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

r“~.. .
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5. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

L

andsdommer i Skåne Jens Andersen eller landstingshører i Skåne
1399.

6. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

avebrev, udstedt af fornævnte Elene Gudserksdatter til Bosjd kloster
på alt sit gods i Remmarlov i Harjagers herred, som var seks gårde,
at hvilke to blev skænket til priordømmet sammesteds og tre til nonne
bordet og den sjette til underhold af vikaren, fremdeles to gårde i Håggenås i Fulltofta sogn i Frosta herred, som hun skænkede til indstiftelse af
det nye jomfrualter. Givet 1399.

G

1) 29. september.

1399. 24. oktober.
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Katerine Assersdotter sælger sit fædrene arvegods i Torrmyra til ridderen hr.
Abraham Brodersen.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.

eg Katerine Assersdotter hilser alle de mænd, der hører eller ser det
te brev, evindelig med Gud.
Det skal være vitterligt for alle mænd, at jeg erkender med dette mit
nærværende åbne brev og bevis at have solgt den forstandige og ærlige
mand Abraham Brodersen, ridder, hele min ejendom i Torrmyra i Hagshult sogn, så som var min rette fædrenearv, med alle tilliggender nær ved
og fjernt fra by, hvilke er ager, eng, fiskevande, almindingskov, ‘sætre’1),
i vådt og tørt, intet undtaget, hvad enten det er nævnt eller unævnt, som
ligger dertil og hører derunder, for fuld værdi, som stillede mig vel til
freds. Og skulle det være således, at dette fornævnte gods kom fra Abra
ham Brodersen, ridder, med rette, da forpligter jeg mig og mine arvin
ger til at erstatte Abraham Brodersen, ridder, og hans arvinger med gods,
således at han er tilfreds, efter gode mænds og begge vore venners
udsagn, og jeg afhænder det oftenævnte gods fra mig og mine arvinger,
løser og tillyser Abraham Brodersen, ridder, og hans arvinger det uden
ethvert tilbagekald eller påkrav til evindelig ejendom. Til des mere sik
kerhed og bedre vished og sikkerhed beder jeg om de forstandige mænds
segl, som er Trotte Atteson, herredsfoged i Ostbo (og) Bengt Gotsson, da
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jeg ikke har noget. Skrevet år 1399 efter Guds fødsel fredag før helge
nernes bebuderes2) dag.
1) forlægget har nitiabolum, jf. DRB. IV 6 nr. 19 note 1.-2) d.v.s. apostlene Simon og
Judas’ dag, der er 28. oktober.
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(13)99. 25. oktober. Marienburg.

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han efter
overvejelse ikke kan besvare hendes brev, førend han har forhandlet med dem,
der har pantsat Gotland til ham.
Afskrift på tysk i Konigsbergarkivet (mi i Berlin).

edelig anbefaling og velvillig tjeneste i al godhed forudskikket. Aller
højeste fyrstinde, stormægtige, nådige frue.
Eders allerhøjeste stormægtigheds brev1) og budskab, sendt til os ved
Eders højagtede stormægtigheds kansler, har vi i sømmelig ærbødighed
modtaget og nøje lagt os på sinde. Desangående, allernådigste frue,
(beder vi) Eders stormægtige nåde at have den godhed at vide, at vi, efter
at vi var blevet bekendt med Eders højheds budskab, rådførte os2) med
vort råd om dette, for at vi kunne give Eders højagtede højhed et så
meget mere velbehageligt og tilforladeligt svar, og vi er, nådige frue, sam
men med vore folk, der rådgav os, blevet enige om, at vi, for at vi i disse
anliggender så meget mere sikkert kan bevare vor ære, så snart som
muligt skriftligt vil meddele denne Eders højagtede stormægtigheds
ovenfor anførte begæring og budskab, rettet til os, til vore hovedskyldne
re, ved hvis myndighed og vilje vi i pantsætning har landet og staden på
Gotland som pant. Nådige, allerhøjeste, stormægtige frue, hvad for et
svar vi får tilbage fra disse, det vil vi gerne skriftligt meddele Eders
højhed, så snart vi på nogen måde kan; thi, allernådigste frue, som Eders
højagtede stormægtighed utvivlsomt så meget bedre indser dette, så søm
mer det sig ikke for os uden disses vidende på dette tidspunkt at gøre
noget i disse sager, og vi anmoder indstændigt om, at Eders højagtede
stormægtighed vil have den godhed at tage imod dette vort nærværende
svar med velvilje og med tålmodighed; thi vi håber, at vi, sålænge vi har
råderet over foranskrevne stad og land, må forblive i Eders stormægtig
heds gunst, sådan som vi bestemt tiltror Eders højagtede stormægtighed
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det og fuldtud håber. Givet i Marienburg på lørdagen før Simon og
Judas’ dag3) i året 99.
1) kendes ikke. - 2) forlægget har wir vns. - 3) 28. oktober.

(13)99. 25. oktober. Marienburg.
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Højmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at han
har modtaget et brev fra dronning Margrete med krav om Gotland og Visby, og
anmoder ham om at påtage sig ansvaret for pantsættelsen over for hende.
Afskrifter på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling o.s.v. Allerhøjeste fyrste og stormægtige, nådige
herre.
Måtte det behage Eders stormægtighed at vide, at den allerhøjeste fyrst
inde og frue, fru dronningen af Danmark, har sendt sin agtværdige bud
bringer til os med hendes stormægtigheds brev1), hvis afskrift vi sender
Eders højhed indlagt i dette brev. Stormægtige, nådige herre, ifølge det
te buds opdrag og indholdet af brevet kræver og forlanger den foranskrevne stormægtige fru dronning landet Gotland og staden Visby, som
vi har i pant af Eders højhed, af os. Derfor, allerhøjeste fyrste og stor
mægtige, særlige herre, beder vi oprigtigt Eders stormægtighed om, at I,
nådige herre, for os behager over for fru dronningen at frigøre og rets
ligt at stå inde for dette land Gotland og staden Visby i overensstemmel
se med indholdet af Eders stormægtigheds beseglede brev2), der blev
givet til os. Og om dette, (nemlig) at frigøre og retsligt at stå inde for,
ikke skulle finde sted ved Eders stormægtighed inden for et år, hvilket vi
dog ikke håber, da skal Eders højhed vide, at vi så måtte tænke på at gøre
i sagen, hvad vi i givet fald skulle gøre i overensstemmelse med Eders
brevs2) ordlyd. Og vi beder Eders stormægtighed om at skrive et nådigt
svar herpå tilbage til os. Givet i Marienburg, på lørdagen før apostlene
Simon og Judas’ dag3) i året 99.

R

1) kendes ikke. - 2) jf. nr. 66. - 3) 28. oktober.
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Rådet i Maastricht forordner, at man kun må udbyde ret skånsk sild i sta
den.
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Original på middelnederlandsk i Maastricht.

igeledes om mandagen, den 27. oktober, blev det besluttet i det alJ mindelige råd, og der var flertal herfor, at man i vor stad Maastricht
ikke skal sælge nogen anden sild end ægte skånsk sild med fare for som
straf at miste den anden sild til bedste for staden. Og den, der måtte tage
anden sild end ægte skånsk sild fra tønden og solgte den hemmeligt eller
åbent i staden, han skal straffes med 2 pund sorte1) o.s.v.

L

1) sorte penge i modsætning til hvide penge. Sorte penge er sølvpenge legeret med kob
ber, Lübben, Mittelniederdeutsches Handwörterbuch 394.
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1399. 30. oktober. Stevns herredsting.

Jens K...... foged i Stevns herred, Evert Grubbe af Alslev, væbner, Niels
Almarsen, præst i Store-Heddinge, tre væbnere og tre bymænd i Store-Heddinge vidimerer på Stevns herredsting kong Valdemar 4. Atterdags brev af 1355
24. august, kong Olufs brev af 1377 17. juli og tingsvidne af Stevns herreds
ting af 1377 23. juli.
Original i rigsarkivet.

ens kaldet K[..... I1), foged i Stevns herred, Evert Grubbe af Alslev,
væbner, Niels Almarsen, præst i Store-Heddinge, Povl Henriksen af
Frøslev, Jakob Ebbesen af Bjælkerup og Henneke Reisere af Sigerslev,
væbnere, Troels Degn, Peder Ivarsen og Niels kaldet Kræmmer, bymænd
i Store-Heddinge, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at i det Herrens år 1399
torsdagen før allehelgensdag2) på Stevns herredsting har vi hørt, set og i
sandhed gransket åbne breve, der var uskrabede, ufordærvede og ube
skadigede i enhver henseende og ikke ugyldiggjorte, hvilke breve hr. Fol
mer Jakobsen, ridder, af Højstrup, lod læse, af følgende ordlyd Valdemar,
af Guds nåde de Danskes og Venders konge {o.s.v. = DRB. 111 4 nr. 287).
Oluf, af Guds nåde de Danskes, Venders og Go ters konge {o.s.v. = DRB.
IV1 nr. 266). Mogens Olufsen til alle, der ser dette brev {o.s.v. = DRB. IV
1 nr. 270). Til vidnesbyrd herom og fastere forsikring er vore segl hængt
under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
Fremdeles lod samme hr. Folmer læse og bekendtgøre et åbent brev, i
hvilket3) står, at hr. Jakob Olufsen, ridder - god ihukommelse - ifølge
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arveretten kom i besiddelse af og fik fornævnte gods i Havnelev efter hr.
Jakob Nielsen, ridders, død, (og som) vi fast og sandfærdigt bevidner.
1) lakune i forlægget på 7-8 bogstaver. - 2) 1. november. - 3) herefter lakune i forlægget
på 8-10 bogstaver.
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Margrete Klausdatter, enke efter Harald Nøte, erkender, at hun har opladt
sin gård Kappekulla i Fjarås sogn i Fjåre herred til hr. Niels Svarteskåning til
gengæld for sit ophold de sidste 16 år og yderligere for resten af sin levetid.
Original på dansk i Uppsala universitetsbibliotek.

eg Margrete Klausdatter, forhen Harald Nøtes hustru, gør vitterligt for
alle, der hører eller ser dette brev, at jeg med dette mit åbne brev
åbenlyst erkender over for såvel fremtidige som nulevende, at jeg til
gengæld for mit ophold og føde og klæder, som den ærlige og velbyrdi
ge mand hr. Niels Svarteskåning, ridder, nu i 16 år har underholdt mig
med på en sådan måde, at jeg takker ham derfor, og som han fremdeles
skal underholde mig med, så længe jeg lever, har jeg givet og fuldstæn
digt erlagt samt opladt ham og hans arvinger min gård Kappekulla i
Fjarås sogn i Fjåre herred til evig eje med huse ogjord, ager og eng, sko
ve, marker, fiskevande, tofter og toftesteder samt alle andre tilliggender
nær byen og fjernt derfra, inden for gård og uden for, vådt og tørt, uden
undtagelse, alt det, der fra gammel tid har ligget til den fornævnte gård
og endnu gør det, hvad det så end kan være. Jeg afhænder den fornævn
te gård med alle dens tilliggender fra mig og mine arvinger og overgiver
den til fornævnte hr. Svarteskåning og hans arvinger til evig eje, fri og
upåtalt, uhindret og uforstyrret over for alle nulevende og fremtidige,
således at hans og hans arvinger må give den fornævnte gård og betale
med den, sælge den og bortskifte den og fuldstændigt råde over den og
anvende den efter sin egen vilje på samme måde som om det var hans
eget fædrene eller mødrene gods. Skulle det ske, at den fornævnte gård
eller noget af dens tilliggender med nogen ret blev afvundet fornævnte
hr. Svarteskåning eller hans arvinger, fordi jeg ikke evnede at overholde
hjemmelen over for ham - hvilket Gud forbyde - så forpligter jeg med
dette åbne brev mig og mine arvinger til uden indsigelse eller længere
forhaling på nogen måde at erstatte fornævnte hr. Svarteskåning og hans
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arvinger det med lige så godt og ham lige så godt beliggende gods inden
seks uger efter, at godset er blevet afvundet ham. Jeg lover sammen med
mine arvinger at overholde alle disse foranskrevne punkter og artikler
fast, bestandigt og ubrydeligt over for fornævnte hr. Svarteskåning og
hans arvinger med min sandhed og gode tro uden enhver form for list
eller svig. Til større sikkerhed for og yderligere bekræftelse på dette brev
beder jeg - eftersom jeg ikke selv har noget segl - om at segl tilhørende
ærlige mænd må blive hængt under dette brev til vidnesbyrd og bekræf
telse, nemlig hr. Peder, sognepræst i Fjårås, Bent Esping og Svend Torgersen, væbnere. Givet og skrevet i Hanhals i det Herrens år 1399 dagen
før allehelgensdag til vidnesbyrd om det forudgående.
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1399. 7. november. Skanør.

Tingsvidne af Skanør byting om, at Lydeke Wittow skøder en bod i Skanør
til Tideke Myntebeke.
Original på nedertysk i den arnamagnceanske samling.

et skal være vitterligt for alle gode folk, der ser dette brev og hører
det blive læst op, at jeg Mikkel Saksesen, byfoged i Skanør, Lydeke
Wittow, borgmester, Werneke, Jens Ingemarsen, Mogens Rikardsen, (og)
Hans Sterneberg, borgere sammesteds, (at) vi i dette nærværende brev
åbent bekendtgør og bevidner, at Lydeke Wittow sammen med sine
arvinger på vort ting i Skanør til Tideke Myntebeke og hans arvinger har
skødet en bod med den jord, der er beliggende ved slagterboderne i Skan
ør på vestsiden mellem Peder Karisens bod og Lambert Stenwerkes bod,
i bredde og længde, hvad der hører til jorden, til besiddelse i evig tid.
Endvidere forpligter jeg, forannævnte Lydeke, mig sammen med mine
arvinger til over for den forannævnte Tideke og hans arvinger at fri og
frigøre jorden for ethvert krav, gejstligt eller verdsligt, (fra dem), der
lever nu og endnu kan komme til, uden nogen svig eller indsigelse. Til
en bedre bekræftelse og bevidnelse af dette brev har vi forannævnte folk,
nemlig Mikkel Saksesen, Lydeke Wittow, Werneke, Jens Ingemarsen,
Mogens Rikardsen, (og) Hans Sterneberg, hængt vore segl under dette
brev, der er skrevet i Skanør i året 1399 efter Guds fødsel på fredagen før
sankt Mortens dag1).
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(13)99. 7. november. Marienburg.
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Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrift på nedertysk i Thorn.

det Herrens år o.s.v. 99 på den nærmeste fredag før sankt Mortens
dag1) forsamledes de preussiske stæder i Marienburg og gennemdrøftede nedenstående.
<L5>.....2)
<6> Endvidere skal hver enkelt i sit råd drøfte, hvad man vil gøre i
sagerne angående Kalmar. Dette skal man meddele på næste møde.
<7> Endvidere skal hver enkelt i sit råd tale med de høvedsmænd, der
har kaldt dem fra Lübeck forrædere, dengang de kastede dem fra Kalmar
over bord.
<8> Yderligere skal de fra Danzig på det næste møde medbringe de
overskydende penge, som de på dronningens vegne har i besiddelse,
(og) som hun har betalt på Stockholms vegne.
<9>.....3)
<10> Yderligere bør det påtænkes at tale med skafferen om pengene fra
Bornholm(, nemlig om), at man skal bringe dem med til dem til det
næste møde og dele dem efter forholdstal.
<11-13>.....4)

I

1) 11. november. - 2) de udeladte
vedrører den kommende hansedag i Lübeck, Flan
dern, Holland, fetaljebrødrene og pundtolden. - 3) den udeladte § vedrører Rostock og Wis
mar. - 4) de udeladte
vedrører englænderne og gæsterne.

1399. 7. november. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved kirken i Lübeck at overdrage Povl
Mikkelsen, kannik i Slesvig, skatmesterembedet sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til sin elskede søn dekanen ved kirken i Lübeck 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. Da derfor, således som vi har hørt, skatmesterembedet
ved kirken i Slesvig, som afdøde Regner Sønniksen, fordum skatmester
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ved denne kirke, besad, mens han levede, er blevet og for tiden er ledigt
ved denne Regners død, han, som afgik ved døden uden for den romer
ske kurie, og da vi ønsker at omfatte vor elskede søn Povl Mikkelsen, kan
nik ved samme kirke, som er mangfoldigt anbefalet til os for sit liv, sin
vandel i ærbarhed og gode sæder og sin retskaffenheds øvrige fortjene
ster og dyder, med nådig gunst i betragtning heraf og yderligere hædre
denne i samme kirke, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at
Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder samme Povl
egnet hertil - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med alle dets ret
tigheder og tilbehør på vor myndighed sørger for at overdrage og anvise
samme Povl fornævnte skatmeste rembede, som er et enkelt officium i
nævnte kirke, og hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som denne Povl
forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af fire mark lødigt sølv ifølge den
almindelige indtægtsangivelse1), hvad enten det er ledigt på fornævnte
eller enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person, selv
om det har været ledigt (----- )2) hjemfaldet til fornævnte sæde, eller det
te skatmesterembede særligt er reserveret for apostolisk rådighed og har
sjælesorg knyttet til sig, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs
udstedelse særligt er søgt ret for nogen angående samme skatmesterem
bede. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Povl
eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte
skatmesterembede og dets omtalte rettigheder (------ )2), og sørge for, at
denne Povl eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, anta
ges til dette skatmesterembede, og at der fuldt ud svares ham af samtlige
afkastninger (------ )2) oppebørsler af dette skatmesterembede, idet Du
(------ )2) af appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser og sæd
vaner ved denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stad
fæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om
nogen med hensyn til provisioner, de skal have på digniteter, personater
eller officier ved nævnte kirke, har fået særligt (------ )2). Det er nemlig
vor vilje, at fornævnte Povl med hensyn til opnåelse af nævnte skatme
sterembede skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må
gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, per
sonater eller officier eller andre beneficier; (Din overdragelse skal end
videre gælde), uanset om vor ærværdige broder biskoppen og vore elske
de sønner kapitlet i Slesvig eller hvilke som helst (------ )2) bandlysning,
og at digniteter, personater eller officier i denne kirke eller andre kirke
lige beneficier (----- )2) omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde),
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hvis fornævnte Povl ikke har været til stede for at aflægge den sædvanli
ge ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på
grund af nævnte skatmesterembede, når blot han i sin fraværelse lader
en egnet befuldmægtiget aflægge den og, når han kommer til denne kir
ke, gør det i egen person, eller (uanset) at samme Povl, som han forsik
rer, besidder kanonikater og præbender ved fornævnte kirke i Slesvig og
ved domkirken i Ribe og desuden et evigt vikardømme ved samme dom
kirke og et andet ved sankt Mikkels kirke i Ribe uden sjælesorg og fører
proces i det apostoliske palads om et kanonikat og en præbende og kantordømmet ved kirken i Arhus, hvilket kantordømme jo er en forvalt
ning3), - og afkastningerne, afgifterne og indkomsterne af alle disse ikke
overstiger en årlig værdi af 20 mark sølv ifølge fornævnte indtægtsangi
velse1), og at vi i sin tid nådigt har tilstået, at man ved provision skulle
give ham ét kirkeligt beneficium uden sjælesorg, hvortil vor ærværdige
broder ærkebiskoppen og vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Lund
i fællesskab eller hver for sig har overdragelses-, provisions-, præsentati
ons- eller al anden rådighedsret, og desuden et andet uden sjælesorg,
hvortil vor ærværdige broder biskoppen af Roskilde og vore elskede søn
ner provst, ærkedegn, kantor og kapitel og de enkelte kannikker og
præster ved kirken i Roskilde i fællesskab eller hver for sig har overdra
gelses-, provisions-, præsentations- eller al anden rådighedsret, når de bli
ver eller vil blive ledige. Thi hvis man finder nævnte Povl egnet hertil
erklærer vi det derefter fra nu af (----- )2) handle anderledes i denne sag,
ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag ved en truffen afgørelse
havde befalet, at man ved provision skulle give samme Povl, der var fun
det egnet hertil, nævnte skatmesterembede. Givet ved S. Pietro i Rom
den 7. november i vort tiende (pontifikats) år.
1) jf. DBR. III 2 nr. 18 note 4. - 2) for de forkortede formler se nr. 7. - 3) forlægget har
quequidem cantoria administracio exislit.

1399. 9.-16. november.

120

Optegnelse om udgifter for staden Deventer til udsendinge, der bragte breve
fra dronning Margrete angående sørøverne.
Regnskabsnolits på middelnederlandsk i Deventer.

igeledes på søndagen før sankt Mortens dag1) om vinteren: Til Fre-J derik van der Eeze, Evert Lewenkamp (og) Gelmer Meynoltssoen,
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der (var) hos Lübbert van Drynen, der overbragte budskab fra dronnin
gen af Danmark om at lægge forsvarsstyrken mod sørøverne på havet,
betalt til fortæring 1 gylden, 7 plakker2), 2 brabantinere3).
Ligeledes på sankt Mortens aften til Hademan van Heten og Gelmer,
der var redet til Werven til dem fra Kampen og Zwolle angående (det)
budskab, som Lubbert van Drynen havde overbragt om sørøverne fra
dronningen af Danmark, (betalt) 28 plakker2).
Ligeledes på samme dag4) til Albert, vor stads sendebud, der var redet
til Groningen med vor stads brev om, at de fra deres råd gerne skulle sen
de (nogen) til Koevorden til dem fra Deventer, Kampen og Zwolle i sagen
om, at friserne støttede sørøverne, sådan som dronningen af Danmark
med Lubbert Vrese havde sendt budskab om det, (betalt) 2 gylden, 10
plakker2).
1) 11. november. - 2) mønt af vekslende værdi brugt i stæderne Deventer, Kampen,
Zwolle og Groningen fra 14. til 17. årh., Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde 521. - 3)
mønt slået af Johan 1. af Brabant (1268-1294) og hans efterfølgere, Schrötter, smst. 83. 4) dvs. søndagen derefter, der er 16. november.
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1399. 11. november.

Jens Dondeman, borgmester i Kalundborg sælger sit gods i Skanør til hr
Lars, dekan i Roskilde.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

køde- eller salgsbrev udstedt af Jens Dondeman, borgmester i Ka
lundborg, til hr. dekanen i Roskilde, på alt det gods, som han ejede
i Skanør, med undtagelse af tre boder mellem overskærerboderne, frem
deles en bod i den vestlige del af byen i Travestræde, fremdeles en hus
længe, der består af fem boder, inden for Trelleborglejes område eller
det herred, hvori Trelleborglejet ligger. Givet på biskoppen og bekende
ren sankt Mortens dag 1399.

S

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ens Dondemans, borgmester1) i Kalundborgs, skødebrev givet hr.
Lars, kannik i Roskilde, på alt hans gods i Skanør med undtagelse af
tre boder mellem overskærerboderne. Givet 1399.

J
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3. Udkast til Skånebrevsjortegnelsen.

ens Dondeman, borgmester1) i Kalundborgs skødebrev, givet hr. Lars,
kannik i Roskilde, på alt hans gods i Skanør med undtagelse af tre
boder mellem overskærerboderne, hvis navne omtales i brevet. Givet
1399.

J

1) forlægget har viceborgmester.

1399. 11. november1).
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Hr. Henrik Koneman, provst i klostret i Preetz, delagtiggør klostret i, at
han har oppebåret 200 mark lybsk i rede penge fra søstrene og
brødrene i Vor Frues og sankt Gertruds kalente, der har hørt til kirken
i Dänischenhagen, og har truffet nærmere bestemmelser om afholdelse af mes
ser og gudstjenester for kalentets medlemmer.
Referat på nedertysk i Preetz.
1) brevet, der i konteksten meddeler, at begivenheden har fundet sted i 1399, er antedateret. Teksten til Henrik Konemans brev kendes gennem nærværende brev med oven
nævnte dato af provst Lyder, priorinde Tyburg samt konventet i Preetz. Henrik Koneman
omtales som værende død, hvilket skete før 1410 1. juli, muligvis 26. maj, jf. A. Friederici,
Das Lübecker Domkapitel 202 nr. 71. Lyders forgænger, Henrik Krevet, omtales sidste
gang 1412 20. december, jf. Urk.samml. der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellsch. I 282 nr.
92, og Lyder nævnes første gang som provst påsken 1426, jf. smst. 296 nr. 109. Tyburg næv
nes første gang som priorinde 1409 6. december, jf. smst. 274 nr. 86, og sidste gang 1423
8. september, jf. smst. 293 nr. 107. Brevet kan således tidligst være udstedt efter 1412 20.
december, men må være forsynet med samme datering som Henrik Konemans brev.

1399. 15. november. Slagelse.
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Henneke Limbæk, væbner, kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning
Margrete for 8000 lybske mark, for hvilke borgen Varde og Vardesyssel var
pantsat til ham, og erklærer nu at sidde inde med ovennævnte samt borgen og
byen Ribe med tilhørende len på den betingelse, at det efter forlangende skal
overgives til kongen og dronningen.
Original på nedertysk i den arnamagnceanske samling.

eg Henneke Limbæk, væbner, bekendtgør og bevidner åbent i dette
mit åbne brev, at min frue, dronning Margrete, til min tilfredshed og
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efter mit ønske fuldt og helt har udredt og betalt mig de 8000 lybske
mark, som jeg havde borgen Varde og Vardesyssel i pant for, og jeg og
mine arvinger erklærer min herre, kong Erik, og min forannævnte frue,
dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere kvit, fri og
fuldtud løst fra disse forannævnte 8000 lybske mark. Og de breve, der er
givet og udstedt til mig og mine arvinger om forannævnte Varde og Var
desyssel, de skal med dette brev være sat ud af kraft og være ganske uden
gyldighed og fra denne dag ikke længere stå ved magt, hvor de end er
eller bliver fundet. Og vi bekendtgør og bevidner i dette brev, at denne
foranskrevne borg Varde og Vardesyssel på ingen måde tilkommer mig
eller mine arvinger, og (at) jeg eller mine arvinger ikke længere har
nogen ret eller berettigelse dertil, men at jeg af denne min foranskrevne
herre, kongen, og af min frue, dronningen, har råderet over den foran
skrevne borg Varde og Vardesyssel og desuden borgen og staden Ribe
sammen med de len, der nu hører dertil, på retmæssig tro og love på en
sådan måde, at, når én af de foranskrevne eller begge kræver dem tilba
ge og vil have dem, da skal disse to foranskrevne borge Varde og Ribe
med staden og foranskrevne len igen overdrages frit og uhindret til for
annævnte, min herre, kongen, og min frue, dronningen, enten til én af
dem eller til begge, uden nogen form for argelist, hindring, udflugter
eller længere udsættelse. Og skulle det ske, hvilket Gud forbyde, at for
annævnte min herre, kong Erik, og min frue, dronning Margrete, begge
døde, førend én af dem eller begge krævede disse foranskrevne borge
Varde og Ribe med foranskrevne stad og len tilbage og ønskede at få
dem, så skal man gøre og overholde dette foranskrevne på enhver måde,
således som det står skrevet her foran, over for den, der da efter deres
død retmæssigt bliver konge af Danmark. Men så længe forannævnte,
min herre og min frue, lever, da skal de begge eller én af de foranskrev
ne, (nemlig) den af dem, der ønsker det først, fuldtud have fuldmagt
over disse foranskrevne borge Varde og Ribe med foranskrevne stad og
len (nemlig) til frit efter deres vilje at kræve (disse) tilbage og at have
(dem) i besiddelse og at overdrage (dem) til den, som den ene af dem
eller begge synes og således vil have og begærer dette foranskrevne. Og
til yderligere bekræftelse af, at alle disse foranskrevne stykker står så støt
og fast og på enhver måde overholdes, således som det står skrevet her
foran, uden nogen form for arg og udflugter, har jeg, forannævnte Henneke Limbæk, og vi, Jon Jakobsen, Hartvig Limbæk, riddere, Godskalk
Godendorp og Klaus Limbæk, forannævnte Henneke Limbæks søn,
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væbnere, efter vor vilje og med vor viden ladet vore segl hænge under
dette brev, og til yderligere vitterlighed og bekræftelse har vi, Jens Ander
sen, Henrik von Ahlefeld, Folmer Jakobsen, Anders Jakobsen og Niels
Jensen, riddere, ladet vore segl hænge under dette brev. Givet i Slagelse
i det Herrens år 1399, på lørdagen efter den hellige biskop Mortens
dag1).
1)11. november.

1399. 19. november. Sorø.
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Kong Erik 7. afPommern erklærer, at Elisabeth, enke efter Henze Finke, borg
mester i Slagelse, på rettertinget har skødet sin mands gård, et bryggerkar og
en gård i Rettestrup til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sverige, Norges, de Venders og
Goters konge og Pommeranernes hertug, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1399 onsdagen næst før sankt Clemens
dag1) fremstod den agtværdige kone Elisabeth, enke efter Henze Finke,
forhen borgmester i Slagelse - salig ihukommelse - på vort retterting i
Sorø og med samtykke og på råd af sine venner og slægtninge med vel
overvejet sind og af fri vilje skødede, overgav og overdrog den berøm
melige fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde Danmarks dronning
o.s.v., vor moder og kære frue, nedenfor anførte gods i hænde, nemlig
sin gård med stenhus, i hvilken samme Henze sidst boede, fremdeles et
bryggerkar og alle sine bryggeredskaber, fremdeles en gård i Rettestrup,
Flakkebjerg herred, der retmæssigt var tilfaldet hende, med alle nævnte
gods’ tilliggender og tilbehør, intet undtaget, med hvilket navn de end
betegnes, at besidde med rette evindeligt, hvilket gods denne Elisabeth
som fornævnt skødede for den ret, som tilkom vor frue, fornævnte dron
ning, med hensyn til den arv, der fremkom efter fornævnte Henze Fin
kes død, hvilken Elisabeth vor fornævnte fru dronning også tillagde så
meget for sin ret med hensyn til det fornævnte, at hun er godt og efter
sin vilje tilfreds, at besidde evindeligt, idet hun erkendte, at hun fuldt og
helt havde oppebåret fuld pris og passende erstatning af samme berøm
melige fru dronning Margrete delvis og i sin helhed for det fornævnte

E

Nr. 125

19. november 1399

120

eller det, der er tilbage deraf, således at hun fuldstændigt gav sig tilfreds,
dog således at vor nævnte fru dronning Margrete skal indløse fornævnte
gård i Rettestrup fra den pantsættelse, der er sket til ridderen hr. Peder
Basse for 12 mark sølv. Til vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt
under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor med Jens Svendsen
Brims som vidne.
1) 23. november.
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1399. 19. november.

Borkvard Krummedige og Wulf Pogæisch, væbnere, lover Erik Krummedige
støtte, hvis han kommer i trang som garant for Otto Sehested, der skal betale
Otto Sten den yngre 800 mark.
Original på nedertysk i rigsarkivel.

i, Borkvard Krummedige (og) Wulf Pogwisch, væbnere, bekendtgør
og bevidner sammen med vore arvinger i dette brev åbent for alle
dem, der ser det eller hører det blive læst op, at vi lover Erik Krummedi
ge (støtte for), at han lovede at borge for 800 mark penninge for Otto
Sehested, der skal betales til Otto Sten den yngre, sådan som det fremgår
af det brev, der er givet herpå. Skulle det ske, at denne forannævnte Erik
Krummedige skulle lide nogen skade med henblik på dette foranskrevne
løfte, så skal og vil vi og vore arvinger fuldtud frigøre den forannævnte
Erik Krummedige og hans arvinger for det foranskrevne løfte, med hen
blik på både gæld og renter. Til større vidnesbyrd om alle disse foran
skrevne stykker er vore segl efter vor vilje og i samdrægtighed hængt
under dette brev. Skrevet og givet i året 1399 efter Guds fødsel på den
hellige enke sankt Elisabeths dag.
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1399. 20. november. Slagelse herredsting.

Tingsvidne af Slagelse herredsting om, at tre udmeldte tinghøringe har er
klæret, at Niels Jakobsen ikke havde forulempet Niels Troelsen, der boede på
gods i Sønderupsønder, som var pantsat til hr. Predbjørn Podebusk.
Afskrifter i Langebeks Diplomatarium og på det kongelige bibliotek.

22. november (13)99
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i, Jens Vred, foged på borgen Korsør, Peder Dene, Torkil Jensen,
væbnere, Niels Mogensen i Gryderup, Jakob Jensen i Hemmeshøj,
Peder Andersen i Skovse og Henning, forstander for helligåndshuset i
Slagelse, vil, at det skal stå fast for nulevende og fremtidige, at vi i det
Herrens år 1399 torsdagen næst før sankt Clemens’ dag1) på Slagelse her
redsting i nærværelse af flere troværdige mænd, har været til stede og har
hørt, at Niels Nielsen i Tårnborg, Jon Svendsen og Peder Jensen i Neble
som udtagne tinghøringe angående noget gods i Sønderupsønder, der
med pants adkomst tilhørte hr. Predbjørn, ridder, offentligt erklærede, at
Niels Jakobsen i Ormeslev hverken med fængsling eller tilfangetagelse
eller med anden tynge på nogen måde havde forulempet en Niels Troelsen, der bor på fornævnte gods i Sønderupsønder. Hvad vi har set og
hørt, erklærer vi med dette brev. Givet under vore segl år, dag og sted
som overfor til vidnesbyrd om det fornævnte.
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1399. 21. november. Plön.
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Vi Gerhard, af samme nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, Storm
am og Schauenburg, stadfæster Klaus Brockdorfs salg af 16 mark årlig afgift
af godset Steenrade til Henrik Redingestorp og Simon Odeslo, borgere i Lübeck,
for 200 mark.
Afskrift på nedertysk i Slesvig.

(13)99. 22. november. Marienburg.
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Højmesteren for den tyske orden sender dronning Margrete en kopi af kon
gen af Sveriges svar på hans brev og erklærer, at det ikke var tilfredsstillende,
hvorfor han vil anmode om et uddybende svar.
Afskrift på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og velvillig tjeneste til stort behag forudskikket.
Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige, nådige frue.
Vi sender indlagt i dette brev til Eders højhed en afskrift af den aller
højeste hr. konge af Sveriges brev1), som han har sendt til os igen som
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svar på vort brev2), hvilket samme brev vi også tidligere har skrevet til
Eders stormægtighed om ved Eders velærværdigheds kansler. Allerhøje
ste, nådige frue, nu giver vi os ikke fuldt ud tilfreds med dette svar og
agter efter vore kommendatorers råd at skrive til hr. kongen (og anmo
de) om et mere fyldestgørende svar. Aller nådigste, stormægtige frue,
hvad for et svar der i dette skrives tilbage til os fra hr. kongen, det vil vi
gerne skrive videre til Eders stormægtige nåde, så snart vi kan. Måtte
Gud, Herren, bevare Eders stormægtighed i lange, lyksalige tider. Givet i
Marienburg på sankt Cecilies dag i året 99.
1) kendes ikke. - 2) 1399 25. oktober, jf. nr. 113.
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1399. 24. november. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund og biskoppen af Lübeck
at bandlyse Arnold Stuke, Nicolaus Milies, Hartvig Seedorp, Nicolaus Blok,
Martin Preen og sømanden Skipperbulle, der tog biskop Tord af Strängnäs til
fange.
Original i det svenske rigsarkiv.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre
Jakob, ærkebiskop af Lund, og Johan, biskop af Lübeck, hilsen og
apostolisk velsignelse.
Det er kommet os for øre, at Arnold Stuke, Nicolaus Milies, Hartvig
Seedorp, Nicolaus Blok, Martin kaldet Preen og en skipper kaldet Skip
perbulle, lægfolk fra forskellige stifter, efter at have forbundet sig med
visse af deres medskyldige heri, uden at der foreligger nogen fornuftig
grund, ubesindigt under tilsidesættelse af frygt for Gud med forbryderisk
frækhed har fængslet og kastet vor ærværdige broder biskop Tord af
Strängnäs i fængsel ikke uden voldelig håndspålæggelse på ham og holdt
denne, der var kastet i samme fængsel, temmelig længe tilbage og skæn
digt berøvet ham visse uldne og linned klædninger, pengesummer,
bøger, kalke, klæder til helligt brug, guld- og sølvklenodier og andre ejen
dele, der tilhører denne, og lige så vel ved vold og frygt, der kunne
påkomme en standhaftig mand, skændigt til fare for deres sjæle og til
ikke ringe skade og tynge for fornævnte biskop har tvunget denne, der er
holdt tilbage således, til ikke at indgive klage over disse forulempelser,
men til først fra det apostoliske sæde for disse ryggesløse at sørge for at
opnå frigørelse fra bandlysnings- og andre domme og straffe, som de på
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grund af det fornævnte har pådraget sig, mens han således stadig er i
fængsel, idet der er aflagt ed herom, derefter affattet autentiske breve og
givet visse garanter af høj stilling, af hvilken grund der på samme biskops
vegne ydmygt er bønfaldet os om, at vi af apostolisk velvilje ville værdiges
at drage omsorg for ham med et passende middel i denne sag. Idet vi der
for bøjer os for disse bønner, pålægger vi ved apostolisk brev Eder,
brødre, som vor befaling, at I, hvis I eller den ene af Eder får sikker viden
om sådan håndspålæggelse, kasten i fængsel, tilbageholdelse og en såle
des ved vold uden fyldestgørelse af nogen art opnået frigørelse, offentligt
erklærer nævnte ryggesløse for bandlyste under udelukkelse af appel 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 Eders eller
den ene af Eders skriftlige vidnesbyrd kommer til fornævnte sæde for at
blive frigjort. Angående det øvrige skal I efter at have stævnet dem, som
stævnes bør, og efter at disse breve er kasseret, som ret og rimeligt er, og
edsaflæggelserne eftergivet og garanterne frigjort, påhøre sagen og
under udelukkelse af appel bringe den til tilbørlig afslutning, idet I sør
ger for, at det, I erklærer, urokkeligt overholdes under trussel om kirkens
straf, uanset såvel vor forgænger - lykkelig ihukommelse - Bonifacius
den 8.s forordning1), der fastsætter, at ingen må stævnes for en domstol
uden for sin stad eller sit stift undtagen i visse bestemte sager og i dem
ikke ud over én dagsrejse fra hans stifts grænse, og at de af førnævnte
sæde udpegede dommere ikke må driste sig til at stævne nogen ud over
én dagsrejse fra deres stifts grænse og (forordningen)2) om to dagsrejser
på det almindelige kirkemøde, som alle andre apostoliske forordninger,
der strider herimod. Givet ved S. Pietro i Rom den 24. november i vort
pontifikats ellevte år.
1) c. 11 in VIl° de rescriptis I 3 (Friedberg II 941). - 2) c. 28 X de rescriptis I 3 (Friedberg II
31).
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Grev Albrecht af Holsten kvitterer dronning Margretefor 250 mark, som rid
deren hr. Bernike Skinkel har betalt på hendes vegne.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

V

i Albrecht, af Guds nåde greve af Holsten, Stormarn og af Schauen
burg, bekendtgør og bevidner åbent i dette brev, at den agtværdige
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ridder, hr. Bernike Skinkel, på vor kære niece og moder1), fru Margretes
vegne, datter af tidligere kong Valdemar af Danmark, fuldtud har betalt
250 lødige mark penninge til vort behag og (vor) tilfredshed, således som
de er gangbare og gængse i Danmarks rige, og for hver lødig mark tre
mark penninge, som det er skrevet ovenfor, minus tre skilling. Og vi og
vore arvinger lader vor kære fru niece og moder1), forannævnte fru Margrete, og hendes arvinger kvit, fri og løs med henblik på disse foranskrevne 250 lødige mark. Og vi og vore arvinger skal eller vil aldrig mere
til evig tid afkræve hende og hendes arvinger dem. Til større bevidnelse
heraf har vi, forannævnte Albrecht, efter (vort) ønske ladet vort segl hæn
ge under dette brev, der er skrevet i året 1399 efter vor Herres fødsel på
dagen før den hellige jomfru sankt Katharinas dag2).
1) forlægget har omeken vnde moder, der må opfattes som slægtning i vid betydning. - 2)
25. november.
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1399. 24. november. Holbæk.

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad
Moltke, forhen foged på Vordingborg, på kongens retterting skødede alt sit gods
i Danmark til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders
og Goters konge og hertug over Pommeranerne, til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1399 fremstod nærværende brevviser,
den velbyrdige mand Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad Moltke, for
hen foged på Vordingborg, på vort retterting i Holbæk dagen før den
hellige jomfru Katharinas dag1) i nærværelse af de velbyrdige mænd her
rerne Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, Johan Olufsen af Søholm,
Peder Basse, Absalon Mogensen, Niels Ivarsen, Jens Lavesen, riddere, og
flere andre troværdige og skødede, overdrog og overlod den højbårne
fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark o.s.v.,
vor allerkæreste moder og frue, til hånde med velberåd hu og af fri vilje
og med sine venners og slægtninges samtykke og billigelse til evig og ret
mæssig besiddelse alt sit gods, sine besiddelser og ejendomsrettigheder
og breve af enhver art og al den ret, som overalt i Danmark så vel i fast
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ejendom som i løsøre, rørligt og urørligt, med hvilke navne de end kan
nævnes, og af hvilken art de end må være, på nogen som helst måde er
tilfaldet hans fornævnte fader og ham selv i kraft af åbne breve eller med
nogen som helst anden ret, idet han ikke på nogen måde forbeholdt sig
selv nogen ret eller ejendomsret i foran omtalte. Til vidnesbyrd herom er
vort segl tillige med ovenfor skrevne nærværende vidners segl hængt
under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor med Jens Svendsen
Brims som vidne.
1) 25. november.

[1399. 24. november-1412. 28. oktober.]1)
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Skifte mellem dronning Margrete og lodsejerne vedrørende Ladager skov.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et skiftebrev mellem dronning Margrete og lodsejerne ved
rørende Ladager skov i Ramsø herred.

F

1) Ladager og Salby erhvervedes 1382 5. marts, DRB. IV 2 nr. 217, af Konrad Mokke af
Fare bæksholm som pantegods; sandsynligvis har det hørt til det gods, som Konrad Mok
kes søn Fikke Mokke 1399 24. november skødede til dronning Margrete, jf. nr. 131. Ter
minns ante quem er dronningens død. - Rep. 2. rk. nr. 4837 udkaster den formodning, at
dronningenavnet skal være Dorothea og registraturen derfor skal henføres til brev af 1481
29. marts, men uden tvingende grund. Brevet af 1481 29. marts synes på et tidspunkt at
være kommet til Vartov Hospitals arkiv, jf. Hofman, Fundationer X 185, medens registra
turen viser, at der i 1551 i Kalundborg lå et dokument angående skovskifte i Ladager. Beg
ge dronninger må altså som lodsejere have deltaget i skovskifte.

[1399. Før 26. november]1).

133

Hr. Johan Moltkes skødebrev på Knabstrup.
Kalundborgske registratur (1551).

j^Vemdeles hr. Johan Mokkes skødebrev på Knabstrup2).
1) Johan Mokke døde senest 1399 26. november, jf. nr. 134. - 2) jf. den summariske
registrering i den ældre Kalundborgske reg. (1476, på indhæftet seddel fra 1429, jf. Aksel
E. Christensen, Kalmarunionen 306) Fremdeles 23 sammenbundne breve af Fikke Moltke (og)
Johan Moltke, at de oplod dronning Margrete alt deres gods i Danmark o.s.v.
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1399. 26. november. Holbæk.

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad
Moltke, forhen foged på Vordingborg, på kongens retterting skødede hele sin
arvelod efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, ridder, til dronning Margrete, dog
med visse undtagelser.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders
og Goters konge og hertug over Pommeranerne, til alle, der ser det
te brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1399 fremstod nærværende brevviser,
den velbyrdige mand Fikke Moltke, væbner, søn af Konrad Moltke, for
hen foged på Vordingborg, på vort retterting i Holbæk dagen efter den
hellige jomfru Katharinas dag1) i nærværelse af de velbyrdige mænd, her
rerne Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, Predbjørn Podebusk,
Peder Finkenoge, Kristian Skram, Peder Basse, Tyge Basse, Jens Skave,
Mogens Lavesen og Niels Sivertsen, riddere, Lars Jensen, Jens Gyrstinge
og Ove Steg, væbnere, og skødede og overdrog til evig og retmæssig ejen
dom den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds nåde dron
ning af Danmark, Sverige og Norge, vor allerkæreste frue og moder, alt
og ethvert af sin arv og sin arvelod og sine rettigheder i et og alt, rørligt
og urørligt, faste ejendomme og løsøre, og i de åbne breve, som tilkom
ham overalt i Danmark, efter at hr. Johan Moltke af Torbenfeld, ridder,
var død, idet han ikke forbeholdt sig selv eller sine arvinger nogen ret
tighed eller besiddelsesret i det foran omtalte, dog med undtagelse af 500
mark lybsk, som hr. ærkebiskoppen af Lund skænkede fornævnte hr.
Johan Moltkes arvinger, og ligeledes med undtagelse af de penge, der
beroede hos hr. Bernhard Rode til oprettelse af et vikariat, og også und
tagen de 60 nobler, som stod hos Johan von Halle og Werner Hoop, men
alt det øvrige foran omtalte, det undtagne foruden, skødede og overdrog
han til evig og retmæssig besiddelse. Til vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet ovenfor skrevne år, dag og sted
med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.

E

1) 25. november.
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Kong Erik 7. af Pommern pålægger Henneke Uffesen, Henneke Agesen, Mik
kelJonsen ogJakob Andersen at indføre hr. Niels Ivarsen, ridder, i Skagemands
ladegård i Malmø.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
de Goters konge og hertug over Pommeranerne, til dem, der bor i
Skåne, hilsen og nåde.
Vi pålægger Henneke Uffesen, Henneke Agesen, Mikkel Jonsen (og)
Jakob Andersen hos Eder i Malmø, at de indfører nærværende brevviser
hr. Niels Ivarsen, ridder, i faktisk besiddelse af det gods, nemlig en gård i
Malmø, kaldet Skagemands ladegård, der er tilfaldet ham ved åbne bre
ve1), og tildømt ham på vore retterting, og forsvarer ham efter indførel
sen i samme, således som landets love kræver. Givet i Holbæk i det Her
rens år 1399 dagen efter sankt Katherinas dag2) under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.

E

1) jf. DRB. IV 6 nrr. 370, 376 og 650. - 2) 25. november.

1399. 30. november.
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Gerhard Ketelhot, væbner, oplader sin ret til gods i Bådesby, Langholm og
Gloslunde til hr. Peder Walkendorp.
Vidisse på nedertysk i rigsarkivet.

or alle dem, der ser dette brev (eller) hører det blive læst op,
bekendtgør jeg Gerhard Ketelhot, væbner, i denne skrivelse åbent,
at jeg oplader alle de rettigheder, som jeg har i Bådesby, og det gods, der
hører dertil, tre besiddelser i Langholm (og) tre besiddelser i Gloslunde
med alt, hvad dertil hører, således som jeg har det i pant af hr. Benedikt
van Ahlefeld Henriksen, sådan som hans brev viser, til hr. Peder Walken
dorp og hans rette arvinger. Til større bevidnelse har jeg, foranskrevne
Gerhard, hængt mit segl sammen med segl (tilhørende) Klaus Bintop,
ridder, Detlev Walstorp (og) Hartvig Alwerstorp til vitterlighed under
dette brev, der er skrevet og givet i året 1399 efter Guds fødsel på den hel
lige apostel sankt Andreas’ dag.

F
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1399. 8. december.

Gevert Meinerstorp oplader hr. Knut Uddeson alt sit pantegods i Norra
Lund i Flistads sogn.
Vidisse fra 15. årh. i Uppsala universitetsbibliotek.

eg Gevert Meinerstorp erkender med dette brev, at jeg har opladet en
velbyrdig mand hr. Knut Uddeson alt det gods, som jeg havde i pant
i Flistads sogn, hvilket er Norra Lund, med al den ret og de åbne bre
ve, jeg havde derpå. Og er det således, at det fornævnte gods fragår ham
ved lands ret, da forpligter jeg mig til at skaffe ham hovedstolen igen, og
han skal skaffe mig mit brev igen. Til vidnesbyrd herom er mit segl trykt
på bagsiden af dette brev. Givet i det Herrens år 1399 på den hellige jom
fru Marias undfangelsesdag.

J
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1399. 8. december.

Henneke Ågesen, MikkelJonsen ogJakob Andersen, bymænd i Malmø, erklæ
rer, at de har indført hr. Niels Ivarsen, ridder, i faktisk besiddelse af Skagemands ladegård.
Original i rigsarkivet.

enneke Ågesen, Mikkel Jonsen og Jakob Andersen, bymænd i
Malmø, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Vi bringer ved dette brevs ordlyd til samtlige nulevendes og fremtidiges
kundskab, at vi har indført og som indført i overensstemmelse med lan
dets love forsvarer nærværende brevviser, den hæderværdige mand hr.
Niels Ivarsen, ridder, i personlig ejendomsbesiddelse af en gård kaldet
Skagemands ladegård, der er tilfaldet ham ved åbne breve1), i overens
stemmelse med oplysninger i breve fra den ærværdige fyrste i Kristus hr.
Erik, af Guds nåde de Danskes og de Norskes, de Venders og Goters kon
ge, idet vi til vidnesbyrd om det foran omtalte har ladet vore segl hænge
under dette brev. Givet i det Herrens år 1399 på mandagen efter biskop
pen sankt Nicolaus’ dag2).

H

1) jf. DRB. IV 6 nrr. 370, 376 og 650. - 2) 6. december.
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1399. 9. december. Gurre.
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Magnus van Alen, ridder, kvitterer dronning Margrete og kong Erik 7. af
Pommern for 5053 mark lybsk af de 10000 mark, han havde lånt dem, ogfor
hvilke han havde Skanør og Falsterbo i pant.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

eg Magnus van Alen, ridder, bekendtgør og bevidner åbent i dette
nærværende brev, at jeg, nemlig med henblik på de 10000 lybske
mark, som jeg havde borget med for min nådige frue, dronningen,
og for hvilke jeg som sikkerhed fik Skanør og Falsterbo i pant, af disse foranskrevne penge allerede i år har modtaget 5053 gangbare lybske mark.
Og derfor har jeg disse foranskrevne borge i pant for de foranskrevne
10000 lybske mark dog fratrukket, hvad jeg nu i år har modtaget, som det
står skrevet foran. Derfor lader jeg og mine arvinger min nådige herre,
kong Erik, og min forannævnte frue, dronningen, og deres arvinger og
efterkommere kvit, fri og løs for disse foranskrevne 5053 lybske mark, for
di jeg i år har modtaget disse foranskrevne 5053 mark fuldtud, efter mit
ønske og (til min) tilfredshed, som det står skrevet foran. Og til større
bekræftelse og sikkerhed for alle disse foranskrevne stykker har jeg ladet
mit segl hænge under dette brev. Og til bevidnelse og større vitterlighed
har disse agtværdige mænd, nemlig hr. Henrik van Brandis, hr. Abraham
Brodersen, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Otto Peckatel, riddere, ladet deres
segl hænge sammen med (mit) under dette brev. Givet på Gurre i det Her
rens år 1399 på dagen efter den hellige jomfru Marias undfangelse1).

J

1) 8. december.

1399. 11. december. Gurre.
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Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Bertold van Osten, ridder og hans
hustru Ingeborg på kongens retterting skødede hovedgården og landsbyen
Annisse samt gods i Valby, Høbjerg, Ølstykke og Gørløse, to vandmøller og
endelig al ret til gods i Greve og Nørre-Hvalsø til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders
og Goters konge samt hertug over Pommeranerne, til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.

E
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I skal vide, at i det Herrens år 1399 torsdagen efter den hellige jomfru
Marias undfangelsesdag1) fremstod hr. Bertold van Osten, ridder, og
hans hustru, fru Ingeborg, datter af hr. Niels Agesen af Karsholm, ridder,
på vort retterting på vort slot Gurre for de velbyrdige mænd, herrerne
Jakob, af Guds nåde ærkebiskop, Folkvin, provst, og Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, Salomon, abbed i Esrum, Predbjørn Podebusk, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Peder Basse, Niels Ovesen og Jens Lavesen, riddere,
Trued Hase, Ove Steg og Peder Sten, væbnere, samt adskillige flere tro
værdige mænd, der var forsamlet der i stor mængde, og skødede og
afhændede til den meget berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde
dronning af rigerne Danmark, Norge og Sverige o.s.v., vor allerkæreste
frue og moder, det nedenfor nævnte gods, idet det først på passende og
lovlig vis var tilbudt de nærmeste og slægtningene til køb, nemlig hoved
gården Annisse med to bol jord, der hører til samme gård, landsbyen
Annisse med to bol jord sammesteds, der ligger til selve landsbyen, frem
deles fire bol jord i Valby, Holbo herred, en øre skyldjord i Høbjerg, tre
fjerding jord i Ølstykke, et halvt bol jord i Gørløse, en vandmølle, kaldet
Kratmøllen og en vandmølle, kaldet Annisse mølle, fremdeles alle og
enhver rettigheder, besiddelser og ejendomsrettigheder, som de nogen
sinde har haft i Greve, Tune herred, og Nørre-Hvalsø, Volborg herred,
med alt og ethvert af det nævnte gods’ tilliggender, nemlig agre, enge,
græsgange, fiskevande, rørligt og urørligt, med hvilket navn, det end
nævnes, uden noget tab, med velovervejet hu og fri vilje og efter samtyk
ke og råd fra nævnte fru Ingeborgs venner og slægtninge, nemlig Peder
Nielsen af Husøn, samme fru Ingeborgs broder, herrerne Tue Galen, Stig
Pedersen, Anders Pep og Jens Due, riddere, samt Peder Due, kannik i
Lund, og hendes øvrige venner og slægtninge, og de overdrog og ihændegav hende eller den, som fornævnte dronning selv vil tilstå nævnte
gods, med ret at besidde evigt, idet de anerkendte fuldstændigt at have
oppebåret fuld betaling i jordbesiddelse og passende penge, så at der
intet resterede, for alt det fornævnte gods hver især, så at de var fuldt ud
tilfredse. For alt og ethvert af dette foromtalte gods blev der på lovlig vis
forkyndt, overdraget og givet foromtalte fru Ingeborg fuldstændig og til
fredsstillende erstatning og gengæld, således at fru Ingeborg selv og for
omtalte hr. Bertold og deres øvrige venner frit tilstod at være fuldt ud til
fredse, idet de forpligtede sig til at skøde og fri vor foromtalte allerkære
ste frue og moder, fru Margrete, dronning af Danmark o.s.v. alt og
ethvert af det foromtalte gods, på Sjællands landsting, når som helst det
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blev forlangt af dem. I øvrigt forpligtede fornævnte hr. Bertold van Osten
og fru Ingeborg sig selv og deres arvinger til at hjemle og fri fornævnte
fru dronning Margrete eller den, som hun selv vil tilstå eller overlade det
nævnte gods for tiltale fra hvem som helst, således som landets love
kræver. Givet ovennævnte år, dag og sted og under vort rettertingssegl
med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.
1) 8. december.

1399. 11. december. Gurre.

141

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Bertold van Osten, ridder, og hans
hustru Ingeborg på kongens retterting skødede 2 1/2 bol jord i Evetofte og en
gård i Hågendrup med to gårdsædegårde til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug over Pommeranerne, til alle, der ser dette
brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1399 torsdag efter den hellige jomfru
Marias undfangelsesdag1) mødte hr. Bertold van Osten, ridder, og hans
hustru, fru Ingeborg, datter af hr. Niels Agesen af Karsholm, ridder, på
vort retterting på vor borg Gurre for de velbyrdige mænd de herrer
Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Folkvin, provst, Jens Povlsen,
ærkedegn i Lund, Salomon, abbed i Esrum, Predbjørn Podebusk, Johan
Olufsen, Bjørn Olufsen, Peder Basse, Niels Ovesen, Jens Lavesen, ridde
re, Trued Hase, Ove Steg, Peder Sten, væbnere, og adskillige flere tro
værdige mænd i talrig mængde, og skødede og afhændede med velover
vejet sind og af fri vilje og med samtykke og råd af nævnte fru Ingeborgs
venner og slægtninge, nemlig Peder Nielsen af Husøn, samme fru Inge
borgs broder, de herrer Tue Galen, Stig Pedersen, Anders Pep, Jens Due,
riddere, og Peder Due, kannik i Lund, og deres andre venner og slægt
ninge den såre berømmelige frue, fru Margrete, af Guds nåde dronning
over rigerne Danmark, Sverige, Norge o.s.v., vor kære frue og moder,
nedenfor anførte gods, der forud på fyldestgørende og lovlig måde var
blevet lovbudt til deres nærmeste og slægtninge, først på Halsnæs, nem
lig i Evetofte tre bol jord minus den ene halvdel, fremdeles i Hågendrup
en gård, til hvilken der ligger to gårdsædegårde, og som nu giver fem
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pund korn i årlig afgift, med alt det nævnte gods’ tilliggender, nemlig
agre, enge, græsgange, fiskevande, rørligt og urørligt, med hvilket navn
det end benævnes, intet undtaget, og anviste og overdrog det til hendes
eller dens hånd, til hvem denne fornævnte fru dronning vil overgive
nævnte gods, at besidde med rette til evig tid, idet de erkendte fuldstæn
digt at have oppebåret fuld pris i jordbesiddelser og passende penge,
uden at der blev noget tilovers derved, for alt det fornævnte gods, såle
des at de var fuldt ud tilfredse. For alt det fornævnte blev der fuldstæn
digt forkyndt, overgivet og leveret fornævnte fru Ingeborg fuld og fyl
destgørende gengæld og erstatning, således at denne fru Ingeborg og
fornævnte hr. Bertold og deres øvrige venner frit tilstod, at de var fuld
stændigt tilfredse, idet de forpligtede sig til at skøde og fri fornævnte
kære frue og vor moder, fru Margrete, dronning af Danmark o.s.v. alt det
fornævnte gods på Sjællands landsting, når som helst de bliver opfordret
dertil. I øvrigt forpligtede fornævnte hr. Bertold van Osten og fru Inge
borg sig og deres arvinger til at hjemle og fri fornævnte fru dronning
Margrete eller den, til hvem hun vil overgive eller afstå dette nævnte, fra
alles krav, således som landets love kræver. Givet ovennævnte år, dag og
sted under vort rettertingssegl med hr. Jens Svendsen Brims som vidne.
1) 8. december.

142

[1399. Omkr. 11. december]1).

Hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru Ingeborg Nielsdatter skøder
hovedgården og landsbyen Annisse samt gods i Valby, Høbjerg, Ølstykke og
Gørløse, to vandmøller og endelig al ret til gods i Greve og Nørre-Hvalsø til
dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Bertold van Osten, ridder, og Ingeborg Nielsdatter, nævnte hr.
Bertolds hustru, bekender med dette vort åbne brev, at vi med velo
vervejet hu og med vore venners og frænders frivillige billigelse har solgt,
skødet og afhændet dette efternævnte gods til den mægtige fyrstinde vor
nådige frue, fru dronning Margrete, nemlig hovedgården i Annisse,
hvortil der ligger to bol jord, og to bol jord, der ligger til byen samme
steds, hvoraf der betales to læster korn i landgilde om året og en mølle,
der hedder Annisse mølle, fremdeles noget gods i Valby, nemlig fire bol
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jord, hvoraf der årligt gives fire læster korn i landgilde, en gård i
Høbjerg, hvortil der ligger en øre skyldjord, og hvoraf der gives en øre
korn, et halvt bol jord i Gørløse, som betaler tre pund korn i afgift, tre
fjerding jord i Ølstykke, som betaler fire pund korn i afgift, en mølle, der
hedder Kratmøllen, der betaler ti pund mel i afgift, fremdeles al den ret
tighed, vi har i Greve og i Nørre-Hvalsø i Volborg herred. Alt dette foranskrevne med gårdsæder, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgan
ge, møller og møllesteder, damme og dæmninger og samtlige foromtalte
gårds og gods tilliggender hver især, af vådt og tørt, øde og bebygget,
intet undtaget, hvad det end kaldes eller er, afhænder vi med alle breve
og rettigheder bort fra os og vore arvinger til vor fornævnte frues, dron
ning Margretes, hånd eller hvem hun vil indrømme det eller overlade det
til, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Vi bekender med dette vort åbne
brev, at hun allerede har fyldestgjort os derfor, så at vi er fuldt ud og vel
tilfredse. Al den ret, som fornævnte fru dronnings fader, kong Valdemar
- og hun efter ham - i forvejen havde til fornævnte gård og gods og på
grund af det skøde, hvormed min, nævnte Ingeborgs, fader, hr. Niels
Agesen af Karsholm, i forvejen havde skødet dette foranskrevne til kong
Valdemar, så for at vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og
hvem hun vil indrømme det eller overlade det til, til evig tid skal nyde og
beholde hin rettighed til dette foranskrevne sammen med denne rettig
hed, så stadfæster og fuldbyrder vi med dette vort åbne brev hint skøde
og hin rettighed sammen med dette skøde og denne rettighed. Vi for
pligter med dette vort åbne brev os og vore arvinger til at fri og hjemle
vor fornævnte frue, dronning Margrete, og hvem hun vil indrømme det
eller overlade det til, alt det foranskrevne, gård og gods og alt, hvad der
hører dertil, for al hindring og tiltale, således som landets lov påbyder og
foreskriver. Hvis vor fornævnte frue, dronning Margrete, eller hendes
fader eller nogen anden, hvem det end er, har udstedt noget brev på
noget af dette foranskrevne, der kunne komme os eller vore arvinger til
gavn og vor fornævnte fru dronning eller hendes arvinger eller hvem,
hun vil indrømme eller overlade dette foranskrevne, til skade vedrøren
de det foranskrevne, de breve erklærer vi med dette vort åbne brev for
døde og magtesløse, og de skal for fremtiden ikke have nogen gyldighed,
hvor de end findes. Vi gør vitterligt, at vi tidligere har lovbudt vore nær
meste venner og frænder alt dette foranskrevne, og at der er tillyst Inge
borg Nielsdatter erstatning efter hendes egen vilje og hendes frænders
råd og billigelse, så at hun og de er tilfredse og fuldt ud fyldestgjorte for
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fornævnte gård og gods. Til større bekræftelse på alle disse foranskrevne
punkter, lader vi fornævnte Bertold van Osten, ridder, og Ingeborg med
vor vilje og vort vidende blive hængt under dette brev. Og jeg Peder Niel
sen af Husøn, fornævnte fru Ingeborgs broder, vi Tue Galen, Stig Peder
sen, Anders Pep, Jens Due, riddere, og Peder Due, kannik i Lund, for
nævnte fru Ingeborgs frænder, lader med vor vilje og vort vidende vore
segl blive hængt under dette brev til vidnesbyrd om, at alt dette foran
skrevne er sket således som skrevet ovenfor med vor frie vilje og efter vort
råd og samtykke. Vi foranskrevne har bedt den ærlige fader, ærkebiskop
Jakob i Lund, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Johan Olufsen, hr. Jens Lave
sen, hr. Peder Nielsen af Agård, hr. Bjørn Olufsen, hr. Peder Basse, hr.
Niels Ovesen og hr. Jakob Kalv, riddere, om at lade deres segl2) blive
hængt nedenunder dette brev til vidnesbyrd. Givet.
1) angående dateringen, jf. nr. 140. - 2) Stig Agesen (Thott) er medbesegler, skønt han
ikke nævnes i brevet.

143

[1399. Omkr. 11. december]1)

Hr. Bertold van Osten, ridder, og hans hustru Ingeborg Nielsdatter sælger
deres gods i Evetofte og Hågendrup til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Bertold van Osten, ridder, og Ingeborg Nielsdatter, nævnte hr. Bertolds frue, bekender med dette vort åbne brev, at vi efter velover
vejet råd og med vore venners og frænders frie vilje har solgt, skødet og
afhændet til den mægtige fyrstinde, vor nådige frue, dronning Margrete,
dette efternævnte gods: i Evetofte på Halsnæs tre bol jord minus halvan
den øre i skyld, og som nu giver to læster korn i skyld; fremdeles en gård
med to gårdsæder i Hågendrup, som nu giver fem pund korn i skyld; alt
dette foranskrevne gods med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange,
alt og hver især hvad der hører til dette foromtalte gods af vådt og tørt,
øde og bebygget, intet undtaget, hvad det end kaldes eller er. Vi afhæn
der det med alle breve og rettigheder fra os og vore arvinger til for
nævnte vor nådige frue, dronning Margretes hånd, og hvem hun vil tilstå
det eller overlade det uigenkaldeligt til evig besiddelse. Og vi erkender
med dette vort åbne brev, at hun allerede har fyldestgjort os derfor, så at
vi er fuldt ud og vel tilfredse. Al den rettighed, som vor fornævnte fru
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dronnings fader, kong Valdemar - og hun efter ham - tidligere havde til
det nævnte gods, og angående det skøde, hvormed min fornævnte
(hustru) Ingeborgs fader, hr. Niels Agesen af Karsholm, tidligere skøde
de dette foromtalte til nævnte kong Valdemar, så at fornævnte vor nådi
ge frue, dronning Margrete, og hvem hun vil tilstå det eller overlade det
til også kan nyde retten til det foromtalte sammen med denne rettighed
og beholde den til evig tid, så stadfæster og fuldbyrder vi med dette vort
åbne brev hint skøde2) og hin ret sammen med dette skøde og denne ret
tighed, og med dette vort åbne brev forpligter vi tillige os og vore arvin
ger til at fri og hjemle vor nævnte frue, dronning Margrete, og hvem hun
vil tilstå det eller overlade det til alt det foromtalte gods med alle dets til
liggender for alle hindringer og al tiltale, således som landets lov fore
skriver. Skulle fornævnte vor frue, dronning Margrete eller hendes fader
eller hvilken som helst anden, der har udgivet brev på noget af det foranskrevne, som måtte komme os eller vore arvinger til gavn, og for
nævnte vor frue, dronning Margrete, eller hendes arvinger eller hvem
hun vil tilstå eller overlade dette foromtalte til skade på grund af dette
foromtalte, så lyser vi de breve døde og magtesløse med dette vort åbne
brev, og hvor de end findes, skal de for fremtiden ingen gyldighed have.
Vi gør vitterligt, at vi forinden har lovbudt vore nærmeste venner og
frænder alt dette foromtalte (gods), og at der er lyst Ingeborg Nielsdatter betaling efter hendes egen vilje og hendes frænders råd og jaord, så
at hun og de er fuldt ud tilfredsstillede for det fornævnte gods. Til større
bekræftelse af alt dette foranskrevne lader vi fornævnte Bertold van
Osten og hans hustru Ingeborg med vor vilje og vort vidende vore segl
hænge under dette brev. Og jeg Peder Nielsen af Husøn, nævnte fru
Ingeborgs broder, og vi Tue Galen, Stig Pedersen, Anders Pep og Jens
Due, riddere, samt Peder Due, kannik i Lund, nævnte fru Ingeborgs
frænder, lader også med vor vilje og vort vidende vore segl3) hænge
under dette brev til vidnesbyrd om, at alt det foranskrevne i alle hense
ender er sket efter vor frie vilje, vort råd og samtykke, sådan som står skre
vet ovenfor. Og vi fornævnte har bedt den ærlige fader hr. Jakob, ærke
biskop i Lund, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Johan Olufsen, hr. Jens Lave
sen, hr. Peder Nielsen af Agård, hr. Bjørn Olufsen, hr. Peder Basse, hr.
Niels Ovesen og hr. Jakob Kalv, riddere, om til vidnesbyrd at lade deres
segl hænge under dette brev. Givet.
1) ang. dateringen se nr. 141. — 2) jf. DRB. 3 VII nr. 433. - 3) Stig Ågesen (Thott) er
medbesegler, skønt han ikke nævnes i brevet.
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[1399. Omkr. 11. december]1).

Peder Nielsen af Husøn og hr. Stig Pedersen, giver afkald på det gods i
Evetofte og Hågendrup, som hr. Bertold van Osten og fru Ingeborg har skødet
til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Peder Nielsen af Husøn, væbner, broder til fru Ingeborg, som er hr.
Bertold van Ostens hustru, og jeg Stig Pedersen, ridder, nævnte fru
Ingeborgs moders søstersøn, bekender med dette vort åbne brev ved
rørende dette efternævnte gods: i Evetofte på Halsnæs tre bol jord minus
halvanden øre skyld, som nu giver to læster korn i skyld; fremdeles i
Hågendrup en gård med to gårdsæder, som nu giver fem pund korn i
skyld, at alt dette nævnte gods med alle dets tilliggender, intet undtaget,
har fornævnte hr. Bertold og fru Ingeborg solgt, skødet og afhændet med
vor og frændernes frie vilje og velovervejede råd til vor nådige frue, dron
ning Margrete, uigenkaldeligt til evindelig besiddelse for hende og
hvem, hun vil tilstå det eller overlade det. For dette foromtalte er der lyst
fuld betaling, og der er fyldestgjort og betalt derfor, og det er på lovlig vis
lovbudt, så at alle frænder er fuldt ud og vel tilfredse. Og vi bekender
med dette vort åbne brev, at hverken vi eller vore arvinger har nogen ret
til dette foromtalte, og at vi ikke på noget tidspunkt herefter skal kunne
få det; vi og vore arvinger afsiger os til evig tid al ret til alt det foromtalte
gods og til hver enkelt del deraf. Til større bekræftelse af at alle disse
punkter, som står skrevet ovenfor, skal forblive bestandige og sikre i alle
henseender uden nogen svig, så har vi fornævnte Peder Nielsen af
Husøn, væbner, og Stig Pedersen, ridder, med vor vilje og vort vidende
ladet vore segl hænge under dette brev. Vi har bedt de ærlige mænd, hr.
Bertold van Osten og hans hustru fru Ingeborg, hr. Tue Galen, Anders
Pep, riddere, Jens Svendsen Brims, Jens Gyrstinge og Ove Steg, væbnere,
om til vidnesbyrd at lade deres segl hænge under dette brev. Givet.

J

1) ang. dateringen se nr. 141.
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1399. 15. december. Slagelse byting.

Tingsvidne af Slagelse byting om, at Elisabeth, enke efter Henze Einke, har
skødet sin gård i Bjergbygade til dronning Margrete.
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To originaler i rigsarkivet.

A:

i Niels Bosen, foged i Slagelse,
broder Niels, abbed i Sorø,
Georg, broder i Antvorskov, Torben
Nielsen, sognepræst ved Vor Frue
kirke i Slagelse, Peder Jensen,
Andreas, borgmestre sammesteds,
Albert Rive og Bennike Fløgelrem,
bymænd i samme by, vil, at det skal
være klart for nulevende og fremti
dige, at vi i det Herrens år 1399
mandagen næst efter den hellige
jomfru Marias undfangelsesdag 1)
har været til stede på Slagelse
byting i nærværelse af flere trovær
dige mænd, set og hørt, at en agt
værdig kone Elisabeth, enke efter
Henze Finke - salig ihukommelse har overgivet og skødet nævnte
Niels Bosen, foged i Slagelse, på
den berømmelige fyrstinde og frue,
fru Margrete, af Guds nåde datter
af Valdemar, de Danskes konges
vegne sin gård i Bjergbygade med
alle dens tilliggender, tørt og vådt,
intet undtaget, til evig besiddelse
sammen med samme gårds bryg
gerredskaber. Desuden forpligtede
hun sig og sine arvinger til at hjem
le og fri fornævnte fru Margrete, af
Guds nåde, fornævnte gård uden
krav fra nogen som helst. Det
erklærer vi med dette brev, at vi har
hørt og set. Givet under vore segl til
vidnesbyrd om det fornævnte år,
dag og sted som ovenfor.

V

B:

i Niels Bosen, foged i Slagelse,
broder Niels, abbed i Sorø,
Georg, broder i Antvorskov, Tor
ben, sognepræst ved den hellige
jomfrus kirke i Slagelse, Peder
Jensen, og Andreas, borgmestre
sammesteds, Albert Rive og Benni
ke Fløgelrem, bymænd i samme
by, vil, at det skal være klart for alle
nulevende og fremtidige, at vi i det
Herrens år 1399 har været til stede
på vort byting mandagen næst
efter den hellige jomfrus undfan
gelsesdag1) i nærværelse af flere
troværdige og har set og hørt, at en
vis hæderlig kone Elisabeth, enke
efter Henze Finke - salig ihukom
melse - til evig besiddelse har over
draget og skødet til nævnte Niels
Bosen på den højbårne fyrstinde
og frue, fru Margrete, af Guds
nåde dronning af Danmark, Sveri
ge og Norge, vor nådige frues veg
ne, sin gård i Bjergbygade, som
nævnte Henze Finke sidst boede i,
tillige med alle og ethvert af dens
tilliggender, intet undtaget, og tilli
ge med samme gårds bryggerred
skaber, for fuld og tilfredsstillende
pris, som hun allerede har modta
get efter sit ønske, og hvoraf intet
står tilbage. Ydermere forpligtede
hun sig selv og sine arvinger til at
hjemle fornævnte fru dronning
Margrete og hendes arvinger og
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efterfølgere fornævnte gård og
gods tillige med deres samlede til
liggender og til at fritage dem for
krav fra hvem som helst. Givet
ovenfor skrevne år, dag og sted
under vort segl til vidnesbyrd om
det forud omtalte.
1) 8. december.
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1399. 15. december. Slagelse byting.

Tingsvidne af Slagelse byting om, at Bennike Albertsen, præst af cistercienserordenen, har skødet al sin ret i Henze Finkes gård i Slagelse til dronning
Margrete.
Original i rigsarkivel.

i Niels Bosen, foged i Slagelse, broder Niels, abbed i Sorø, broder
Georg, præst i Antvorskov, Torben Nielsen, sognepræst ved den hel
lige jomfrus kirke i Slagelse, Andreas, borgmester, Albert Rive, Esger, rådmænd, og Bennike Fløgelrem (til alle, der ser dette brev,) hilsen med
Gud.
Vi bekendtgør for alle, at vi i det Herrens år 1399 har været til stede på
vort byting i Slagelse mandagen næst efter den hellige jomfru Marias
undfangelsesdag1) i nærværelse af flere troværdige og har set og hørt, at
en vis broder Bennike Albertsen, præst af cistercienserordenen, til nær
værende brevviser, den højbårne fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds
nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor nådige frue, har skø
det, overdraget og til hendes hånd til evig og retmæssig besiddelse over
draget al besiddelse, ejendomsret og rettigheder, som man vidste, at han
nogensinde havde i den gård, som Henze Finke sidst boede i, for fuld
pris og rede penge, som han allerede havde modtaget efter sin vilje, og
hvoraf overhovedet intet stod tilbage. Som følge heraf forpligtede han sig
selv og sine arvinger til at hjemle vor højbårne fru dronningen, hendes
arvinger og efterfølgere eller den, som hun ønsker at overdrage nævnte
gård til, nævnte gods og rettigheder tillige med alle dets tilliggender,
intet undtaget, og til at fritage dem for krav fra hvem som helst. Givet i
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det Herrens år (1399) på dag og sted som ovenfor under vort segl til for
sikring og vidnesbyrd om det forud omtalte.
1) 8. december.

1399. 17. december. Sjællands landsting.

147

Tingsvidne af Sjællands landsting om, at hr. Bertold van Osten, ridder, og
hans hustru fru Ingeborg har skødet gods i Evetofte og Hågendrup til dron
ning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Lars, abbed i Ringsted,
Tue Galen, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen, Erik Bydelsbak, Tyge Bas
se og Henrik Jensen af Kragerup, riddere, Peder Nielsen af Vollerup,
Hartvig Tralow, Ove Steg og Peder Jensen af Vinderup, væbnere, alle vi
foran skrevne hilser alle nulevende og fremtidige evindelig med vor Her
re.
Vi gør vitterligt med dette vort åbne brev, at år 1399 efter vor Herres
fødsel tamperonsdag inden jul fremstod på Sjællandsfar landsting i vor
og flere gode mænds nærværelse hr. Bertold van Osten, ridder, og hans
hustru fru Ingeborg, som er hr. Niels Agesen af Karsholms datter, og skø
dede, afhændede og oplod med deres frie og gode vilje og med Peder
Nielsen af Husøns, fornævnte fru Ingeborgs broders, råd, frie vilje og
samtykke, og som da var til stede der sammen med flere af hendes ven
ner og frænder, fra dem og deres arvinger til vor nådige frue, dronning
Margretes hånd, og hvem hun vil tilstå og overlade det uigenkaldeligt til
evig besiddelse dette efterskrevne gods, som er tre bol jord i Evetofte på
Halsnæs, som giver halvanden øre skyld ifølge overenskomst, ligeledes en
gård i Hågendrup på Halsnæs, hvortil der ligger to gårdsæder, som nu
giver fem pund korn i skyld, alt dette nævnte gods med agre, enge, sko
ve, fiskevand, græsgange og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget,
og alle og enhver af det fornævnte gods’ tilliggender, intet undtaget,
hvad det end kaldes eller er, hvilket altsammen var lovligt lovbudt. Dette
skødede, afhændede og oplod fornævnte hr. Bertold og fru Ingeborg til
vor nådige frue, dronning Margrete, og hvem hun vil tilstå det og over
lade det til, uigenkaldeligt til evig besiddelse med hendes fornævnte bro
ders, venners og frænders råd og vilje, som fornævnt. Nævnte hr. Bertold
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og fru Ingeborg og nævnte Peder Nielsen, hendes broder, samt flere af
hendes venner og frænder erkendte, at de allerede tidligere var blevet fyl
destgjort for det foranskrevne, så at de var fuldstændigt og helt tilfredse.
Nævnte fru Ingeborg, nævnte Peder Nielsen, hendes broder, og hr. Stig
Pedersen, hendes moders søstersøn, samt flere af hendes venner og fræn
der erkendte, at fuldstændig og hel betaling allerede var blevet lyst og vist
for hende, og nu på denne dag lystes og vistes den til nævnte landstings
vidne, så at de alle var fuldt ud tilfredse. Og hendes broder, nævnte Peder
Nielsen, samt hr. Stig Pedersen og jeg fornævnte Tue Galen, hr. Anders
Pep og flere af hendes venner og frænder erkender, at alt dette foran
skrevne gods tilfaldt hende med rette ved hendes retmæssige søskende
skifte efter hendes faders død, så at disse fornævnte og flere af hendes
venner og frænder erkendte, at de lang tid forinden havde foretaget
deres skifte, og fornævnte Peder Nielsen, hr. Stig Pedersen og flere af
hendes venner og frænder frasagde sig alle rettigheder, de kunne have i
dette foranskrevne, både gårde og gods, og at de eller deres arvinger hel
ler ikke i fremtiden skulle have nogen rettighed deri. Nævnte hr. Bertold
og fru Ingeborg forpligtede sig og deres arvinger tydeligt til over for det
te landstings vidne at fri og hjemle vor fornævnte nådige frue, dronning
Margrete og hvem, hun vil tilstå det og overlade det alt det fornævnte
hver især, sådan som landets lov foreskriver. Til større sikkerhed og sandt
vidnesbyrd om, at alting er sket således, og at vi i alle henseender har set
og hørt det, sådan som foran står skrevet, lader vi fornævnte Jens Gyrstinge, Lars, abbed i Ringsted, Tue Galen, Johan Olufsen, Bjørn Olufsen,
Erik Bydelsbak, Tyge Basse og Henrik Jensen af Kragerup, riddere, Peder
Nielsen af Vollerup, Hartvig Tralow, Ove Steg og Peder Jensen af Vinderup, væbnere, med vor vilje og vort vidende vore segl hænge under
dette brev, som er givet år og dag, som fornævnt.

1399. 19. december. Sorø.

148

Dronning Margrete fartener hr. Bertold van Osten og hans hustru fru Inge
borg på livstid med kronens gods i Sonnerup, Kregme og Tollerup på Halsnæs
med al kongelig ret.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Margrete, med Guds nåde Valdemar Dannekonges datter, beken
der med dette vort åbne brev, at vi for den trofaste tjeneste, som hr.

V
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28. december 1399

Nr. 149

Bertold van Osten hidtil har gjort og også i fremtiden trofast skal gøre for
os og vor søn kong Erik, samt for den specielle kærlighed og det venskab,
som vi har fundet hos ham og hans hustru, fru Ingeborg, har vi tilstået
dem og overladt dem i deres livstid med al kongelig ret vort gods i Sonnerup i Kregme og i Tollerup på Halsnæs, hvilket er så meget som han
indtil nu har haft af os i de nævnte byer. Vi forbyder ihærdigt under trus
sel om tabet af vor nåde og gunst, at nogen i nogen henseende hindrer
dem heri, således som det står skrevet foran. Givet i Sorø i det Herrens år
1399 fredag efter jomfruen sankt Lucias dag1) under vort sekret sammen
med de velbyrdige mænd, den ærværdige hr. Peders, biskop i Roskildes,
og hr. Jens Andersens, ridders, segl til vidnesbyrd om det foranstående.
1) 13. december.

1399. 28. december. S. Pietro i Rom.

149

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der rækker en hjælpende hånd til opførel
sen af det kapel i skoven i Klusris i Slesvig stift, som præsten Ludolf Swerk og
lægmanden Wilhelm Uterlyre agter at indstifte til ære for Vor Frue, sankt
Augustin og sankt Birgitta, og som senere, når det er opført, besøger det, 4 år
og 4 kvadragener af den dem pålagte kirkebod.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne, der
får dette brev at se, hilsen og apostolisk velsignelse.
Himmelåndens indgydelse vækker og tilskynder dem til hellige hand
linger, som i foragt for denne verdens skrøbelige nydelser ved at bort
skænke deres legemer, som altid kræver det jordiske, bereder sig på at
elske den Gud over alt og det evige liv og vende verdens rigdomme ryg
gen, for at de efter afslutningen af dette liv, som bør kaldes den ulykkeli
ge død, kan nyde de helliges salighed i himlene. For at disse altså, som
ser hen til det evige, kan have et ensomt sted til at yde Gud tjeneste, fri
taget for verdens snarer, og hjerterne helt og holdent optaget af og ret
tet mod Gud, bør skove og lundenes huler udpeges for sådanne, for at de
kan bekræfte de ægte bønner og faster med sindenes ligevægt, at de ikke
skal føres fra tomheden i den verden, der drager menneskeslægten til sig,
på afveje, men funkle således ved hellige gerninger, at de ægger og til
skynder alle troende kristne til at yde almisser og vil finde det apostoliske

B

Nr. 150

28. december 1399

142

sæde nådigt med overdragelse af begunstigelser og opmuntrer og vinder
disse troende kristne for ydelse til bygningsfonds ved de kirker, der skal
indstiftes, og almisser til fromme stiftelser. Da derfor vore elskede sønner
Ludolf Swerk, præst i Lübeck stift, og Vilhelm Uterlyre, lægmand, således
som vi har hørt, agter at føre et eneboerliv og foreslår at indstifte et kapel
til ære for og under navn af helgenerne jomfru Maria, Augustin og enken
Birgitta i en skov, kaldet Klusris, Slesvig stift, og da fornævnte Ludolfs og
Vilhelms midler ligeledes ikke er tilstrækkelige til opførelsen af dette
kapel, hvorfor de vides at behøve de troende kristnes støtte til denne
opførelse i udstrakt grad, beder, påminder og opfordrer vi Eder alle ind
trængende, idet vi pålægger Eder til forladelse for Eders synder, at I af
det gods, der er overdraget Eder af Gud, udreder Eders kærligheds vel
komne hjælp og almisser til denne opførelse, for at dette kapel kan
opføres på passende måde ved denne Eders understøttelse, og I ved den
ne og andre gode gerninger, som I udretter efter Guds indgivelse, kan nå
til lyksalighedens evige glæder. Thi vi eftergiver barmhjertigt i tillid til
den almægtige Guds barmhjertighed og hans hellige apostle Petrus’ og
Paulus’ myndighed alle, der oprigtigt angrer og bekender deres synder,
og som rækker en hjælpende hånd til dette eller i øvrigt yder bøger eller
kalke eller andre almisser sammesteds og hvert år fromt besøger nævnte
kapel, når det er bygget, på sankt Marias, sankt Augustins og sankt Bir
gittes festdage, fire år og lige så mange kvadragener af den dem pålagte
kirkebod, hvilke vi strengt forbyder bliver eftergivet af almisseindsamle 
re, idet vi erklærer, at de savner kraft, hvis der handles anderledes. Men
det er vor vilje, at dette brev ikke skal have nogen styrke eller betydning,
hvis i øvrigt en anden benådning, som skal vare til evig tid eller til et
bestemt, endnu ikke forløbet tidspunkt, er tilstået af os til dem, der i
øvrigt rækker en hjælpende hånd til denne opførelse eller iøvrigt udre
der fromme almisser sammesteds. Givet ved S. Pietro i Rom den 28.
december i vort ellevte (pontifikats) år.

150

1399. 28. december. Lübeck.

Provst Nicolaus vom Werder i Lübeck, kollektor af afkastninger og afgif

ter, der skyldes det apostoliske kammer i kirkeprovinsen Bremen og
desuden i stæderne og stifterne Verden, Kammin og Slesvig, kvitterer
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Uvis dag 1399

Nr. 151

Ebstorf kloster for seks mark lybsk, som blev indsamlet til gengæld for benåd
ninger, samt otte mark lybsk i annater.
Original i Ebstorf.

1399. Uvis dag.

151

Hr. Barnum Eriksen pantsætter sit gods i Bjerre og Hatting herreder til hr.
Jens Eskilsen for en gæld på 10 lødige mark.
Original på dansk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for fremtidige og nulevende, at jeg Barnum
Eriksen, ridder, med dette mit åbne brev erkender at være den vel
byrdige mand hr. Jens Eskilsen, ridder, 10 lødige mark skyldig i hvide
penge, som er gyldige og gængse, og som man kan fyldestgøre en anden
med og i ingen anden værdi at skulle udrede fuldt ud nu til førstkom
mende sankt Mikkels dag1). Skulle det ske, at jeg svigtede med betalin
gen af de ti lødige mark til den foromtalte sankt Mikkels dag1), så
pantsætter jeg ham mit gods i Bjerre herred, hvilket er en gård, som kal
des Bjerregård med et vandmøllested, noget gods i Daugård og noget
gods i Stouby sogn og alt mit andet gods, hvor det end er beliggende i
Bjerre herred, med alle deres tilliggender af ager, eng, græsgang, fiske
vand og skov, vådt og tørt, intet undtaget, alt det gods, der hører dertil
med hvad navn det end nævnes, på den forud aftalte betingelse at for
nævnte hr. Jens Eskilsen skal have det foromtalte gods i sin værge og til
sin nytte med landgilde, tjenesteydelser og afgrøde og oppebære det år
efter år, indtil godset på lovlig vis bliver indløst af mig eller mine arvin
ger fra ham og hans arvinger. Fremdeles forpligter jeg mig til sammen
med mine arvinger at hjemle og fri ham og hans arvinger det foromtal
te gods og til at indestå for krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd om
denne pantsættelse hænger jeg (mit segl under) dette brev sammen med
segl tilhørende de gode mænd, hr. Jens Due, ..... 2) og Herman Eriksen,
væbner. Givet i det Herrens år 1399 dagen efter..... 3).

D

1) 29. september. - 2) lakune i forlægget som følge af beskadigelse. - 3) datoen mang
ler som følge af beskadigelse.

Nr. 152
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1399
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1399.

Mads Halfdansen skænker sit gods til Løgum kloster til afholdelse af en
årtid.
Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1399 ..... På det tidspunkt skænker Anders og Lars Tro
dsen1) og Mads Halfdansen deres gods til Løgum kloster til årtider.

I

1) dette gengiver nr. 203.

153

1399.

Brevudtog af Hamsfort vedrørende Odense.
Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1399 ..... På Fyn lever Mogens Andersen, prætor, d.v.s.
landsdommer1), Oluf Sture, væbner, Jakob Stigsen i Odense, Jens Klementsen, som senere blev borgmester, Anders Jensen, Jens og Bent
Eggertsen, velfortjente af franciskanerne.

I

1) dansk ord i Hamsforts latinske tekst. Som allerede påpeget af W. Christensen, Dansk
Statsforvaltning 702, note 2, er det næppe sandsynligt, at Mogens Andersen var lands
dommer på Fyn i 1399, da Jens Pedersen nævnes som sådan i perioden 1396-1407.

154

1399

Næstved sankt Peders kloster indløser noget gods, der var pantsat til de speo
dalskes hus i Aderup.
Næstved klosters registratur (1528).

Abbeden indløste for 15 mark sølv noget gods, nemlig 12 øre skyldIk jord, som af klostret var pantsat til de spedalskes hus i Aderup.
1399.
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1399

Ridderen Jens Rud overlader en gård i Særslev til Næstved sankt Peders klo
ster.

145

1399

Nr. 158

Næstved klosters registratur (1528).

ens Rud, ridder, overlod os en gård i Særslev i Sønder-herred med
gårdsædegårde (kaldet) ‘gårdsæde’1) til lise for sin og sine slægt
ninges sjæle. 1399.

J

1) dansk ord i den latinske tekst.

1399.

156

Hr. Jens Due pantsætter fire gårde i Lackalånga og en i Fuglie til Lars
Jensen, dekan i Roskilde.
1. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

t pantebrev, som Lars Jensen, dekan i Roskilde, har fået af Jens Due
for 10 lødige mark, som (Jens) Due skyldte ham, hvorfor denne
pantsatte ham alt sit gods i Lackalånga, hvilket består af fire gårde. Frem
deles en gård i Fuglie. Givet 1399.

E

2. Udkast til Skån ebrevsfortegn elsen.

ars Jensen, dekan i Roskilde, har af Jens Due, ridder, fået fire gårde i
_J Lackalånga og en gård i Fuglie med møllested i pant for 10 lødige
mark i gode rede penge tilligemed 125 lybske mark på den betingelse, at
hvis fornævnte (Jens) Due ikke indløste sit gods inden påskedag, så skul
le det tilhøre dekanen. 1399.

1

1399. Plön.

157

Gerhard, hertug af Slesvig, greve af Holsten, Stormarn og Schauenburg
tager klostret i Reinfeld under sin beskyttelse og bekræfter de til klostret tidlige
re givne privilegier.
Reinfeld klosters registratur (1582).

1399.

158

Kannikker i Lübeck og Slesvig samt nogle riddere mægler forlig mellem her
tug Gerhard 6. af Slesvig og biskop Johan af Slesvig.
Registraturnotitser på lysk i rigsarkivet.

a:

remdeles to enslydende dokumenter, i hvilke hr. Gerhard, hertug af
Slesvig, og Johan, biskop af Slesvig, samdrægtigt har udset og enigt

F

Nr. 160

1399

146

valgt nogle kannikker i Lübeck og i Slesvig og nogle riddere som deres
mæglere i de tvistigheder, der overalt var opstået mellem dem, og ved dis
ses hjælp er blevet retsligt forligt.
b:

o enslydende dokumenter, hvori der står skrevet, at biskop Johan af
Slesvig har måttet gøre indsigelse mod hertug Gerhard af Slesvig,
fordi denne på ubillig vis har bagtalt1) ham ved det pavelige og kejserli
ge hof. Givet 1399.

T
c:

o enslydende dokumenter om biskop Johan af Slesvigs indsigelse,
som han har måttet gøre mod hertug Gerhard af Slesvig, fordi den
ne på ubillig vis havde bagtalt1) ham ved det pavelige og kejserlige hof.
1399.

T
d:

igeledes har biskop Johan af Slesvig måttet gøre indsigelse mod hertug
J Gerhard af Slesvig, fordi denne har bagtalt1) ham ved det pavelige
og kejserlige hof.

L

1) forlægget har angegeben. Om striden mellem biskop Johan af Slesvig og hertug Ger
hard 6. af Slesvig jf. Esben Albrectsen, Herredømmet over Sønderjylland 248 fif.
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1399.

Prior Stephanus og generalkapitlet for karteuserordenen delagtiggør i brev til

den berømmelige fyrste og herre, den gudhengivne hr. Gerhard, den
højsindede hertug af Slesvig denne og dennes hustru, fru Elisabeth, i orde
nens gode gerninger som tak for indstiftelsen af karteuserklostret i Ahrensbök.
Original i Slesvig.

160

1399.

Hamburgs kæmnerregnskab.
Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg.

il rejser: 11 pund til hr. Didrik..... , der gik hertugen af Slesvig i
møde...... 26 1/2 pund 2 skilling 3 penning til de herrer Kristian Rit
ter og Johan Hoyers, til landet Danmark.

T
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1399

13991).

Nr. 163

161

Gese, Johan v. d. Molens hustru, pantsætter sine badesteder i Falsterbo til sin
søn Henrik Kolerfor 250 mark.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

ese, Johan v. d. Mölens hustru, tilforordnede med samtykke af sine
nærmeste og sine venner Henrik Koler, hendes søn, sine steder i
Falsterbo til en sjettedel slagterbod for 250 mark, og nævnte Henrik skal
oppebære frugter og indtægter af disse steder, så længe disse steder for
bliver pantsatte til ham.

G

1) indførelsen er den 5. på siden, der som overskrift har I det Herrens år 1399.

13991).

162

Hr. Nicolaus Segefrid ogJohan Volmershusen, forstandere for helligåndshu
set i Stralsund, køber et halvt bodested i Falsterbo blandt slagterboderne af
Bernhard Wardenberg.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

orstanderne for helligåndshuset, nemlig de herrer Nicolaus Segefrid
og Johan Volmershusen, købte til nævnte hus’ hånd af Bernhard
Wardenberg hans halve bodested i Falsterbo blandt slagterboderne, hvil
ket sted samme Bernhard havde købt af Johan Cinxst og hans søn Nico
laus Cinxst, hvorom der ovenfor i denne bog indeholdes omtale2).

F

1) indførelsen er den 6. på siden, der som overskrift har I det Herrens år 1399. - 2) jf.
1397, DRB. IV 6 nr. 438.

1399.

163

Fikke Moltke skøder alt det gods, han fik efter sin fader Konrad Moltke, til
dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev af Fikke Moltke, gamle Konrad Moltkes søn, hvor
med han skødede og afhændede for sig og sine arvinger til dronning
Margrete og hendes arvinger til evig besiddelse al den arv og ejendom,

F

Nr. 164

1399
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som han fik efter sin fader i købegods, pantegods eller anden rettighed,
rørlig eller urørlig, sammen med alt det gods og (de) åbne breve, som
han havde fået efter Johan Mokkes af Torbenfelds død uden nogen som
helst undtagelse, hvor det end måtte være ham tilfaldet i Danmark. Givet
år 1399.

164

1399.

Brødrene Jens og Palle Pek skøder to gårde i Kåbilt til hr Abraham Brodersen.
Kalundborgske registratur (1551).

fremdeles brødrene Jens Peks og Palle Peks brev, hvormed de skøder
_ to gårde i Kåbilt til hr. Abraham Brodersen som ejendom. 1399.

165 = 32

1399. = 1399. 17. marts.

Brødrene hr. Anders Olufsen af Næsby og hr. Jens Olufsen af Gundestrup
skøder deres rettighed i Gyrstinge til kronen.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et brev, at hr. Anders Olufsen af Næsby og hr. Jens Olufsen
af Gundestrup, brødre, begge skøder til biskop Peder af Roskilde på
kongens og kronens vegne al den rettighed og ejendom, som de har i
noget gods i Gyrstinge i Alsted herred til evig besiddelse. Givet år o.s.v.
1399.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Anders Olufsens skødebrev til biskop Peder på sit gods i
Gyrstinge.

F
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1399.

Palle Jensens gavebrev på jord på Hårby mark.
Skanderborgske registratur (1606).

ialle Jensens gavebrev på latin på al hans jord på Hårby mark. Givet
1399.
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1399

Nr. 171

1399.

167

Hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg bekender, at han har Alling klosters gods i Ans
i sit værn.
Alling klosters registratur (1580).

r. Jens Nielsen af Aunsbjergs latinske brev på pergament, hvormed
han bekender, at han havde klostrets gods i Ans i sit værge. 1399.

H

1399.

168

Hr. Jens Gyrstinges brev om gods på Sjælland.
Maribo klosters registratur (1624).

1399.

169

Skødebrev til hr. Jens Due på arvegods i Skåne.
Maribo klosters registratur (1624).

i^kødebrev til hr. Jens Due på noget arvegods i Skåne. 1399.

1399. Sjællands landsting.

170

Landstingsvidne om Jens Bentsens testamente.
Roski Idegårds registratur (omkr. 1570).

t brev udstedt på Sjællandsfar landsting angående Jens Bentsens
testamente, hvori han har givet sin søn Bo Jensen 20 mark sølv og
derfor pantsætter ham sit gods i Fakse herred. Givet 1399.

E

1399.

171

Broder Mads og klostersamfundet i sankt Peders kloster i Næstved skøder
deres part af Sørup, Ravnsbjerg, Nørre-Tvede og Paddeborg til biskop Peder af
Roskilde.

Nr. 172

1399

150

Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

kødebrev udstedt af broder Mads og det menige konvent i sankt
Peders kloster i Næstved, hvormed de tilskøder biskop Peder af Ros
kilde og hans efterkommere al deres del i Sørup, Ravnsbjerg, Nørre-Tvede, Paddeborg og Paddeborg fang, og derimod skal klostret være fritaget
for den læst hvede, som blev givet til biskopsbordet. 1399.

S
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1399.

Biskop Peder af Roskilde eftergiver Næstved sankt Peders kloster en læst hve
de til gengæld for gods i Sørup, Ravnsbjerg, Tvede og Paddeborg.
Næstved klosters registratur (1528).

iskop Peder af Roskilde eftergav klostret en læst hvede, som brødre
ne var skyldige at betale årligt til gengæld for gods i Sørup, Ravns
bjerg, Tvede og Paddeborg. 1399.

B
173

1399.

Hr. Jens Due pantsætter sit gods i Kongsted til biskop Peder i Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

r. Jens Due, ridder, pantsætter biskop Peder af Roskilde sit gods i
Kongsted i Fakse herred med mere gods. Dersom det ikke blev
indløst til en fastsat dag, der var næstfølgende sankthansdag, skulle han
skøde ham det. 13991).

H

1) hertil eller til nr. 169 knytter sig notitsen i Niels og Otto Krags våbenbog i RA.: Hr.
Jens Due, ridder, med en tegning af Duevåben under segl.
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1399.

Hr. Anders Olufsen af Tystofte skøder to gårde i Tåstrup Valby og to gårde i
Reerslev til biskop Peder af Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

151

1399

Nr. 178

r. Anders Olufsen af Tystoftes, ridders, skødebrev til biskop Peder
på to gårde i Tåstrup Valby i Høje Tåstrup sogn (og) to gårde i
Reerslev i Tune herred. 1399.

H

1399.

175

Mads Jakobsen Skrædder giverJakob Brun fuldmagt til at afhænde det gods,
der var tilfaldet ham på hans hustrus vegne.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ads Jakobsen Skrædders fuldmagtsbrev givet Jakob Brun, at han må
afhænde det gods, rørligt og urørligt, der var tilfaldet ham på hans
hustrus vegne. Givet 1399.

M

1399

176

Jens Pallesen skøder sit gods i Flakkebjerg herred med undtagelse af Stigsnæs
til hr. Zabel Kerkendorp.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ens Pallesens skødebrev til hr. Zabel Kerkendorp på alt sit gods i Flak
kebjerg herred med undtagelse af det i Stigsnæs. 1399.

J

1399.

177

Peder Svendsen pantsætter en gård i Tornemark til Peder Lang.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

eder Svendsens pantebrev givet Peder Lang på en gård i Tornemark
for 12 mark sølv. Givet 1399.

P

1399.

178

Jens Due oplader sit gods i Høje Tåstrup til sorte Klaus.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ens Dues brev, i hvilket han oplader sorte Klaus sit gods i Høje Tåstrup
med al rettighed. Givet 1399.

Nr. 179

1399
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1399.

179

Peder Dene pantsætter sit gods i Erdrup tilJakob Olufsen.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

eder Denes pantebrev til Jakob Olufsen på hans gods i Erdrup for 6
mark sølv. 1399.

P

1399.

180

Mads Skrædder skøder sit gods i Hvidovre, Brøndbyøster og Tåstrup Valby
til biskop Peder i Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

M

ads Skrædder har skødet biskop Peder alt sit gods i Hvidovre og i
Brøndbyøster, i Tåstrup Valby i Lille herred. 1399.

1399.

181

Mikkel Smek har skødet alt sit gods i Hvidovre til biskop Peder.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ikkel Smek har skødet biskop Peder alt sit gods i Hvidovre og andet
steds, hvor det findes. Givet 1399.

M
182

1399.

Jens Olufsen af Ledøje skøder sin gård i Tordrup til biskop Peder af Roskil
de.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ens Olufsen af Ledøje skøder biskop Peder sin gård i Tordrup i Sølle
rød sogn. 1399.

J
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1399

Nr. 186

1399.

183

Bent Unger skøder sit gods i Brøndbyøster, Hvidovre og Tåstrup Valby til
biskop Peder af Roskilde.
Roskilde^årds registratur (omkr. 15 70).

ent Unger har skødet biskop Peder sit gods i Brøndbyøster, i Hvid
ovre og i Tåstrup Valby i Lille herred. Givet 1399.

B

1399

184

Mikkel Nielsen Smek skøder sit gods i Kettinge tilJakob Brun.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

M

ikkel Nielsen, kaldet Smek, har skødet Jakob Brun sit gods i Ket
tinge. Givet 1399.

1399.

185

Abbed Salonion i Esrum under biskop Peder i Roskilde gods i Lynge(-Kronborg) herred mod en årlig afgift.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

Abbed Salomon i Esrums skriftlige samtykke i, at noget gods i Lynge
1JL (-Kronborg) herred, i Nyrup, Toelt, Rørtang, Flynderup, Langerød
og Holgestrup, var undt biskop Peder i Roskilde mod en årlig betaling og
afgift. År 1399.

1399.

186

Niels Bille lejer Antvorskov klosters gods i Årslev.
Antvorskov klosters registratur (1607).

iels Bille, væbner, lånte prioren i Antvorskov 13 mark sølv, for hvil
ke klostret undte ham al dets gods i Årslev i Slagelse herred og fjer
departen i en mølle, der kaldes Årslev mølle, beliggende i Løve herred til
leje i hans og hans hustrus levetid for 5 pund korn i årlig afgift. 1399.

N

Nr. 187

187

1399
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1399

Peder Finkenoge afhcender sit gods i Bøstrup til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

)eder Finkenoge afhændede alt sit gods liggende i Bøstrup til prioren
- i Antvorskov. 1399.

188

1399

Katenne, enke efter Eskil Falk, oplader Bøstrup til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

~T aterine, Eskil Falks enke, oplod igen til klostret Bøstrup, som klost-

Jk. ret havde givet hende livsbrev på. 1399.

1399.

189

Mads Mikkelsen, borger i Næstved, giver sin rettighed i en gård i Førslev til
Antvorskov Kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

M

ads Mikkelsen, borger i Næstved, gav og skødede på sin broder
Oluf Mikkelsens begæring al sin del og rettighed i en gård i Førs
lev til klostret. År 1399.

190

1399

Peder Ebbesen i Ting-Jellinge giver to ørtugjord i Forlev til Antvorskov klo
ster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

eder Ebbesen i Ting-Jellinge sammen med noget af sin slægt gav og
skødede to ørtugjord i Forlev til Antvorskov. 13991).

P

1) en udateret vidisse af brevet, udfærdiget af rigens kansler, er registreret efterfølgen
de i klostrets registratur.
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1399

Nr. 193

1399.

191

Peder Nielsen af Vollerup lejer en gård i Gimlinge af Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

eder Nielsen af Vollerup bekender at have en gård i Gimlinge med
dens tilliggende, to ørtugjord, til leje af klostret, hvoraf gives årligt
en skilling grot til Gimlinge kirkes bygning og fire pund korn årligt til
klosteret. 1399.

P

1399.

192

Barnum Eriksen og hans hustru optages i Antvorskov kloster og skænkerfor
skelligt gods til klostret for deres underhold.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ens, prior i Antvorskov, optog Barnum Eriksen og hans hustru i hospi
talet, og de gav til klostret til evig besiddelse for deres underhold i
deres levetid to gårde i Kvarmløse i Merløse herred, hver af dem giver
en ørtug korn årligt i landgilde. Fremdeles deres gods i Knabstrup, der
giver seks pund korn i skyld. Endvidere to gårde i Kagerup, der begge
giver en tønde smør i skyld. Endvidere en gård i Hjembæk i Tuse herred,
der giver en ørtug korn i skyld. Endvidere to gårde i Jyderup, der giver
en tønde smør i skyld. Endvidere en gård i Stokkebjerg, der giver en halv
tønde smør i skyld, og en ødegård sammesteds, der kaldes Søgård. Frem
deles en ødegård i Arnakke. Fremdeles en ødegård i Dramstrup i Mer
løse herred, der giver en læst korn i årlig skyld. Endvidere alt deres gods
i Høng i Løve herred. Fremdeles alt deres gods i Hemmeshøj i Slagelse
herred. 1399.

J

1399

193

Væbneren Niels Pedersen af Store-Lyngby sælger sin rettighed i Askegård til
Jakob Mortensen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

iels Pedersen af Store-Lyngby, væbner, solgte fornævnte Jakob Mor
tensen al sin rettighed i fornævnte gård1). 1399.

N

1) Askegård i Oreby, jf. DRB. IV 6 nr. 716.

Nr. 194

1399
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1399.

Knud Wotehus lejer Antvorskov klosters gods i Undløse og Søndersled på livs
tid.
Antvorskov klosters registratur (1607).

nud Wotehus’ brev, i hvilket han bekender at have klostrets gods i
. Undløse og Søndersted i Merløse herred til leje i sin levetid for tre
læster og to pund korn i årlig afgift. Ar 1399.

K

1399

195

Vidisse af kong Valdemars låsebrev til hr. Jens Povlsen på Jersore.
Antvorskov klosters registratur (1607).

igens kanslers vidisse af fornævnte brev1). 1399.
1) Jf. 1353, DRB. III 4 nr. 79.

196

1399. Skam herredsting.

Tingsvidne, at Jersore ligger til Dalum kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

T11 tingsvidne af Skam herredsting indeholdende, at Jersore gods med
dets tilliggender ligger til Dalum kloster. 1399.

197

1399

Ivan Radmarstorp pantsætter en gård i Rostrup til Anders Mikkelsen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

fornævnte Ivan Radmarstorp skyldte Anders Mikkelsen syv mark, hvor_ for han pantsatte ham en gård i Rostrup. Ar 1399.
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1399

Nr. 202

1399.

198

Peder Hansen, borger i Slagelse, skøder sin ejendom i Skanør til Antvorskov
kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

eder Hansen, borger i Slagelse, har skødet al sin hovedlod og part i
hvad jord og ejendom, som han har i Skanør, til klostret. Ar 1399.

P

1399.

199

Hoslev var pantsat til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

oslev var pantsat til klostret. 1399.

1399.

200

Antvorskov kloster bortlejer Hoslev.
Antvorskov klosters registratur (1607).

J J oslev blev lejet ud af klostret. 1399.

1399.

201

Niels Hak indgiver sig i Antvorskov kloster med alt sit gods.
Antvorskov klosters registratur (1607).

E

t pergamentsbrev, at Niels Hak har indgivet sig i Antvorskov kloster
med alt sit rørlige og urørlige gods. Ar 1399.

1399.

202

Kong Erik 7. af Pommern giver en del af sin tiende til helligåndshuset i
Fåborg.
Efter tryk i Schrøder, Meddelelser om Fåborg.

Nr. 203

[1399]
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ong Erik af Pommerns brev, givet 1399, af det indhold, at han giver
. helligåndsklostret1) noget af sin tiende og rettighed.

K

1) helligåndsklostret i Fåborg oprettedes 1477, men det må antages, at der tidligere her
har eksisteret et helligåndshus, jf. Aa. F. Blomberg, Faaborg Bys Historie I 22.

203

[1399]1).

Anders Troelsen af Dyrborg skænker abbed og menige konvent i Løgum klo
ster gården Trælborg og alt det gods på Kløjing mark, som han og hans broder
Lars besad, mod, at han og hans hustru må blive begravet i klostret.
Ufuldstændig afskrift i Løgumbogen.

A nders Troelsen af Dyrborg, Brede sogn, til alle, der ser dette brev,
xX. hilsen evindelig med Gud.
Eftersom såvel menneskets hukommelse er skrøbelig, som menneskers
liv ligeledes er forgængeligt, og intet af alt det, som mennesket besidder,
følger det efter døden undtagen dets gerninger, så vil jeg, at det med det
te brev skal være klart for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til bod for
min sjæl og ligeledes for min broder Lars Trodsens, salig ihukommelse,
og desuden for min elskede ægtefælle Edles og alle andres, som er af vor
slægt, frit, af egen drift, fuldt ud og uigenkaldeligt og med samtykke her
til af min fornævnte ægtefælle og ligeledes af mine andre venner uden
vederlag for Guds skyld har ihænde givet de ærværdige herrer abbeden
i Løgum kloster og menige konvent sammesteds min gård, kaldet
Trælborg, i nævnte Brede sogn og ligeledes alt vort gods, som enten jeg
eller min broder Lars besad på Kløjing mark, Nørre-Løgum sogn, med
alle dets tilliggender, vådt og tørt, intet undtaget, at overgive samme til
from almisse og fornævnte kloster til evindelig besiddelse, tilmed da
nævnte abbed og menige konvent har lovet på deres tro, at de skal føre
vore legemer, nemlig mit og min fornævnte hustrus, når Gud måtte kal
de os bort fra dette liv, med sig til begravelse i dette kloster, idet de vil
gøre for os det samme som for to af deres brødre, der forlader dette liv,
når Gud kalder, om dette måtte være vor vilje på vort yderste. Og for at
fornævnte gave, der så lovformeligt og gavmildt er skænket samme klo
ster, skal være urokkelig til evig tid og aldrig tilbagekaldes, giver jeg fra
nu af på egne og alle mine arvingers vegne afkald på den ret eller de fak
tiske forhold2), som på nogen måde måtte kunne afsvække nævnte gave,

159
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Nr. 206

eller på nogen måde kan lægge sig hindrende i vejen for eller rejses imod
den. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende mine
andre venner, hvis navne er anført nedenfor, hængt under dette
brev..... 3).
1) angående dateringen, jf. nr. 152. - 2) jf. DRB. II 1 nr. 22 note 2 og II 5 nr. 90 note 2.
- 3) dateringen mgl. i Løgumbogen.

[1399-1408]1).

204

Klage over Peder Sommers lovhævd på skel mellem Pårup og Salten.
Skanderborgske registratur (1606).

E

t klagebrev mod den lovhævd, som Peder Sommer af Pårup gjorde
(på skel) mellem Pårup og Salten.

1) Peder Sommer kan være identisk med den Peder Sommer af slægten Gedsted, som
første gang nævnes 1399 7. januar, nr. 4, og sidste gang 1408 1. september, jf. Gammel
danske Diplomer IV 96. Der er dog også en mulighed for, at han er af slægten Sommer af
Jylland, som vi har kendskab til i 15. årh. i Galten herred, men her kendes ingen med nav
net, jf. DAA. 1917 499, hvorfor notitsen må henføres til tiden mellem 1399 og 1408.

[1399-1413]1).

205

Hr. Anders Jakobsen Lunge af Egede kvitterer sin broder hr. FolmerJakobsen
Lunge for 100 lødige mark.
Registratur i rigsarkivet over hr. FolmerJakobsen Lunges breve.

Anders Jakobsen Lunge af Egede, ridder, giver sin broder hr. Folmer
Ik Lunge, ridder, kvittering for 100 lødige mark i penge eller for 100
nobler eller også for 200 lybske mark, således som hr. Folmers brev udvi
ser, og dermed lader han hr. Folmer være kvit for alle yderligere krav.
1) Anders Jakobsen Lunge skriver sig første gang til Egede 1399 29. juni, nr. 79. Folmer
Jakobsen Lunge levede endnu 1411 25. april, men var død 1413 4. april, jf. Gammeldan
ske Diplomer 2. rk. I 1 og 76.

1400. 8. januar.

206

Brødrene Eggert Itzehude og Gerhard Ketelhot skøder noget arvegods til dron
ning Margrete.

Nr. 207

12. januar 1400
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Vordingborgske registratur (1476).

remdeles skødede Eggert Itzehude og Gerhard Ketelhot, brødre,
dronning Margrete alt det gods, som var tilfaldet dem og givet dem
brev på af Henneke Glysing på hans hustrus, fru Katerines, vegne og på
fru Bekes vegne, som var hr. Pikard Smegers enke og fru Katerines
moder. Givet 1400 torsdag efter helligtrekongersdag1). Og i brevet næv
nes der intet gods ved navn.

F

1) 6. januar.

207

1400. 12. januar. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger Augustinus de Undinis, benediktinermunk fra
Spoleto og pavelig kapellan, personligt eller ved en eller flere andre at prædike
korstog mod tyrkerne i hele kirkeprovinsen Mainz og i rigerne Norge,

Danmark og Sverige og desuden i stifterne Lausanne, Bamberg, Meis
sen, Lübeck og Kammin og i alle andre stæder, byer, lande og steder,
der på enhver måde er underkastet vore ærværdige brødre ærkebi
skoppen af Mainz og hans til enhver tid værende lydbiskopper, og
bevilger dem, der tager korset eller yder passende bidrag, fuld syndsforladelse.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

208

1400. 12. januar. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. bemyndiger Augustinus de Undinis, benediktinermunk
fra Spoleto og pavelig kapellan, som skal prædike korstog mod tyrkerne i hele

kirkeprovinsen Mainz og i rigerne Norge, Danmark og Sverige og des
uden i stifterne Lausanne, Bamberg, Meissen, Lübeck og Kammin og
i alle andre stæder, byer, lande og steder, der på enhver måde er
underkastet vore ærværdige brødre ærkebiskoppen af Mainz og hans
til enhver tid værende lydbiskopper, til at lempe kravene om deltagelse i
korstoget og om ydelse af bidrag.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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13. januar 1400

1400. 12. januar. S. Pietro i Rom.

Nr. 210

209

Pave Bonifacius 9. bemyndiger Augustinus de Undinis, benediktinermunk
fra Spoleto og pavelig kapellan, der sendes til kirkeprovinsen Mainz og til

rigerne Norge, Danmark og Sverige og desuden til stæderne og stif
terne Lausanne, Bamberg, Meissen, Lübeck og Kammin i pavens og
romerkirkens anliggender, til at pålægge alle gejstlige myndigheder at støtte
ham eller hans udsendinge og efter opfordring sammenkalde gejstlighed og
menighed.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

1400. 13. januar.

210

Henrik Jensen, kannik i Roskilde, skøder en gård i Kirke Værløse til sankt
Magnus’ alter i Roskilde domkirke mod afholdelse af en ugentlig messe for hans
og hans forældres sjæle.
Original i den arnamagnceanske samling.

enrik Jensen, kannik i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
Jeg gør med dette brev vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg
til den glorrige martyr sankt Magnus’ alter i paven og martyren sankt
Lucius’ kirke i Roskilde efter moden overvejelse og egen drift, i levende
live giver og henlægger og med dette brev virkelig skøder og overgiver til
eje og evig besiddelse min gård i Kirke Værløse i Smørum herred, på hvil
ken en Povl Pedersen nu bor, og som giver en øre korn i årlig afgift, tilli
ge med dens tilliggender, alle og hvert enkelt, nemlig agre, enge, græs
gange, skove, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, med hvilken
benævnelse det end kan betegnes, således at den til enhver tid værende
indehaver eller vikar ved nævnte sankt Magnus’ alter hver uge til evige
tider skal forrette en messe til ære for den almægtige Gud og den højhel
lige jomfru Maria og alle helgener og til særlig bod for min og mine
forældres sjæle eller lade den forrette af en anden. Denne gård med alle
dens tilliggender forpligter jeg mig og mine arvinger med dette brev til
at frigøre og fri fornævnte alter og dets indehaver fra krav fra hvem som
helst, således som landets love kræver. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med seglene tilhørende de velbyrdige

H

Nr. 211

13. januar [1400]
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mænd, nemlig herrerne Niels Ovesen af Dronningholm, Bertold van
Osten, riddere, Peder Sten, Ove Steg, Peder Mortensen, væbnere, Jens
Nielsen og Jakob Pedersen, borgere i Roskilde. Givet i det Herrens år
1400 ottendedagen efter helligtrekonger.

[1400]1). 13. januar.

211

Johan v. Thorn meddeler de preussiske stader, at han efter mange besværlig
heder er ankommet til Lübeck, at stadernes udsendinge endnu ikke er ankom
met, og at fetaljebrødrenes styrke i Frisland øges fra dag til dag. Og så går her

åbenbar tale om, at der er sket skade fra sildeskibene under Frislands
kyst og under Danmark, men hvem de er, det kan jeg endnu ikke vide;
sikkert er en god del af dem kommet herover, som man her visselig
siger.
Original på tysk i Thom.

1) Johan v. Thorn deltog som de preussiske slæders udsending i forhandlingerne i
Lübeck 1400 2. februar, jf. nr. 224.

212

1400. 21. januar. Ringsted.

Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Annisse gård, by og mølle med tilO
liggende jorder samt alt andet gods, som hr. Niels Agesen af Karsholm havde
ejet på Sjalland, var blevet lovbudt på landstinget og derpå tilskødet dronning
Margrete på lovlig vis.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, broder Lars, abbed i
Ringsted kloster, Johan Moltke af Bavelse, Anders Olufsen af Næsby,
som er riddere, Peder Snubbe af Gerdrup, Peder Jensen af Vinderup,
Jens Skytte af Sandby og Torben Pedersen af Sørup, der er væbnere, hil
ser alle, der hører eller ser dette brev, evindeligt med Vor Herre.
Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige, at alt dette efterskrevne
gods, nemlig for det første: Annisse gård, hvortil der ligger to bol jord,
fremdeles Annisse by, hvortil der ligeledes ligger to bol jord, fremdeles
Annisse mølle, fremdeles fire bol jord i Valby i Holbo herred, fremdeles

V
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Nr. 213

en øre skyldjord i Høbjerg, fremdeles tre fjerding jord i Ølstykke, frem
deles et halvt bol jord i Gerlev, fremdeles den mølle, der hedder Krat
møllen, fremdeles så megen rettighed, som hr. Niels Ågesen af Karsholm
havde både i Greve i Tune herred og i Nørre-Hvalsø i Volborg herred,
fremdeles tre bol jord minus en halv øre skyldjord i Evetofte på Halsnæs,
fremdeles i Hågendrup ligeledes på Halsnæs en gård, der giver fem pund
korn i landgilde om året, og hvortil der ligger tre gårdsæder, fremdeles
alt det gods, som fornævnte hr. Niels Agesen ejede på Sjælland, hvor det
end er beliggende, at alt dette foranskrevne gods blev på lovlig vis
lovbudt til landstingsvidne på Sjælland og blev på lovlig vis, således som
landets love foreskriver, skødet til vor nådige frue, dronning Margretes
hånd, eller til hvem, hun vil tilstå eller indrømme det. Og alt dette for
anskrevne er lovligt og retmæssigt kommet i hendes værge, og det bevid
ner vi med dette vort åbne brev, eftersom vi alle var til stede og har hørt
og set, at dette i alle henseender er udført og sket, således som det er
skrevet ovenfor. Til vidnesbyrd om alle de foranskrevne punkter lader
alle vi fornævnte med vor vilje og vort vidende vore segl blive hængt
under dette brev. Givet i Ringsted i det Herrens år 1400 onsdagen inden
apostlen sankt Paulus’ omvendelsesdag1).
1) 25. januar.

1400. 21. januar. S. Pietro i Rom.

213

Pave Bonifacius 9. overdrager præsten PederJensen kanonikater ved kirker
ne i Lund og København og giver ham ventebreve på en større præbende ved
kirken i Lund og på en præbende ved kirken i København.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Peder
Jensen, kannik i Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.
Dit liv, Din vandel i ærbarhed og gode sæder og Din retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved
troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmild
hed. Idet vi derfor ønsker at vise Dig, Du, som er præst, særlig nåde i
betragtning af Dine fornævnte fortjenester, overdrager vi Dig med apo
stolisk myndighed ét kanonikat ved kirken i Lund og et andet ved kirken
i København, Roskilde stift, med fuld kanonisk ret og giver Dig dem også

B

Nr. 213
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ved provision. Hvis desuden én af de større eller middelstore eller min
dre præbender ved fornævnte kirke i Lund, i hvilken der vides at være
større, middelstore og mindre præbender, og en anden præbende ved
fornævnte kirke i København for tiden er ledige, eller når de bliver ledi
ge, og Du eller Din dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden
en måneds forløb, efter at Du eller samme befuldmægtigede har fået
kendskab til deres ledighed, beslutter at godtage dem, reserverer vi dem
til apostolisk overdragelse til Dig, at overdrage til Dig med alle deres ret
tigheder og tilbehør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt den til
enhver tid værende ærkebiskop af Lund og vor ærværdige broder biskop
pen af Roskilde og vore elskede sønner kapitlerne ved nævnte kirke og
den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen
af eller al anden rådighed over præbenderne ved disse kirker i fællesskab
eller hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før samme godtagelse
på nogen måde at træffe bestemmelse om disse præbender, undtagen
efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægti
gede ikke har villet godtage dem. Og vi erklærer det fra nu af ugyldigt og
magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden
viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset den
bestemmelse om et vist antal kannikker og alle andre herimod stridende
bestemmelser og sædvaner ved fornævnte kirke i Lund og især dem, i
hvilke der siges at være fastsat, at ingen kan opnå en større præbende
sammesteds, med mindre han trin for trin og ved valg forfremmes fra en
mindre til en middelstor og fra en middelstor til en større præbende, og
desuden ved fornævnte kirke i København, selv om de er bekræftede ved
ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse,
eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myn
dighed er anerkendt som kannikker ved samme kirker eller arbejder på
at få anerkendelse, eller med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved disse kirker, har fået særligt eller angående
andre kirkelige beneficier i de egne har fået et almindeligt brev af det
apostoliske sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til for
bud, reservation og afgørelse eller er gået frem på en hvilken som helst
måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af nævnte
præbende skal foretrækkes for alle disse, undtagen for dem, der med vor
myndighed har fået anerkendelse i disse kirker og har ventebrev på
præbender sammesteds, men at der ikke derved må gøres nogen ind
skrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller
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beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme ærke
biskop, biskop og kapitler eller hvilke som helst andre i fællesskab eller
hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige
til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvin
ges dertil, og at disse kanonikater og præbender eller andre kirkelige
beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse,
provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal
kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuld
stændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles
uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, alminde
lig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er tyde
lig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen af den
ne 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; (vor overdragelse gælder også), hvis Du ikke har været
til stede for at aflægge de sædvanlige eder på at ville overholde disse kir
kers bestemmelser og sædvaner, når blot Du i Din fraværelse lader en
egnet befuldmægtiget aflægge dem, og når Du kommer til disse kirker,
gør det i egen person, eller (uanset) at Du, som Du forsikrer, vides at
besidde sognekirken sankt Nikolaj i Lund og ét alter i Malmø, Lunds stift,
og et andet i nævnte kirke i Lund uden sjælesorg. Men det er vor vilje, at
Du, så snart Du i kraft af dette brev ukæret har opnået et kanonikat og
en præbende ved nævnte kirke i Lund, overhovedet skal afstå nævnte
alter, som Du som fornævnt besidder ved fornævnte kirke i Lund, og som
vi erklærer fra da af er ledigt. Intet menneske må bryde dette vort reser
vations-, forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev eller i dumdristig forvo
venhed gå imod det. Men hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal
han vide, at han derved vil pådrage sig den almægtige Guds og hans hel
lige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 21.
januar i vort ellevte (pontifikats)år.

1400. 21. januar. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. pålægger ærkebiskoppen af Lund, biskoppen afFondi og
kantoren ved kirken i Roskilde at indføre PederJensen som kannik i Lund og
i København.

Nr. 215

23. januar 1400
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

å lignende måde1) til vor ærværdige brødre ærkebiskoppen af Lund
og biskoppen af Fondi og vor elskede søn kantoren ved kirken i Ros
kilde hilsen o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Peder
Jensen, kannik i Lund, anbefales til os ved troværdige o.s.v.1) 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 myn
dighed skal skaffe nævnte Peder eller hans befuldmægtigede i hans navn
anerkendelse som kannik og broder i nævnte kirker i Lund og Køben
havn, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i hver enkelt
af disse kirker med nævnte fulde ret, og at I efter fornævnte godtagelse
med fornævnte myndighed skal sørge for med alle deres rettigheder og
tilbehør at overdrage og anvise samme Peder disse præbender, der af os
som ovenfor omtalt er reserveret ham, hvis sådanne dengang, da vi fore
tog reservationen, var ledige eller senere blev ledige, eller når de måtte
blive ledige. I skal indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i
faktisk besiddelse af fornævnte præbender og deres omtalte rettigheder
og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at der fuldt ud
svares ham af samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettigheder og
oppebørsler af disse kanonikater og præbender, uanset alt det ovenfor
anførte, eller (uanset) om fornævnte ærkebiskop, biskop og kapitler eller
hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af
fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspension
eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt
og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed skal
tugte dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel. Givet
som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 213.
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1400. 23. januar. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger en ubekendt at overdrage Niels et kanonikat og
en præbende samt skatmesterembedet ved kirken i Slesvig.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

.’) Det er nemlig vor vilje ..... af fornævnte (kanonikat) og præbende og skatmesterembede skal foretrækkes.... men at der ikke derved må
gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og
præbender og digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din
overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærværdige broder
biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Slesvig eller hvilke som helst
andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de
ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de
ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller
bandlysning, og at kanonikater og præbender og digniteter, personater
eller officier i denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i
fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation
eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved
provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til
andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden
begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd
den så har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld
udstrækning optaget i dette brev, virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvor
om og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted;
(Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Niels ikke har været til
stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes
bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet
befuldmægtiget aflægge den og, når han kommer til denne kirke, gør det
i egen person, eller (uanset) at samme Niels, som han forsikrer, vides at
besidde et kanonikat og en præbende ved kirken i Ribe og sognekirken
i Åbenrå, Slesvig stift, hvis afkastninger, afgifter og indkomster ikke over
stiger en årlig værdi af fire mark sølv ifølge fornævnte indtægtsangivel
se2). Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med
hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge
at handle anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 23. janu
ar i vort ellevte (pontifikats) år.
1) ét blad mgl. i håndskriftet, for ordlyden af denne slags breve, jf. 1399 14. januar, nr.
7. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4.
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1400. 25. januar (?).

Jens Troelsen, borger i København, bemyndiger hr. Asser, præst i Blistrup, til
at indløse hans gods i Vejby, der var pantsat til Vejby kirke for fire mark sølv.
Afskrift i Esrombogen.

ens Troelsen, borger i København, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg giver og over
drager nærværende brevviser hr. Asser, sognepræst ved kirken i Blistrup,
fuldstændig og fri bemyndigelse til at indløse mit gods i Vejby i Holbo
herred, nemlig fem ørtug skyldjord, der dels var tilfaldet mig ifølge ægte
skabsretten og dels ifølge retmæssig købs adkomst og senere af mig pant
sat til kirken i Vejby for fire mark sølv i hvide penge, gode og gængse, fra
fornævnte kirke, til at råde over det efter sit tarv og til at besidde det med
evindelig ret, idet jeg vil anerkende og godkende alt, hvad der bliver fore
taget af nævnte hr. Asser med hensyn til fornævnte gods. Til vidnesbyrd
herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr.
Torben, sognepræst ved kirken i Græsted, og Anders Hvid af Ludshøj
hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1400 på selve den kostbare
martyr apostlen sankt Paulus’ dag1).

J

1) hermed tænkes snarere på Paulus’ omvendelsesdag, 25. januar, jf. Grotefend, Taschen
buch 87.
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1400. 26. januar.

Brilgge sender Victor van Leffinghe til Sluis i anledning af en overenskomst,
som en købmand fra Danmark havde sluttet mod fogeden der.
Original på middelnederlandsk i Britgge.

remdeles den 26. dag i januar måned, Victor van Leffinghe sendt til
Sluis til herrerne fra vort hæderværdige herreråd i sagen angående
deres aftale, som en købmand fra Danmark havde sluttet mod fogeden
fra Sluis, for hvilken fogeden måtte yde godtgørelse og give tilbage, efter
som retskravet ikke var af nogen værdi.

F
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[1400]1). 27. januar. Westminster.
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Kong Henrik 4. af England pålægger John Gournay, sheriff i Norfolk, og
seks andre navngivne mænd at undersøge en klage vedrørende koggen “Marie”
fra Kampen, lastet med sild fra Skåne, som strandede ved Blakeney.
Afskrift i rigsarkivet i London.

ongen til de af ham elskede John Gournay, sheriff i Norfolk,
. Edmund Oldehall, Nicolaus af Witchingham, Simon Baret, John
Yelverton, Richard Creyk og Thomas Halle med hilsen.
På Johannes Overdyks vegne, skipper på et skib kaldet Mariakoggen fra
Kampen, er det under alvorlig klage blevet påvist over for os, at da det
skib, nyligt lastet med sild fra Skåne og sildevåd2) og øvrige købmandsva
rer, under sejl til havs ved fornævnte shires kyst af en storm til søs nu lang
somt blev kastet ind på en sandbanke nær havnen i Blakeney, og dér blev
slået til vrag og ødelagt, og skønt samme Johannes og 11 tjenere på for
nævnte skib ved Guds hjælp var sluppet levende i land fra samme skib, så
tog, fjernede og bortførte nogle mænd fra egnene ved fornævnte kyst en
del af de nævnte købmandsvarer og størstedelen af fornævnte skibs
udstyr, som var kastet op på land sammesteds, som om de havde været
“vrag”3), skønt de ikke er det, idet de stadig tilbageholder dem hos sig og
med liden ret ganske afslår at give dem tilbage og frigøre dem for for
nævnte Johannes til ikke ringe skade og tynge for denne Johannes, af
hvilken grund han har bønfaldet os om, at vi skulle drage omsorg for
ham i denne sag med et passende middel. Eftersom samme Johannes,
hvad vi er fyldestgørende underrettet om, er omfattet af vort venskab,
bøjer vi os velvilligt for fornævnte bøn og idet vi ønsker at få mere vished
om det fornævnte af Eder, har vi overdraget Eder (og) seks, fem, fire, tre
eller to af Eder ved edsaflæggelse af retskafne og lovfaste mænd fra for
nævnte shire såvel inden for frihederne4) som udenfor, hvorved man
bedst kan lære sandheden i sagen at kende, at udspørge, om nævnte skib
blev slået til vrag og ødelagt på fornævnte kyst og fornævnte Johannes og
nævnte 11 tjenere undslap i live som fornævnt eller ej, og hvis ja, da hvil
ke og hvad art købmandsvarer og udstyr blev kastet op på land fra for
nævnte skib, og af hvilke eller hvem det blev taget, ført bort, fjernet og
tilbageholdt, og hvis købmandsvarer og udstyr det måtte være, og deres
pris og værdi, og i hvilkes eller hvis hænder det nu befinder sig af hvilken
grund, under hvilket påskud, hvorledes og på hvilken måde, og at sørge
for, at samme købmandsvarer og udstyr, hvor som helst og i hvis hænder
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eller besiddelse såvel inden for frihederne som udenfor de kan findes,
hvis de forefindes, eller deres pris eller rette værdi, hvis de ikke forefindes,
fuldt ud gives tilbage og frigøres til fornævnte Johannes eller hans befuld
mægtigede eller stedfortrædere i denne sag, og at alle de, som arbejdede
på at redde fornævnte sild, sildevåd2) og udstyr rimeligt godtgøres for
deres arbejde i denne sag; og at tvinge alle dem, som på nogen måde har
og tilbageholder disse varer og dette udstyr hos sig, til at lade dem give til
bage til foromtalte Johannes eller hans fornævnte befuldmægtigede eller
stedfortrædere ved hjælp af udpantning5) eller andre rimelige udveje
eller måder, hvis det bliver nødvendigt; og at løslade fornævnte Johannes
og fornævnte 11 tjenere, som siges at være tilbageholdt i landsbyen Blakeney som fornævnt og tillige til vort kancelli under seglene tilhørende
Eder (og) fem, fire, tre eller to af Eder at gøre klart og åbent rede for alle
andre artikler og omstændigheder, som på nogen måde vedrører det for
nævnte, når de således er blevet undersøgt, sammen med alt, hvad I har
foretaget Eder i denne sag. Og af den grund pålægger vi Eder, at I (og)
fem, fire, tre eller to af Eder på visse dage og steder, som I fastlægger i den
ne anledning, omhyggeligt udspørger angående alt det fornævnte, og at I
sørger for at opfylde det på fornævnte måde; og dig, fornævnte sheriff, at
du sørger for, at der til de fornævnte tider og steder kommer så mange og
sådanne retskafne og lovfaste personer fra dit embedsområde, såvel inden
for frihederne som udenfor, til møde med Eder (og) fem, fire, tre eller to
af Eder, formedelst hvilke sandheden i sagen bedre kan erfares og udfor
skes. Til vidnesbyrd herom har vi ladet dette vort åbne brev udfærdige.
Med kongen som vidne i Westminster 27. januar.
Ved rådet.
Ved vidnesbyrd af William Brampton fra London og abbeden af Le
sparre og såre mange andre fra Bordeaux.
1) brevet er indført i kopibogen blandt brevene fra 1400. - 2) forlægget har seynie alle
cis. - 3) forlægget har wreccum. - 4) jf. nr. 22 note 3. - 5) forlægget har districciones.
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1400. 29. januar. Roskilde

Hr. Jens Falk kvitterer kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete ved
rørende de 200 lødige mark, som hun havde oppebåret afJens Akselsen, og
overdrager dronning Margrete Egebjerg med tilliggende gods i Ods herred, som
Jens Akselsen havde opladt ham.

171

29. januar 1400

Nr. 219

Original på dansk i rigsarkivet.

eg Jens Falk, ridder, erkender med dette mit åbne brev angående de
200 lødige mark, som min nådige frue dronning Margrete oppebar
af Jens Akselsen, og angående den rettighed, som fornævnte Jens
Akselsen oplod til mig sammen med godset Egebjerg og dettes tilliggen
de i Ods herred, og som jeg fremdeles med min gode vilje har opladt min
nådige frue, dronning Margrete, tillige med al rettighed og breve for dis
se foranskrevne 200 lødige mark; og for al den rettighed, som jeg har haft
eller har til foranskrevne Egebjerg, har min fornævnte nådige frue, dron
ning Margrete, betalt mig til min tilfredshed og samstemmen i penge,
mønt og vægt og i alle henseender, som brevet lyder, der var opsat der
om, således at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Og med dette mit åbne brev
lader jeg for mig selv og mine arvinger og for alle andre på mine og deres
vegne min nådige herre, kong Erik, og min fornævnte frue, dronning
Margrete, samt deres arvinger og efterkommere og alle andre, som det
te foranskrevne angår eller kan komme til at angå, på nogen måde, for
fremtiden være kvit og fri og ganske undskyldt for disse foranskrevne
penge, rettigheder og breve. Og jeg oplader med min gode vilje og over
drager til min fornævnte frue, dronning Margrete, dette foranskrevne
Egebjerg med alt, hvad der hører dertil uden undtagelse, hvad det end
kaldes eller er, tillige med alle breve og rettigheder, som jeg eller mine
arvinger på noget tidspunkt har haft eller har dertil, og (jeg overdrager
det) uigenkaldeligt på mine arvingers vegne til hendes hånd og til hvem,
hun vil overlade det eller indrømme det. Jeg erkender, at jeg eller mine
arvinger for fremtiden ikke mere har nogen ret til eller krav på dette for
anskrevne, fordi jeg er blevet fuldkomment fyldestgjort for alt dette for
anskrevne, således at jeg er fuldt ud og vel tilfreds, og jeg takker gerne
min fornævnte frue, dronning Margrete, for alle punkter. Til yderligere
bekræftelse på alle disse foranskrevne punkter lader jeg med vilje og
vidende mit segl hænge under dette brev. Jeg har også bedt de ærlige
mænd, hr. Johan Moltke, ridder og Evert Mokke af Hegnede, som er
mine morbrødre, hr. Folmer Jakobsen, hr. Anders Jakobsen og hr. Johan
Olufsen, riddere, Evert Moltke af Helsinge, Jens Gyrstinge og Ove Steg,
væbnere, om til vidnesbyrd at lade deres segl hænge under dette brev.
Givet i Roskilde i det Herrens år 1400 torsdag inden den hellige jomfru
Marias renselsesdag1).

J

1) 2. februar.
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[Før 2. februar 1400]
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[1400. Før 2. februar]1).

Grev Otto af Delmenhorst klager til staderne Lübeck, Hamburg, Bremen,
Stade og Buxtehude over, at højmesteren for den tyske orden på opfordring af
Danzig, som har påstået, at han støtter de sørøvere, der har udplyndret bor
gerne derfra, har truet med at påkalde hjalp fra vor frue, dronningen af
Danmark og hansestæderne, for at de kan få erstatning, og kraver sig fy ldestgjort.
Afskrift på nedertysk i Danzig.
1) den udaterede klage er den næstsidste indførelse under 1399 og er if. overskriften
sendt til stæderne forsamlet til møde i Lübeck. Om dette møde, jf. nr. 224.
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1400. 2. februar.

Jakob Ebbesen oplader til hr. Anders Jakobsen Lunge af Egede al sin andel i
noget gods i Slagelse herred, som hans fader Ebbe Jakobsen havde i pant af
Hemming Tuesen i Bjalkerup for 13 lødige mark og to skilling grot.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Jakob Ebbesen hilser alle, der ser dette brev eller hører det læst,
evindeligt med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, at jeg med dette mit åbne brev erken
der at have tilstået og opladt til den velbyrdige mand, hr. Anders Jakob
sen Lunge af Egede, ridder, al min andel i det gods, som min fader Ebbe
Jakobsen - hvis sjæl Gud have - havde i pant af Hemming Tuesen i Bjælkerup for 13 lødige mark rent sølv og to skilling grot med alle de breve
og al den ret, hvormed han havde det, nemlig en gård i Store-Valby, hvor
til der ligger tre øre skyldjord, en gård i Hemmeshøj, hvortil der ligger
en fjerding skyldjord, en gård i Hulby, hvortil der ligger en fjerding skyld
jord, og en toft i Bonderup i Slagelse herred, på hvilken der bor en, der
hedder Peder Gerversen, intet undtaget, således som hovedbrevene udvi
ser. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen
med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Folmer Jakobsen Lunge,
ridder, Evert Grubbe af Alslev, væbner, og hr. Niels Almarsen, sognepræst
i Store-Heddinge. Givet i det Herrens år 1400 på den hellige jomfrus
renselsesdag.

J
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[Efter] 2. februar 1400

1400. 2. februar.
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Skødebrev på Svendeskov.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles et gammelt skødebrev på latin på Svendeskov. Givet 1400 på
selve dagen for den hellige jomfru Marias renselse.

F
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Hr. Peder Basse af Svenstrup skøder en gård i Tokkerup til hr. Anders Jakob
sen Lunge af Egede.
Eline Gøses jordebog (1552).

remdeles et brev, at hr. Peder Basse af Svenstrup, ridder, skøder hr.
Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder, en gård i Tokkerup med
dens gårdsæde. Givet kyndelmissedag 1400.

F

1400. [Efter] 2. februar. Lübeck.
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Reces af hansedagen i Lübeck.
Original og afskrifter på latin og nedertysk i hanserecesseme.

det Herrens år 1400 på Maria renselsesdag forsamledes de herrer råds
udsendinge fra nedenfor anførte stæder i Lübeck til forhandlinger,
nemlig fra Hamburg de herrer Kristian Ritter og Meinhard Buxtehude,
fra Bremen Regner Dene, fra Rostock Johan van der Aa og Henrik Wit
te, fra Stralsund Wulf Wulflam, fra Wismar Herman Mejer og Konrad
Buk, fra Preussen fra Elbing Johan v. Thorn, fra Zuidersøen fra Kampen
Rolef van Wilsem, fra Deventer Evert Lewenkamp, fra Zutphen Lubbert
van Drynen, fra Harderwijk Hendrik Witte, fra Lübeck de herrer Henrik
Westhof, Goswin Klingenberg, Bruno Warendorp, Henrik van Hachede,
Bertold Kerkring, Herman Yborg og Herman Dassow, og gennemdrøftede nedenfor anførte sager.
<l-9>.....!)
<10> Fremdeles på grund af, at fru dronningen ofte før denne tid og
nu ved dette møde har tilbudt og tilbyder sin hjælp til stæderne ved hr.

I
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Wulf Wulflam og endvidere, at vi blev enige med hende om at lægge for
svaret mod fetaljebrødrene på Vesterhavet efter indholdet i en reces2)
aftalt i Nykøbing på sidst forgangne Vor Frues fødselsdag3), derfor så har
vi sendt hende stædernes brev med den ordlyd, som herefter står skrevet:
Højbårne berømmelige fyrstinde (o.s.v. = nr. 225).
<11> Endvidere har stæderne aftalt at lægge forsvaret i Østersøen, og
efter at det på mødet i Nykøbing blev aftalt at lægge forsvaret på havet
sammen med fru dronningen, som foreskrevet er, og som recessen2), der
blev vedtaget til Vor Frues fødselsdag3) i Nykøbing, viser, så har stæderne
besluttet at sende fru dronningen breve og bede hende om at sende 50
bevæbnede mænd dertil.
<12-13> Og derpå har de fastsat forsvaret, som her står skrevet, således
at de fra Lübeck skal udruste 20 bevæbnede, de fra Hamburg 10
bevæbnede, de fra Rostock 12 bevæbnede, de fra Stralsund og Greifswald
22 bevæbnede, de fra Wismar 8 bevæbnede, de fra Preussen 30 bevæbne
de, de fra Kampen, Deventer, Zutphen, Harderwijk og Elburg 10
bevæbnede, de livlandske stæder 15 bevæbnede, således at de fra for
nævnte Lübeck, Hamburg og Wismar og de fra Zuidersøen tilsammen
skal udruste et stort skib og de fra Rostock, Stralsund og Greifswald et lil
le skib og de fra Preussen og de livlandske stæder tilsammen et stort skib,
og af disse fornævnte krigere skal halvdelen være skytter med deres fulde
harnisk, og man skal ikke regne skibsmandskabet med i antallet af
bevæbnede folk, og vi skal være parat i alle henseender, således at enhver
kan sejle sikkert ud i påskeugen uden tøven, og man skal mødes ved
Bornholm.
<14> Fremdeles skal enhver befale sine høvedsmænd, hvis man ikke
hører om røvere i Østersøen, at de skal have beføjelser til at søge efter
dem gennem Øresund eller andetsteds, hvor de hører om dem.
<15> Det er de fra Hamburg taget tilbage til deres råd for at tale (med
det) derom.
<16-17>..... 4)
<18> Fremdeles så bekendtgjorde fogederne fra Kampen og Harder
wijk for stæderne, at de var bagefter med fredeskibene, som de havde
udrustet i Skåne efter samtykke fra hansestæderne og med hansefogederne og -købmændene som medvidende sidst forgangne efterår for at
søge efter fetaljebrødrene og sikre skibene efter indholdet i den skrivel
se5), som blev vedtaget af fogederne på Skåne (markedet).
<19-23>..... 6)
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<24> Fremdeles så synes det stæderne at være nyttigt, eftersom fru
dronningen vil yde hjælp til at fredeliggøre havet, at man nu for tiden
ikke skal tage nogen pundtold fra indbyggerne i Danmarks rige, hvis de
har bevis for, at de er rigets indbyggere; dog har de trukket det tilbage.
<25>..... 7)
1) de udeladte §§ vedrører fetaljebrødrene og pundtolden. - 2) 1399. [Efter] 8. september,
jf. nr. 101. - 3) 8. september. - 4) de udeladte §§ vedrører de livlandske stæder samt Rostock og
Kalmar. - 5) kendes ikke. - 6) de udeladte §§ vedrører pundtolden, Rostock og Wismar samt
Stralsund. - 7) den udeladte § vedrører flanderske forhold.

[1400. Omkr. 2. februar]1).

225

Hansest ædernes udsendinge takker dronning Margrete for tilsagn om hjælp
mod dem, der støtter sørøverne i Frisland, og udtrykker håb om, at Keno van
dem Broke vil fordrive dem.
Afskrifter på nedertysk i hanserecesseme.

øjbårne berømmelige fyrstinde. Vi takker Eder højligt og venskabe
ligt for Eders gunst og gode vilje, som Eders herlighed tidligere og
nu ved den ærværdige hr. Wulf Wulflam har vist os ved antallet af de folk,
som Eders herlighed har tilbudt os til forsvar for at fredeliggøre havet og
især til at gøre følge mod dem, som beskytter og huser sørøverne i Fris
land. Derfor skal Eders herlighed vide, at vi har fundet en måde og et råd
derfor, således at vi med Guds nåde håber, at de samme fetaljebrødre sik
kert vil blive fordrevet af Keno van dem Broke, således som det vil beha
ge Eders herlighed, om Gud vil. Skulle det ske, at det ikke kom dertil,
hvad Gud forbyde, så er vi blevet enige om, at vi vil have vores forsvar
mod de samme fetaljebrødre eller andetsteds, hvor der er behov derfor,
hvortil vi visselig behøver Eders hjælp. Og vi beder Eders herlighed om
at ordne det således, at Eders (folk) som I vil give os til hjælp dertil, er
rede når (som helst) vi måtte begære det af Eders herlighed, og hvis I
imidlertid i det anliggende vil drage en anden vej, at I så vil befale Eders
høvedsmænd det samme, så at vi kan vide, hvad vi skal forlade os på. Og
hvem de høvedsmænd er, som vi skal kræve hjælp af, det beder vi rådet i
Lübeck på deres side lade os vide.

H

1) i referatet af forhandlingerne 1400 2. februar er der optaget fem breve, udstedt af
hansestædernes udsendinge. Et af dem, Hanserec. IV 525 nr. 572, rettet til grev Konrad af
Oldenburg, er optaget med dateringen 1400 10. februar, hvorfor de øvrige fire henføres
til samme dato i Hanserec.
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[1400. Omkr. 2. februar]1).

Hansestadernes udsendinge beder Groningen og høvedsmandene for Westergo om ikke at optage defetaljebrødre, der har påført dronning Margrete og hansekøbmandene store skader, og som Keno van dem Broke ikke tangere vil støt
te.
Afskrifter på tysk og nedertysk i hanserecesseme.

fter hilsenen. Kære venner2).
Som I vel ved angående de fetaljebrødre, som Keno van dem Bro
ke, hr. Okkes søn, har hos sig, og som længe har påført fru dronningen
af Danmark og købmanden stor skade, hvilken skade vi ikke længere kan
eller vil tåle eller finde os i, hvis vi nu med Guds hjælp kunne bringe det
dertil, som vi håber vi kan, at fornævnte Keno sendte dem fra sig, så
beder vi Eder med al flid, om at I sørger for, at de ikke bliver beskyttet,
huset eller forsvaret noget andet sted og af nogen anden, hverken i Vest
eller Østfrisland, så at en sådan skade fremdeles ikke sker i de egne, og
at I i den sag viser Eder, som vi tiltror Eder det. Svar.

E

1) angående dateringen, jf. nr. 225. - 2) teksten er optaget som § 4 i recessen af hansedagen 1400. [Efter] 2. februar, jf. o\f. nr. 224 og Hanserec. IV 522 nr. 570, hvoraf det fremgår,
at brevet er skrevet af hansestæderne til staden Groningen og høvedsmændene fra Westergo.
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Hansestadernes udsendinge meddeler den tyske købmand i Brilgge, at det
pelsvark, tilhørende Henrik Kelner, som de har beslaglagt, ikke er røvet gods,
idet denne i sin tid havde købt det af dronning Margrete, som havde modtaget
det som afgifter af sine borge og lande.
Afskrifter på nedertysk i hanserecesseme.

fter hilsenen. Kære venner2).
Eders brev har vi vel modtaget. Og til det, I først skriver om lom
barderne3), så vid, at mange blandt os ikke havde med sagen at gøre, og
de har taget det tilbage til deres råd for at tale om det. Til det I skriver
angående pengene fra Stralsund, derom har vi talt med rådssendebude
ne fra Stralsund, og de har taget det til sig for at bringe det til deres råd
og vil arbejde med det så troligen de kan. I skriver også angående pels
værket, som er beslaglagt af Eder og som tilhører Henrik Kelner, derom

E
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kan I vel huske, på hvilken måde vi og herrerne fra Lübeck på vore veg
ne har skrevet til Eder og hvorledes fru dronningen af Danmark, der er
og vil være pelsværkets rette forvarer på mødet har sagt til stæderne og
gjort det bekendt og tilbudt at gøre mere, hvis man havde ønsket det af
hende, eftersom pelsværket var renter til hende fra hendes slotte og lan
de, og hun har sagt på det sidste møde i Nykøbing, hvor der vel var 15
sendebude til stede fra stæderne og dertil kommendatoren fra Thorn og
storskafferen fra Preussen, at pelsværket ikke var eller havde været røvet
gods eller strandingsgods, hvilket hun kunne bevise sikkert, hvis der var
behov for det. Dette svar tilfredsstillede og tilfredsstiller endnu sendebu
dene og herrerne godt, og det ville være rimeligt, at I også var tilfredse
dermed. Fremdeles har fornævnte Henrik herudover, som herrerne fra
Lübeck tilsteder ham, svoret med sin ed foran dem, at pelsværket, som er
beslaglagt af Eder, er det samme pelsværk, som han købte af fornævnte
fru dronningen, og siden den tid er det fuldstændig uforandret. Og efter
som fru dronningen er den sande forvarer af det samme pelsværk, som
er nævnt ovenfor og fornævnte Henrik bliver hindret deri, så vil hun give
ham hans penge igen og gøre sin skade mod købmanden god igen, hvis
det skulle ske, at I ikke lod ham få det. Derfor begærer vi indstændigt af
Eder, at I skal lade pelsværket gå til Henrik fra beslaglæggelsen, skulle det
ikke ske og kom dette vore borgere og købmænd til skade i deres riger,
den skade har vi til hensigt at søge erstatning for fra dem, der i al den tid
under disse vanskeligheder har haft styret derover eller endnu har, de
være sig oldermænd eller bisiddere. Svar o.s.v. Skrevet under staden
Lübecks sekret, hvilket vi alle bruger til nærværende.
Rådsudsendingene o.s.v.
1) angående datering, jf. nr. 225. - 2) nærværende brev, der er hansestædernes svar på
et brev fra købmanden i Brügge, er optaget som § 25 i nr. 224, jf. Hanserec. IV 524 nr. 570.
- 3) dvs. pengeudlånerne.
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Kong Erik 7. af Pommern vidimerer Jens Poulsens brev af 1390 13. marts
og Henneke Pedersens brev af 1395 30. november, som Folmer Jakobsen, rid
der, lod læse.
Original i rigsarkivet.
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rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders
og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 på sankt Blasius’ dag fremmødte hr.
Folmer Jakobsen, ridder, i Roskilde og lod i nærværelse af den såre
berømmelige frue, vor såre kære moder, fru Margrete, af Guds nåde
rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders og Goters dronning,
og derudover nedenfor anførte gode mænd, nemlig herrerne Anders
Jakobsen, kaldet Lunge, Johan Olufsen af Søholm, Erik Nielsen, Klaus
Grubendal, riddere, Ove Steg og Jens Gyrstinge, væbnere, samt adskilli
ge flere troværdige mænd læse og offentliggøre nogle åbne breve,
uskrabne, ustungne og i enhver henseende ubeskadigede med hele og
uskadte hængende segl indeholdende den ordlyd, som følger: Jeg Jens
Povlsen bekender og bevidner tydeligt (o.s.v. = DRB. IV 4 nr. 195). Henneke Pedersen af Freerslev, væbner, til alle, der ser dette brev (o.s.v. =
DRB. IV 5 nr. 463). Til vidnesbyrd om denne vidisse er vort rettertingssegl
hængt under dette brev. Givet ovenfor anførte år, dag og sted.

E
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[Før 1400. 4. februar]1).

Niels Bille og Ingemar Grubbe pantsætter alt deres gods i Stevns herred til hr.
FolmerJakobsen Lunge.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Niels Billes og Ingemar Grubbes brev, at de pantsætter alt
deres gods i Stevns herred til hr. Folmer.

F

1) angående dateringen, jf. nr. 230.
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1400. 4. februar. Roskilde.

Hr. FolmerJakobsen oplader en række breve og panter til dronning Margre
te.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Folmer Jakobsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev
angående dette gods og disse breve, som står skrevet herefter: nemlig
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først et brev1), hvormed Oluf Tygesen, som man kalder Lunge, af Atterup pantsatte mig en gård i Store-Torøje i Stevns herred for ti lødige mark,
og i den samme gård bor en, der hedder Svend Lille, som årligt giver en
øre korn i landgilde, fremdeles Bassebol i Store-Torøje, som hr. Jens
Sivertsen pantsatte2) mig for 20 lødige mark, fremdeles noget gods i Hav
nelev i Stevns herred, som hr. Jens Sivertsen pantsatte3) mig for 60 lødi
ge mark; på dette gods bor de efternævnte: først Niels Jensen, Jens Niel
sen, Mikkel Låle, Niels Suder og Mads Nielsen, fremdeles en fjerding
jord i Gevnø i Stevns herred, som Niels Esbernsen, som man kalder Bil
le, af Hallelev og Ingemar Grubbe af Tersløse pantsatte4) mig for seks
lødige mark, fremdeles en fjerding jord i Gevnø, som jeg fornævnte Fol
mer indløste fra Lyderslev kirke for ti lødige mark. Alt dette fornævnte
gods og alle breve, som lyder på dette samme foranskrevne gods, og som
vedkommer mig eller mine arvinger, erkender jeg med dette mit åbne
brev, at jeg nu med min gode vilje oplader med al ret til min nådige frue,
dronning Margrete, så at hvem der end skal indløse dette gods og disse
breve, han skal indløse dem fra min fornævnte nådige frue eller fra hen
des arvinger eller efterkommere og ikke fra mig, således som de breve,
jeg havde derpå, udviser, og som jeg nu har overdraget min fornævnte
frue, og jeg erkender, at jeg eller mine arvinger ingen ret har dertil eller
kan rejse krav derpå, og til større sikkerhed for, at alle de foranskrevne
punkter skal forblive bestandige, faste og ubrydelige i alle henseender,
sådan som står skrevet foran, da lader jeg fornævnte Folmer Jakobsen
med vilje og vidende mit segl hænge under dette brev. Og til vidnesbyrd
ærlig fader biskop Tetzes af Odense, hr. Anders Jakobsens, min broder,
hr. Johan Olufsens, hr. Erik Nielsens, hr. Klaus Grubendals, hr. Niels Bas
ses og hr. Niels Sivertsens segl. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400
dagen før den hellige jomfru Agathes dag.
1) jf. 1397 6. januar, DRB. IV 6 nr. 260. - 2) jf. 1389 11. november, DRB.IV 4 nr. 112. 3) jf. 1389 11. november, DRB. IV 4 nr. 111, hvoraf fremgår, at fornavnet rettelig er Niels.
- 4) kendes ikke.
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Hr. FolmerJakobsen oplader til dronning Margrete forskelligt nævnt pante
gods, som han har indløst og som dronningen derefter har indløst fra ham og
fyldestgjort ham for.
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Original på dansk i rigsarkivet.

eg Folmer Jakobsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at
angående alt det gods tilhørende fru Cecilie Jensdatter, Henneke
Grubendals enke, i Bjælkerup, i Lille-Heddinge og i Holtug i Stevns
herred, som hun pantsatte1) til mig for 100 lybske mark, og som for
nævnte Henneke Grubendal fik i pant af hr. Bent Byg ligeledes for 100
lybske mark; fremdeles et brev2), at hr. Bent Byg skylder fornævnte Hen
neke 100 lybske mark og derfor pantsætter ham dette sit gods i Stevns
herred, nemlig en gård i Lille-Heddinge og fire gårde i Bjælkerup; frem
deles et brev3), at nævnte hr. Bent Byg skylder Ture Jensen ti lødige mark,
for hvilke han har pantsat ham to gårde i Lyderslev, en som giver to pund
korn i skyld og en som giver tre pund korn i skyld, og en gård i Lund,
som årligt giver et pund korn i landgilde. Alt dette foranskrevne gods og
disse breve erkender jeg fornævnte Folmer, at jeg nu har indløst, og at
min nådige frue, dronning Margrete nu har ejendomsretten til dette for
anskrevne gods, eftersom hun nu på lovlig vis har indløst dem fra mig og
fyldestgjort mig derfor efter min vilje, så at jeg er fuldt og helt tilfreds.
Derfor erkender jeg eller mine arvinger, at vi ikke har nogen ret eller kan
rejse krav hverken på brevene eller dette fornævnte gods, og jeg har nu
overdraget min fornævnte frue dette foranskrevne gods og disse breve
med al ret, og til større sikkerhed for at alle disse foranskrevne punkter
skal forblive bestandige, faste og ubrydelige i alle henseender, som foran
står skrevet, da har jeg fornævnte Folmer Jakobsen med vilje og vidende
ladet mit segl hænge under dette brev. Jeg har bedt den ærlige fader og
de velbyrdige mænd biskop Tetze af Odense, hr. Anders Jakobsen af Egede, min broder, hr. Johan Olufsen, hr. Erik Nielsen, hr. Klaus Grubendal,
hr. Niels Basse og hr. Niels Sivertsen, riddere, om til vidnesbyrd at lade
deres segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400
dagen før den hellige jomfru og martyr Agathes dag.

J

1) jf. 1395 29. juli, DRB. IV 5 nr. 413. - 2) jf. 1390 2. februar, DRB. IV 4 nr. 187. - 3)
kendes ikke.
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1400. 4. februar. Roskilde.

Kong Erik 7. af Pommern vidimerer ridderen FolmerJakobsen Lunges, kan
nikken Niels Jakobsen Lunges og væbneren Anders Jakobsen Lunges brev af
1387 29. juni, som hr. FolmerJakobsen, ridder, lod læse.
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Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders
og Goters konge og hertug over Pommeranerne, til alle, som ser
dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 dagen efter sankt Blasius’ dag1) i
Roskilde i nærværelse af den såre berømmelige frue og vor såre kære
moder, fru Margrete, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges og Nor
ges, de Venders og Goters dronning og andre velbyrdige, nemlig Anders
Jakobsen kaldet Lunge, Johan Olufsen af Søholm, Erik Nielsen, Klaus
Grubendal, riddere, Ove Steg, Jens Gyrstinge og såre mange andre tro
værdige mænd lod hr. Folmer Jakobsen, ridder, læse og offentliggøre et
skiftebrev, affattet om den arv, som efter hans forældres død var tilfaldet
ham og hans medarvinger, uskrabet, ustungent og ubeskadiget i enhver
henseende under ni vedhængende segl, hele og uskadte, indeholdende
fra ord til andet den ordlyd som følger. Folmer Jakobsen, kaldet Lunge,
ridder, Niels Jakobsen, kaldet Lunge, kannik i Roskilde, og Anders Jakob
sen, kaldet Lunge, væbner, brødre, til alle, som ser nærværende brev, hil
sen med Gud (o.s.v. =DRB. IV3 nr. 207). Til vidnesbyrd om denne vidis
se er vort segl hængt under dette brev tillige med det ærværdige Roskil
de kapitels segl og segl tilhørende de ovenanførte velbyrdige og gode
mænd, nemlig herrerne Anders Jakobsen kaldet Lunge, Johan Olufsen
af Søholm, Erik Nielsen, Klaus Grubendal, riddere, Ove Steg og Jens Gyr
stinge, væbnere. Givet år, dag og sted som ovenfor med Jens Svendsen
Brims, vor justi tiår, som vidne.

E

1) 3. februar.

[Før 1400 5. februar]1).
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Hr. Niels Sivertsen, ridder, skøder Egebjerg og Lestrup i Ods herred til dron
ning Margrete.
Afskrift på dansk i Esrombogen.

eg Niels Sivertsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at dette
mit efterskrevne gods var pantsat til min nådige herre, kong Valde
mar - Gud have hans sjæl - og til min nådige frue, dronning Mar
grete og stod i pant til dem for 200 lødige mark i lødigt sølv efter kølnsk
vægt, og jeg har nu på lovlig vis lovbudt dette samme efterskrevne gods,

J
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og da der ikke kom nogen af mine frænder, som ville købe det, så har jeg
nu efter mit eget og med mine frænders og venners råd, frie vilje, sam
tykke og indvilligelse solgt, skødet, afhændet og overdraget det samme
gods til min fornævnte nådige frue, dronning Margrete, nemlig Egebjerg
i Ods herred og så meget af Lestrup, som hidtil har ligget til Egebjerg, og
hele Egebjerg fang med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller,
og møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, og alt og hver enkelt tillig
gende og tilbehør til forskrevne gods, intet undtaget, hvad det end hed
der eller er, med alle de rettigheder, som jeg eller mine forældre på
noget tidspunkt på nogen måde har haft eller har til eller på dette for
skrevne, hvori det end kan bestå, (og jeg overdrager det) bort fra mig og
mine arvinger og til min fornævnte frue, dronning Margrete, eller hvem
hun vil overlade det til eller indrømme det, uigenkaldeligt til evig besid
delse. Og jeg erkender, at der allerede så fuldkomment er sket og gjort
mig og mine arvinger fyldest for alt dette forskrevne med jordegods på
alle måder, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Og jeg giver for mig og
mine arvinger afkald på herefter at have eller skulle have nogen ret, ret
tighed eller krav fra dette forskrevne gods eller noget af dets tilliggender
eller tilbehør. Skulle der herefter findes nogle breve, som måtte kunne
komme min fornævnte frue eller hvem, hun vil indrømme og overlade
dette forskrevne, til skade eller hindring og mig og mine arvinger til
gode, de breve erklærer jeg for døde og magtesløse, så at de herefter ikke
skal komme min fornævnte frue eller hvem, hun vil indrømme eller over
lade det forskrevne, til nogen skade eller hindring. Og de breve, som jeg
har eller kan finde på dette forskrevne, der kan komme min fornævnte
frue eller hvem, hun vil indrømme eller overlade det forskrevne, til gode,
de breve skal jeg overdrage hende inden nærmest følgende påske; og de
breve skal komme hende eller hvem, hun vil overlade eller indrømme
det til, til gode og ingenlunde til skade eller hindring. Og jeg forpligter
mig og mine arvinger til at fri og hjemle min fornævnte frue, dronning
Margrete og hvem, hun vil indrømme eller overlade godset til, alt dette
forskrevne gods, Egebjerg og så meget af Lestrup, som hidtil har ligget til
Egebjerg, og hele Egebjerg fang med alt dets tilliggende og alt dets til
behør, intet undtaget, for krav fra hvem som helst, således som landets
lov foreskriver. Til yderligere sikkerhed for alle disse forskrevne punkter
lader jeg forskrevne Niels Sivertsen med vilje og vidende mit segl hænge
under dette brev. Og vi biskop Peder af Roskilde, biskop Tetze af Oden
se, Jens Lavesen, Jakob Kalv, Erik Nielsen og Niels Truedsen, riddere,
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Lars Jensen af Oreby, Trued Hase og Ove Steg, væbnere, lader til vidnes
byrd vore segl blive hængt neden under dette brev. Givet.....2)
1) dette skøde må være udfærdiget før Erik 7. af Pommerns brev af 1400 5. februar, jf.
nr. 234. - 2) dateringsformlen er udeladt i Esrombogen.

1400. 5. februar.

234

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Niels Sivertsen, ridder, på kongens
retterting har skødet Egebjerg og Lestrup til dronning Margrete, til hvem det
tidligere var pantsat.
Afskrift i Esrombogen.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug over Pomeranerne, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle skal vide, at den velbyrdige mand hr. Niels Sivertsen, ridder, i det
Herrens år 1400 på den hellige jomfru Agathes dag fremstod på vort ret
terting i nærværelse af de velbyrdige og gode mænd, de herrer Peder, af
Guds nåde biskop af Roskilde, Jakob Knudsen, provst sammesteds, Johan
Olufsen, Niels Basse, Henrik Wardenberg, Jens Lavesen, Erik Nielsen,
riddere, Jens Gyrstinge, Peder Sten, Peder Mortensen, væbnere, og flere
andre troværdige mænd, der førte forsædet på vort retterting, og skøde
de og afhændede sit nedenfor anførte gods i Ods herred, som tidligere
stod i pant til den såre berømmelige fyrstinde og frue og vor såre kære
moder fru dronning Margrete, men dog tilhørte hr. Niels Sivertsen, for
så vidt angår ret ejendom og herlighed, efter at det rigtigt og lovligt var
lovbudt til hans nærmeste og slægtninge, til fornævnte såre berømmeli
ge fyrstinde fru dronning Margrete, nemlig Egebjerg, Egebjerg fang og
alt sit gods i Lestrup med alle tilliggender til nævnte gods, vådt og tørt,
rørligt og urørligt, med hvilket navn det end betegnes, af klar vilje, med
velovervejet sind og på råd og med samtykke af sine venner og slægtnin
ge og overgav det i hendes eller deres hånd, til hvem hun måtte afstå eller
overgive fornævnte gods, at besidde med rette til evig tid, idet ingen ret
eller ejendomsret til fornævnte er forbeholdt ham eller hans arvinger, og
han erkendte, at han fuldt ud havde oppebåret fuld betaling og en fyl
destgørende pengesum for alt det fornævnte gods efter sit samtykke, såle
des at han er fuldstændigt tilfredsstillet, af hvilken grund han forpligtede
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sig og sine arvinger til at hjemle og fri denne vor frue, dronning Mar
grete, hendes arvinger og efterfølgere eller den, til hvem hun måtte afstå
eller overgive nævnte gods, fra alles krav, således som lovene kræver. Til
vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt under dette brev. Givet
ovennævnte år, dag og sted med Jens Svendsen Brims, vor Justitiar, som
vidne.
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1400. 5. februar. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger franciskanerkirkerne i provin
sen Dada og specielt kirken ved Stockholm eller rækker en hjælpende hånd til
deres bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue
kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger de højtstående franciska
nere til at vælge skriftefadre til at meddele syndsforladeiserne.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne, der
får dette brev at se, hilsen og apostolisk velsignelse.
Skønt han, hvis gave det er, at hans troende på værdig og priselig måde
kan tjene ham, af sin rige kærlighed, som overgår de bedendes fortjene
ster og ønsker, giver dem, der tjener ham på en god måde, langt mere til
gengæld, end de kan fortjene, indbyder vi dog ikke desto mindre så at
sige med lokkende belønninger, nemlig benådninger og syndsforladeiser
- i ønsket om at gøre menigheden velbehagelig for Gud og til tilhænger
af gode gerninger - disse troende til at være ham til behag, for at de der
ved kan gøres mere egnede til den guddommelige nåde. Da derfor, som
vi har hørt, franciskanerkonventerne i provinsen Dacia og særlig kon
ventet i Stockholm i samme provins vides at behøve en ikke ringe istand
sættelse, og da vi altså ønsker, at konventerne i den provins og især kon
ventet i Stockholm skal opnå passende hædersbevisninger og istandsæt
tes på tilbørlig måde og ligeledes bevares, og at de troende kristne for
fromhedens skyld desto hellere skal strømme til samme og desto mere
redebont række en hjælpende hånd til istandsættelse og bevarelse, jo
mere de sammesteds som følge heraf i større fylde ser sig vederkvæget
ved den himmelske nådegave, tilstår vi i kraft af dette brev med aposto
lisk myndighed, i tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og hans
hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed, alle, der oprigtigt angrer
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og bekender deres synder, og som hvert år fromt besøger en af fornævn
te konventers kirker på samme kirkes festdag på det tidspunkt, da provincialkapitlet i fornævnte provins holder sit kapitel der, og Vor Frue kir
ke i samme franciskanerprovins nær Stockholm på himmelfartsdagen,
hvad enten der er kapitel eller ikke, fra første til anden aftensang på for
nævnte festdage og rækker en hjælpende hånd til disses istandsættelse
eller bevarelse, den benådning og syndsforladelse, som de opnår, der
hvert år på enhver måde besøger Vor Frue kirke i Portiuncula, kaldet de’
Angeli uden for Assisis mure den 1. og 2. dag i august måned, og for at
de troende kristne lige så vel, når de som fornævnt strømmer til disse kir
ker i fornævnte provins ved Guds nåde skal opnå fred i samvittigheden
og frelse for sjælene og bedre kan blive delagtige i denne benådning, og
da vi ønsker at handle velvilligt, tilstår vi med dette i kraft af fornævnte
apostoliske myndighed, at de højtstående brødre i fornævnte konventer
skal kunne udvælge tre eller fire eller flere egnede til skriftefædre alt
efter menighedens behov, hvilke efter skriftefaderens skik og med myn
dighed som pønitentiarerne ved S. Pietro i byen Rom blot skal påhøre
menigheden, som for at opnå denne benådning som fornævnt hvert år
på fornævnte festdage besøger fornævnte kirker, og efter at deres beken
delser omhyggeligt er hørt, også yde samme menigheder tilbørlig fri
gørelse for det begåede og pålægge dem frelsebringende bod, medmin
dre dette er af en sådan karakter, at det apostoliske sæde med rette bør
rådspørges. Givet ved S. Pietro i Rom den 5. februar i vort ellevte (ponti
fikats) år.

1400. 6. februar. Roskilde
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Hr. Henrik Wardenberg erkender at have modtaget indløsningssummen for
de til ham pantsatte gårde, Øster- og Nørregård i Dråby, en gård i Over-Dråby
og en i Landerslev, og oplader derfor gårdene til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Henrik Wardenberg, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at
min nådige frue, dronning Margrete, nu fra mig har indløst disse
gårde, nemlig først gården Østergård i Dråby for ti lødige mark, hvil
ken gård var pantsat til mig af hende for disse forskrevne ti lødige mark,
fremdeles Nørregård sammesteds, som jeg havde i pant af Peder
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Mogensen, for ni lødige mark, fremdeles en gård i Over-Dråby, som var
pantsat til mig af Hemming Jensen, hvilken gård han solgte til min for
nævnte frue, og hun nu derfor har ejendomsretten til, og en gård i Landerslev af fornævnte Hemming Jensen, som min frue også har ejendoms
retten til, begge for seks lødige mark. For disse forskrevne gårde og det
te gods erkender jeg, at jeg nu har fået mine penge, og at jeg er blevet
fuldstændigt fyldestgjort derfor efter min vilje, så at jeg er vel tilfreds, og
jeg oplader min fornævnte frue og hendes arvinger og efterkommere dis
se forskrevne gårde og dette gods tillige med alle breve og rettigheder, så
at jeg eller mine arvinger ingen ret har dertil eller krav derpå, eftersom
de er lovligt indløste fra mig, og jeg er blevet fyldestgjort derfor, så at jeg
er tilfreds som fornævnt. Og jeg skal straks tilbagegive min fornævnte
frue de åbne breve, som lyder på disse forskrevne gårde; og med dette
mit brev erklærer jeg de samme breve døde og fuldstændigt magtesløse
fra denne dag, hvor de end er eller findes, så at de ikke på nogen måde
skal kunne komme min fornævnte frue, hendes arvinger eller efterkom
mere eller andre til nogen skade eller hindring, og til større sikkerhed
for alle disse forskrevne punkter har jeg med vilje og vidende ladet mit
segl hænge under dette brev, og til vidnesbyrd hr. Jens Lavesens og hr.
Erik Nielsens segl. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400 dagen efter den
hellige jomfru og martyr Agathes dag.
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1400. 6. februar. Roskilde.

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Niels Sivertsen, ridder, har skødet
sit gods i Havnelev samt Bassebol til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges, de Venders og
Goters konge, og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 på dagen efter jomfruen sankt
Agathes dag i Roskilde på vort retterting har den velbyrdige mand, hr.
Niels Sivertsen, ridder, i nærværelse af de velbyrdige mænd, herrerne
Peder, af Guds nåde biskop af kirken i Roskilde, Tetze, af samme nåde
biskop af kirken i Odense, Jakob Knudsen, provst i Roskilde, Jens Lave
sen, Mogens Lavesen, Johan Olufsen, Bernike Skinkel, riddere, Lars
Jensen af Oreby, Jens Gyrstinge, Ove Steg, væbnere og flere andre tro-
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værdige mænd i talrig mængde, af fri vilje, med velovervejet sind og efter
råd og billigelse af sine venner og frænder til den såre berømmelige fyrst
inde og frue, fru Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges
dronning, skødet, afhændet og overgivet i hendes hænder eller i deres,
hvem hun måtte ønske at tilstå eller overlade nedenfornævnte gods, til
evig og retmæssig besiddelse sit fornævnte gods, beliggende i Stevns her
red, som tidligere stod i pant til hr. Folmer Jakobsen, ridder, men som
dog tilhørte denne hr. Niels Sivertsen i medfør af ret ejendomsret og her
lighed, og som tidligere fyldestgørende og lovligt har været lovbudt til de
nærmeste og frænderne, nemlig i Havnelev og hele Bassebol med alle til
liggender til nævnte gods, vådt og tørt, rørligt og urørligt, med hvilket
navn de end benævnes, idet ingen ret eller ejendomsret over det for
nævnte på nogen som helst måde er forbeholdt ham eller hans arvinger,
idet han erkender, at han fuldt ud har oppebåret den fulde betaling og
tilstrækkelige penge for alt det fornævnte gods efter sit ønske, så at han
fuldt ud blev tilfredsstillet, af hvilken grund han forpligtede sig og sine
arvinger til at hjemle og fri nævnte vor frue, dronning Margrete, hendes
arvinger, efterfølgere eller den, som hun måtte ønske at tilstå eller
indrømme nævnte gods, fra påkrav fra hvem som helst, således som lan
dets love kræver det. Til vidnesbyrd herom er vort rettertingssegl hængt
under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor med Jens Svendsen
Brims som vidne.

1400. 6. februar. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifadus 9. stadfaster broder Henriks brev af 1390 29. september.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til evig erindring om sagen.
Vi føjer gerne den apostoliske bestyrkende befæstelse til det, som
efter modent overlæg er fastsat angående de troende kristnes, særlig de
gejstlige og regelbundne personers fromme fred og ro, når man ansøg
ningsvis beder os derom, for at det urørt kan bestå. En ansøgning, der jo
for nylig blev forelagt os på vor elskede søn Henriks vegne, franciskaner
ordenens ordensgeneral, indeholdt, at han fordum for at imødegå stri
digheder, uenigheder, sammensværgelser og uensartede valg af provincialer, som oftere indtraf af da forklarede grunde blandt brødrene af nævn
te orden i rigerne Sverige, Danmark og Norge, for at drage omsorg og til
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evindelig overholdelse af fred, ro og lighed mellem disse brødre ved valg
af provincialer har ment at måtte fastsætte og forordne nogle bestem
melser og forordninger, at overholde angående provincialembedet eller
officiet, således som det fuldstændigt indeholdes i det derom affattede
åbne brev, bestyrket med denne generals hængende segl, hvis ordlyd vi
ord til andet har ladet optage i dette brev, hvorfor man på nævnte gene
rals vegne ydmygt har bønfaldet os om, at vi af apostolisk velvilje ville vær
diges at tilføje apostolisk bestyrkende stadfæstelse til disse bestemmelser
og forordninger og alt andet, der indeholdes i nævnte brev, og udfylde
manglerne, hvis sådanne muligvis måtte vise sig i dette. Idet vi altså, der
med varme ønsker tilstræber fred og endrægtighed for alle Kristi troen
de, især de gejstlige og regelbundne personer, bøjer os for disse bønner
og anerkender og godkender disse bestemmelser og forordninger og alt
det andet, der indeholdes i nævnte brev, som om det på det mest ind
trængende var affattet med vor apostoliske myndighed, stadfæster vi det
med apostolisk myndighed ifølge sikker viden og påbyder strengt som vor
befaling, at det urokkeligt skal overholdes under bandlysnings straf og
bestyrker det ved dette brevs værn, idet vi tilføjer, at det kun gennem det
apostoliske sæde på enhver måde i fremtiden kan tilbagekaldes, hvis en
vægtig og fornuftig grund fremkommer hertil, idet vi udfylder alle mang
ler, hvis sådanne muligvis måtte vise sig i fornævnte, uanset alt, der stri
der imod samme. Men ordlyden af nævnte brev følger og er denne. Bro
der Henrik, franciskanerordenens ordensgeneral og tjener, til de for
ham i Kristus såre kære provinsial, tilsynsmænd og gardianer, lektorer og
de øvrige brødre i provinsen Dacia (o.s.v. = DRB. IX7 4 nr. 279). Intet men
neske må bryde dette vort stadfæstelses-, befalings-, bestyrkelses- og
udfyldningsbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Men hvis
nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil
pådrage sig den almægtige Guds og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 6. februar i vort ellevte (ponti
fikats) år.
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1400. 6. februar. Stockholm.

Jon Hake, Jakob Styrle og Arvid i Vallsjo erklærer at ville overholde den over
enskomst, der bliver truffet på tinge i Sodertalje om det gods, som hr. Torsten
Andersson og Dan Andersson har givet deres broder Jakob Andersson brev på.
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- For at dette skal holdes stadigt og fast, som ovenfor står skrevet, da
hænger vi vore segl under dette brev og beder de velbyrdige mænd hr.
Jens Rud, ridder, og Anders Ingvarsen hænge deres segl under dette
brev til vidnesbyrd.
Original på svensk i del svenske rigsarkiv.

1400. 7. februar. Roskilde.
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Hr. Niels Sivertsen sælger og skøder Bassebol i Store-Torøje og gods i Havne
lev, Stevns herred til dronning Margrete, der har indløst godset fra hr. Folmer
Jakobsen, som havde det i pant.
Original på dansk i rigsarkivel.

eg Niels Sivertsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at jeg
havde pantsat dette mit efternævnte gods til hr. Folmer Jakobsen, og
at min nådige frue, dronning Margrete på lovlig vis har indløst det
fra ham med mit råd og efter min vilje, og at jeg nu senere på lovlig vis
har lovbudt det samme efternævnte gods, og da der ikke kom nogle af
mine frænder, som ville købe det, så har jeg til min fornævnte nådige
frue, dronning Margrete, med min og mine frænders frie vilje, samtykke,
indvilligelse og velovervejede råd solgt, skødet, afhændet og overdraget
samme gods, nemlig Bassebol i Store-Torøje, fremdeles gods i Havnelev i
Stevns herred, nemlig en gård, på hvilken Niels Jensen nu bor, fremdeles
en gård i den samme by, på hvilken Jens Nielsen bor, fremdeles en gård
i den samme by, på hvilken Mikkel Låle nu bor, fremdeles en gård i den
samme by, på hvilken Niels Suder for tiden bor, fremdeles en gård i sam
me by, på hvilken Mads Nielsen nu bor, alt dette forskrevne gods med
agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder, vådt og
tørt, øde og bebygget og alt og hvert tilliggende og tilbehør dette for
skrevne gods, intet undtaget, hvordan det end benævnes og hvad det end
er, med alle rettigheder, (har jeg) uigenkaldeligt til evig besiddelse (over
draget) fra mig og mine arvinger til min fornævnte frue, dronning Mar
grete, og hendes arvinger og efterkommere, eller hvem hun vil tilstå det
eller overlade det til, og jeg erkender, at jeg og mine arvinger allerede er
blevet fuldt ud fyldestgjorte for alt det foranskrevne med jordegods og i
alle henseender, således at jeg fuldstændigt og helt er tilfredsstillet, og jeg
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giver fra nu af for mig og mine arvinger afkald på al ret, rettighed eller
krav, som jeg har eller kunne have til dette forskrevne gods eller noget af
dets tilliggende eller tilbehør, og jeg forpligter mig og mine arvinger til
at fri og hjemle min nådige frue, dronning Margrete og hendes arvinger
og efterkommere, eller hvem hun vil tilstå det eller overlade det, alt det
te forskrevne gods med alle dets tilliggender og tilbehør, intet undtaget,
for tiltale fra hvem som helst, sådan som landets lov byder, og til større
sikkerhed for alle disse forskrevne punkter lader jeg med vilje og viden
de mit segl hænge under dette brev, og vi biskop Peder af Roskilde,
biskop Tetze af Odense, Folmer Jakobsen, Johan Olufsen, Jens Lavesen,
Mogens Lavesen, Erik Nielsen og Niels Truedsen, riddere, Lars Jensen af
Oreby, Trued Hase og Ove Steg, væbnere lader vore segl hænge under
dette brev til vidnesbyrd. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400 lørdagen
næst efter den hellige jomfru Marias renselsesfest.
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1400. 7. februar. Roskilde.

Lars Jensen af Oreby får forskelligt gods på Falster og Lolland af dronning
Margrete og oplader til gengæld gods i Stevns herred. Mageskiftet kan med et
års varsel opsiges af hver af parterne.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Lars Jensen i Oreby, væbner, erkender med dette mit åbne brev, at
min nådige frue, dronning Margrete, har opladt mig dette sit gods,
nemlig tre læster korn i Egense på Falster, som Gerhard van der Lippe tidligere havde fået af hende, fremdeles en læst korn i Hjelm på Lol
land, som Lars Nielsen ligeledes tidligere havde fået af hende, og syv
pund korn i Tårs på Lolland. Dette forskrevne gods har min fornævnte
frue overladt mig med alt dets tilliggende og med al kongelig ret så læn
ge, som det passer hende på den herefterfølgende måde, nemlig at når
det ikke længere passer hende, da skal hun, hendes arvinger eller efter
kommere advare mig eller min hustru eller vore arvinger et år forinden,
og da skal jeg og min hustru og vore arvinger have det gods tilbage, som
min fornævnte frue nu har fået af mig i Stevns herred, nemlig 16 pund
korn i Havnelev, fremdeles 26 1/2 pund korn i Skørpinge, fremdeles en
halv tønde smør i Råskov, fremdeles et øde torp, der hedder Ullerup,
som skulle give to læster korn, hvis det var bebygget, tillige med alt tilbe-
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hør til det forskrevne gods, intet undtaget, og jeg vil og skal straks skaffe
og yde min frue mænd, der skal bebygge og besidde dette samme Ullerup. Dette forskrevne gods skal jeg og min hustru og vore arvinger da have
tilbage fra min fornævnte frue uden hindring fra hende eller hendes
arvinger og efterkommere, lige så godt, som det nu er, og på ingen måde
ringere fra hendes eller deres side. Og da skal hun og hendes arvinger
og efterkommere have sit forskrevne gods frit og frigjort tilbage, lige så
godt, som det nu er, og på ingen måde ringere fra min, min hustrus eller
vore arvingers side. Hvis jeg eller min hustru og vore arvinger ikke
ønsker at lade min fornævnte frue eller hendes arvinger have dette for
skrevne gods længere, så skal jeg, hun eller vore arvinger advare min for
nævnte frue eller hendes arvinger eller efterkommere et år forinden, og
at hver på begge sider da skal have sit gods uhindret tilbage, på alle
måder, således som skrevet ovenfor, og til større sikkerhed for, at alle dis
se forskrevne punkter skal forblive så bestandige og sikre i alle henseen
der, således som tidligere sagt, har jeg fornævnte Lars Jensen ladet mit
segl hænge under dette brev. Og vi biskop Peder i Roskilde, biskop Tetze
i Odense, Jens Lavesen, Niels Sivertsen, Erik Nielsen, riddere, Ove Steg
og Jens Svendsen Brims, væbnere, lader til vidnesbyrd vore segl hænge
under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400 lørdagen næst
efter den hellige jomfru Marias renselsesfest.

1400. 7. februar. Roskilde.
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Kong Erik 7. af Pommern bevidner, atJens Olufsen af Ledøje på kongens retterting har solgt tre ottingjord i Hågendrup og én otting i Tollerup til Jakob
Knudsen, provst i Roskilde.
Afskrift i Esrombogen.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug over Pomeranerne, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at den velbyrdige mand Jens Olufsen af Ledøje, væbner, i det
Herrens år 1400 lørdagen næst før jomfruen Scolasticas dag fremstod i
Roskilde i nærværelse af den såre berømmelige frue og vor såre kære
moder, fru dronning Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sve
rige og Norge, og andre velbyrdige, nemlig de herrer Tetze, af Guds nåde
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biskop af Odense, Jens Lavesen, Niels Sivertsen, Erik Nielsen, Jakob
Knap, Henrik Wardenberg, riddere, Lars Jensen af Oreby, Ove Steg,
væbnere, og flere andre troværdige mænd i talrig mængde på vort retterting og til nærværende brevviser, den hæderværdige mand hr. Jakob
Knudsen, provst i Roskilde, solgte, skødede og afhændede sit gods, nem
lig tre ottingjord i Hågendrup på Halsnæs, af hvilke en Astred bebor den
ene, men Peder Skomager den anden, og den tredie af dem er nu øde,
fremdeles én ottingjord i Tollerup, der nu er øde, og med alle tilliggen
der til nævnte gods, agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, møller,
møllesteders vandløb, dam og damsbånd, dyrket og udyrket, med hvilket
navn det end betegnes, intet undtaget, at besidde med rette til evig tid,
idet ingen ret eller ejendomsret angående fornævnte gods på nogen
måde er forbeholdt ham eller hans arvinger. Han erkendte, at han for
fornævnte gods havde oppebåret fuld erstatning, betaling og passende
fyldestgørelse efter sit forgodtbefindende i fuldt mål, oppebåret nu ved
handlingen, uden at noget står tilbage, af hvilken grund fornævnte Jens
Olufsen forpligtede sig og sine arvinger over for fornævnte hr. Jakob
Knudsen, provst i Roskilde, og hans arvinger eller den, hvem han vil over
give fornævnte gods, til at hjemle og fri alt det fornævnte gods med alle
dets tilliggender fra alles krav, således som landets love kræver. Givet
ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen
Brims, vor justitiår, som vidne.

243

1400. 9. februar.

Elene Torstensdatter, enke efter Bengt Arvidsson, og Mathias Eriksson, hen
des værge, oplader alt det gods, som hun fik i morgengave af sin mand, til rid
deren hr. Abraham Brodersen for 20 lødige mark.
Original på dansk i det svenske rigsarkiv.

eg Elene Torstensdatter, enke efter Bengt Arvidsson, og jeg Mathias
Eriksson, som er hendes værge, vi erkender med dette brev, at vi med
vore venners råd og samtykke for tyve lødige mark har opladt og undt
den velbyrdige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, al den rettighed og
ejendomsret, som jeg fornævnte Elene Torstensdatter fik af min kære
husbond fornævnte Bengt Arvidsson i gods, som er i Torpa og i Marbåck
og i Nås og i Kårr og i alt det, jeg fik i Marbåck sogn til pant for tyve lødi-
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ge mark, som min husbond fornævnte Bengt gav mig til morgengave,
som det brev rigtigt udviser, som jeg fik af ham på det fornævnte gods, i
alle rettigheder, som jeg fornævnte Elene fik det fornævnte gods med ved
brev og bevis, derfor har jeg Elene Torstensdatter og jeg fornævnte
Mathias Eriksson opladt og undt fornævnte hr. Abraham det fornævnte
gods for tyve lødige mark efter svensk vægt som fornævnt, og fornævnte
hr. Abraham har gjort os fyldest for de fornævnte tyve lødige mark, såle
des at vi er vel tilfredse. Fragår fremdeles det fornævnte gods fornævnte
hr. Abraham eller hans arvinger med nogen lands ret, da forpligter vi os
og vore arvinger til at give ham eller hans arvinger deres penge igen. Til
yderligere sikkerhed, at alt dette fornævnte er vor vilje, da har jeg for
nævnte Mathias Eriksson hængt mit segl med vilje og vidende under det
te brev, og vi fornævnte Elene og Mathias beder velbyrdige mænd, som
er Svend Sture, Esbern Båd og Svend Båd, om, at de hænger deres segl
med herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1400 på ottendeda
gen efter den hellige jomfrus renselsesdag.

1400. 10. februar.
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Hr. Folmer Jakobsen, ridder, kvitterer dronning Margrete for 2.000 lybske
mark, som hun har betalt ham for Højstrup med tilhørende gods.
Vidisse på dansk 25. maj 1414 i rigsarkivet.

eg Folmer Jakobsen, ridder, erkender med dette mit åbne brev
angående 2.000 lybske mark, som min nådige frue dronning Mar
grete og hendes medlovere havde lovet mig for Højstrup og det gods,
som hører dertil, at hun har betalt mig disse forskrevne 2.000 lybske
mark i rede, uanfægtede penge til fyldestgørelse og til min tilfredshed,
således at jeg fuldt og helt er blevet stillet tilfreds, og med dette mit åbne
brev lader jeg for mig og mine arvinger min fornævnte nådige frue,
dronning Margrete, og hendes arvinger og efterkommere og alle hendes
medlovere og alle andre, hvem det kan vedkomme eller på noget tids
punkt herefter måtte kunne vedkomme, være kvit og fri og ganske fri
kendt for disse forskrevne 2.000 lybske mark. Og de breve, som er udstedt
angående disse forskrevne penge eller vedrører dem, og som kan være til
hindring eller til skade for min fornævnte frue eller hendes arvinger og
efterkommere eller hendes medlovere eller andre på deres vegne, de
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breve lyser jeg døde og magtesløse, hvor de end herefter kan findes, og
de skal herefter ikke være til nogen hindring eller skade for min for
nævnte frue, dronning Margrete, hendes arvinger, efterkommere eller
medlovere eller andre, som optræder på deres vegne, eftersom disse for
skrevne 2.000 lybske mark er mig så redeligt og vel betalt, at jeg fuldt og
helt er tilfreds, og til større sikkerhed for alle disse forskrevne punkter
har jeg med vilje og vidende ladet mit segl hænge under dette brev. Og
vi biskop Tetze af Odense, Johan Olufsen, Anders Jakobsen, fornævnte
hr. Folmers broder, Valdemar Bydelsbak, Erik Bydelsbak, brødre, Erik
Nielsen og Niels Basse, riddere, Jens Gyrstinge og Ove Steg, væbnere,
lader vore segl hænge under dette brev til vidnesbyrd. Givet i det Herrens
år 1400 på jomfruen sankt Scolasticas dag.
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1400. 10. februar.

Dronning Margrete skeenker Egebjerg i Ods herred til Esrum kloster mod, at
der dagligt synges en messe for hendes moder, som ligger begravet i klosterkir
kens kor.
Afskrift på dansk i Esrombogen.

i Margrete, af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, erkender
med dette vort åbne brev, at vi, sund og rask, med vor gode vilje
spurgte dem, som burde spørges, til Guds og Vor Frues ære for vor her
res og faders og vor moders og deres forfædres og vor søns og vor egen
sjæls skyld fra os og til Esrum kloster på Sjælland uigenkaldeligt til evig
ejendom har givet, skødet, afhændet og overantvordet alt det gods, nem
lig Egebjerg i Ods herred tillige med så meget af Lestrup, som hidtil har
ligget til nævnte Egebjerg, og med hele Egebjergs fang, hvad det end
hedder eller er, med agre, enge, skove, fiskevande, møller og mølleste
der, vådt og tørt, øde og bebygget og alle tilliggender og alt tilbehør til
dette forskrevne gods, intet undtaget, hvad det end hedder eller er, med
alle breve1) og rettigheder, som vi på noget som helst tidspunkt og på
nogen som helst måde har haft eller har til alt dette forskrevne, hvilket
forskrevne gods vi har erhvervet af de retmæssige ejere. Og vi vil, at abbe
den og klostersamfundet i fornævnte Esrum kloster - de for tiden væren
de og alle dem, der skal følge efter i fremtiden - skal opretholde en evig
messe, som hver dag skal synges for vor moders sjæl foran det alter i sam-
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me klosters højkor, som hun ligger begravet foran og at opretholde, at
der hver dag til evig tid foran det samme alter skal brændes et lys, mens
denne forskrevne messe hver dag synges som sagt ovenfor, og “Hil Dig,
dronning”2) hver dag synges efter højmessen i samme kloster, og at der
én gang om året skal afholdes en årtid for vor moder og hende og vor
herre og vore forfædre, vor søn og for os selv med messer og vigilier til
evig tid, og at brødrene hvert år på dagen for denne årtid skal beværtes
på det bedste ved bordet, og at de efter spisningen hvert år på dagen for
denne årtid skal synge den lovprisning af vor frue, der hedder “O, blom
strende rose”3) foran vor frues billede i koret. Abbeden og klostersam
fundet i Esrum - de for tiden værende og alle dem, der skal følge efter i
fremtiden - skal i alle henseender gøre, overholde og fuldbyrde dette for
skrevne, sådan som her foran står skrevet, og som de vil stå til ansvar over
for Gud, og som vi har tillid til dem. Og til yderligere sikkerhed for, at alle
disse forskrevne punkter skal forblive så bestandige og ubrydelige i alle
henseender, som skrevet ovenfor, lader vi med vilje og vidende vort segl
hænge under dette brev. Og vi har bedt de ærlige fædre med Gud, biskop
Peder af Roskilde, biskop Jakob af Bergen, hr. Peder Nielsen af Ågård, hr.
Johan Skarpenberg, hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, Jakob Troelsen og
Herman Fleming og Jens Svendsen Brims, væbnere, om til vidnesbyrd at
lade deres segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1400 på
jomfruen sankt Scolasticas dag.
1) 1336 20. maj, 1395 30. juni, 1396 28. april, [Før 1400 5. februar] og 1400 5. februar,
jf. DRB. II 11 nr. 296, IV 5 nr. 394, IV 6. nr. 53 samt ovf. nrr. 233 og 234. - 2) jf. DRB. IV
5 nr. 53 note 2 samt DRB. III 2 nr. 153 note 16. - 3) jf. DRB. IV 5 nr. 54 note 3.

1400. 11. februar. Stuhm.
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Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete som svar på
hendes brev, at det ikke er muligt at sende udsendinge til Danmark inden påske
til forhandling om Gotland og Visby.
Afskrift på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og villig tjeneste o.s.v. Allerhøjeste fyrstinde, stor
mægtige nådige frue.
Eders breve1), nylig sendt til os, har vi modtaget på rette måde og har
også visselig forstået Eders høje mening deri, og vi glæder os overmåde
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ved Eders høje tilbud af kærlighed, gunst og venskab for os, og vi tiltror
Eder og Eders nådige søns højhed, at vi med hele vor orden ikke fortje
ner andet, ej heller fremlægger vi med forsæt noget uden af tvingende
nødvendighed, men vil med flid afholde os derfra. Og Eders høje gode
nåde berørte sagen om Gotland og staden Visby o.s.v. Nådige frue, hvad
der er sket der, håber vi ved vor oprigtige gode mening, at ingen med ret
te kan udlægge forkert, thi ikke alene Eders rigers fred, lykke og velfærd
og vort ordenslands, men hansekøbmandens sikkerhed og beskyttelse
viser, at vor mening fra begyndelsen og endnu den dag i dag er god.
Fremdeles, allerhøjeste nådige frue, da Eders højhed begærer, at vore
bude inden2) påske3) skal underrette Eders højhed om vor mening, så
skal Eders højhed behage at vide, at vi, så snart vi kan, gerne vil udsende
vore bude. Når det ikke godt kan ske før, så er det fordi vi ikke kan have
vore kommendatorer, som nu er på rejse blandt hedningene, (og) hvis
vilje og vidende vi behøver. Ligeledes må vi først underrettes om svaret
på Eders brev af dem, der fører vor sag, da det uden dem ikke er os
muligt at give et svar med ære til Eders stormægtighed, da vi jo på deres
vegne har samme land og stad i forvaring med tro hånd, og da vore har
indtaget fornævnte land og stad med store omkostninger og udgifter,
måtte det nedskrives, som brevet viser. Derfor så håber vi meget på Eder
og vor nådige herre, Eders allerhøjeste søn, at I ikke nægter os en sådan
eller en længere udsættelse og ugerne behager at fratage os Eders stor
mægtige højheds gunst, kærlighed og venskab, som I så gavmildt har til
budt, med mindre det er passende og hæderligt at gøre mod os. Nådige
frue, byd over os og vore som Eders, der andægtigt beder til Gud Vor
Herre. Givet i Stuhm i året 1400 på onsdagen efter jomfruen Scolasticas
dag4).
1) kendes ikke. - 2) forlægget har czTuisschen. - 3) påskedagen falder 1400 18. april. - 4)
10. februar.
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Storkommendatoren for den tyske orden meddeler dronning Margrete som
svar på hendes brev, at man vedrørende Gotland og Visby vil gøre alt for hen
de og hendes søn, hvad der er foreneligt med højmesteren og den tyske ordens
ære.
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Afskrift på tysk i Konigsbergarkivel (nu i Berlin).

ærlig redelig anbefaling og villig tjeneste til alles behag tilforn.
Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige nådige frue. Med værdighed og
stort behag modtog vi Eders sidste brev1), og efter indholdet er vi gået
ind i sagen efter vor formåen, og vi vil fremover gøre det, når vi erkender
Eders og Eders allerhøjeste søns vilje, og særlig i sagerne angående lan
det Gotland og staden Visby, hvad vi kan gøre derved mod vor højmester
og hans orden med redelighed og bevarelse af vor ære. Dertil vil vi altid
gerne være Eder, gavmilde stormægtige gode frue forbunden, idet vi
beder ydmygt med stor flid, om at I også optager vor højmesters svar ven
ligt ligesom vort og ikke rejser klager over vor højmesters og vor tøven,
thi begge vore og vor ordens mening er, at vi ikke begærer andet end
efter vor formåen at holde fred, bevare venskab og kærlighed med Eders
fremsynede allerhøjeste højhed. Byd over os som Eders særlige andægti
ge (fortalere), der beder til Gud. Givet i Stuhm på onsdagen efter jom
fruen Scolastica(s dag)2) år 1400.
1) kendes ikke. - 2) 10. februar.

1400. 11. februar. Stuhm.
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Højmesteren for den tyske orden beder kong Albrecht af Sverige om at medde
le, hvorledes han skal forholde sig i sagen vedrørende Gotland og Visby, som
dronning Margrele har rejst over for ham.
Afskrift på tysk i Kimigsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling o.s.v. Allerhøjeste fyrste, stormægtige nådige her
re.
På Eders brev1), senest sendt til os, angående landet Gotland og staden
Visby og derefter på vort brev2), sendt til vor frue, dronningen af Dan
mark, indeholdende Eders brev1), for at underrette hende om Eders
stormægtigheds mening, har den samme vor frue tilskrevet os først og
fremmest sin mening og lovet nogen en retslig afgørelse, men hvor det
skal ske, udtrykker hun ikke i sit brev3), som vi sender Eders stormægtig
hed heri. Og når Eders allerhøjeste højhed i Eders sidste brev1) tilbyder
os, at vi får Eders stormægtigheds myndighed til at lade sagen afgøre ved
retssag og ikke den måde, hvor og for hvem vi fik beføjelser til at gøre
Eders stormægtighed delagtig i retten eller at skrive til nogen derom,
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men da Eders allerhøjeste visdom nu kan fornemme vor frue dronnin
gens mening, så gør det selv, hvor eller for hvem I vil lade retten gå med
hende og forsvar os oprigtigt, hvis hun skriver alvorligt derom til os og
kræver fornævnte land og stad af os, idet hun skriver og lader os vide, at
landet med rette tilhører hende og hendes rige. Skriv også til os, nådige
herre, Eders vise råd, hvordan vi skal forholde os i den sag, hvorved vi
kan behage og tilfredsstille Eders allerhøjeste højhed, og ikke gøre noget
i den forbindelse, som kunne blive forkert udlagt som en uret af nogen,
thi vi har gjort alle ting i den sag, ikke alene til en særlig, men til en
almen nytte for landet og købmanden. Se på det og forstå os oprigtigt
efter Eders brevs1) ordlyd. På vort brev, der er indlagt, udbeder vi os et
ufortøvet svar, da vi har lovet at sende det over med vore bude denne
påske eller kort efter. Givet som ovenfor i det fornævnte brev til dron
ningen4).
1) kendes ikke. - 2) jf. 1399. 22. november, nr. 128. - 3) kendes ikke. - 4) jf. nr. 38.
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1400. 14. februar. Esrum.

Abbed Salomon og klostersamfundet i Esrum indrømmer dronning Margrete livsvarig besiddelse med ret til at overlade brugsretten til andre af det gods
på Halsnæs, som hun har skænket klostret, mod en mark korn i årlig landgil
de til klostret.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Salomon, abbed, og hele klostersamfundet i Esrum kloster på Sjæl
land erkender med dette vort åbne brev angående dette efterskrevne gods, som vor nådige frue, dronning Margrete, til ære for Gud og vor
frue har skænket vort fornævnte Esrum kloster for hendes herres, hen
des egen, deres faders og moders og forfædres og deres søns sjæle, såle
des som hendes brev derpå lyder, nemlig tre bol jord minus halvanden
øre skyld i Evetofte på Halsnæs og en gård i Hågendrup med tre gård
sæder, som ligeledes ligger på samme Halsnæs, - denne gård i Hågen
drup, som nu skylder fem pund korn om året i landgilde - med agre,
enge, fiskevande, græsgange, skove, møller og møllesteder, vådt og tørt,
øde og bebygget, og alt og hver enkelt tilliggende og tilbehør til det for
skrevne gods, intet undtaget, hvad det end hedder eller er. Alt dette for
skrevne har vi nu tilstået og overladt vor fornævnte nådige frue, dronning
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Margrete, at besidde og beholde, nyde og bruge efter sin vilje og til sit
gavn, efter at hr. Jakob Knudsen, som er provst i Roskilde, er afgået ved
døden, uigenkaldeligt så længe hun lever, om hun da lever længere (end
han), eller også, at hun kan overlade alt dette forskrevne til en person,
som hun vil tilstå det, efter nævnte hr. Jakobs død, fremdeles at besidde
og beholde, nyde og bruge, så længe den person lever, i hendes sted, og
at vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, eller denne person skal
være forpligtet til hvert år inden kyndelmisse at give os her i vort kloster
en mark korn i landgilde deraf, så længe hun eller denne person lever, og
når hun og den person, som hun vil tilstå det efter fornævnte hr. Jakob
Knudsens død, som ovenfor omtalt, er døde, da skal alt dette fornævnte
gods med alle dets tilliggender straks komme tilbage til vort fornævnte
kloster, frit og frigjort, uden nogen hindring eller længere forhaling og
uden svig. Til større sikkerhed for, at alle disse forskrevne punkter skal
forblive bestandige, faste og ubrydelige i alle henseender, som forskrevet
står, så lader vi fornævnte abbed og klostersamfund med vilje og vidende
vore segl hænge under dette brev, og vi har bedt de hæderlige fædre,
biskop Peder af Roskilde, abbed Niels af Sorø og abbed Esbern af Knardrup om til vidnesbyrd at lade deres segl hænge under dette brev. Givet i
Esrum i det Herrens år 1400 på selve martyren sankt Valentins dag.

1400. 14. februar. Esrum.
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Abbed Salomon og klostersamfundet i Esrum indrømmer dronning Margre
te livsvarig besiddelse af det gods i Ods herred, som hun har skænket klosteret,
mod at give klosteret tre lødige mark deraf i årlig landgilde.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Salomon, abbed, og hele klostersamfundet i Esrum kloster på Sjæl
land erkender med dette vort åbne brev angående dette efterskrevne gods, som vor nådige frue, dronning Margrete til ære for Gud og vor
frue har skænket vort fornævnte Esrum kloster for hendes herres, hen
des egen, deres faders og moders, samt deres forfædres og deres søns sjæ
le, således som hendes brev1) derpå lyder, hvilket er hele godset Egebjerg
i Ods herred med så meget af Lestrup, som hidtil har hørt til samme Ege
bjerg, og med hele samme Egebjerg fang, hvad det end hedder eller er,
med agre, enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og møllesteder,
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vådt og tørt, øde og bebygget, og alt og hvert enkelt tilliggende og tilbe
hør til dette forskrevne gods, intet undtaget, hvad det end hedder eller
er, alt dette forskrevne har vi nu tilstået og overladt til vor fornævnte nådi
ge frue, dronning Margrete, så længe som hun lever, eller til en anden
person, som hun i sit sted vil tilstå det, så længe denne person lever, at
besidde og beholde, nyde og bruge efter sin vilje og til sit gavn, uigen
kaldeligt så længe hun eller denne person lever, og at vor fornævnte nådi
ge frue, dronning Margrete, eller den person skal være forpligtet til at
give os i vort fornævnte kloster tre lødige mark, idet der regnes 45 lybske
skilling for hver lødig mark, i sådanne penge og mønt, som er gyldige og
gængse på Sjælland, hvert år inden jul som landgilde deraf, så længe hun
eller denne person lever, og når hun eller denne person dør, hvem hun
som før nævnt vil overlade det til, da skal alt det foromtalte gods med alt
dets tilliggende straks komme frit og frigjort tilbage til vort fornævnte
kloster uden nogen hindring eller længere forhaling og uden al svig. Og
til større sikkerhed for, at alle disse forskrevne punkter skal forblive
bestandige, faste og ubrudte i alle henseender, som forskrevet står, så
lader vi fornævnte abbed og klostersamfund med vidende og kundskab
vore segl hænge under dette brev. Og vi har bedt de hæderlige fædre,
biskop Peder af Roskilde, abbed Niels af Sorø og abbed Esbern af Knardrup om til vidnesbyrd at lade deres segl hænge under dette brev. Givet
i Esrum i det Herrens år 1400 på selve martyren sankt Valentins dag.
1) 1400 10. februar, jf. nr. 245.
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1400. 14. februar.

Dronning Margretes genbrev til forrige nr.
Afskrift på dansk i Esrombogen.

i Margrete, af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, erkender
med dette vort åbne brev om dette efterskrevne gods, nemlig hele
godset Egebjerg i Ods herred med så meget af Lestrup, som hidtil har lig
get til det samme Egebjerg, og med hele samme Egebjerg fang, hvad det
end hedder eller er, med agre, enge, skove, fiskevande, græsgang, møller,
møllesteder, vådt og tørt, øde og bebygget, og alt og hvert enkelt tillig
gende og tilbehør til dette forskrevne gods, intet undtaget, hvad det end
hedder eller er, at vi tidligere til Guds og Vor Frues ære for vor herres og
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vor og hans og vor faders og moders og forældres og vor søns sjæles skyld
har givet, skødet, afhændet og overantvordet alt dette forskrevne gods fra
os og til Esrum kloster, der ligger på Sjælland, til evindelig ejendom, og
vi har givet dem vort åbne brev1) derom, og nu har abbeden og menige
konvent i samme kloster forundt og tilladt os og en anden person, hvem
vi ville forunde det, uigenkaldeligt at besidde og beholde, nyde og bruge
alt dette forskrevne gods med al dets tilbehør som fornævnt, så længe
som vi lever, eller den person lever, som vi ville forunde det, og at vi eller
den person skulle være pligtige til at give forskrevne abbed og konvent i
deres forskrevne kloster tre lødige mark - hver lødige mark regnet til 45
skilling lybsk - i sådanne penge og mønter, som er gæve og gængse i Dan
mark, som landgilde deraf hvert år inden jul, så længe som vi eller den
person lever, og når vi eller den person er døde, da skal alt det fornævn
te gods med alt sit tilliggende straks igen komme frit og frelst til det for
nævnte kloster Esrum uden hindring og lang udsættelse og uden al svig.
Og til yderligere sikkerhed for, at alle disse fornævnte punkter skal for
blive bestandige, faste og ubrydelige på alle måder som fornævnt, da
lader vi fornævnte Margrete og vor søn kong Erik med vilje og vidende
vore segl hænge under dette brev, og vi har bedt de ærlige fædre biskop
Peder af Roskilde, abbed Niels af Sorø og abbed Esbern af Knardrup om
til vidnesbyrd at lade deres segl hænge under dette brev. Givet i det Her
rens år 1400 på selve martyren sankt Valentins dag.
1) 1400 10. februar, jf. nr. 245.
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Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Bjørn Olufsen, ridder, på kongens
retterting stadfæstede, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, pantsatte Højstrup til
dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
de Goters konge, og hertug af Pommern til alle, som ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 på den første onsdag efter den hel
lige Julianes dag på vort retterting i Holbæk, i nærværelse af de velbyrdi
ge mænd og gode herrer, Jakob Knudsen, provst i Roskilde, Jens Lavesen,
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Johan Olufsen af Søholm, Niels Basse, Henrik Wardenberg, Niels Sivert
sen, Erik Nielsen, Jens Grim, riddere, Jens Gyrstinge, Peder Sten, væbne
re og flere andre troværdige mænd har den velbyrdige mand, hr. Bjørn
Olufsen, ridder, på følgende måde stadfæstet den pantsættelse, som hr.
Folmer Jakobsen, ridder, havde foretaget til den såre berømmelige frue
og vor kære moder angående Højstrup og dets tilliggender, idet han sag
de: Min nådige frue og dronning, af god og fri vilje tilstår jeg Eder Højs
trup med dets tilliggender i enhver henseende, således som hr. Folmer
Jacobsen havde pantsat det til Eder. Givet ovennævnte år, dag og sted
under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som
vidne.
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1400. 19. februar. Holbæk.

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, på kon
gens retterting erkendte, at han ikke havde givet sin hustru erstatningfor Højs
trup, som han havde pantsat til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge, og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 på den første torsdag efter den hel
lige jomfru Julianes festdag på vort retterting i Holbæk, i nærværelse af
de velbyrdige mænd, herrerne Johan Olufsen af Søholm, Jens Lavesen,
Niels Svarteskåning, Henrik Wardenberg, Bernike Skinkel, Niels Basse,
Niels Sivertsen, riddere, Jens Gyrstinge, Peder Sten, væbnere, og flere
andre troværdige mænd har den velbyrdige mand, hr. Folmer Jakobsen,
ridder, offentligt erkendt at han ikke på noget punkt havde givet og ydet
sin hustru Ingeborg nogen erstatning med hensyn til Højstrup eller dets
tilliggender, der var pantsat til vor såre kære frue og moder fru Margre
te, Danmarks, Sveriges og Norges dronning, for det gods, som han havde
afhændet fra sin fornævnte hustru. Givet ovennævnte år, dag og sted
under vort rettertingssegl, med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som
vidne.
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Dronning Margrete beder borgmestre og rådmand i staden Köln om at tage
vel imod biskop Tetze af Odense og hr. FolmerJakobsen ogyde dem al støtte.
Original på nederlysk i Köln.

argrete af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge. Venskabelig
hilsen sendt tilforn1).
Vi beder Eder, kære særlige venner, om at understøtte denne nær
værende fremviser, biskop Tetze, hr. Folmer Jakobsen og deres føl
gesvende i vor sag og gøre det bedste for vor søn kong Eriks og vor skyld
og hjælpe til, at de kan komme sikkert fremad, som de visselig selv beret
ter for jer. Og gør i den sag, som vi særligt tiltror Eder, at I også gerne vil
gøre og lad os desto mere gengælde Eder det. Dermed anbefaler vi os til
Eder, gode kære venner. Skrevet på vor borg Holbæk år 1400 dagen før
apostlen sankt Peter ad cathedram2).

M

1) modtageren fremgår af brevets bagsidepåskrift Delle brev skal gives lil de ærværdige ogfor
standige mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i staden Köln, vore oprigtige venner. - 2) 22.
februar.
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Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Hiddensee kloster at overdrage ærkedegneembedet Tribsees ved kirken i Schwerin til Niels Jakobsen Lunge, efter at
den forrige indehaver er blevet afsat for drab.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn abbeden i
klosteret i Hiddensee af cistercienserordenen, Roskilde stift, hilsen
og apostolisk velsignelse.
Den velbyrdige fødsel, det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og
den retskaffenheds øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor
elskede søn Niels Jakobsen Lunge anbefales til os ved troværdige mænds
vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. I dag er det jo
kommet os for øre, at Konrad Bonow, ærkedegn i Tribsees ved kirken i
Schwerin, fordum glemte sin egen frelse og engang tog en præst til fan
ge og plyndrede ham for hans heste, penge og adskilligt andet og sendte
voldsmænd mod ham med blodsudgydelse til følge, og drabet blev fuld
byrdet på umenneskelig måde efter hans tilskyndelse til skade for denne
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Konrads sjæl og til tynge og anstød for såre mange. Idet vi betænker, at
fornævnte Konrad, hvis ovennævnte er sandt, har vist sig uværdig til
nævnte ærkedegneembede Tribsees i kirken i Schwerin, som han på det
tidspunkt besad, således som han besidder det for øjeblikket, har vi
pålagt Dig som vor befaling ved et andet brev1) fra os, at Du, efter at
nævnte Konrad personligt, om nødvendigt ved offentlig stævning, og
andre, som skulle tilkaldes, er blevet tilkaldt, med vor myndighed på
lovformelig vis skaffer Dig oplysninger om fornævnte, og hvis Du gen
nem disse oplysninger finder, at fornævnte forholder sig således, skal Du
med samme myndighed ved dom berøve samme Konrad Bonow nævnte
ærkedegneembede, således som det skulle ske efter retten, således som
det fuldstændigt indeholdes i vort brev1). Og idet vi ønsker at vise for
nævnte Niels Jakobsen Lunge, som er præst og i tjeneste hos vor kære
datter i Kristus den berømmelige dronning af Danmark, Sverige og Nor
ge, og som desuden, som det forsikres, er født af riddermæssig slægt på
begge forældres side, særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortje
nester - af egen drift, ikke efter opfordring i en ansøgning, der er fore
lagt os herom af denne Niels eller en anden for ham, men af vor rene
gavmildhed - pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, efter
at nævnte Konrad Bonow ved dom er berøvet samme ærkedegneembede
og fjernet fra samme, med al dets rettigheder og tilbehør med nævnte
myndighed overdrager og anviser samme Niels Jakobsen Lunge samme
ærkedegneembede, hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som det
forsikres, ikke overstiger en årlig værdi af 25 mark lødigt sølv ifølge den
almindelige indtægtsangivelse2), selv om det er ledigt netop nu som for
nævnt eller på enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden
person eller ved besiddelse af et andet kirkeligt beneficium, der ligeledes
er forbundet med sjælesorg og overdraget med enhver myndighed, og
ved enhver dispensation, der er opnået for nævnte Konrad, en anden
eller andre i hans navn herom af os eller på vor befaling ligeledes af
enhver ordlyd eller udtryksmåde om at opnå - med dette brev tilbage
kalder vi den ifølge vor sikre viden og vil, at den skal være uden styrke
eller betydning eller ved, at en eller anden af egen drift frivilligt har givet
afkald på, tilbagekaldet dispensation, byttet og afgivet løfte om det ved
det apostoliske sæde eller uden for den romerske kurie ligeledes i nær
værelse af en offentlig notar og vidner, selv om det har været ledigt så
lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser3) på
lovformelig vis er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller dette ærke-
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degneembede særligt er reserveret for apostolisk rådighed eller er for
bundet med sjælesorg eller er en dignitet, dog ikke den største efter den
biskoppelige i samme kirke i Schwerin, selv om der om det mellem nog
le svæver eller er en uafgjort strid ved nævnte kurie eller andetsteds, hvis
stilling det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, selv om den
ne person har været nævnte sædes kapellan, nuntius, notar eller official
i øvrigt eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og indkom
ster, der skyldes det apostoliske kammer, eller abbreviator4) eller
scriptor3) af apostoliske breve eller i tjeneste ved dette sæde eller hos en
eller anden af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kar
dinaler, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs udstedelse særligt
er søgt ret for nogen anden end fornævnte Konrad Bonow angående
nævnte ærkedegneembede. Du skal personligt eller ved en eller flere
andre indføre samme Niels eller hans befuldmægtigede i hans navn i fak
tisk besiddelse af nævnte ærkedegneembede og dets omtalte rettigheder
og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet nævnte Konrad og
enhver anden uretmæssig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at den
ne Niels eller hans befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til
dette ærkedegneembede, og at der fuldt ud svares ham af samtlige afkast
ninger, afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette ærke
degneembede, idet Du med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op
herimod, under udelukkelse af appel, uanset såvel vor forgænger - from
ihukommelse - pave Bonifacius 8.sb) som alle andre apostoliske bestem
melser og alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne
kirke i Schwerin, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstel
se eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen
med hensyn til provisioner, de skal have på digniteter, personater eller
officier ved denne kirke har fået særligt eller angående andre kirkelige
beneficier i de egne har fået et almindeligt brev af nævnte sæde eller dets
legater, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørel
se eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor
vilje, at fornævnte Niels med hensyn til opnåelse af nævnte ærkedegne
embede skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må gøres
nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater
eller officier eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde),
uanset om vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner
kapitlet i Schwerin eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for
sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til aner-
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kendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil
eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at disse digniteter, personater eller officier eller andre kirkelige beneficier, hvortil
de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsenta
tion, valg eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles
nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt
og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som
helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvil
ken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld
udstrækning optaget i dette brev, virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, og hvor
om og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted;
(Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Niels ikke har været til
stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke
i Schwerins bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader
en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kir
ke, gør det i egen person, og hvis vi i dag eller tidligere ved provision har
givet nævnte Konrad, en anden eller andre nævnte ærkedegneembede
Tribsees i kirken i Schwerin, der da som fornævnt eller på enhver anden
måde var ledigt, eller har befalet eller tilstået, at det skulle gives ved pro
vision, eller det i øvrigt i kraft af et ethvert andet brev fra os er blevet givet
ved provision, erklærer vi af en lignende drift med samme myndighed, at
det har været og er vor hensigt at have villet eller ville give nævnte Niels
Jakobsen Lunge og ingen anden samme ærkedegneembede ved provisi
on, og at denne provision eller befaling om at give denne Niels det ved
provision, der er eller i fremtiden skal foretages af os med dette brevs
ordlyd, skal have sin virkning, idet vi erklærer, at alle dispensationer, pro
visioner eller befalinger om at give nævnte Konrad, en anden eller andre
nævnte ærkedegneembede ved provision, der er udstedt af os eller på vor
befaling i kraft af et andet brev fra os på enhver måde i dag eller tidlige
re ligeledes under enhver ordlyd eller udtryksmåde, og alt, hvad der er
fulgt derefter, skal være ugyldige og magtesløse og uden styrke eller
betydning. Givet ved S. Pietro i Rom den 23. februar i vort ellevte (pon
tifikats) år.
1) samme dag pålagde paven abbeden i Hiddensee at afsætte forgængeren i embedet,
Konrad Bonow, for drab, trykt Acta Pont. II 115 nr. 953. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4 3) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1.-4) jf. DRB. IV 6 nr. 137 note 5. - 5) jf. DRB. IV 6 nr. 137
note 6. - 6) c. 6 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 939).
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Nils Gotstavsson, ridder, pantsætterfem landbogårde i Ropplinge samt Attaryds mølle til ridderen hr. Abraham Brodersen for 50 mark svensk.
Afskrift på svensk i det svenske rigsarkiv.

eg Nils Gotstavsson, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at jeg
som ret gæld skylder den velbyrdige mand hr. Abraham Brodersen,
ridder, 50 mark svensk i gode og gæve penge, for hvilke penge jeg
pantsætter mit gods til den samme hr. Abraham og hans arvinger, hvilket
er fem landbogårde i Ropplinge i Reftele sogn i Våstbo med alle deres til
liggender, ager og eng, skov og fiskeri og fiskevand, fælled og fæmarker
og med alle andre tilliggender, hvor det end er i vådt og tørt, intet und
taget, og jeg pantsætter ham dermed Attaryds mølle med alle sine tillig
gender, intet undtaget, med al den rettighed, som jeg fik det fornævnte
gods og den fornævnte mølle til min hustru af hendes moder Ragnhild
Olofsdotter, og som Ragnhild fik det samme gods som morgengave af sin
kære husbond Jons Abjornsson, som det åbne brev1) udviser, som den
samme Jons Abjornsson gav Ragnhild på det fornævnte gods og den for
nævnte mølle, således pantsætter jeg ham det fornævnte gods og den for
nævnte mølle på alle måder, som er anført ovenfor, hvilket gods og hvil
ken mølle med alle deres tilliggender den fornævnte hr. Abraham og
hans arvinger skal have i deres varetægt altsammen frit og uhindret og
oppebære, hvad der årligt gives i landgilde af det fornævnte gods og den
fornævnte mølle, og hvad der falder deraf, skal på ingen måde afregnes
i de fornævnte 50 mark svensk, indtil den dag, det indløses for de for
nævnte penge. Lader fremdeles hr. Abraham eller hans arvinger noget
bygge og forbedre på det fornævnte gods eller på den fornævnte mølle,
da skal jeg eller mine arvinger gøre fornævnte hr. Abraham eller hans
arvinger fyldest for de bygninger efter kendelser af to af hans venner og
to af mine venner, førend godset og møllen indløses for de fornævnte 50
mark svensk. Fragår fremdeles det fornævnte gods eller den fornævnte
mølle eller noget af deres tilliggende fornævnte hr. Abraham eller hans
arvinger med nogen ret, da forpligter jeg og mine arvinger os med dette
brev til at yde ham og hans arvinger erstatning i lige så godt gods inden
et halvt år næst, efter at det fornævnte gods er fragået dem. Fremdeles
skal vi i det år, da jeg eller mine arvinger vil indløse det samme fornævn
te gods og mølle, indløse det omkring sankt Michaels dag og underrette
hr. Abraham eller hans arvinger om indløsningen et halvt år i forvejen.
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Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre og
hjemle fornævnte hr. Abraham og hans arvinger de fornævnte fem land
bogårde og fornævnte mølle med alle tilliggender som fornævnt. Til
yderligere sikkerhed for alle disse fornævnte punkter da hænger jeg Nils
Gotstavsson, fornævnte ridder, mit segl med vilje og vidende under dette
brev, og jeg beder Svend Sture og Esbern Båd sætte deres segl med her
under til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1400 på selve apostlen sankt
Matthias’ dag.
1) 1377 22. december, jf. Sv. RA., Sparres kopibok (B 15) f. 139r.
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Hr. Johan Olufsen af Søholm giver over for dronning Margrete afkald på
eventuel ret til det gods i Vangede, som fru Elene, hr. Bent Bygs enke, har skø
det hende.
Original på dansk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle, at jeg Johan Olufsen af Søholm, ridder,
erkender med dette mit åbne brev, at efterdi at fru Elene, hr. Bent
Bygs enke, til min nådige frue og mægtige fyrstinde, dronning Margrete,
af Guds nåde Valdemar Danekonges datter, har skødet alt sit gods og
ejendom med mark, eng og skov, så erkender jeg, at min fornævnte frue
nu har det.....') det, som Anders Pedersen af Hvidkilde har givet Erik
Nielsen af Hørsholm, Lillerød og Vangede, i pant for 200 lødige mark
efter kølnsk vægt; og ..... gods ..... kom efter Erik Nielsens død i Bent
Bygs skifte med (hans hustru) Elene..... (Lil)lerød kom i mit skifte med
min hustru Ingeborg den fornævnte Erik Nielsens hustru, som det vises
af vore begges skiftebrev. Derfor erkender jeg, at jeg og mine arvinger
ingen ret har til det fornævnte gods i Vangede, men jeg under med god
vilje min fornævnte frue, dronning Margrete, eller hvem hun vil unde
eller overlade det gods, at gøre sig det vel til nytte over for påtale fra mig
og min hustru Ingeborg og vore begges arvinger efter denne dag. For at
alle disse foranskrevne punkter skal forblive bestandige og faste, har jeg
Johan Olufsen og jeg Ingeborg, fornævnte hr. Johan Olufsens hustru,
med jaord og vilje hængt vore segl under dette brev, og til vidnesbyrd har
vi bedt de velbyrdige mænd, nemlig hr. Peder Basse, hr. Tyge Basse og hr.
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Absalon Andersen, riddere, om at hænge deres segl under dette brev.
Givet i det Herrens år 1400 på apostlen sankt Matthias’ dag.
1) lakuner i forlægget, som følge af brevets beskadigelse.
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Pave Bonifacius 9. tillader biskop Peder af Roskilde og dronning Margrete
som eksekutorer affru Ide af Gladsax’ testamente at bygge et augustinernonne
kloster på et af dem udvalgt sted i Roskilde stift, da Gladsax har vist sig mindre
egnet til formålet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder
biskop Peder af Roskilde hilsen og apostolisk velsignelse.
Når man beder os derom, viser vi os gerne nådige og velvillige over for
dem, som er betænkt på gudsdyrkelsens og augustinerordenens forøgel
se. En ansøgning, der for nylig blev forelagt os på Dine og vor kære dat
ter i Kristus Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norges vegne,
indeholdt da, at afdøde fru Ide af Gladsax, Lunds stift, i sin sidste vilje
overdrog og skænkede og ligeledes udpegede nævnte sted Gladsax og
noget andet gods, der tilhørte denne Ide, til at opføre og lade opføre et
kloster for nonner af nævnte orden til brug og bopæl for nogle nonner,
der sammesteds til evige tider skal tjene Herren i ordensdragt, med til
hørende huse og andre nødvendige tilbygninger, og udpegede Eder,
biskop og dronning, som eksekutorer til at føre dette kloster med nævn
te huse og andre nødvendige tilbygninger ud i livet på grundlag af nævn
te gods. Men da nævnte sted, således som samme ansøgning tilføjede, var
mindre egnet for indstiftelsen af nævnte kloster som fornævnt på grund
af såre mange mangler og nogle farer ved dette sted, har Du og nævnte
dronning udvalgt et mere passende og hensigtsmæssigt sted i Roskilde
stift og ønsker sammesteds at indstifte og bygge nævnte kloster med
nævnte huse og nødvendige tilbygninger, hvorfor man på Dine og nævn
te dronnings vegne ydmygt har ansøgt os om, at vi ville værdiges af apo
stolisk velvilje at give Dig og nævnte dronning tilladelse til at lade nævn
te kloster opføre til brug for nævnte nonner tillige med nævnte huse og
tilbygninger på nævnte sted, der allerede er eller skal udvælges af Dig og
denne dronning. Idet vi altså, som stræber efter forøgelse af fornævnte
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gudsdyrkelse og orden med inderlige ønsker, bøjer os for disse bønner,
skænker vi Dig, broder, og nævnte dronning i kraft af dette brev med
apostolisk myndighed særlig tilladelse og fuldstændig myndighed til at
opføre og lade nævnte kloster opføre med nævnte huse og tilbygninger
på fornævnte sted, der er eller skal udvælges af Eder, og til at udføre alt
sammesteds og til at anbringe nonner i nævnte kloster, efter at det er
opført, og til ligeledes at udpege de bedste hjælpere og tjenere i over
ensstemmelse med de midler, der er anvist af samme Ide til omtalte klo
sters dotering. Thi vi anerkender og godkender de forordninger og bre
ve og offentlige dokumenter, der skal forfærdiges af Dig og nævnte dron
ning angående det fornævnte, og stadfæster dem med fornævnte myn
dighed. Og vi erklærer det desuden fra nu af ugyldigt og magtesløst, om
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom
skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset alle apostoliske
forordninger og fornævnte ordens og alle andre herimod stridende
bestemmelser og sædvaner. Intet menneske må bryde dette vort tilståel
ses-, stadfæstelses- og bestemmelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed
gå imod det. Men hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide,
at han derved vil pådrage sig den almægtige Guds og hans hellige apost
le Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 25. februar i
vort ellevte (pontifikats) år.
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1400. [Efter 25. februar - før 8. november]1).

Pave Bonifacius 9. stadfæster overflyttelsen af nonneklostret i Gladsax til
Sjælland, hvor det videre flyttes fra Annisse til Gavnø.
Notits af Hamsfort.

det Herrens år 1400 ..... Dronning Margrete og biskop Peder af Ros
kilde indstifter sankt Agnete kloster for dominikanernonner af sankt
Augustins orden, efter at der var foretaget en overflyttelse til Sjælland fra
Skåne, (hvor enken Ide, Torkil Nielsens, dernæst ridderen Johan Snakenborgs hustru, havde villet grundlægge det af godset Gladsax)2). Det
stadfæster pave Bonifacius 9. i sit 11. pontifikatsår, idet han skriver til
biskop Peder af Roskilde om Ides sidste vilje, at forandre Gladsax til et
nonnekloster, men Margrete Danmarks, Sveriges og Norges dronning
havde besluttet at flytte Annisse andetstedshen, som derefter blev flyttet
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til Gavnø med hendes gode samtykke. Men dronningen var eksekutor af
testamentet.
1) pavens stadfæstelsesbrev er udstedt i hans 11. år, der slutter 1400 8. november, men
det må være udstedt efter brevet af 1400 25. februar, nr. 258. - 2) jf. 1398 17. august, DRB.
IV 6 nr. 617.

1400. 2. marts.

260

Henrik Sønnikesens testamente.
Original i rigsarkivet.

Herrens navn, amen. Idet jeg, der er holdt fanget af kødets skrøbelig
hed, betænker, at det dødelige menneske intet bringer med sig fra
denne verden undtagen de gerninger, hvorved det enten retfærdiggøres
eller dømmes, opsætter jeg følgelig mit testamente på denne måde i året
1400 efter Herrens menneskevorden fastelavns tirsdag, mens det endnu
er muligt for mig både at træffe bestemmelse om mine ejendomme efter
Guds vilje og at sørge for min sjæls frelse. For det første testamenterer jeg
til Løgum kloster, hvor jeg vælger mit begravelsessted ved siden af mine
forældre, alt mit gods, som jeg har i Abild i Tønder herred, og alt mit
gods i Birkelev i Vodder sogn i Hviding herred, på den betingelse, at
brødrene i nævnte kloster én gang hvert år med 20 præster skal holde
min og mine forældres årtid på en hæderværdig og passende måde.
Fremdeles til Vor Frue kirke i Ribe en mark sølv. Fremdeles er jeg skyldig
at betale to mark lybsk til sankt Vincentius’ kirke i Gram. Fremdeles skyl
der jeg min sognekirke i Tislund to mark lybsk og skænker den to mark
lybsk. Fremdeles til enhver kirke i Nørre-Rangstrup herred en skilling
grot. Fremdeles til hr. Jens Galen, præst, en mark lybsk. Fremdeles skyl
der jeg hr. Jens Pinsedag, præst, en mark lybsk og giver ham en to års fole
af mit stod. Fremdeles til franciskanerne i Ribe en øre korn. Fremdeles
til dominikanerne sammesteds en øre korn. Fremdeles til franciskanerne
i Tønder en øre korn. Fremdeles til enhver af præsterne i Løgum kloster
en skilling grot. Fremdeles skylder jeg Løgum kloster 16 1/2 mark lybsk
i afgift af det gods af deres, som jeg har i forpagtning. Fremdeles skylder
jeg Henneke Amun i Ribe 7 mark tillige med 12 skilling lybsk. Fremdeles
til magister Jens sammesteds 11 mark og 5 øre korn. Fremdeles Lave
Tømmermand i Ribe, hvem jeg, efter hvad jeg tror, intet skylder, men

I

Nr. 261

3. marts 1400

212

hvis han tror, at jeg er ham noget skyldig, skal han gøre regnskab med
mine arvinger. Dette testamente, som jeg Henrik Sønnikesen opretter i
overensstemmelse med min sidste vilje, vil jeg, at mine arvinger skal
udføre, i overensstemmelse med, hvad de ønsker at svare til over for Gud.
Min øvrige regnskabsaflæggelse har hr. abbeden i Løgum, til hvem jeg
ønsker, den skal betroes.
(På en vedføjet pergament seddel:)
Og jeg Peder Sture, nævnte Henrik Sønnikesens svigersøn, billiger
gaven og testamentet med denne udtrykte tilføjelse, idet jeg som sammes
rette arving hænger mit segl ved og ønsker ukrænkeligt at overholde
nævnte testamente, og jeg Peder Eriksen af Kogsbøl som vidne og nær
værende, da samme Henrik opsatte testamentet, hænger mit segl ved, og
jeg Peder Uge hænger også mit segl ved som ret vidne, eftersom jeg per
sonlig har overværet det forannævnte ovenanførte år og dag i det her
vedføjede testamente.

261

1400. 3. marts. Ringsted.

Landstingsvidne om, at det gods, som hr. Niels Sivertsen ejede i Havnelev
mfl. steder, var blevet lovbudt på Sjællands landsting og derefter skødet af ham
til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, broder Lars, abbed i
Ringsted kloster, Jens Skave af Eskilstrup, som er ridder, Peder
Jensen af Vinderup, Jens Drage, som er væbnere, Jens Nielsen borgme
ster i Ringsted, Jens Brun og Peder Jakobsen, bymænd sammesteds, sen
der alle, der hører eller ser dette brev, evindelig hilsen med Vor Herre.
Vi kundgør for alle nulevende og fremtidige, at alt dette efternævnte
gods, nemlig først alt det gods, som hr. Niels Sivertsen ejede i Havnelev,
fremdeles Bassebol i Store-Torøje, fremdeles hele Egebjerg og hele Ege
bjerg fang, fremdeles alt det gods, som forskrevne hr. Niels Sivertsen også
ejede i Lestrup, på lovlig vis blev lovbudt til Sjællandsfars landstingsvidne
og på lovlig vis med jaord og god vilje, således som landets lov foreskri
ver, blev skødet af forskrevne hr. Niels Sivertsen til vor nådige frue, dron
ning Margretes hånd eller til hvem hun vil tilstå eller overlade det. Og alt
dette forskrevne er på lovlig vis og med god grund kommet i hendes vær-
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ge. Og dette bevidner vi med dette vort åbne brev, eftersom vi alle var til
stede og har hørt og set, at dette i alle henseender er foregået og sket,
således som foran står skrevet. Til yderligere vidnesbyrd1) om alle disse
forskrevne punkter da hænger vi fornævnte med vilje og vidende vore
segl under dette brev. Givet i Ringsted i det Herrens år 1400 onsdag
inden den søndag, da man synger Inuocauit2).
1) forlægget har S(enn<?nd<e, sandhed. - 2) 1. søndag i fasten.

1400. 4. marts. S. Pietro i Rom.

262

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Odense ved provision at overdra
geJens Nielsen, evig vikar ved kirken i Lund, et kanonikat sammesteds og give
ham ventebrev på en præbende.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder
biskoppen af Odense hilsen og apostolisk velsignelse.
Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser
sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt
anbefaler dertil. Idet vi derfor ønsker at omfatte vor elskede søn Jens
Nielsen, evig vikar ved kirken i Lund, som er mangfoldigt anbefalet til os
for sit liv, sin vandel i ærbarhed og gode sæder og sin retskaffenheds øvri
ge fortjenester og dyder, med nådig gunst i betragtning heraf, pålægger
vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at
have prøvet ham finder samme Jens egnet hertil - hvorom vi bebyrder
Din samvittighed - med vor myndighed ved provision giver samme Jens
et kanonikat ved fornævnte kirke med fuld kanonisk ret og med for
nævnte myndighed skaffer denne Jens eller hans befuldmægtigede i hans
navn anerkendelse som kannik og broder i samme kirke, efter at Du har
anvist ham sæde i koret og plads i denne kirkes kapitel med nævnte ful
de ret. Hvis en præbende for tiden er ledig i nævnte kirke, eller når den
bliver ledig, og nævnte Jens selv eller ved sin dertil lovformeligt indsatte
befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han eller samme
befuldmægtigede har fået kendskab til dens ledighed, beslutter at godta
ge den, skal Du efter denne godtagelse med samme myndighed reserve
re den for Din overdragelse til nævnte Jens med alle dens rettigheder og
tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder ærkebiskoppen
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og vore elskede sønner kapitlet i Lund og den eller dem, under hvem
overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed
over præbenderne ved denne kirke i fællesskab eller hver for sig hører,
at driste sig til også i tiden før samme godtagelse på nogen måde at træf
fe bestemmelse om nævnte præbende, undtagen efter at have bragt i sik
ker erfaring, at fornævnte Jens eller hans befuldmægtigede ikke har vil
let godtage den, og skal lige så vel med fornævnte myndighed efter den
ne godtagelse overdrage og anvise samme Jens denne præbende, som Du
reserverer, hvis en sådan som fornævnt er ledig, eller når den bliver ledig,
med alle ovenfor nævnte rettigheder og tilbehør. Du skal personligt eller
ved en eller flere andre med samme myndighed indføre samme Jens eller
hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af præbenden og
dens omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen
og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige afkastninger, afgifter,
indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne
præbende, idet Du med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op
herimod, under udelukkelse af appel, uanset bestemmelsen om et vist
antal kannikker og alle andre herimod stridende bestemmelser og sæd
vaner ved denne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stad
fæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen
med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt
som kannikker ved samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse eller
med hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender
ved nævnte kirke har fået særligt eller angående andre kirkelige benefi
cier i de egne har fået et almindeligt brev af nævnte sæde eller dets lega
ter, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse
eller er gået frem på en hvilken som helst måde. Det er nemlig vor vilje,
at nævnte Jens med hensyn til opnåelse af fornævnte præbende skal
foretrækkes for alle disse, undtagen for dem, der med vor myndighed er
optaget i denne kirke eller har ventebrev på disse præbender samme
steds, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret
til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (Din over
dragelse skal endvidere gælde), uanset om fornævnte ærkebiskop og
kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået
bevilget af fornævnte sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse
eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller ram
mes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at kanonikater og
præbender i denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fæl-
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lesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller
al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved pro
vision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet
omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden
begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd
den så har, hvorved, når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld
udstrækning optaget i dette brev, virkningen af denne 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 Jens 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,
eller (uanset) at samme Jens, som han forsikrer, vides at besidde et evigt
vikardømme ved fornævnte kirke. Thi vi giver samme Jens med aposto
lisk myndighed med dette brevs ordlyd af særlig nåde dispensation til, at
han frit og uhindret kan modtage fornævnte kanonikat og præbende,
hvis de som fornævnt skulle blive overdraget ham i kraft af dette brev, og
beholde dem sammen med nævnte vikardømme, så længe han lever, uan
set det almindelige kirkemødes1) og alle andre apostoliske forordninger
og fornævnte bestemmelser og sædvaner og andre, der strider herimod.
Og hvis man desuden finder nævnte Jens egnet hertil som fornævnt,
erklærer vi det derefter fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med
hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge
at handle anderledes i denne sag, ganske som om vi på dette brevs udste
delsesdag havde overdraget samme Jens, der var fundet egnet hertil, et
kanonikat ved denne kirke, og hvis en præbende da var ledig i nævnte
kirke, eller når den blev ledig, og samme Jens som fornævnt ville godta
ge den, ved en truffen afgørelse særligt havde ladet den reservere til apo
stolisk overdragelse til samme Jens efter denne godtagelse. Givet ved S.
Pietro i Rom den 4. marts i vort ellevte (pontifikats)år.
1) jf- DRB. II 1 nr. 48 note 1 og II 4 nr. 58 note 1.

1400. 5. marts.
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Hr. Bertold van Osten og hans hustru fru Ingeborg kvitterer dronning Margrete for købesummen for Annisse med mere gods.
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Original på dansk i rigsarkivet.

i Bertold van Osten, og Ingeborg, datter af hr. Niels Ågesen af Kars
holm og fornævnte hr. Bertolds hustru, erkender med dette vort
åbne brev, at vor nådige frue, dronning Margrete, Danmarks, Sveriges og
Norges dronning, til vor tilfredshed har erlagt og fuldstændigt betalt alle
de penge, det gods og andre dele i én sum, som hun sammen med sine
forlovere, ærkebiskop Jakob af Lund, hr. Johan Olufsen, hr. Bjørn Olufsen, hr. Niels Ovesen, riddere, og Trued Hase, væbner, havde lovet at
betale for vort gods, Annisse og Annisse fang, i Valby, i Høbjerg, i Ølstyk
ke, i Gørløse, Kratmølle og Annisse mølle, i Greve, i Nørre-Hvalsø, i
Evetofte og i Hågendrup og for alle tilliggender til dette forannævnte
gods, intet undtaget, og vi har derfor modtaget og det er fuldstændigt
blevet overholdt over for os alt det, der var os lovet og tilsagt for alt dette
fornævnte gods og, alt hvad der hører dertil, og der er sket os fyldest efter
vor vilje, så at vi fuldt ud er tilfredse, af hvilken grund der intet deraf står
tilbage. Derfor lader vi fornævnte hr. Bertold og Ingeborg, min1) hustru,
og vore arvinger vor fornævnte nådige frue, dronning Margrete, og alle
hendes forlovere samt alle deres arvinger og efterkommere med dette
brev være fuldstændig kvit, fri og undskyldt for alle de penge, løfter og
tilsagn, som var lovet og tilsagt os for det fornævnte gods, og vi takker
hende og dem, fordi der er sket os fyldest efter vor vilje og til vor til
fredshed i alle henseender, sådan som ovenfor står skrevet. Til yderligere
sikkerhed for alle disse forskrevne punkter har vi med god vilje og velberåd hu hængt vore segl under dette brev, og til vidnesbyrd bedt den
hæderlige fader biskop Peder, Lars, dekan, Jakob Knudsen, provst, Peder
Lykke, ærkedegn, Jens Ovesen, kantor, og Niels Bille, kannik i Roskilde,
og hr. Folmer Jakobsen, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Anders Jakobsen, hr.
Johan Olufsen, riddere, og Jens Gyrstinge, landsdommer, om at hænge
deres segl under dette brev. Givet år 1400 fredag efter paven og martyren
sankt Lucius’ dag.

V

1) forlægget har hans.
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1400. 6. marts. Roskilde.

Dronning Margrete pantsætter tre gårde i Stevns herred, som fru Elene, hr.
Bent Bygs enke, havde skødet til hende, til hr Johan Olufsen af Søholm for en
gæld på 100 lybske og 10 lødige mark.
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Original på dansk i rigsarkivet.

i Margrete, med Guds nåde Valdemar Danekonges datter, erkender
med dette vort åbne brev, at vi i medfør af ret gæld står i skyld til
denne brevfører, vor tjener hr. Johan Olufsen af Søholm, ridder, for 100
lybske mark og 10 lødige mark i gode hvide penge, gængse og gyldige,
hvormed en købmand kan fyldestgøre den anden, for hvilke penge vi
med dette brev pantsætter ham vort gods, som fru Elene, hr. Bent Bygs
enke, skødede og oplod os, og som hr. Bent Byg havde pantsat til Henneke Grubendal for 100 lybske mark1), og vi siden har indløst af hr. Fol
mer Jakobsen, ridder, hvilket er tre gårde, en i Bjælkerup, en i Holtug og
en i Lille-Heddinge i Stevns herred, med alle deres tilliggender, intet
undtaget, med al kongelig ret på den betingelse at den fornævnte hr.
Johan Olufsen eller hans arvinger hvert år skal oppebære afkast og afgift
af det fornævnte gods, såvel indløsningsåret som de andre år, uden at det
afregnes i gældens hovedstol, indtil det på lovlig vis bliver indløst af os
eller af dem, som kommer efter os, eller hvem vi indrømmer at indløse
det. Fremdeles vil og skal vi hjemle og fri ham det nævnte gods, således
som landets lov kræver, indtil det indløses som foran sagt. Til vidnesbyrd
herom er vort segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende
de gode mænd, nemlig hr. Anders Jakobsen, hr. Jens Lavesen og hr. Predbjørn Podebusk, riddere. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400 lørdag
efter paven og martyren sankt Lucius’ dag.

V
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Biskop Peder af Roskilde stadfæster med kapitlets samtykke, at hr. Johan
Olufsen af Søholm og hans hustru fru Ingeborg overtager det gods i Kirke-Såby,
som afdøde biskop Niels af Roskilde havde overladt Anders Pedersen af Svanholm på livstid, mod en årlig afgift på otte mark.
Original i rigsarkivet.

eder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, som ser dette brev, evig
hilsen med Gud.
I skal vide, at vi med samtykke af vort elskede kapitel har stadfæstet af
ståelsen af vort gods i Kirke-Såby til den velbyrdige mand hr. Johan Oluf
sen af Søholm og hans nuværende hustru fru Ingeborg, foretaget af
Anders Pedersen af Svanholm, til hvem fornævnte gods af vor forgænger
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hr. Niels, tidligere biskop af Roskilde, blev tilstået til hans dages ende og
ud over hans død til hans arvinger for tre år, og for at samme Johan og
hans fornævnte hustru skal blive stærkere tilskyndet til kærlighed til Gud
og befordring af den hellige kirke og de gejstlige personer, overlader vi
dem vort nævnte fogedi til deres dages ende for det tilfælde, at det skulle
ske, at de overlever nævnte Anders Pedersen, på nedenfor anførte betin
gelser, for det første, at de til os eller vor til enhver tid værende efterføl
ger årligt betaler otte mark i afgift af nævnte gods inden sankt Nicholaus’
dag1), dersom de ønsker at beholde fornævnte fogedi, fremdeles at de ik
ke på skadelig måde lader gøre indhug i fornævnte fogedis skove ved at
sælge dem eller på nogen som helst anden måde ødelægge dem, fremde
les at de ikke skal have myndighed til at overlade dette fogedi fra sig selv
til nogen andre, men at de skal holde det i god stand og efter deres evne
forbedre det, og at når de selv tillige med fornævnte Anders Pedersen er
afgået ved døden, skal vort nævnte fogedi tillige med bryder og bygninger
og alle dets tilliggender frit vende tilbage til vor eller vor til enhver tid væ
rende efterfølgers hånd og rådighed. Til vidnesbyrd herom er vort segl til
lige med vort fornævnte elskede kapitels segl hængt under dette brev. Gi
vet i det Herrens år 1400 på mandagen nærmest før sankt Gregorius’ dag.
1) 6. december.
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1400. 9. marts. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. overdragerJens Lyng et kanonikat ved kirken i Roskilde
og giver ham ventebrev på en præbende sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Jens Lyng,
kannik i Roskilde, hilsen og apostolisk velsignelse.
Dit liv, Din vandel i ærbarhed og gode sæder og Din retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved
troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmild
hed. Idet vi derfor ønsker at vise Dig særlig nåde i betragtning af Dine
fornævnte fortjenester, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et
kanonikat ved kirken i Roskilde med fuld kanonisk ret og alle rettighe
der og tilbehør og giver Dig det ved provision. Hvis en præbende for
tiden er ledig i denne kirke, eller når den bliver ledig, og Du eller Din
dertil lovformeligt indsatte befuldmægtigede inden en måneds forløb,
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efter at Du eller samme befuldmægtigede har fået kendskab til dens
ledighed, beslutter at godtage den, reserverer vi den til apostolisk over
dragelse til Dig, at overdrage til Dig med alle dens rettigheder og tilbe
hør efter denne godtagelse. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder
biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem,
under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al
anden rådighed over præbenderne ved samme kirke i fællesskab eller
hver for sig hører, at driste sig til også i tiden før denne godtagelse på
nogen måde at træffe bestemmelse om denne præbende, undtagen efter
at have bragt i sikker erfaring, at Du eller fornævnte befuldmægtigede
ikke har villet godtage den. Og vi erklærer det fra nu af ugyldigt og mag
tesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden
viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset
bestemmelsen om et vist antal kannikker og alle andre herimod striden
de bestemmelser og sædvaner i denne kirke, selv om de er bekræftede
ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse,
eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden
myndighed er anerkendt som kannikker ved samme kirke eller arbejder
på at få anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de skal have på
kanonikater og præbender ved denne kirke, har fået særligt eller angåen
de andre kirkelige beneficier i de egne har fået et almindeligt brev af det
apostoliske sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til for
bud, reservation og afgørelse eller er gået frem på en hvilken som helst
måde. Det er nemlig vor vilje, at Du med hensyn til opnåelse af denne
præbende skal foretrækkes for alle disse, undtagen for dem, der med vor
myndighed har fået anerkendelse i denne kirke eller har ventebrev på
præbender sammesteds, men at der ikke derved må gøres nogen ind
skrænkning i deres ret til at opnå andre præbender eller beneficier; (vor
overdragelse gælder endvidere), uanset om samme biskop og kapitel
eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget
af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provi
sion af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at dette eller
andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til
overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver
art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som
ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; frem
deles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde,
almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den ikke
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er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virkningen
af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot
opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev 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 kir
kes 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, som Du forsikrer, fører pro
ces i det apostoliske palads om et kanonikat og en præbende og kantordømmet ved kirken i Arhus, og vi i sin tid ved et andet brev fra os nådigt
har befalet, at man ved provision skulle give Dig landprovstiet i Han her
red og på Mors, Børglum stift, der da var ledigt på en bestemt måde. Intet
menneske må bryde dette vort overdragelses-, provisions-, reservations-,
forbuds-, bestemmelses- og viljesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå
imod det. Men hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide,
at han derved vil pådrage sig den almægtige Guds og hans hellige apost
le Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 9. marts i vort
ellevte (pontifikats) år.
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1400. 9. marts. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Concordia, abbeden i sankt
o
Knuds kloster i Ringsted og provsten ved kirken i Arhus at indføre Jens Lyng
i et kanonikat ved kirken i Roskilde.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å lignende måde1) til vor ærværdige broder biskoppen af Concordia
og til vore elskede sønner abbeden i sankt Knuds kloster i Ringsted,
Roskilde stift, og provsten ved kirken i Arhus hilsen o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Jens
Lyng, kannik i Roskilde, anbefales til os ved troværdige mænds o.s.v.1)
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 fra nu af skal skaffe fornævnte Jens eller hans befuld
mægtigede i hans navn anerkendelse som kannik og broder i nævnte kir
ke i Roskilde, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i
denne kirke med nævnte fulde ret, og at I efter denne godtagelse med
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fornævnte myndighed skal sørge for med alle dens rettigheder og tilbe
hør at overdrage og anvise samme Jens denne præbende, som vi som for
nævnt har reserveret ham, hvis en sådan dengang, da vi foretog reserva
tionen, var ledig eller senere blev ledig, eller når den måtte blive ledig. I
skal med samme myndighed indføre ham eller hans befuldmægtigede i
hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte præbende og dens omtalte
rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for, at
der fuldt ud svares ham af samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, ret
tigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, uanset
alt det ovenfor anførte, eller (uanset) om fornævnte biskop og kapitel
eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget
af fornævnte sæde, at de ikke skal kunne rammes af interdikt, suspensi
on eller bandlysning ved et apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tyde
ligt og ord til andet omtaler denne bevilling, idet I med vor myndighed
skal tugte dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel.
Givet som ovenfor1).
1) jf. nr 266.

1400. 10. marts. Marienburg.
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Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.
Afskrifter på nedertysk i Danzigog Thom.

året 1400 på onsdagen efter søndagen Invocavit ) forsamledes de
preussiske stæder i Marienburg og blev enige om det, der følger.
<1> For det første angående forsvaret i Vesterhavet er det aftalt, at hvis
ikke det bliver holdt, som præsterne på Keno van dem Brokes vegne har
lovet de hansestæder, der var forsamlede i Lübeck, at man da bliver ved
forsvaret ligesom det er aftalt på Marias renselsesdag2) efter ordlyden i
recessen ), der blev udfærdiget dér i Lübeck

I

Danzigafsk riflen:

og at de fra Danzig skal skrive et
svar til dem fra Lübeck og bede
dem om derefter at skrive til dron
ningen af Danmark og bede om, at
de til samme forsvar sender 300
eller 400 bevæbnede mænd;

Thom afskriften:

Fremdeles syntes det stæderne
godt, at man også påbød herrerne
fra Lübeck, at de skulle skrive til
fru dronningen, at de sendte deres
forsvar og hjælp, 300 eller 400
bevæbnede mænd, med ud i
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Vesterhavet, det skal de fra Danzig
også gøre;
ligeledes at bede de flanderske stæder om, at de også sender deres hjælp
dertil. Efter at både fru dronningen og de flanderske stæder ofte har
givet hansestæderne befaling derom.
<2-6>.... 4)
<7> Fremdeles at dronningen af Danmark nu, hvor hun er med til at
lægge forsvaret på havet, begærer, at man fritager hendes (folk) fra Dan
mark fra pundtold, da er stæderne blevet enige om, at man fritager dem,
som bringer deres bevis, fra pundtolden.
<8-10>.... 5)
1)1. søndag i fasten. - 2) 2. februar. - 3) jf. nr. 224. - 4) de udeladte
vedrører forsva
ret til søs, pundtolden og den følgende hansedag. - 5) de udeladte
vedrører Livland og
Stockholm.

1400. [10. marts - 2. august]1).
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Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til udsendinge fra og til
dronningen af Danmark og til kongen af Sverige.
Regnskabsnotits på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

remdeles 2 mark for 8 alen klæde til dronningen af Danmarks bude
og 2 mark for 8 alen klæde til hr. Sten Bengtssons svend, der bragte
vor højmester falke. Fremdeles 5 mark for 2 heste til 2 svende, den ene
sendte mesteren til dronningen af Danmark, den anden til kongen af
Sverige, og 4 mark til de samme 2 svende til fortæring.

F

1) regnskabsnotitsen er indført under året 1400 blandt en række notitser, hvoraf den
nærmest foregående daterede bærer datoen onsdag efter Invocavit, og den nærmest følgen
de daterede har datoen mandag efter Peder i lænker, hvilket daterer indførelsen til tiden mel
lem 10. marts og 2. august.

1400. 11. marts. Roskilde.

270

Biskop Peder og kapitlet i Roskilde beder 12 gejstlige og verdslige herrer om,
at de til vidnesbyrd vil besegle de to breve angående Ods herred, som biskop
Peder og kapitlet har udstedt til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

i biskop Peder og kapitlet i Roskilde hilser Eder, I herrer ærkebiskop
Jakob i Lund, biskop Tetze af Odense, biskop Eskil af Ribe, hr. Jens
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Andersen, hr. Jens Rud, hr. Mikkel Rud, hr. Anders Jakobsen, hr. Predbjørn Podebusk, hr. Abraham Brodersen, hr. Niels Ivarsen, hr. Jens Due
og hr. Stig Ågesen, riddere, kærligt med Gud.
Og vi beder Eder venligt, at I vil lade Eders segl sætte under disse to bre
ve1) til vidnesbyrd; det ene af den ordlyd, som vi nu har givet vor frue
dronningen tilbage, at vi erkender, på hvilken måde vi nu herefter har
Ods herred og disse panter af hende og af vor herre kongen. Og det brev,
som de tidligere havde givet os på de samme panter for 7000 lødige mark
i lødigt sølv efter kølnsk vægt, derfor har hun nu med vort samtykke hand
let, således at vi med vor gode vilje nu har givet hende dette brev tilbage.
Og vi beder Eder, at I også vil sætte Eders segl under det andet forskrevne
brev, som er en kvittering, vi nu også har givet hende på dette fornævnte
herred og panter, at de skal stå os og vore efterkommere samt kapitlet og
kirken i pant, indtil de af os eller af vore efterkommere og kapitlet og kir
ken indløses ikke dyrere end for 8000 lødige mark, idet der regnes 45 skil
ling lybsk for hver lødig mark, i sådanne penge og mønt, som nu er gyl
dige og gængse i Danmark, og som en god mand kan fyldestgøre en
anden med. Og at dette fuldt ud er vor gode vilje, at I heri gør, som her
foran står skrevet, har vi med vilje og vidende ladet biskop Peders og kapit
let i Roskildes segl trykke på bagsiden af dette brev. Givet i Roskilde i det
Herrens år 1400 dagen før den helllige pave Gregors dag2).
1) kendes ikke. - 2) 12. marts.

[1400. Omkr. 11. marts]1).
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Kvitteringsbrev angående Ods herred.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et kvitteringsbrev på Ods herred.
1) angående dateringen, jf. nr. 270.

1400. 17. marts. Lund.
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Ærkebiskop Jakob af Lund bevidner, at Jens Nielsen Bæk, væbner, har skødet
kapitlet i Lund det gods i Tångelsås, som ridderen hr. Jakob Mus havde over
draget det i sit testamente.

Nr. 273
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Afskrift i Lundebogen.

akob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apo
stoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev.
Vi gør vitterligt, at i det Herrens år 1400 på jomfruen sankt Gertruds
dag fremstod den gode mand Jens Nielsen, kaldet Bæk, væbner, i vort
kammer i Lund, i nærværelse af os og flere andre troværdige mænd og
skødede, afhændede og oplod noget gods i Tångelsås til vort ærværdige
Lunde kapitel at besidde evigt med den fulde herlighed og ejendomsret
til samme gods. Dette gods erhvervede en hr. Jakob Mus, ridder - salig
ihukommelse - fra en Age Nielsen af Alnarp, væbner, for en bestemt sum
penge, og samme hr. Jakob Mus, ridder, overdrog ved sit testamente1) og
testamenterede det samme gods til fornævnte Lunde kapitel til bod for
sin sjæl med al den ret, som kunne tilkomme ham i samme gods. Yder
mere forpligtede fornævnte Jens Bæk sig og sine arvinger til at frigøre,
hjemle og fri omtalte Lunde kapitel det ovennævnte gods i Tångelsås for
og fra krav fra hvem som helst, idet han forpligtede sig og sine arvinger
til at tilbagegive fornævnte Lunde kapitel fem mark sølv i det tilfælde, at
nævnte gods med nogen som helst ret eller ifølge lovene bliver fravundet
det nævnte kapitel, og til at udfri nævnte kapitel fra enhver skade, som
de kan godtgøre at være blevet påført i medfør af hans hjemmel. Til vid
nesbyrd herom er vort segl sammen med ovennævnte Jens Bæks segl
hængt under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

J

1) kendes ikke.
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1400. 18. marts. Kastelholm.

Peder Mogensen erkender, at det var med hans gode vilje, at dronning Mar
grete indløste hans gård i Over-Dråby i Horns herred, som han havde pantsat
til hr. Henrik Wardenberg.
Original på svensk i rigsarkivet.

id nådige frue, at jeg Peder Mogensen, væbner, erkender med dette
mit åbne brev, at det var med min gode vilje og velovervejede hu, at
I frit har indløst min gård i Over-Dråby i Horns herred af hr. Henrik War
denberg, Gud lønne Eders nåde derfor, eftersom at I, nådige frue, nu har
indløst den fornævnte gård i nærværelse af dannemænd, og jeg har for
stået, at I vil have den fornævnte gård til Eders gods, af hvilken grund jeg
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også gerne med god og kærlig vilje vil tilstå Eder den nævnte gård; og jeg
vil hjemle den fornævnte gård i Over-Dråby i Horns herred for Eder både
med ager og eng og alt, hvad der ligger til den fornævnte gård, over for
alle, som nu lever, og dem, der siden skal komme, så længe som Eders
nåde og vilje befaler det. Til større sikkerhed og stadfæstelse hænger jeg
mit segl under dette brev sammen med den gode mand, Morten Due,
væbners segl. Skrevet på Kastelholm i det Herrens år 1400 torsdag efter
den hellige pave Gregors dag.

1400. 18. marts. Kastelholm.
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Peder Mogensen kvitterer hr. Henrik Wardenberg vedrørende den gård i
Over-Dråby, som han havde pantsat ham for 9 lødige mark, og som nu er
opladt til dronning Margrete.
Original på svensk i rigsarkivet.

eg Peder Mogensen, væbner, erkender med dette mit åbne brev over
for alle dannemænd, som hører, ser eller læser dette brev, at det er
med min gode vilje, at I, hr. Henrik Wardenberg, til indløsning har
opladt min frue, dronningen, den gård i Over-Dråby i Horns herred, som
I havde i pant af mig for ni lødige mark. Og jeg takker Eder kærligt, for
di I ville oplade min frue den nævnte gård til indløsning, Gud lønne Eder
derfor, eftersom I nu har overdraget min frue den fornævnte gård, og
min frue har overtaget den i nærværelse af dannemænd. Af den grund
giver jeg Eder på mine egne og mine arvingers, nulevende og fremtidi
ges, vegne, kvittering og fritagelse og skal efter denne dag aldrig krænke
Eder eller lade Eder krænke vedrørende den fornævnte gård. Til større
sikkerhed og vidnesbyrd hænger jeg mit segl under dette brev sammen
med den gode mands, Morten Due, væbners, segl. Skrevet på Kastelholm
i det Herrens år 1400 torsdag efter den hellige pave Gregors dag.

J
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Elene Gudserksdatter skænker to gårde i Remmarlov til Bosjd kloster.
1. Skå nebrevsfortegnelsen.

lene Gudserksdatters gavebrev til Bosjd kloster på to gårde i Remmarlov i Harjagers herred. Givet på abbeden sankt Benedikts dag
1400.

E
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2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

remdeles endnu et gavebrev, udstedt af Elene Gudserksdatter til Bosjo kloster på to gårde i Remmarlov. Givet 1400.

F

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

E

lene Gudserksdatter skænker Bosjo kloster to gårde i Remmarlov i
Harjagers herred. Brevet givet 1400. 7 segl.

4. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

avebrev, udstedt af Elene Gudserksdatter, Jens Sakstorps enke, givet
Bosjo kloster angående to gårde i Remmarlov i Harjagers herred.
Givet 1400.

G
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1400. 22. marts. Hviding herredsting.

Tingsvidne af Hviding herredsting om, at Jens Gerhardsen Skeel, væbner, på
tinge lod læse et brev af ridderen hr. Jon Jonsen Lille, i hvilket denne solgte
kapitlet i Ribe alt det gods, som hans bedstefader Valdemar Sappi havde besid
det i Seem.
Original i rigsarkivet.

eder Lind, sognepræst i Roager, Peder Pedersen, vicepræst i Hviding,
præster, Lave Lavesen kaldet Lille1), væbner, Lars Jonsen, Jon Lave
sen, Åstred Lavesen, Kalle Jensen og Jens Truedsen til alle, hver og en,
der vil få dette brev at se eller høre, hilsen evindelig med Gud.
Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at i det
Herrens år 1400 mandagen før midfastesøndag i vor og flere andre tro
værdige mænds nærværelse på Hviding herredsting har den gode mand
Jens Gerhardsen kaldet Skeel, væbner, ladet offentliggøre og læse et
brev2), udstedt af hr. Jon Jonsen, kaldet Lille, ridder, beseglet med ægte
segl tilhørende samme hr. Jon og de gode mænd Herman Ivarsen, Lave
Gris, Peder Porse og Henrik Gerhardsen, væbnere, hvilket brev han efter
offentliggørelsen frit har overdraget og overgivet til hr. Niels Jensen, kan
nik i Ribe, som modtog det på Ribe kapitels vegne. Indholdet af dette
brev var blandt andet, at samme hr. Jon til Ribe kapitel solgte alt det gods,
som hans bedstefader Valdemar Sappi havde og besad i Seem sogn i for
nævnte Hviding herred, og at han erkendte fuldt ud at have modtaget
fuld betaling for samme gods, og at han gav fornævnte Jens Skeel fuld-
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magt til på hr. Jon Lilles vegne at skøde fornævnte gods til fornævnte
kapitel i overensstemmelse med landets love, således som han med for
nævnte åbne brev overdrog ham alt det gods, som hr. Valdemar Sappi
besad og havde i Seem sogn i Hviding herred, med alle dets rettigheder
og tilliggender, intet undtaget, således som det indeholdes i nævnte åbne
brev, idet magister Otto Bosen på nævnte Ribe kapitels vegne modtog
skødningen. Dette har vi set og hørt og erklærer det offentligt med sand
færdige ord over for alle, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil ved
komme. Givet og forhandlet år, dag og sted som ovenfor under vore ved
hængende segl til sikkerhed for og klart vidnesbyrd om alt det fornævn
te.
1) har benyttet Lave Larsens segl (Skram). - 2) 1399. 15. juli, jf. nr. 82.

1400. 24. marts.
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Mathias Götstavsson, ridder, pantsætter Landboarp i Kind til ridderen hr.
Abraham Brodersen for 600 mark svensk.
Original på dansk i det svenske rigsarkiv.

eg Mathias Götstavsson, ridder, erkender sammen med mine arvinger
med dette mit åbne brev, at jeg som ret gæld skylder den velbyrdige
mand hr. Abraham Brodersen, ridder, 600 svenske mark i gode sven
ske penge, det vil sige i gode hvide svenske ørtuger, som nu er gæve,
gængse og gyldige i Stockholm og ikke at betale i andre penge eller varer,
for hvilke 600 svenske mark som nysnævnt jeg fornævnte Mathias Göts
tavsson, ridder, pantsætter den fornævnte hr. Abraham Brodersen, rid
der, mit gods, som er kommet til mig ved ret arv, hvilket er Landboarp i
Kind i Håcksvik sogn med alt, hvad der fra gammel tid ligger og har lig
get til det fornævnte gods Landboarp, hvilket er landboer og gårde, både
bebygget og ubebygget, hus, gård, mølle, fiskevand og fæmark, ager og
eng og ‘sætre’1), vådt og tørt, intet undtaget, nær ved og fjernt fra by, som
på nogen måde som fornævnt ligger eller har ligget til det fornævnte
gods Landboarp, med denne betingelse, at fornævnte hr. Abraham og
hans arvinger frit og ubesværet skal have det fornævnte gods Landboarp
med alle dets tilliggender som fornævnt i deres værge og hvert år efter
deres vilje skal oppebære landgilde og alt andet, som der ydes af samme
Landboarp og af alt, hvad der ligger dertil som fornævnt, og det skal på
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ingen måde afdrages i de fornævnte 600 mark, og det skal han eller hans
arvinger oppebære på alle måder, som det nu er sagt, indtil den dag jeg
eller mine arvinger har indløst det fornævnte gods Landboarp med alle
dets tilliggender, som det er sagt, fra fornævnte hr. Abraham Brodersen
eller hans arvinger for 600 svenske mark i gode hvide svenske ørtuger,
som nu er gæve og gængse i Stockholm, og ikke for andre penge eller
varer som fornævnt. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger med
dette brev til at fri og at frigøre og at hjemle fornævnte hr. Abraham og
hans arvinger det fornævnte gods Landboarp med alle dets tilliggender
for hver mands tiltale og hindring indtil den dag, det bliver indløst fra
ham eller hans arvinger for de 600 svenske mark på alle måder som for
nævnt. Til yderligere sikkerhed og overholdelse af alle disse fornævnte
punkter da har jeg fornævnte Mathias Gotstavsson, ridder, med vilje og
vidende hængt mit segl under dette brev, og jeg beder de velbyrdige
mænd, som er hr. Gotstav Leeksson, Svend Sture og Esbern Båd, om at
hænge deres segl med herunder til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år
1400 onsdagen næst før Lætare søndag2) .
1) forlægget har nydiabool, herom jf. DRB. IV 6 nr. 19 note 1.-2) 4. søndag i fasten, 28.
marts 1400.
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1400. 28. marts. Marienburg.

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at kong
Albrecht af Sverige har erklæret sig rede til at forhandle om Gotland, og beder
hende foreslå tidspunkt og sted for disse forhandlinger.
Afskrift på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling o.s.v. Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige allernådigste frue.
Eders stormægtige højhed sender vi indlagt i dette brev udskrift af den
allerhøjeste herre konges brev1), som hans stormægtighed kort har sendt
til os som et svar på Eders højærværdige nådes (brev) og vort brev2), nu
nylig sendt (til os), i hvilket hans herlighed tilbyder en retslig afgørelse,
som Eders stormægtige visdom kan forstå af udskriften af brevet. Aller
højeste stormægtige allernådigste frue. Derfor så beder vi Eders højær
værdige nåde, idet vi særligt begærer om, at I, nådige fyrstinde, Eders
højærværdighed, behager at nedlade Eder til et møde på en mulig tid og
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et sted for at komme sammen med herre kongen og bilægge sagen, hvis
Gud vor Herre ville vende sin nåde dertil, for at vi derved i sagerne
angående landet Gotland mod den herre kongen og på alle andre områ
der, hvor vi må have noget at sige, i venlig holdning ved vor ære og uden
nævneværdig skade desto bedre kan beskytte os, thi som vi håber uden
tvivl, er Eders stormægtige nåde ikke uvidende om, at vi erobrede det
samme land Gotland med stor møje og besvær og omkostninger fra
røvernes hænder til fred og gavn ikke alene for vore lande, men for hansekøbmanden fra mange andre lande, og vi beder Eders stormægtige
nåde, nådige fyrstinde, skrive Eders nådige trøstende svar tilbage, som vi
kan sende til den stormægtige herre konge for at fremme sagen lykkeligt
til en ønsket afslutning. Gud Herren bevare Eders højværdige højhed i
lange begærede lyksalige dage. Givet i Marienburg på søndagen Lætare3)
i år 1400.
1) kendes ikke. - 2) kendes ikke. - 3) 4. søndag i fasten.
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Rådmandene i staden Lübeck underretter rådmandene i de preussiske sta
der om forhandlingerne med Keno van dem Broke, som har skilt sig fra fetaljebrødrene; disse har dog fundet støtte hos andre frisiske høvedsmand samt
Emden og greven af Oldenburg. Fremdeles om dronningens hjælp, hvor

om I skrev til os, derom har vi skrevet til hende, men vi frygter, at
Eders hjælp kommer såre sent. Hvad der er vederfaret os i den anled
ning, det vil I vel erfare.
Afskrift på nedertysk i Danzig.

1400. 28. marts.

280

Broder Jens, prast afJohanniterordenen i Antvorskov, optager Benedikte i
ordenens broderskab.
Original i det svenske rigsarkiv.

roder Jens, præst, af sankt Johannes’ orden i Antvorskov, til alle, der
ser dette brev.
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Jeg gør vitterligt for alle, at jeg kærlighedsfuldt har optaget den gode
kvinde Benedikte i vor ordens broderskab i medfør af de fortjenester og
velgerninger, hun har ydet vor orden, idet jeg gør hende delagtig i alle
de gode gerninger, som ved Guds nådige gavmildhed sker eller er sket
blandt alle vore i hele verden fra vor fornævnte ordens indstiftelse og ind
til verdens ende. Givet i det Herrens år 1400 på Lætare søndag1) under
mit segl til vidnesbyrd om alt det fornævnte.
1) 4. søndag i fasten.
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1400. 29. marts. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. stadfæster de tyske gildebrødres indstiftelse af et alter i
sankt Laurentius ’ kirke i Ronneby.
Udlog af A. Rainaldi i Vatikanbiblioteket.

il evig erindring om sagen. Han1) stadfæster for brødrene af det
tyske gilde i byen Ronneby, Lunds stift, det alter, der er opført af dis
se i sognekirken sankt Laurentius i nævnte by, doteringen og forbeholdet
af patronatsretten. Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i det ellevte
(pontifikats) år.

T

1) d.v.s. pave Bonifacius 9.
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1400. 29. marts. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. tilbagekalder afsættelsen af Konrad Bonow som ærkedegn i Tribsees og overdragelsen af embedet til Niels Jakobsen Lunge, præst i
Roskilde stift, da beskyldningerne for manddrab har vist sig usande.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til fremtidig erindring om
sagen.
Vi har anset det for sømmeligt og passende, at paven undertiden til
bagekalder, kasserer og ophæver, hvad der er foretaget af ham, såfremt
sagerne og personernes karakter kræver det, og han ved, at det blandt
andet på frelsebringende måde vil være til gavn. Da der jo i sin tid omend
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fejlagtigt tilflød os underretning om, at vor elskede søn Konrad Bonow,
ærkedegn i Tribsees ved kirken i Schwerin, som glemte sin egen frelse,
engang havde taget en præst til fange og plyndret ham for hans heste og
penge og adskillige andre ting og sendt voldsmænd mod ham med blods
udgydelse til følge, og at manddrab var blevet fuldbyrdet efter hans til
skyndelse, og at han i adskillige år på én gang havde besiddet og besad
ærkedegneembedet Tribsees ved nævnte kirke, som var forbundet med
sjælesorg, sammen med den smukke sognekirke i Alten-Treptow, Kammin stift, gav vi ved et brev1) fra os abbeden i klostret i Hiddensee, Ros
kilde stift, uden at hans eget navn var nævnt, befaling til, at han, efter at
nævnte Konrad, om nødvendigt ved offentlig stævning, og andre, som på
samme måde skulle tilkaldes, var tilkaldt, med vor myndighed på lovfor
melig vis skulle skaffe sig oplysninger om fornævnte, og at han, hvis han
gennem disse oplysninger fandt, at fornævnte var sandt, med samme
myndighed ved dom skulle berøve samme Konrad nævnte ærkedegneembede og virkeligt fjerne ham fra samme, således som det skulle ske
efter retten, og lige så vel, når nævnte Konrad ved dom var berøvet sam
me ærkedegneembede og fjernet fra samme, med vor myndighed over
drage og ligeledes anvise Niels Jakobsen Lunge, præst i nævnte Roskilde
stift, samme ærkedegneembede, selv om det da var ledigt som fornævnt
eller på enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person
eller ved besiddelse af et andet kirkeligt beneficium, der ligeledes var for
bundet med sjælesorg og overdraget med enhver myndighed, uanset
enhver dispensation, der er opnået herom af os eller på vor befaling lige
ledes af enhver ordlyd eller udtryksmåde om at opnå - dette samme brev
har vi tilbagekaldt og vil, at det skal være uden styrke eller betydning eller på visse andre måder, der da blev nævnt, således som det fuldstæn
digt indeholdes i fornævnte brev, hvis ordlyd vi ord til andet vil skal anses
for tilstrækkeligt udtrykt med dette brev. Idet vi altså fuldstændigt er
underrettet om alt det fornævnte, og eftersom det står os klart, at det slet
ikke støttes af sandhed, og vi tidligere på fyldestgørende måde havde
givet fornævnte Konrad dispensation til at opnå to uforenelige kirkelige
beneficier, og denne dispensation er forblevet og bliver ved magt og har
været og derefter er gyldig, som om nævnte tilbagekaldelse slet ikke var
udgået fra os, og da vi derfor ønsker at drage omsorg for samme Konrad,
at han ikke skulle blive forulempet under påskud af dette brev, tilbage
kalder, kasserer og ophæver vi af egen drift, ikke efter opfordring i en
ansøgning, der er forelagt os herom af denne Konrad eller en anden for
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ham, men af vor rene gavmildhed og ifølge vor sikre viden, dette brev og
de skridt, der muligvis er foretaget i kraft af det, og alt, hvad der er fulgt
derefter, fra nu af med apostolisk myndighed ved dette brevs ordlyd og
berøver det dets kraft og vil og erklærer, at det skal være uden styrke eller
betydning, og vil og befaler, at det skal kasseres i registret over apostoli
ske breve, og vil, at der ingen lid skal fæstes til det og til det, der er fulgt
eller vil følge derefter ved domstolen eller uden for den, hvor det end bli
ver fremført eller fremvist, selv om der i det finder særlig og tydelig omta
le sted af dette brev og dets fulde ordlyd ord til andet, idet vi strengt for
byder fornævnte abbed og alle andre dommere i fornævnte sag, der er
udpeget eller skal udpeges under påskud'af nogen som helst myndighed,
på nogen som helst måde at driste sig til at skride til udførelse af dette
brev eller alle andre breve om fornævnte, der på enhvers indtrængende
opfordring er tilstået eller skal tilstås af os, mod samme Konrad, ærkedegn, til gunst for fornævnte Niels eller i overensstemmelse med dette
brev og de skridt, der er taget eller skal tages ved samme, og hvad der er
fulgt eller vil følge derefter, rejse indsigelse mod fornævnte Konrad eller
forsøge noget som helst til skade for denne Konrad. Vi erklærer det fra
nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndig
hed med eller uden viden herom hidtil har forsøgt eller i fremtiden skul
le forsøge at handle anderledes i denne sag. Intet menneske må bryde
dette vort tilbagekaldelses-, kassations-, ophævelses-, berøvelses-, viljes-,
befalings-, forbuds- og bestemmelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed
gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at
han derved vil pådrage sig den almægtige Guds og hans hellige apostle
Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 29. marts i vort
ellevte (pontifikats) år.
1) jf- nr. 255.
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ukket brev, som det er formuleret ovenfor..... Til kongerne af Polen og
_J Danmark.

I

Registraturnotits på fransk i Paris.
1) til rigsdagen i Frankfurt 1400 26. maj udsendte kong Karl 6. af Frankrig et gesandt
skab, som forsynedes med en række introduktionsskrivelser, udstedt i april 1400 og beva
ret i afskrift i Paris.
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Tord Jönsson, herredshøvding i Västbo, kundgør, at Magnus Fana, ridder,
Karl Tureson og Bengt Arvidsson på Västbo ting har skødet alt det gods i Västbo, som de havde arvet efter Erik Nilsson, til Arvid Stensen.
Original på svensk i del svenske rigsarkiv.

eg Tord Jönsson, herredshøvding i Västbo, hilser alle, som hører eller
ser dette brev, evindelig med vor herre Jesus Kristus.
Det skal være vitterligt for alle, at jeg var på Västbo ting på det tids
punkt, da de ærlige og forstandige mænd, nemlig vor herre Magnus
Fana, ridder, og Karl Tureson og Bengt Arvidsson, for den ærlige og for
standige mand Arvid Stensen tinglyste og førte så meget gods til skaft1),
som de besad i Västbo, og som de havde arvet efter Erik Nilsson, nemlig
en gård i Femsjö i kirkebyen i Västbo, fremdeles en gård i Kulihult i sam
me sogn, fremdeles to gårde i Flahult i samme sogn, fremdeles en gård i
Burtsberg i Bolmsö sogn med alle deres tilliggender, som er i vådt og tørt,
med ager og eng, fiskevande, oldenskove, ‘sætre’2), nær by og fjernt der
fra, mølle og med møllestrømme og ålefiskeri og intet undtaget. Og dis
se 12 dannemænd holdt på skaftet1), nemlig Peter Bonde, Jusse Björnsson, Bengt Puke, Lasse Eskilsson, Bengt Finkenoge, Helge Jonsson, Peter
Bondesson, Sven Jakobsson, Peter i Mo, Sven Bukker, Björn Tjälvason,
Lasse i Hovmannakull. Og til yderligere sikkerhed og vidnesbyrd hænger
jeg mit segl under dette brev. Givet i Draftinge i det Herrens år 1400 fre
dagen efter Lætare søndag.

J

1) jf. DRB. IV 4 nr. 79 note 1. - 2) jf. DRB. IV 6 nr. 19 note 1.

1400. 4. april.
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Jakob Lang, bymand i Malmø, oplader og skøder hr. Abraham Brodersen en
gård i Malmø.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Jakob Lang, bymand i Malmø, hilser alle, der hører eller ser dette
brev, evindelig med Vor Herre.
Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg
erkender, at jeg til den gode mand og velbyrdige herre Abraham Bro
dersen, ridder, har opladt en gård i Malmø, som ligger vest i byen mel-
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lem Niels Jonsens gård og Niels Bentsens gård, med alt hvad der hører til
samme gård, hus ogjord, intet undtaget, således som det åbne brev viser,
som jeg har overdraget ham på samme gård. Denne gård købte jeg på ret
mæssig måde af en kvinde, der hed Katerine Peders, og hun havde med
rette fået gården i arv efter sin søn Bo Pedersen, som man kaldte Skytte.
Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger til at skøde fornævnte hr.
Abraham og hans arvinger den fornævnte gård til evig besiddelse. Frem
deles forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og til at gøre fornævn
te hr. Abraham og hans arvinger den fornævnte gård ‘orgrand’1) for til
tale og hindring fra hvem som helst. Til yderligere forsikring og større
sikkerhed har jeg Jakob Lang med vidende og med god vilje hængt mit
segl under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nem
lig Henneke Agesen, Niels Vinter og Mikkel Jonsen, rådmænd og borge
re sammesteds. Givet år 1400 efter Vor Herres fødsel på den søndag, som
man kalder kære søndag2).
1) jf. DRB. IV 6 nr. 389 note 1 og DRB. II 8 nr. 249 note 2. - 2) 5. søndag i fasten.
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1400. 8. april. Lübeck.

Johannes Cletzeke, gejstlig i Havelberg stift og kejserligt autoriseret notar,
bevidner efter opfordring af biskop Johannes af Lübeck, at denne sammen

med de ærværdige fædre i Kristus de herrer ærkebiskoppen af Lund
og biskoppen af Skara in solidum som paveligt udpegede konservatorerfor
johanniterordenen udnævner provsten i Soldin, dekanen ved sankt Nicolai i
Stendal, generalofficialen ved bispegården i Lübeck og provsten i klostret
Broda til underkonservatorer in solidum for ovennævnte orden efter opfor
dring af broder Johannes Cusueld, prior for johannitterne i Eichsen, og vidimerer pave Johannes 22. s brev af 1319 9. oktober1), som fremlægges af oven
nævnte prior.
Original i Schwerin.

l)jf. også DRB. II 8 nr. 148.
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1400. 11. april.

Katerine Eriksdatter, enke efter Erik Rind, pantsætter alt sit gods i Holmans
herred til væbneren Herman Ivarsen for 20 mark lødigt sølv.
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Original i rigsarkivet.

aterine Eriksdatter, enke efter Erik Rind, til alle, som ser dette brev,
. hilsen med Gud.
Nulevende og fremtidige skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld
til den hæderlige mand Herman Ivarsen, væbner, nærværende brevviser,
i form af retmæssig gæld for 20 mark lødigt sølv i gode sølvpenge, med
hvilke en god mand kan tilfredsstille en anden, for hvilke jeg ved dette
brev til nævnte Herman forpligter og tillige med fuld ret frit og af egen
drift til ham oplader alt mit gods, der er beliggende i Holmans herred,
nemlig i Gårslev og i selve sognet 4 ottinger markjord over hele Gårslev
mark og ligeledes i Mørkholt, desuden alt mit gods i Holmans herred, på
hvilke steder de end er beliggende, med det vilkår for genindløsning, at
intet andet menneske end jeg selv og mine sande arvinger og nævnte
Herman Ivarsen og hans arvinger på nogen som helst måde skal have lej
lighed til at genindløse fornævnte gods til vore hænder, også med den
tilføjelse, at de bygninger, som bliver forbedret af denne til nævnte gods,
når de genindløses af os, skal være underkastet skøn af fire af vore ven
ner, hvis skøn og bestemmelse angående nævnte gods vi vil rette os efter
i alle forhold på begge sider, ja endog alt, hvad han oppebærer derfra,
indtil de genindløses, skal på ingen måde fraregnes i gældens hovedstol.
Når det ydermere passer mig eller mine arvinger at genindløse omtalte
gods, da skal vi underrette nævnte Herman eller hans arvinger herom
selve påskedag, og således skal den faste dag for genindløsningen af det
te gods være den umiddelbart følgende hellige påskedag, når et år er for
løbet. Desuden forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle hyppigt
nævnte Herman Ivarsen og hans arvinger fornævnte gods tillige med alle
dets vedhæng, tilliggender og tilbehør, nemlig huse, grundstykker, agre,
enge, græsgange, skove, fiskevande, rørbevoksninger og møllesteder,
vådt og tørt, rørligt og urørligt uden nogen som helst undtagelse, og til
fuldstændigt at frigøre dem for påkrav fra en hvilken som helst, der rej
ser et sådant, i overensstemmelse med landets love, indtil nævnte gods på
lovlig måde genindløses af mig eller mine arvinger fra denne Herman
Ivarsen eller hans arvinger for føromtalte sum penge, således som det
omtales foran. Til bevis og vidnesbyrd herom er mit segl hængt under
dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd hr. Jens Thom
sen, hr. Jens Eskilsen, hr. Lave Urne, riddere, Stig Porse og Peder Porse,
brødre, Lave Rutze og Esger Bryning, væbnere. Givet i det Herrens år
1400 på palmesøndag.
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1400. 18. april.

Væbneren Peder Siød og hans hustru Katerine grundlægger og giver et vikar
dømme ved Mariaaltret i sankt Jørgens kapel i Sønderborg.
Afskrifter i Slesvig og i rigsarkivet.

eder Stød, væbner, og Katerine, hans hustru, til alle, der ser dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi erkender og erklærer offentligt med dette brev, at vi, der med
endrægtig samtykke og vilje ønsker at stifte og udstyre et evigt vikardøm
me ved den berømmelige jomfru Marias alter i sankt Jørgens kapel i Søn
derborg, Odense stift, til ære og pris for Gud og samme jomfru og til frel
se for vore og vore forfædres sjæle af det gods, der er tilstået os af Gud,
endrægtigt har givet og skænket og giver og skænker og for nævnte alter
med dette brev evindeligt hjemler neden for anførte gods, til at stifte og
udstyre nævnte vikardømme med bedste retlige fremgangsmåde eller ret
tere med den grund og form, hvormed det bedst og mest virkningsfuldt
kunne og burde ske, nemlig gods i Ulkebøl, som Nisse Topesen og Nisse
Jespersen nu dyrker, af hvilket der årligt gives seks øre korn, fremdeles
vort gods i Notmarkskov, som Peder Nielsen nu dyrker, af hvilket der
årligt gives to øre korn, fremdeles tre otting jord på Sønderborg mark, af
hvilke der årligt gives seks øre korn, fremdeles vort gods i Ragebøl, som
en Herman nu dyrker, af hvilket der årligt gives to øre korn, fremdeles
vort gods i Dybbøl, som en Jesse Ufred nu dyrker, af hvilket der årligt
gives en øre korn, med agre, dyrket og udyrket, skove, enge, græsgange,
moser, fiskevande og alle deres andre afgifter, ejendomsrettigheder og til
liggender, .... Jesse Wittingsen i Sjellerup ligeledes årligt to øre korn1),
således som det frit er besiddet af os og vore forgængere, med denne
betingelse, at den til enhver tid værende vikar ved samme alter personligt
skal forrette eller ved en anden til evig tid trofast lade forrette fem mes
ser i det mindste hver uge til pris og ære for den almægtige Gud og hans
højhellige moder og på tilbørlige steder efter kanon med fromt hjerte
erindre vor ihukommelse såvel i live som efter døden og ydmygt bede til
Gud for os og vore forfædre. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt
under dette brev. Givet og forhandlet i det Herrens år 1400 selve påskedag.

P

1) sætningen er ufuldstændig i afskrifterne, muligvis er der tale om en tilføjelse i mar
ginen, der er gået forkert på plads.
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S/zg og Peder Porse, sønner af Pors Stigsen, oplader Rejsby sogn til Henneke
Limbæk.
Original på nederlysk i rigsarkivet.

i Stig og (Peder) Porse, brødre, Pors Stigsens børn, erkender og
bevidner åbent i dette nærværende brev for alle dem, som er nu og
endnu skal komme, og gør vitterligt, at vi med vilje og med velberåd hu
har opladt og oplader til Henneke Limbæk og hans arvinger sognet
Rejsby i Hviding herred med alle de friheder og rettigheder og med det
åbne brev1), som hertug Valdemar af Slesvig, hvem Gud være nådig, har
givet Jens Nist på det forskrevne sogn, og at det forskrevne sogn og gods
er tilkommet os som retmæssig arv efter vor moders død, som arvede det
som retmæssig arv efter det barns død, som hun havde med Jens Nist.
Det forskrevne sogn og gods overlader vi, fornævnte Stig og (Peder) Por
se og vore arvinger, til Henneke Limbæk og hans arvinger med alle fri
heder og rettigheder, som det forskrevne åbne brev1) viser, således at vi
eller vore arvinger aldrig mere skal og heller ikke vil gøre krav derpå, og
vi, fornævnte Stig og (Peder) Porse og vore arvinger, skal over for Hen
neke Limbæk og hans arvinger udfri dette forskrevne sogn og gods på
Jens Nists arvingers vegne, hvis der er eller var nogen, der med rette gjor
de krav derpå. Til vidnesbyrd derpå så har vi, fornævnte Stig og (Peder)
Porse hængt vort segl under dette brev. Til stede var her de ærlige folk,
nemlig hr. Jens Thomsen, ridder, Godskalk Godendorp og Jens Skeel,
væbnere, hvem det er vitterligt. Til vidnesbyrd herom har de hængt deres
segl med under dette brev, der er skrevet og givet i året 1400 efter Guds
fødsel på mandagen efter påske2).

V

1) kendes ikke. - 2) påskedag falder 1400 18. april.

1400. 28. april.

290

Briigge sender tre udsendinge til Gent og derfra til Antwerpen til forhand
ling med hertug Albrechts udsendinge om de skader, købmændene fra Flan
dern, Danmark og andre lande har lidt på havet ved Zwijn.
Regnskabsnotits på middelnederlandsk i Brugge.
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remdeles den 28. dag i april, hr. Janne van Roesselare, hr. Filip van
Aertrike og Victor van Leffinghe, sendt til Gent og derfra videre til
Antwerpen med de herrer fra vort hæderværdige herreråd, og med de
deputerede fra Gent og Ypern, og fra dem fra de frie stæder1) til det
møde, som var der med hertug Albrechts folk, om de skader som de fra
Zeeland har gjort til søs på den flanderske flod og inden for Zwijn mod
købmændene fra Flandern, fra Danmark og fra andre lande; om nye
møder.

F

1) de frie stæder var oprindelig et antal tyske bispestæder, der havde tilkæmpet sig uaf
hængighed, i modsætning til de kejseren og riget underlagte rigsstæder.
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1400. 1. maj. Erfurt.

Brodér Kristian de Hyddestorp, magister og teologisk professor i Erfurt, giver
anbefalingsbrev vedrørende broder Godskalk v. Rode, der har studeret i
Erfurt og er fra nedennævnte provins, til broder Anker, den ærværdige

minister i provinsen Dacia.
Afskrift i Stockholm.
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1400. 3. maj.

fens Bæk kvitterer ærkedegnen hr. Jens Povlsen for fem lødige mark, for hvil
ke han har skødet kapitlet i Lund sit gods i Tångelsås i Frosta herred.
Afskrift på dansk i Lundebogen.

eg Jens Bæk, væbner, erkender åbenbart med dette mit åbne brev, at
jeg af nærværende brevfører, den hæderlige mand, hr. Jens Povlsen,
ærkedegn i Lund, har oppebåret fem lødige mark, for hvilke jeg skø
dede kapitlet i Lund mit gods i Tångelsås i Frosta herred, hvilket jeg fik
med min kære hustru Lucie Uffesdatter. Og jeg lader både ham og for
nævnte kapitel være kvit og ganske undskyldt vedrørende de fem lødige
mark, som foran er nævnt. Til vidnesbyrd om denne kvittering er mit segl
hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd,
Jens Hennekesen, borgmester i Lund, og Niels Kvant. Givet i det Herrens
år 1400 på den dag, da man fandt det hellige kors.

J
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Reces af de preussiske slæders dag i Danzig.
Afskrifter på nedertysk i Thom og Danzig.

det Herrens år 1400 på selve Stanislaus’ dag1) forsamledes Preussens
stæder i Danzig og gennemdrøftede nedenskrevne sager.
<1-18>.....2)
<19> Fremdeles hvis de fra Lübeck vil holde møde i Kalmar, at enhver
taler i sit råd om at forlange sådan sikkerhed af dronningen og af dem fra
Kalmar, at de, som bliver sendt til mødet, kan være sikre på liv og gods.

I

1) 7. maj, i Polen fejredes Stanislaus’ dag dog 8. maj. - 2) de udeladte §§ vedrører han
delssejladsen, fetaljebrødrene og forberedelserne til hansedagen 16. maj 1400.

1400. 8. maj. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne af Tuy og Ribe samt kantoren ved
O
kirken i Roskilde at overdrage Oluf Pedersen, kannik ved kirken i Arhus,
provstiet sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre
biskopperne af Tuy og Ribe, og til sin elskede søn kantoren ved kir
ken i Roskilde hilsen og apostolisk velsignelse.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Oluf
Pedersen, kannik ved kirken i Arhus, anbefales til os ved troværdige
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En
ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på nævnte Olufs vegne, inde
holdt, at Philippus - salig ihukommelse - biskop af Ostia, den hellige
romerske kirkes kardinal, dengang det apostoliske sædes legat i hint og
nogle andre egne i Tyskland, fordum, da provstiet ved nævnte kirke den
gang var ledigt på en bestemt måde, i kraft af sin legatmyndighed over
drog samme Oluf nævnte provsti, der da var ledigt, og ligeledes gav ham
samme ved provision, og denne Oluf opnåede dette provsti i kraft af den
ne overdragelse og provision og beholdt og besad dette fra da af, således
som han for øjeblikket beholder og besidder det. Men da nævnte Oluf,
således som samme ansøgning tilføjede, tvivler om, at denne overdragel-

B
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se og provision af visse grunde kan stå for en prøvelse, og nævnte provsti,
således som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at være ledigt, og da vi
ønsker at vise samme Oluf særlig nåde i betragtning af hans fornævnte
fortjenester og yderligere hædre ham i samme kirke, 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 sørge for
med alle dets rettigheder og tilbehør at overdrage og anvise samme Oluf
nævnte provsti, hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som denne Oluf
forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af ti mark sølv ifølge den almin
delige indtægtsangivelse1), hvad enten det er ledigt på fornævnte eller
enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved
opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med aposto
lisk myndighed, eller ved vor forgænger - salig ihukommelse - pave
Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelsesværdig2), selv
om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser3) på lovformelig vis er hjemfaldet til fornævnte
sæde, og dette provsti særligt er reserveret for apostolisk rådighed eller
er forbundet med sjælesorg eller ligeledes er den største dignitet i nævn
te kirke efter den biskoppelige, og man ved valg plejer at antages til den,
og den, fra hvis person dette provsti sidst blev ledigt, har været nævnte
sædes kapellan, nuntius eller official i øvrigt eller i tjeneste ved samme
sæde eller hos en eller anden af vore ærværdige brødre, den hellige
romerske kirkes kardinaler. I skal indføre ham eller hans befuldmægti
gede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte provsti og dets omtalte
rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver
uretmæssig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Oluf eller
nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til dette
provsti, og at der fuldt ud svares ham af samtlige afkastninger, afgifter,
indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette provsti, idet I med vor
myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af
appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved den
ne kirke, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en
hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med hensyn
til provisioner, de skal have på digniteter, personater eller officier ved
denne kirke, har fået særligt eller angående andre kirkelige beneficier i
de egne har fået et almindeligt brev af nævnte sæde eller dets legater, selv
om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er
gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at for-
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nævnte Oluf med hensyn til opnåelse af nævnte provsti skal foretrækkes
for alle disse, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i
deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller bene
ficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærvær
dige broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Arhus eller hvil
ke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af sam
me sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af
nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt,
suspension eller bandlysning, og at disse digniteter, personater eller offi
cier eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt
har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådig
hed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apo
stolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den
ne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra
nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved,
når den ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette
brev, virkningen af denne nådesbevisning på nogen som helst måde kan
hindres eller blot opsættes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort
brev skal finde særlig omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde),
hvis nævnte Oluf ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed
på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner, når blot
han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den og, når
han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at sam
me Oluf, som han forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en præbende ved nævnte kirke, hvis afkastninger, afgifter og indkomster ikke over
stiger en årlig værdi af fire mark sølv ifølge nævnte indtægtsangivelse1).
Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvil
ken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at
handle anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 8. maj i vort
ellevte (pontifikats)år.
1) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 2) jf. DRB. II 10 nr. 161 note 2.-3)jf. DRB. II 1 nr. 406
note 1.

1400. 13. maj.
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Rådmandene i Stettin beder borgmestre og råd i Thorn om at formå højme
steren for den tyske orden til at lade sin storskaffer give dem det gods tilbage,
som blev frataget dem på Bornholm.
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Original på lysk i Thom.

jeneste og venlig hilsen til vore stæder1).
Kære herrer og venner. I Eders ærlige kærlighed og venskab ved I
vel, hvorledes vi og vore fik frataget vort2) gods ved Bornholm, hvor
Eders høvedsmænd var med, derom har vi ofte skrevet til vor herre
mesteren, og for os kan der ikke blive ende derpå. Vi beder Eder, kære
herrer og venner, at I af kærlighed til os og på vor bøn vil bestræbe Eder,
det bedste I kan, og formå hos vor herre, mesteren, at han beder skaffe
ren om at give os og vore vort2) gods tilbage. Kære venner. Vis Eder her
venlige og lad os være taknemmelige mod Eder og Eders på alle måder,
hvor vi kan og formår det. Og hvad der tilgår Eder som svar, beder vi
Eder, kære, skrive tilbage til os ved dette bud. Skrevet torsdagen efter søn
dagen lubilate under vort sekret år o.s.v. (l)4003).
Rådmændene i staden Stettin.

T

1) brevets modtager fremgår af bagsidepåskriften Skal gives til de <?ru<?rdige og vise nuend
borgmestre og rådmænd i byen Thom i Preussen vore kcere særlige gunstige venner. - 2) forlægget
har ere. - 3) taltegnet for 1000 er udeladt i originalen, jf. også Grotefend, Taschenbuch
s.10.
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1400. 14. maj. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger abbeden i Allehelgens kloster ved Lund at over
drage Jens Falster:, kannik i Lund, kantordømmet sammesteds, som ærkebiskop
Jakob havde overdraget ham ved provision, efter at Jens Falster havde bortbyt
tet sognekirken i Sodra Mellby til Niels Tuesen, som besad kantordømmet.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn abbeden i
Allehelgens kloster nær Lund hilsen og apostolisk velsignelse.
Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser
sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt
anbefaler dertil. En ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på vor
elskede søn Jens Falster, kannik i Lunds vegne, indeholdt, at denne og
vor elskede søn Niels Tuesen fordum, som på det tidspunkt besad hen
holdsvis sognekirken i Sodra Mellby, Lunds stift, og kantordømmet ved
kirken i Lund, ønskede, som de forsikrede, af visse grunde at bytte dem
indbyrdes og som følge af dette bytte af egen drift og frit oplod dem uden
for den romerske kurie i hænderne på vor ærværdige broder ærkebiskop
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Jakob af Lund og samme ærkebiskop overdrog, efter at han med stiftsbi
skoppelig myndighed havde tilladt disse afkald uden for nævnte kurie,
med samme myndighed fornævnte Jens fornævnte kantordømme og for
nævnte Niels fornævnte sognekirke, der, som han sagde, var ledige ved
disse opladeiser, og ligeledes gav dem dem ved provision, og denne Jens,
der opnåede samme kantordømme i kraft af den overdragelse og provi
sion, der som fornævnt er foretaget for ham af det, beholdt og besad det
fra da af, således som han beholder og besidder det ukæret og i fred. Men
da, således som samme ansøgning tilføjede, nogle forsikrer, at fornævnte
kantordømme er ledigt ved Mathias Sivekensens død, fordum kantor ved
nævnte kirke i Lund, som afgik ved døden uden for nævnte kurie som
kollektor af afkastninger og indkomster, der skyldtes det apostoliske kam
mer, og at den overdragelse og provision, der som fornævnt er foretaget
af samme kantordømme for samme Jens, som følge deraf og af visse
andre grunde ikke står ved magt, og da vi ønsker at omfatte fornævnte
Jens, som er mangfoldigt anbefalet til os for sit liv, sin vandel i ærbarhed
og gode sæder og sin retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, med
nådig gunst i betragtning heraf og yderligere hædre ham i nævnte kirke
i Lund, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du
efter omhyggeligt at have prøvet ham finder, at samme Jens læser godt,
analyserer godt og synger godt og taler latin på passende måde og i øvrigt
er egnet til at opnå nævnte kantordømme, eller selv om samme Jens ikke
skulle synge godt, når blot han sværger i Dine hænder på Guds hellige
evangelier, at han inden et år, at regne fra denne prøvelses tidspunkt,
lærer at synge godt - hvorom vi bebyrder Din samvittighed - med alle
dets rettigheder og tilbehør med vor myndighed overdrager og anviser
fornævnte Jens fornævnte kantordømme, som er en dignitet uden sjæ
lesorg, dog ikke den største efter den biskoppelige i nævnte kirke i Lund,
og hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som denne Jens forsikrer,
ikke overstiger en årlig værdi af tyve guldfloriner ifølge den almindelige
indtægtsangivelse1), hvad enten det er ledigt ved fornævnte Mads’ død
eller ved fornævnte Niels’ afkald eller i øvrigt på enhver måde eller fra en
hvilken som helst anden person eller ved opnåelse af et andet kirkeligt
beneficium, der er overdraget med enhver myndighed, eller i øvrigt ved,
at en eller anden af egen drift frivilligt har givet afkald på det ved for
nævnte sæde eller uden for fornævnte kurie ligeledes i nærværelse af en
offentlig notar og vidner, eller ved vor forgænger - salig ihukommelse pave Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelsesværdig2),
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selv om det har været ledigt så lang tid, at dets overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser3) på lovformelig vis er hjemfaldet til for
nævnte sæde, eller fornævnte kantordømme særligt eller i almindelighed
er reserveret for apostolisk rådighed, og man ved valg plejer at antages til
det, og der om det mellem nogle svæver eller er en uafgjort strid ved
nævnte kurie eller andetsteds, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for
udtrykt med dette brev, og den, fra hvis person samme kantordømme
sidst blev ledigt, har været fornævnte sædes kapellan, nuntius, notar eller
official i øvrigt eller kollektor eller underkollektor i øvrigt af disse afkastninger og indkomster, der skyldes fornævnte kammer, eller i tjeneste ved
nævnte sæde eller hos en eller anden af vore ærværdige brødre, den hel
lige romerske kirkes kardinaler, eller har været tilhænger af Robertus,
fordømmelig ihukommelse - fordum kardinalpresbyter af basilika SS.
XII Apostoli, dengang modpave, som i forbryderisk forvovenhed kaldte
sig Clemens 7., eller af andre, der er fordømt ved apostoliske processer,
eller er afgået ved døden ved nævnte sæde eller på et sted, der ikke lig
ger ud over de to lovlige dagsrejser fra nævnte kurie, når blot nævnte Jens
ikke har trængt sig ind i fornævnte kantordømme, og der ikke på tids
punktet for dette brevs udstedelse særligt er søgt ret for nogen angående
det. Du skal personligt eller ved en eller flere andre indføre samme Jens
eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte
kantordømme og dets omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham
efter indførelsen, idet enhver uretmæssig besidder er fjernet derfra, og
sørge for, at denne Jens eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det
er skik, antages til dette kantordømme og at der fuldt ud svares ham af
samtlige afkastninger, afgifter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af
dette kantordømme, idet Du med vor myndighed tugter dem, der sætter
sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset såvel vor forgænger
- salig ihukommelse - pave Bonifacius 8.s4) som alle andre apostoliske
bestemmelser og alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved
denne kirke i Lund, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stad
fæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om
nogen med hensyn til provisioner, de skal have på digniteter, personater
eller officier ved nævnte kirke i Lund, har fået særligt eller angående
andre kirkelige beneficier i de egne har fået et almindeligt brev af for
nævnte sæde eller dets legater, selv om man derved er skredet til forbud,
reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden
måde. Det er nemlig vor vilje, at fornævnte Jens med hensyn til opnåelse
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af nævnte kantordømme skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke
derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (Din overdragelse skal
endvidere gælde), uanset om den til enhver tid værende ærkebiskop og
vore elskede sønner kapitlet i Lund eller hvilke som helst andre i fælles
skab eller hver for sig har fået bevilget af nævnte sæde, at de ikke skal
være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal
kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlys
ning, og at digniteter, personater eller officier i denne kirke i Lund eller
andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til
overdragelse, provision, præsentation, valg eller al anden rådighed af
enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk
brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevil
ling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte
sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved, når den
ikke er tydelig omtalt eller i fuld udstrækning optaget i dette brev, virk
ningen af denne på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsæt
tes, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig
omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis fornævnte Jens ikke
har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde
denne kirke i Lunds bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte kan
tordømme, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget
aflægge den og, når han kommer til denne kirke, gør det i egen person,
eller (uanset) at samme Jens, som han forsikrer, vides at besidde et kanonikat ved fornævnte kirke i Lund tillige med en præbende, hvis afkastninger, afgifter og indkomster ikke overstiger en årlig værdi af 24 guldfloriner ifølge fornævnte indtægtsangivelse1), samt et kanonikat ved kir
ken i Roskilde, i hvilken der er større, middelstore og mindre præbender,
med ventebrev på en større præbende i kraft af et andet brev fra os. Thi
hvis man finder nævnte Jens egnet hertil som fornævnt, erklærer vi det
derefter fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som
helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle
anderledes i denne sag, ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag
ved en truffen afgørelse havde befalet, at man ved provision skulle give
samme Jens, der var fundet egnet hertil, nævnte kantordømme. Givet ved
S. Pietro i Rom den 14. maj i vort ellevte (pontifikats)år.
1) jf. DRB. III 2 nr. 18note 4. - 2) jf. DRB. II lOnr. 161 note 2. - 3) jf. DRB. II 1 nr. 406
note 1.-4) c.6 in VIh) de rescriptis I 3 (Friedberg II 939).
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1400. 15. maj. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifadus 9. eftergiver alle, der besøger Lunds domkirke, når relikvi
erne udstilles, syv år og syv kvadragener af den dem pålagte kirkebod.
Afskrift i Lundebogen og i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne, der
får dette brev at se, hilsen og apostolisk velsignelse.
Skønt han, hvis gave det er, at hans troende på værdig og priselig måde
kan tjene ham, af sin rige kærlighed, som overgår de bedendes fortjene
ster og ønsker, giver dem, der tjener ham på en god måde, langt mere til
gengæld, end de kan fortjene, indbyder vi dog ikke desto mindre så at
sige med lokkende belønninger, nemlig aflad og syndsforladelse - i
ønsket om at gøre menigheden velbehagelig for Gud og til tilhænger af
gode gerninger - disse troende til at være ham til behag, for at de derved
kan gøres mere egnede til den guddommelige nåde. Da der derfor i
domkirken i Lund, som er indstiftet til ære for og med navn efter marty
ren sankt Laurentius, er nogle ærværdige helgenrelikvier, som hvert år
offentligt udstilles den 11. juli, hvilken dag sammesteds almindeligvis kal
des festdagen for udstillingen af relikvierne, og til hvilken udstilling en
stor mængde af menigheden strømmer til ikke blot fra de nærliggende,
men også fra fjerne lande, og da vi ønsker, at fornævnte kirke skal opnå
passende hædersbevisninger og ligeledes bevares, og at disse relikvier,
når de hvert år på nævnte festdag måtte blive udstillet, skal æres af de Kri
sti troende med lignende hædersbevisninger, og at disse troende desto
hellere for fromhedens skyld skal strømme til nævnte kirke og til udstil
lingen af disse relikvier og desto mere redebont række en hjælpende
hånd til bevarelse af disse, jo mere de sammesteds som følge heraf i større
fylde ser sig vederkvæget ved den himmelske nådegave, eftergiver vi
barmhjertigt, i tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og hans hel
lige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed, alle, der oprigtigt angrer og
bekender deres synder, og som hvert år fromt besøger nævnte kirke på
fornævnte festdag fra den første til den anden aftensang inklusive og
rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse som fornævnt og for from
hedens skyld, når fornævnte relikvier udstilles, deltager i samme udstil
ling, syv år og lige så mange kvadragener af den dem pålagte kirkebod,
idet dette brev skal have gyldighed til fremtidige evindelige tider. Givet
ved S. Pietro i Rom den 15. maj i vort ellevte pontifikatsår.
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Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrifter på tysk i Thorn og Danzig.
Thom afskriften:

Danzigafskriften:

det Herrens år 1400 på den
anden søndag efter Stanislaus’
dag1)
forsamledes
stæderne
Thorn, Elbing (og) Danzig i
Marienburg og besluttede det, der
følger.
<1> For det første, at det er disse
stæders mening, at de fra Lübeck
vil holde møde i Kalmar med dron
ningen på næstfølgende Jakobs
dag2), at dette lands sendebud, hr.
Nicolaus Wegener fra Danzig, ikke
samtykker, men ufortøvet lader os
vide fra Lübeck, hvad de herrer fra
Lübecks mening er, thi det passer
os ikke at holde mødet der.
<2-9>..... 3)

I

tæderne Thorn, Elbing (og)
Danzig forsamlet i Marien
burg på den anden søndag efter
Stanislaus’ dag1)

<1> Sendebudet har fået befa
ling om, at de fra Lübeck vil holde
mødet i Kalmar på Jakobs dag2), at
han endelig ikke skal samtykke
heri, og at han skal skrive tilbage til
os uden tøven, hvad der er (af
oplysninger) fra Lübeck.

<2-9>..... 3)

1) 7. maj, i Polen dog 8. maj. - 2) 25. juli. - 3) de udeladte §§ vedrører Hamburg, pund
tolden, fetaljebrødrene, Rostock og Wismar samt England.

1400. 17. maj. Slagelse byting.

299

Tingsvidne af Slagelse byting om, at Gødeke Finke har skødet en gård i Sla
gelse til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

iels Bosen, foged i Slagelse, Georg, underprior i Antvorskov, Tor
ben, sognepræst ved Vor Frue kirke i Slagelse, præster, Andreas,
Esger, borgmestre, Jakob Olufsen, Albert Rive, rådmænd, Bennike
Fløgelrem og Peder Svendsen, bymænd i Slagelse, til alle, som ser dette
brev, evindelig hilsen med Gud.

N
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I skal vide, at i det Herrens år 1400 på den første mandag efter sankt
Nereus’ og sankt Achilleus’ dag, fremstod den gode mand Gødeke Finke
på vort byting, i nærværelse af os og flere andre troværdige mænd i talrig
mængde, og til den såre berømmelige fyrstinde og frue, fru Margrete, af
Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges dronning, vor allernådigste
frue, for allerede modtaget fuld betaling og tilstrækkelige penge, idet
intet mangler deraf efter hans ønske, skødede, overgav og i hendes hæn
der overdrog sit gods, at besidde med rette evindeligt, nemlig en gård
med stenhus og bryggerredskaber, beliggende i Slagelse, i hvilken gård
hans broder Henze Finke for ganske nylig boede, og al arv, ejendoms
rettigheder, besiddelser og arverettigheder, både rørligt og urørligt, fast
ejendom og løsøre1) overalt, såvel uden for som i Danmarks rige, der til
falder ham efter hans førnævnte broder Henze Finkes død, idet han for
pligter sig og sine arvinger til for fornævnte høje frue, den såre berøm
melige fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere eller
hvem hun måtte ønske at tilstå nævnte gods, at hjemle og fri alt det for
nævnte gods med alle sine tilliggender for alles påkrav, således som lan
dets love kræver. Givet ovennævnte år, dag og sted under vore segl til sik
kerhed for og vidnesbyrd om alt det fornævnte.
1) forlægget har solidis et insolidis.

300

1400. 17. maj.

Peder Nielsen af Husøn, væbner, og Stig Pedersen, ridder, erklærer, at hr. Bertold van Osten ogfru Ingeborg har deponeret 600 mark lybsk hos biskop Peder
af Roskilde og kapitlet sammesteds.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Peder Nielsen af Husøn, væbner, broder til fru Ingeborg, hr. Bertold van Ostens hustru, og jeg Stig Pedersen, ridder, søstersøn af for
nævnte fru Ingeborgs moder, erkender med dette vort åbne brev, at
fornævnte hr. Bertold og fru Ingeborg på deres og vore vegne har fået og
overgivet den hæderlige fader biskop Peder af Roskilde og kapitlet sam
mesteds 600 lybske mark i sådanne penge og sådan mønt, som er god og
gængs i Danmark, at gemme trofast som deres eget, at gøre dermed, som
herefter følger, at kan man få noget gods eller rente derfor, da skal for
skrevne fru Ingeborg have og nyde det, så længe hun lever, og derefter

J

249

18. maj 1400

Nr. 301

skal det komme til hendes arvingers hånd straks efter hendes død. Skul
le disse forskrevne 600 lybske mark ikke også blive henlagt til gods eller
rente som fornævnt, da skal de samme 600 lybske mark overgives for
nævnte fru Ingeborgs arvinger, når hun afgår ved døden, medmindre det Gud forbyde - de bliver indebrændt eller sammen med deres eget bli
ver frataget fornævnte biskop og kapitel med vold eller ved ran, ellers
skulle de gøre på alle måder således med disse forskrevne 600 lybske
mark som ovenanført. Og til yderligere sikkerhed for alle disse forskrev
ne punkter da lader vi fornævnte Peder Nielsen, væbner, og Stig Peder
sen, ridder, vore segl og til vidnesbyrd hr. Predbjørn Podebusks, hr. Jens
Dues, hr. Mogens v. Alens, hr. Erik Nielsens, hr. Valdemar Albertsens og
hr. Peder Flemings, riddere, og Herman Flemings, væbners, segl med vil
je og vidende hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1400 man
dagen efter de hellige apostle martyrerne Nereus’ og Achilleus’ dag1).
1) 12. maj.

1400. 18. maj.

301

Kristian Eriksen Urne pantsætter alt sit gods i Hviding herred til Otto Snafs
for 60 mark lybsk.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at jeg Kristian Eriksen, der hedder Urne, erkender, at jeg og
mine rette arvinger er Otto Snafs og hans rette arvinger 60 mark lybsk
skyldig, i sådan mønt, som er gængse og gangbare i hertugdømmet. For
de fornævnte penge pantsætter jeg ham alt mit gods, som jeg har i Hvid
ing herred, nemlig i Skærbæk sogn tre gårde, på en bor Svend Jessen, på
den anden Jakob Fadersen, på den tredje bor Thura Kjelds’ datter, en
gård i Brøns sogn i landsbyen Havervad, der på bor en mand, der hed
der Jul. Det fornævnte gods pantsætter jeg, Kristian Urne, og mine rette
arvinger til Otto Snafs og hans rette arvinger med alt dets tilbehør, nem
lig agre, enge, græsgange, tørt og vådt. Fremdeles hvad han oppebærer
af det fornævnte gods, det skal ikke trækkes fra i hovedstolen. Fremdeles
forpligter jeg mig og mine rette arvinger til at udfri det fornævnte gods
fra alle retskrav for Otto Snafs og hans rette arvinger. Fremdeles når jeg
vil løse det fornævnte gods, så skal jeg eller mine arvinger stille sikkerhed
til den fornævnte Otto eller hans arvinger til det næste ting før sankt
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Michaels dag1) i Hviding herred og løse til helligtrekongersdag2) for de
fornævnte penge og ellers ingen sikkerhed. Fremdeles når jeg eller mine
arvinger løser det fornævnte gods fra Otto eller hans arvinger, så skal for
pagtningssummen følge godset. Til samtykke så har jeg hængt mit segl
under dette brev. Til vidnesbyrd så har jeg hr. Albert Andersen, ridder, hr.
Aboye, præst, og Erik Lydekesen (hængt) vore segl (under). Givet efter
Guds fødsel i år 1400 den anden tirsdag før Vor Herre Guds himmel
fartsdag3) .
1) 29. september. - 2) forlægget har tivelften daghe wynachten. - 3) år 1400 27. maj.

302

1400. 21. maj. Gårdslov.

Tue Galen, ridder, sælger gods i Sandåkra, Lindby, Våstra Vemmenhog,
Tullstorp samt Låremolla til ærkebiskop Jakob af Lund.
Afskrift i Lundebogen.

ue Galen, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender,
at jeg og mine arvinger har afhændet, solgt, skødet og ihændegivet mit
nedenfor anførte gods til den ærværdige fader i Kristus og herre, hr.
Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, og hans efter
følgere, nemlig en gård i Sandåkra, af hvilken der årligt skal gives en
mark sølv, fremdeles møllen Låremolla, af hvilken der årligt skal gives
otte pund mel og en tønde tysk øl, fremdeles en gård i Lindby, på hvil
ken Herman bor og som årligt giver tre pund byg, fremdeles en gård sam
mesteds, på hvilken Niels Turesen bor og som årligt giver 30 skæpper
byg, fremdeles en gård sammesteds, på hvilken Niels Pedersen, som årligt
giver 30 skæpper byg, fremdeles en gård i Våstra Vemmenhog, på hvilken
Povl bor og som årligt giver en skilling grot, fremdeles en gård i Tulls
torp, på hvilken Niels Tuesen bor og som årligt giver et pund byg, frem
deles en gård sammesteds, på hvilken Tue bor, fremdeles alt mit ødegods
i de fornævnte landsbyer og nedbrudte gårde tillige med dem, der er byg
get og opført, med alle tilliggender hver især, der hører til det nævnte
gods, såvel det øde som det bebyggede, nemlig agre, enge, græsgange,
skove og fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, med hvilke navne de
end betegnes, at besidde med rette evindeligt. Og jeg erkender, at jeg og
mine arvinger har oppebåret fuldstændig og fyldestgørende betaling af
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nævnte ærværdige fader i Kristus, hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, for
nævnte gods, således at jeg erklærer mig for fuldstændig tilfreds, idet jeg
til nævnte hr. ærkebiskop og hans efterfølgere overdrager den ejendoms
ret og herlighed, som på nogen som helst måde hidtil tilkom mig og
mine arvinger med hensyn til nævnte gods, dog forudsat at fornævnte
ærværdige fader, hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, eller hans efterfølgere
skal indløse nævnte gods fra hr. Niels Ivarsen, ridder, for 140 mark sølv i
lovlig og gangbar mønt. Ydermere forpligter jeg mig og mine arvinger til
for nævnte hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, og hans efterfølgere at hjem
le, befri og fri nævnte gods for krav fra hvem som helst. Til fastere sik
kerhed og vidnesbyrd om alt det fornævnte er mit og min søn Peder
Galens segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de vel
byrdige mænd, Anders Pedersen af Dybåck, ridder, Anders Galen, Svend
Sture, Trued Hase, Niels Pedersen af Tågarp, væbnere, Niels Pedersen og
Peder Mogensen, borgmestre i Ystad. Givet i Gårdslov i det Herrens år
1400 fredagen efter kongen og martyren sankt Eriks dag1).
1) 18 maj.

1400. 22. maj. Ingåsa.

303

Jeg Jens Rud, ridder, høvedsmand på Sodertålje, og Finvid Ragvaldsson, herredsfoged over Oknebo herred1), stadfæster efter 12 syns
mands udsagn Vårfruberga klosters ret til ålefiskeriet i Ale.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.
1) forlægget har hundrade.

1400. 23. maj. S. Pietro i Rom.

304

Pave Bonifacius 9. pålægger ærkedegnen i Stolp at overdrage Timme, gejst
lig i Slesvig stift, et kanonikat og en stor præbende sammesteds samt provstiet
i Barvid syssel, som var ledigt efter Herder Lapstedes død.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, o.s.v. til sin elskede søn ærkedegnen i Stolp under
kirken i Kammin hilsen (----- /) anbefaler dertil. Da derfor, således
som vi har hørt, det kanonikat og den store præbende og provstiet i Bar
vid syssel under kirken i Slesvig, som afdøde Herder Lapstede, kannik og
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provst ved denne kirke, besad, mens han levede, er blevet ledige ved den
ne Herders død, han, som afgik ved døden uden for den romerske kurie,
og for tiden er ledige, og da vi ønsker at omfatte vores elskede søn Timme, gejstlig i Slesvig stift, der, som det forsikres, er baccalaureus artium,
og som er mangfoldigt (----- )1), pålægger vi Dig, gode søn, (------ )!) fin
der, at nævnte Timme læser (------)!) ogi øvrigt er egnet til at opnå for
nævnte kanonikat og større præbende og provsti, eller selv om nævnte
Timme ikke (----- ) ’) samvittighed - med fuld kanonisk ret og alle deres
rettigheder og tilbehør med vor myndighed sørger for at overdrage og
anvise samme Timme fornævnte kanonikat og præbende og provsti, hvil
ket provsti er forbundet med sjælesorg og er en dignitet, dog ikke den
største efter den biskoppelige i samme kirke, og man ved valg antages til
det, og afkastningerne, afgifterne og indkomsterne af dem alle, som det
forsikres, overstiger ikke en årlig værdi af ti mark lødigt sølv ifølge den
almindelige indtægtsangivelse2), hvad enten de er ledige på fornævnte
eller enhver anden måde eller fra hvilke som helst andre personer eller
ved opnåelse af et andet eller andre kirkelige beneficier, der er overdra
get med apostolisk myndighed, eller ved, at en eller anden frivilligt af
egen drift har givet afkald på dem ved fornævnte sæde i en eller andens
hånd, som har myndighed dertil, og det er tilladt af samme, der har den
ne myndighed, eller dette provsti er ledigt ved vor forgænger (------ )*)
Forbandelsesværdig3), selv om de har været ledige så lang tid, at deres
overdragelse (-------)’) fornævnte sæde, eller fornævnte kanonikat og
præbende og provsti i øvrigt særligt er reserveret for apostolisk rådighed,
og der om dem eller om et af dem svæver en uafgjort strid, hvis stilling
det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, og den person, ved
hvis handling de sidst er blevet ledige, har været fornævnte sædes kapel
lan, nuntius eller official i øvrigt (----- )]) kardinaler, når blot der ikke på
tidspunktet for dette brevs udstedelse særligt er søgt ret for nogen
angående fornævnte kanonikat og præbende og provsti. Du skal person
ligt eller ved en eller flere andre indføre samme Timme eller hans
befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat
og præbende og provsti og deres omtalte rettigheder og tilbehør og for
svare ham efter indførelsen, idet alle uretmæssige besiddere er fjernet
derfra, og skaffe denne Timme eller nævnte befuldmægtigede for ham
anerkendelse som kannik og broder med adkomst til fornævnte præben
de i nævnte kirke, efter at Du har anvist ham sæde i koret og plads i kapit
let i denne kirke med nævnte fulde ret samt, som det er skik, antagelse til
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fornævnte provsti og sørge for, at der fuldt ud (------ /) oppebørsler af
dette kanonikat, denne præbende og dette provsti, idet Du (----- )*) sæd
vaner ved fornævnte kirke, selv om (----- ) ’) eller uanset, om nogen med
apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som
kannikker i samme kirke eller arbejder på at få anerkendelse eller med
hensyn til provisioner, de skal have på kanonikater og præbender ved
denne kirke og på digniteter, personater eller officier på kanonisk vis fra
de fornævnte, har fået særligt (------ )]). Det er nemlig vor vilje, at for
nævnte Timme med hensyn til opnåelse af fornævnte kanonikat og
præbende og provsti skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke der
ved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanoni
kater og præbender og digniteter, personater eller officier eller benefici
er; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærværdige
broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Slesvig eller hvilke
som helst andre (------)') bandlysning, og at kanonikater og præbender
ved fornævnte kirke eller andre kirkelige beneficier, (----- )!), virkningen
af denne nådesbevisning på nogen som helst måde (----- )*) omtale sted;
(Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Timme ikke (------ )!)
overholde denne kirkes bestemmelser (------ /) i egen person. Thi hvis
man finder nævnte Timme egnet (----- )*) udstedelsesdag ved en truffen
afgørelse havde befalet, at man ved provision skulle give samme Timme,
der i øvrigt var fundet egnet hertil, fornævnte kanonikat og præbende og
provsti. Givet ved S. Pietro i Rom den 23. maj i vort ellevte (pontifikats) år.
1) for de forkortede formler se nr. 296. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 3) jf. DRB. II
10 nr. 161 note 2.

1400. 23. maj.

305

Bjørn Olufsen, ridder, erkender at have lejet en gård i Holmstrup afJens
Hemmingsen ogJakob Nielsen mod en årlig afgift af to pund korn.
Afskrift på dansk i rigsarkivet.

Alle mænd skal vide - det være sig nulevende og fremtidige -, at jeg
il Bjørn Olufsen, ridder, erkender med dette åbne brev, at jeg har
lejet en gård i Holmstrup af Jens Hemmingsen og Jakob Nielsen for de
næstfølgende otte fulde år på denne betingelse, at jeg hvert år skal give
dem to pund korn. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1400 søndag i gangdagene.
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1400. 26. maj.

306
O

Jens Pibestok, søn af Age Pibestok, stadfæster med samtykke af sin moder
Katerine sin bedstefader Jens Sæmundsens gave af gods i Hesselbjerg til Æbelholt kloster.
Afskrift i Æbdhollbogen.

eg Jens Pibestok, søn af Åge med samme tilnavn, erkender offentligt
med dette brev eller erklærer over for alle troende kristne, der får
dette brev at se, at med samtykke af min elskede moder Katerine det
gods i Hesselbjerg, som min bedstefader, min moders fader, Jens
Sæmundsen - from ihukommelse - mundtligt som i et lovformeligt testa
mente testamenterede, skænkede og overgav konventet og de nuværen
de brødre i Æbelholt og deres evige efterfølgere, som vil komme sam
mesteds, for sin sjæls og alle sine forfædres og deres evige efterkomme
res frelse, til ære for Gud og af ærbødighed for apostlen sankt Thomas og
bekenderen og abbeden sankt Vilhelm, - samme fornævnte gods, der
således er testamenteret, skænket og lovformeligt overgivet nævnte kon
vent og tilkommende brødre af Jens Sæmundsen, min moders fader,
giver, testamenterer og overgiver og stadfæster jeg med dette brev til
yderligere bestyrkelse, at beholde og besidde nu og evindeligt, idet jeg
overhovedet intet forbeholder mig og min moder med hensyn til det.
Givet i det Herrens år 1400 dagen før Kristi Himmelfartsdag under mit
segl, der er hængt under dette brev, i nærværelse af de gode mænd
Anders Hvid, Henneke Henningsen, der særligt er tilkaldt og udbedt
som vidner til det fornævnte, hvis segl ligeledes på min opfordring er
hængt under sammen med mit segl.

J
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1400. Omkr. 27. maj1).

Hr. Wulf Wulflam køber en arv i Mühlenstrasse i Stralsund af Gotfred
Kerkring, som tidligere har tilhørt hr. Henning Podebusk den ældre.
Indførelse i Stralsunds arvesalgsbog.

r. Wulf Wulflam købte en arv i Mühlenstrasse med alle dens tillig
gender, som fordum tilhørte hr. Henning Podebusk den ældre, af
Gotfred Kerkring, borger i Lübeck, hvilken fornævnte arv med dens til
liggender Albrecht v. Münster, befuldmægtiget i denne sag for nævnte
Gotfred, forfulgte med fuld ret i samme Gotfreds navn ifølge åbent brev

H
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fra staden Lübeck under de herrer Johan v. d. Molen og Bertold Kummerow som dommere.
1) indførelsen er den 3. på siden, der som overskrift har År 1400 omkring Kristi himmelfa Usdag

1400. 31. maj. Frankfurt am Main.
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Optegnelse om, hvilke punkter der blev forhandlet om mellem kong Wenceslavs udsending, Didrik Kraa og slæderne Köln, Mainz, Strasbourg, Speyer,
Worms og Frankfurt i anledning af kongens hensigt at afholde en dag, hvor
til kongerne af Ungarn, af Krakau, af Sverige, af Danmark og af Nor

ge har ladet meddele, at de selv kommer dertil eller sender deres
befuldmægtigede sendebude dertil.
Afskrift på tysk i Frankfurt am Main.

1400. [Omkr. 31. maj]1). Frankfurt am Main.

309

Den romerske konge Wenceslav foreslår rigsfyrsterne, der er samlet til for
handlinger i Frankfurt am Main, gennem sin udsending, at han selv senere
afholder en dag med deltagelse af kongen af Ungarn og eventuelt hans råd
samt markgrev Jobst, kongens råd i Krakow og dronningen af Danmark,

Norge og Sverige, som han har sendt bud til, som har givet ham
besked og svaret ham: når han vil lade hende vide dagen, så vil hun
gerne sende sine råder til mødet.
Afskrift på tysk i Strasbourg.
1) angående dateringen, jf. nr. 308.

1400. 2. juni. S. Pietro i Rom.

310

Pave Bonifacius 9. overdrager Ivan Sasse landprovstiet på Lolland, sankt
Catharina alter i Halsted kloster og helligåndshospitalet i Nakskov.
Transsumpt af 1404 11. november i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Ivan Sasse,
1 landprovst på Lolland, Odense stift, hilsen o.s.v.

B
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Dit liv, (----- )!) nådig gavmildhed. Da vi jo i sin tid reserverede alle kir
kelige beneficier tilhørende alle det apostoliske sædes kapellaner, som da
var ledige og i fremtiden ville blive ledige, for vor overdragelse og rådig
hed, erklærede vi det fra da af ugyldigt og magtesløst, om nogen med
hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge
at handle anderledes i denne sag. Da derfor senere landprovstiet på Lol
land og sankt Catharinas alter i kirken ved sankt Samsons kloster i Hal
sted af sankt Benedikts orden og helligåndshospitalet i Nakskov i Oden
se stift, som fordum Bent Nielsen, provst på Lolland samt præst ved det
te hospital og alter, besad, mens han levede, blev ledige ved denne Bents
død, han, som var fornævnte sædes kapellan, og som afgik ved døden
uden for den romerske kurie, og for tiden er ledige, og da ingen uden os
denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse om dem, idet oven
nævnte reservering og erklæring lægger sig hindrende i vejen, og da vi
ønsker at vise Dig, som er optaget i diakonrangen, særlig nåde i betragt
ning af Dine fornævnte fortjenester, overdrager vi Dig med apostolisk
myndighed hospitalet og alteret, der plejer at blive styret af verdensgejst
lige, samt fornævnte provsti, som alle er uden sjælesorg, og hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som Du forsikrer, ikke overstiger en årlig
værdi af seks mark sølv ifølge den almindelige indtægtsangivelse2), med
alle deres rettigheder og tilbehør og ligeledes giver Dig dem ved provisi
on, hvad enten de er ledige på fornævnte eller enhver anden måde eller
fra en hvilken som helst anden person, selv om de har været ledige så
lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser3) på
lovformelig vis er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette hospital, det
te alter og dette provsti i almindelighed, fordi den, der besad dem, efter
nævnte sædes vilje skulle afstå dem ved et eller andet udfald, eller i øvrigt
særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og der om dem svæver eller
er en uafgjort strid ved nævnte kurie eller uden for den, hvis stilling det
er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev, og den, fra hvis person
de sidst blev ledige, har været fornævnte sædes kapellan, nuntius eller
official i øvrigt eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og ind
komster, der skyldes det apostoliske kammer, eller scriptor eller abbrevi
ator af apostoliske breve, eller i tjeneste ved samme sæde eller hos en
eller anden af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kirkes kar
dinaler, eller har været tilhænger af Robertus - fordømmelig ihukom
melse - fordum kardinalpræst af basilika SS. XII Apostoli, dengang mod
pave, som i forbryderisk forvovenhed kaldte sig Clemens 7., eller af hans
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følgesvende. Vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig
selv, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden
herom hidtil har forsøgt eller i fremtiden skulle forsøge at handle ander
ledes i denne sag, uanset såvel vor forgænger - from ihukommelse - pave
Bonifacius 8.s4) som alle andre herimod stridende apostoliske bestem
melser, eller uanset om nogen med hensyn til provisioner, de skal have
på disse eller andre kirkelige beneficier i de egne har fået særligt eller
almindeligt brev af nævnte sæde (------)1). Det er nemlig vor vilje, at Du
med hensyn til opnåelse af dette provsti og dette alter og dette hospital
skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier; (vor overdragelse
gælder endvidere), uanset om vor ærværdige broder (Tetze), biskop af
Odense eller hvilke som helst andre (----- )’) tvinges dertil eller rammes
af interdikt, suspension eller bandlysning, og at disse eller andre kirkeli
ge beneficier, hvortil (----- )*) særlig omtale sted, eller (uanset) at vi i sin
tid ved vort brev nådigt har befalet, at man ved provision, som Du forsik
rer, skulle give Dig et kirkeligt beneficium med eller uden sjælesorg, som
er eller vil blive ledigt, og hvortil vore ærværdige brødre biskoppen af
Roskilde og fornævnte biskop af Odense samt vore elskede sønner prov
sterne, dekanerne og kapitlerne og kannikkerne og præsterne ved kir
kerne i Roskilde og Odense enkeltvis i fællesskab eller hver for sig har ret
til overdragelse, provision, præsentation, eller al anden rådighed af
enhver art. Intet menneske (----- )!), provisions-, forbuds-, (----- )!). Givet
ved S. Pietro i Rom den 2. juni i vort ellevte pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 266. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 3) jf. DRB. II
1 nr. 406 note 1.-4) c. 6 in VIto de rescriptis I 3 (Friedberg II 939).

1400. 2. juni. S. Pietro i Rom.

311

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Tuy, provsten i Eutin og ærkedegnen i Roskilde at indføre Ivan Sasse i landprovstiet på Lolland, sankt
Catharina alter i Halsted kloster og helligåndshospitalet i Nakskov.
Transsumpi 1404 11. november i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder
(Johannes), biskop af Tuy, og til sine elskede sønner provsten ved kir
ken i Eutin, Lübeck stift, og ærkedegnen ved kirken i Roskilde hilsen o.s.v.

B
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Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Ivan
Sasse, landprovst på Lolland i Odense stift, anbefales til os ved troværdi
ge mænds vidnesbyrd1). Derfor pålægger vi Eder, gode mænd, (------)2)
myndighed skal indføre fornævnte Ivan eller hans befuldmægtigede i
hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte hospital, alter og provsti og
deres omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen,
idet alle besiddere er fjernet derfra, og sørge for, at denne Ivan eller
nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til dette
hospital og alter samt provsti og at der fuldt ud (------)2) oppebørsler af
fornævnte provsti og hospital og alter, uanset alt det ovenfor anførte, eller
(uanset) om fornævnte biskop af Odense eller hvilke som helst (----- ) 2).
Givet ved S. Pietro i Rom den 2. juni i vort ellevte (pontifikats)år.
1) angående den videre ordlyd jf. hovedbrevet. - 2) for de forkortede formler se nr. 267.
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1400. 5. juni.

Frankfurt am Main udreder 200 gylden til ærkebiskoppen af Mainz, 10 gyl
den til dennes skrivere og 20 gylden til biskoppen af Slesvig for en vidisse af
pavebuller vedrørende messen i Frankfurt am Main.
Regnskabsnotits på tysk i Frankfurt am Main.

å selve Bonifacius’ dag ..... fremdeles 200 gylden til vor herre fra
Mainz og 10 gylden til hans skrivere og 20 til biskoppen af Slesvig for
vor herre fra Mainz’ vidisse af begunstigelser og buller fra vor gejstlige
fader, paven i Rom, at man skal synge i hver messe i Frankfurt og 14 dage
før og 14 dage derefter.

P
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1400. 9. juni. Varde sysselting.

Tingsvidne af Varde sysselting om, at hr. PederJensen har skødet alt sit gods
i Vardesyssel med undtagelse af den gård, som hans faderJens Larsen beboede,
til Ribe kapitel til afholdelse af en årtid for hans forældre.
Original i rigsarkivet.
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iels Mal tesen, væbner, Jens Lavesen af Billum, Lars Nielsen af Nebel,
Knud Thomsen sammesteds, Anders Svendsen, Reimar Friis, Sode
og Bakken Jonsen, indbyggere i Varde, til alle, der ser eller hører dette
brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1400
onsdagen efter pinse fremstod personlig for os og flere andre troværdige
mænd på Varde sysselting den hæderlige mand hr. Peder Jensen, søn af
Jens Larsen, fordum indbygger i Varde, og fuldstændigt efter landets love
til kapitlet i Ribe skødede alt sit gods i Vardesyssel, tilfaldet ham ved arve
retten på alle måder efter hans forældres død, til afholdelse af hans og
hans fornævnte forældres årtid i Ribe kirke til evige tider, med undtagel
se af en gård, på hvilken fornævnte hr. Peder Jensens fader sidst boede,
idet magister Otto, provst i Vardesyssel, på nævnte kapitels vegne modtog
samme skødning. Dette har vi set og hørt på samme ting og erklærer det
med sandfærdige ord på enhver måde over for alle, hvem det angår eller
i fremtiden vil angå. Til vidnesbyrd herom er nævnte hr. Peder Jensens
segl tillige med alle vore segl hængt under dette brev. Givet og forhand
let ovennævnte år, dag og sted.

N

1400. 9. juni eller 1500. 10. juni1).

314

Brev på Tystrup.
Registratur på Ovesholm (17. årh.).

rev på Tystrup på Sjælland år 1500 fjerde pinsedag.
1) udgiveren Josef Andersson har i Hist, tidskrift för Skåneland efter årstallet tilf. [1400
og W. Christensen skriver i Rep. 2. rk. V p. 334 under 1500 10. juni Om reg. datering
er forskrevet kan ikke afgøres.

1400. 14. juni. Bygholm.

315

Biskop Eskil af Ribe bevidner, at Jon Jonsen Lille, ridder, har solgt alt sit gods
i Seem til Ribe kapitel.
Original i rigsarkivet.

Nr. 315A

[14. juni-18. juli] 1400
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skil, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle og enhver, som får dette brev
at se eller høre, evindelig hilsen med Gud.
Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1400
mandagen nærmest for Kristi legems fest fremstod den hæderlige mand
hr. Jon Jonsen kaldet Lille, ridder, personligt på borgen Bygholm i nær
værelse af os og erkendte offentligt og forsikrede, at Jens Gerhardsen kal
det Skeel, væbner, der også da var nærværende sammesteds, til kapitlet i
Ribe efter hans billigelse og befaling solgte alt sit gods i Seem sogn i Hviding herred i Sønderjylland, tillige med alle dets rettigheder og tillig
gender, intet undtaget, hvilket gods denne hr. Jon besad efter arveretten
efter hr. Valdemar Sappi, ridder, og hans bedstefader - salig ihukommel
se - og samme hr. Jon forsikrede, at han holdt samme salg og den deraf
fulgte skødning for god og gyldig, som om han havde foretaget dem med
egen mund, og han erkendte, at han lige så vel fuldt ud havde modtaget
fuld og ubeskåret betaling for samme gods af nævnte kapitel i Ribe, idet
magister Otto Bosen, provst i Vardesyssel, betalte for nævnte kapitel. Det
te har vi hørt, og vi erklærer det med sandfærdige ord med dette brev for
alle, hvem det angår eller vil angå. Givet og forhandlet år, dag og sted
som ovenfor under vort vedhængende segl til vidnesbyrd om det for
nævnte.

E
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1400. [14.juni-18. juli]1).

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra
Skåne og Bornholm samt transport af samme fra Danzig til Marienburg.
Regnskabsnotits på tysk i Danzig. Ikke forefundet i arkivet efter anden verdenskrig.

remdeles 6 mark for en læst skånske sild til konventets køgemester til
påske og 7 mark (og) 1 kvart2) for 11/2 læst bornholmske sild til
samme tidspunkt og 17 skilling (og) 6 pfennig til fragt for at føre (dem)
fra Danzig til Marienburg.

F

1) regnskabsnotitsen er indført under året 1400. Påskedag falder dette år 18. april, men
den nærmest forudgående indførelse har dateringen mandag efter trinitatis, og den efter
følgende er dateret søndagen efter Margrete dag, hvilket daterer indførelsen til tiden mellem
14. juni og 18. juli. - 2) en kvart er en fjerdedel afen mark, jf. Schrötter, Wörterbuch der
Münzkunde 723.
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1400. 15. juni. Bygholm.
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Brødrene hr. Erik og hr. Jens Ivarsen Lykke skøder Boring i Nim herred i
Løversyssel med mere gods, som de arvede efter deres fader, til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

i Erik Ivarsen Lykke og Jens Ivarsen Lykke, riddere, brødre, erken
der med dette vort åbne brev, at vi med vor egen gode vilje og efter
vore venners og samfrænders råd, samtykke, indvilligelse og vilje til vor
nådige frue, dronning Margrete, og til fornævnte vor frues hånd og hen
des arvingers og efterkommeres eller hvem, hun vil indrømme det eller
overlade det til, har opladet, skødet, afhændet og bort fra os og vore
arvinger overdraget, lige så megen rettighed, som vi fik efter vor fader,
hr. Ivar Lykke, ridder, i gården og stedet Boring i Nim herred i Løversys
sel med holmen og huse og bygninger, fremdeles i alle de gårde og det
gods, som vi fik efter vor fornævnte fader i Legelhave og Søgård, der lig
ger derved,.... !) enge, skove, fiskevande, græsgange, møller og mølle
steder, rørligt og urørligt, øde og bebygget.... ') (og alle dette forskrevnes tilbehør og) tilliggender inden for alle fire markskel, vådt og tørt,
intet undtaget og med alle breve og rettigheder, hvad det end hedder
eller er, uigenkaldeligt til evig besiddelse. Og vi erkender med dette vort
åbne brev, at der allerede er blevet gjort fuldstændig.....’) efter vor vilje
for alt dette foranskrevne, så at vi er fuldt og vel tilfredse. Og vi erkender,
at vi eller vore arvinger ikke har eller herefter skal have nogen ret til eller
krav på noget af dette forskrevne. Og hvilke breve og rettigheder, som
herefter kan findes, der angår dette, de skal komme vor fornævnte frue,
hendes arvinger og efterkommere eller hvem, hun vil indrømme det
eller overlade det til, til gavn og gode og til glæde og ingenlunde til hin
dring eller til skade på nogen som helst måde. Og til yderligere sikkerhed
for, at alle disse forskrevne punkter skal forblive bestandige, faste og
ubrydelige og uigenkaldeligt overholdes i alle henseender, sådan som
står skrevet ovenfor, lader vi med vilje og vidende vore segl hænge under
dette brev. Og vi Hans Podebusk, Predbjørn Podebusk, Mogens Munk,
Niels Myg og Erik Nielsen, riddere, Palle Madsen, som man kalder Bag
råd, og Svend Sæk, væbnere, lader med vilje og vidende vore segl til vid
nesbyrd hænge under dette brev. Givet på Bygholm i det Herrens år 1400
tirsdagen inden Kristi legemsfest.

V

1) lakune i forlægget, da brevet er beskadiget.
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1400. 17. juni. Danzig.

Højmesteren for den tyske orden meddeler Stettin, at det vil være belejligt, om
sagen vedrørende beslaglagt gods i Danzig kan udsættes til efteråret, indtil
man har erfaret, om dronning Margrete vil tilbagegive det gods tilhørende en
mand, som højmesteren har udsendt til hende i denne anledning.
Udkast på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

rede kære venner.
I kære har skrevet til os angående det gods, som tilbageholdes og
er beslaglagt for Eders (folk) i vor stad Danzig. Kære venner. I ved vel, at
sagen angående godset og skibet med godset, som er erobret og frataget
vore af Eders herre hertugen og hans folk, er blevet overladt til stædernes afgørelse i Lübeck, og vi hverken hører eller fornemmer, at man vil
give vore deres frarøvede gods tilbage, men I skriver, at Eders frue, dron
ningen1) af Danmark ville tilbagegive og overlade vore deres fornævnte
skib og gods. Kære venner, efter de samme Eders ord og hensigt har vi
sendt vor mand, som har mistet godset til vor frue, dronningen1) af Dan
mark, om han kunne få sit gods tilbage, og vi beder Eder, kære, at lade
sagerne være i bero indtil efteråret til den tid, da vor mand, der har
mistet sit gods, kommer tilbage fra vor frue, fornævnte dronning1), og at
I, kære, så igen sender bud til os, så håber vi, at vi kan bilægge det ven
ligt og mindeligt godt med Eder, kære. Givet i Danzig på den hellige
legems dag i år 1400.

Æ

1) forlægget har dy koninge, der koninge.
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1400. 18. juni. Danzig.

Højmesteren for den tyske orden sender kong Albrecht af Sverige dronning
Margretes brev om Gotland og beder ham fri ordenen for hendes krav i denne
anledning.
Afskrift på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og villig tjeneste til alles behag tilforn. Allerhøjeste
. fyrste, stormægtige nådige herre1).
Eders stormægtighed sender vi indlagt i dette nærværende vort brev
udskriften af brevet2) fra den allerhøjeste fru dronning, for nylig sendt til
os, som Eders stormægtighed vel vil erfare, idet vi beder Eders højhed

R
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18. juni 1400

Nr. 319

med indstændig flid om, at I, kære herre, behager at bemærke, at den
højværdige fru dronningen så ofte og meget og jo længer jo mere og
alvorligere skriver til os om landet Gotland, det samme angående hendes
højheds breve fra os og nådigt lader os og vor orden nyde godt af troskab
og møje, som vi har haft til opretholdelse af det samme land, således at
Eders stormægtighed vil træde ind for og udfri os og vor orden fra fru
dronningens krav, som hun så ofte rejser mod os på grund af det samme
land, hvorom hendes højhed for nylig og især i denne tid har skrevet og
rykket os, hvilket vi alt sammen også nu og tidligere har skrevet til Eders
nåde, og vi begærer af Eders stormægtighed et svar ved brev fra fremvi
seren af dette brev, som vi derpå kan skrive til den højværdige fru dron
ningen. Givet i Danzig fredagen efter Kristi legems dag3) i år 1400.
1) brevets modtager fremgår af overskr. i ordensfolianten, hvor der står Til kongen af Sve
rige. - 2) kendes ikke. - 3) i 1400 17. juni.

1400. 18. juni. Danzig.

319

Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han ønsker
bekræftelse på, at hun kommer til Kalmar, førend han sender udsendinge til
mødet der, og at han er villig til at afstå Gotland mod skadesløsholdelse.
Afskrift på tysk i Konigsbetgarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og villig tjeneste til alles behag tilforn.
Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige nådige frue. Eders stormæg
tigheds brev1), nylig sendt til os, har vi modtaget på rette vis og vel for
nemmet, (det brev,) som indeholdt, at vi skulle lade Eders høje nåde
vide, hvornår og hvor vort bud skulle være hos Eders højhed. Stormægti
ge særligt nådige frue. Vi fik tidligere af de samme ærlige folk at vide, at
Eders stormægtighed var i fjerne lande, nemlig i Uppland, hvorfor vi
foretrak og havde viljen til at sende vore bude til Eders højhed, hvor man
nærmest kunne finde samme; altså kunne vi ikke erfare noget sikrere,
end at vi på næste sankt Jakobs dag2) ville sende de samme vore bude til
Kalmar, men vi finder det nu skrevet i dette Eders stormægtige nådes
brev, hvor og hvornår vi vil sende udsendinge, da vi er noget tvivlende om
Eders nådes ankomst til Kalmar, hvorfor vi har foretrukket at sende vore
udsendinge dertil, indtil vi har Eders højheds velvilje og breve derom til
bage, på hvilket bestemt sted og hvilken dag vi skal sende de samme vore

R

Nr. 320

20. juni 1400
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bude til Eders stormægtighed, hvorfor vi, allerhøjeste fyrstinde, stor
mægtige nådige frue, Eders stormægtige nåde, beder om at skrive en
bestemt fast dag og sted til os, hvor vore bude kan komme til Eders stor
mægtighed, og når vi i Eders stormægtigheds breve er blevet underrettet
derom, vil vi gerne rette os derefter og uden tøven sende vore bude for
at underrette Eders højhed helt og fuldt om al vor vilje. Det skal også
behage Eders stormægtighed at vide, at vi har sendt Eders nådes brev til
den herre kongen samtidig med dette brev og gerne vil skrive Eders høje
værdighed herre kongens svar derpå tilbage, thi vi vil ugerne begære og
vide om andet mellem Eders stormægtige nåde og Eders kære søn, vor
herre kongen, end enighed, kærlighed og venskab og i særdeleshed på
grund af landet Gotland, som vi jo, som det vil være Eders stormægtige
nåde og mange andre vel bekendt, ikke har erobret fra andre end fra
sørøvernes magt, på grund af den store nød for vor orden og vore fattige
folk og hansekøbmanden, og derefter har vi haft det (i varetægt) ved den
herre kongens pantsættelse og ikke af egen magt. Derfor tilbyder vi os
altid og er rede til at afstå det samme land til hvem, vi med rette skulle
gøre det, hvis det kunne ske på en for os og vor orden passende måde.
Og hvis nogen til Eders stormægtighed skulle tale anderledes om os eller
vor orden, beder vi Eder, nådige frue, om ikke at tro det, men først
nådigt høre på vor undskyldning, og hvis vi kunne gøre noget her i vore
lande efter Eders nådes vilje og til Eders gavn, så lad os det vide, nådige
frue, hvorefter vi villigt og gerne vil føje os efter Eders stormægtige nåde.
Givet i vort hus i Danzig fredag efter Kristi legems dag3) i året 1400.
1) kendes ikke. - 2) 25. juli. - 3) i 1400 17. juni.
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1400. 20. juni.

Rådmandene i staden Lübeck meddeler borgmestre og rådmand i de
preussiske stader, at de fra dronning Margrete gennem hendes kansler Jakob
har fået underretning om, at hun ikke ensidigt tør flytte mødet i Kalmar 25.
juli til et andet mødested.
Afskrift på nedertysk i Danzig.

or venlige hilsen med begæring om alt godt forudskikket.
Kære venner1). Hr. Nicolaus Wegener, rådmand i Danzig, Eders sen
debud, overbragte os fra mødet i Kalmar blandt mange andre budskaber
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nylig på Eders vegne det ønske, at vi med vore breve og sendebude hos
dronningen2) af Danmark ville lade arbejde for, at hun skulle forlægge
det forskrevne møde andetstedshen. Således gjorde vi, som fornævnte hr.
Nicolaus vel har berettet for jer. Derfor har den samme fru dronningen2)
nu haft hr. Jakob, sin kansler, hos os med et akkreditiv, og han har på hen
des vegne sagt til os, at hun på ingen måde alene turde påtage sig at flyt
te mødet et andet sted hen, thi man var skiltes i nærværelse af de dødes
venner, som nu ikke var hos hende, så at hun ikke alene ville eller turde
forandre det. Men havde det alene været i hendes magt, så ville hun ikke
have nægtet os det. Fremdeles begærede vi af hendes forskrevne kansler,
at han hos sin fornævnte frue på stædernes vegne troligen ville arbejde
for og fremme, at stæderne, hvis de kom til Kalmar, kunne være i sikker
hed til og fra og inden for Kalmar. Han svarede dertil, at han ikke havde
fornemmet andet fra hende, end at hun gerne ville gøre det, og han vil
le troligen arbejde på det hos hende. Af dette brev er der to, hvis det ene
ikke når frem, at så det andet kommer frem. Skrevet under vort sekret på
søndagen efter den hellige legemsdag i året 14003).
Rådmændene i staden Lübeck.
1) modtageren af brevet fremgår af bagsidepåskriften Skal gives de ærværdige og gode
mænd, de herrer borgmestre og rådmænd i de preussiske slæder, vore elskede venner. - 2) forlægget
har der koningen, konynge. - 3) i 1400 17. juni.

1400. 21. juni. Københavns byting.
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Tingsvidne af Københavns byting om, at Troels Knudsen har solgt og skø
det et øde grundstykke i København til OlufJensen.
Original i rigsarkivet.

erman Kruse, borgmester i København, Peder Andersen, byfoged
sammesteds, Jens Jakobsen, Mogens Nielsen, Jens Bosen, medrådmænd i København, Jens Troelsen og Bo Jensen, medborgere samme
steds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i det Herrens år 1400 man
dagen nærmest før sankt Hans dag1) fremstod Troels Knudsen for os og
såre mange troværdige mænd, der sammen med os da søgte tinget, på
vort byting af denne særlige grund og til den gode mand Oluf Jensen
afhændede, solgte og straks i hænde skødede et øde grundstykke nord
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for Broder Krafses gård med alle tilliggender, intet undtaget, at besidde
med rette til evig tid, idet han erkendte fuldt ud at have oppebåret fuld
og fyldestgørende betaling af denne Oluf Jensen for fornævnte grund
stykke, hvorfor han binder sig til at hjemle og frigøre nævnte Oluf og
hans arvinger fornævnte grundstykke for tiltale fra ham og hans arvinger
og fra hvilke som helst andre. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt
under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) 24. juni.
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1400. 23. juni. Sjællands landsting.

Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Johan og Evert Moltke samt Evert
Grubbe har givet afkald på Knabstrup.
Original på dansk i rigsarkivet.

ens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, broder Lars, abbed i Ring
sted, Hartvig Bryske, Henrik Jensen, riddere, Peder Jensen i Vinderupiens Skytte i Sandby og Peder Klementsen af Søtofte, væbnere, vi
hilser alle, der ser eller hører dette brev, med Gud.
Vi bekendtgør for alle nulevende og fremtidige, at vi år 1400 efter Guds
fødsel onsdagen næst før sankt Hans dag1) var til stede på vort landsting
i nærværelse af flere gode mænd, så og hørte, at der fremstod disse gode
mænd, nemlig hr. Johan Moltke, Evert Moltke og Evert Grubbe, og oplod
noget gods, der hedder Knabstrup, og de erkendte, at de ingen ret hav
de til det nævnte gods. Fremdeles tilbød de heste og penge, fordi hr.
Johan Moltke af Torbenfeld havde besiddet dette gods. Hvad vi så og hør
te, det bevidner vi over for alle. Givet år og dag som før sagt.

J
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1400. 23. juni. Sjællands landsting.

Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Johan Moltke af Bavelse, ridder,
ogfem væbnere kundgør, at Henneke Gyncelinsen, væbner, har ladet Jens Ealks
brev af 1399 24. juni vidimere på Sjællands landsting.
Original i den amamagnæanske samling.
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ens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Johan Mokke af Bavelse,
ridder, Peder Olufsen af Vallebo, Bille Jakobsen af Æbeltved, Bille
Esbernsen af Hallelev, Jens Skytte af Sandby og Kyse, væbnere, til alle,
som ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at i det Herrens år
1400 onsdagen næst før sankt Hans dag1) på vort fornævnte landsting på
Sjælland fremstod den velbyrdige mand Henneke Gyncelinsen, væbner,
personligt over for os på nævnte ting i nærværelse af flere troværdige,
som dengang søgte fornævnte ting, og lod på sine egne vegne offentlig
gøre og fra ord til andet oplæse et åbent brev med velbevarede og hele
vedhængende segl, uskrabet, ustungent og i enhver henseende ubeska
diget, hvis indhold følger og var denne: Jens Falk af Vallø, ridder, (o.s.v.
= nr. 77). At vi har set og hørt dette, det bevidner vi tydeligt med dette
brev tillige med vore segl. Til fastere vished herom har vi ladet vore segl
hænge under. Givet år, dag og sted som ovenfor.
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Jon Lille, ridder, overdrager Henneke Limbak det brev, som hertug Valdemar
af Slesvig havde givet hans morfader Valdemar Sappi på sognene Vodder,
Spandet og Arrild.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

eg Jon Lille, ridder, ønsker frelse ved Gud for alle dem, som ser dette
brev eller hører det læse, og gør vitterligt for alle dem, der nu er og
endnu skal komme, at jeg med fri vilje og med velberåd hu har opladt
og oplader til Henneke Limbæk og hans arvinger det åbne brev1), som
hertug Valdemar af Slesvig, hvem Gud være nådig, har givet min morfa
der hr. Valdemar Sappi og hans arvinger, på de tre sogne, som er belig
gende i Hviding herred, nemlig Vodder, Spandet og Arrild med alle de
friheder og rettigheder, som det åbne brev udviser, det oplader jeg, for
nævnte Jon, og mine arvinger til Henneke Limbæk og hans arvinger med
alle rettigheder, som det tilkom mig som retmæssig arv efter min mor og
efter min morfaders død, hvem Gud være nådig; endvidere bekender jeg,
Jon Lille, ridder, at jeg til fuld tilfredshed har oppebåret mine penge fra
Henneke Limbæk fra den første til den sidste mønt, og jeg Jon Lille, rid-
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der, og mine arvinger lader Henneke Limbæk og hans arvinger kvit, fri
og løst med hensyn til pengene i dette forskrevne åbne brev og kvitterer
ham for betalingen. Til vidnesbyrd om alle disse forskrevne punkter så
har jeg, Jon Lille, ridder, med vilje hængt mit segl under dette brev. Til
stede var her også de ærlige folk Herman Ivarsen, Jens Skeel, Peder Por
se, Lave Rutze, Henrik Skeel (og) Thomas Karlsen, hvem dette er vitter
ligt. Derfor har de til vidnesbyrd også hængt deres segl under dette brev,
som er skrevet og givet år 1400 efter Guds fødsel på sankt Johannes døbe
rens dag ved midsommer.
1) jf. DRB. III 3 nr. 410.
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1400. 24 juni.

Jon Lille, ridder, erkender, at hertug Valdemar af Sønderjyllands brev til Val
demar Sappi på Vodder, Spandet og Arrild sogne aldrig er blevet indløst, og
lover Henneke Limbæk at fri det for krav fra Valdemar Sappis arvinger.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

eg Jon Lille, ridder, erkender og bevidner åbent i dette nærværende
brev for alle dem, som ser det eller hører det læse og gør vitterligt,
at det åbne brev1), som omtaler de tre sogne, der er beliggende i Hviding herred, Vodder, Spandet og Arrild, som hertug Valdemar af Slesvig,
hvem Gud være nådig, har givet min bedstefader hr. Valdemar Sappi og
hans arvinger, aldrig blev indfriet eller indløst, ej heller er der givet
nogen kvittering derpå. Ligeledes lover jeg Jon Lille, ridder, at der heller
ikke skal gives nogen kvittering derpå fra mig eller fra hr. Valdemars
arvinger. Fremdeles skal jeg, Jon Lille, ridder, og mine arvinger, over for
Henneke Limbæk og hans arvinger indfri det åbne brev for alle hr. Val
demar Sappis arvinger, som med rette kan gøre krav gældende. Alle dis
se forskrevne punkter lover jeg, Jon Lille, ridder, og mine arvinger over
for Henneke Limbæk og hans arvinger at holde stadigt og fast og i god
tro uden nogen svig og udflugter, som kunne gavne mig, Jon Lille, og
mine arvinger og komme Henneke Limbæk og hans arvinger til skade.
Til yderligere bekræftelse på alle disse forskrevne punkter, så har jeg, for
nævnte Jon Lille med vilje hængt mit segl under dette brev. Til stede var
her de ærlige folk, nemlig Herman Ivarsen, Jens Skeel, Peder Porse, Lave
Rutze, Henrik Skeel (og) Thomas Karlsen, hvem det er vitterligt. Til vid-
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nesbyrd herom har de også hængt deres segl under dette brev, der er
skrevet og givet efter Guds fødsel år 1400 på sankt Johannes døberens
dag ved midsommer.
1) jf. DRB. III 3 nr. 410.

1400. 24. juni.
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Henneke Gynzelinsen Mule sælger alt sit gods i Gammelby til Ove Steg af
Ølsemagle.
Original på dansk i den amamagnceanske samling.

eg Henneke Gynzelinsen, som kaldes Mule, hilser alle mænd, der ser
dette brev eller hører det læst, evindelig med Gud.
Jeg kundgør for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg til den
hæderlige og ærlige mand Ove Steg af Ølsemagle, nærværende brev
fører, har solgt alt mit gods, der ligger i Gammelby, Karise sogn i Fakse
herred, både øde og bebygget, som min fader arvede efter Jens Bentsen,
og jeg arvede efter min fader, med al ret, som er tilkommet mig i det for
nævnte gods, intet undtaget, til evindelig besiddelse. Jeg forpligter mig
og mine arvinger til at hjemle fornævnte Ove Steg og hans arvinger for
nævnte gods og til at udholde enhvers indsigelse. Jeg erkender, at jeg
efter min vilje har oppebåret den hele og fulde betaling af ham. Til vid
nesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd,
nemlig Jens Nielsen den Yngre, Bent Bille, borgmestre i Roskilde, Peder
Mogensen og Jakob Pedersen, rådmænd sammesteds, hængt under det
te brev. Givet i det Herrens år 1400 sankt Hans dag.
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Jakob Gyncekesen sælger sit gods i Gammelby i Karise sogn, Fakse herred, til
Ove Steg af Ølsemagle.
Original på dansk i den amamagnceanske samling.

eg Jakob Gyncekesen hilser alle mænd, der ser dette brev eller hører
det læst, evindelig med Gud.
Jeg bekendtgør for alle, såvel fremtidige som nulevende, at jeg til den
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hæderlige og ærlige mand nærværende brevfører Ove Steg af Ølsemagle
har solgt alt mit gods, der ligger i Gammelby i Karise sogn i Fakse herred,
både øde og bebygget, med alle tilliggender, intet undtaget, hvilket gods
jeg arvede efter Jens Bentsen af Karise, med al ret, der er tilkommet mig
i det fornævnte gods, og at jeg har skødet ham det til evig besiddelse. Jeg
erkender, at jeg har oppebåret den fulde og hele betaling af ham for det
te gods. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle nævnte
Ove Steg og hans arvinger fornævnte gods og til at udholde enhvers ind
sigelse, således som landets lov påbyder. Til vidnesbyrd herom er mit segl
(hængt under dette brev) sammen med segl tilhørende de gode mænd
Jens Nielsen og Bent Bille, borgmestre i Roskilde, Peder Mogensen og
Jakob Pedersen, rådmænd sammesteds. Givet i det Herrens år 1400 på
sankt Johannes døberens dag.

328

1400 eller 1401. 24. juni1). Bosjo.

Elene Gudserksdatter, enke efter Jens Sakstorp, skænker tre gårde i Remmarlov til Bosjo kloster.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

ndvidere et gavebrev, udstedt af fornævnte Elene Gudserksdatter,
enke efter Jens Sakstorp, til Bosjo kloster på tre gårde i Remmarlov
i Harjagers herred. Givet i Bosjo på sankt Johannes Døbers dag 1401.

E

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

E

t lignende gavebrev, udstedt af Elene Gudserksdatter, givet Bosjo klo
ster på tre gårde i Remmarlov i Harjagers herred. Givet 1400.

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

lene Gudserksdatters brev angående, at hun har givet tre gårde i
Remmarlov for indgivelsen af to af hendes døtre i Bosjo kloster.
Givet 1400 med 7 segl.

E

4. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

avebrev af Elene Gudserksdatter, enke efter Jens Sakstorp, givet Bosjo kloster for indgivelsen af to af hendes døtre i fornævnte kloster,
angående tre gårde i Remmarlov i Harjagers herred. Givet 1401.

G

1) det lader sig ikke afgøre hvilket af de to anførte årstal, der er det rigtige.
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Bugge Nielsen ogJens Logenkar kvitterer hr. Lars Hvas ’ og hr. Elers arvinger
for al strid.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles et brev, at Bugge Nielsen og Jens Logenkær lader hr. Lars
Hvas’ og hr. Elers arvinger kvit og fri for noget arvegods, der var dem
imellem. Givet 1400 ottendedagen efter Kristi legemsdag.

F

1400. 28. juni. S. Pietro i Rom.

330

Pave Bonifatius 9. pålægger biskoppen af Badajoz samt provsten og skole
mesteren ved kirken i Lübeck ved provision at overdrage Jens Strammynth,
kannik ved kirken i Ribe, det kanonikat, den præbende og det provsti ved kir
ken i Slesvig, som biskoppen sammesteds tidligere havde givet ham ved provi
sion.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, o.s.v. til sin ærværdige broder biskoppen af Badajoz og til
sine elskede sønner provsten og skolemesteren ved kirken i Lübeck
hilsen o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Jens
Strammynth, kannik ved kirken i Ribe, anbefales til os ved troværdige
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. Det er
jo for nylig kommet os for øre, at det kanonikat og den præbende ved kir
ken i Slesvig er ledige, fordi den daværende biskop af Slesvig med stifts
biskoppelig myndighed har berøvet vor elskede søn Ernst Kirchberch,
dengang kannik ved denne kirke, nævnte kanonikat og præbende på
grund af hans brøder og forseelser, idet han fordum var stævnet for ham
personlig på lovformelig vis på grund heraf, og ligeledes har fjernet ham
fra samme, og at samme biskop med stiftsbiskoppelig myndighed har
overdraget samme Jens dette således ledige kanonikat og denne således
ledige præbende og ligeledes givet ham dem ved provision, og at ligele
des provstiet ved nævnte kirke, som er forbundet med sjælesorg og en
dignitet, dog ikke den vigtigste i nævnte kirke, i sin tid var ledigt, fordi
vor elskede søn Jens Ovesen, dengang provst ved denne kirke, ukæret
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havde opnået kantordømmet ved kirken i Roskilde, som ligeledes er for
bundet med sjælesorg, og som var overdraget ham med fornævnte myn
dighed, og at samme Jens Strammynth i kraft af et apostolisk brev, der
nådigt er tilstået ham, inden det lovformelige tidspunkt har godtaget det,
således som han ifølge dets form kunne, og har ladet sig give samme ved
provision, og at han i kraft af denne overdragelse, godtagelse og provisi
on ukæret har opnået samme kanonikat og præbende og provsti, og fra
da af beholdt og besad disse, således som han for øjeblikket i fred og ro
beholder og besidder dem. Men da, således som vi har fået kendskab der
til, nogle forsikrer, at denne overdragelse, godtagelse og provision af vis
se grunde ikke kan står for en prøvelse, og da dette kanonikat og denne
præbende og dette provsti, som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at
være ledige, og da vi ønsker at vise samme Jens særlig nåde i betragtning
af hans fornævnte fortjenester, pålægger vi Eder, gode mænd, af egen
drift, ikke efter opfordring i en ansøgning, der er forelagt os herom af
denne Jens eller en anden for ham, men af vor rene gavmildhed ved apo
stolisk brev, at I (----- ) ’) skal sørge for med fuld kanonisk ret og med alle
deres rettigheder og tilbehør at overdrage og anvise samme Jens Stram
mynth fornævnte kanonikat og præbende og provsti, hvis afkastninger,
afgifter og indkomster, som det forsikres, ikke overstiger en årlig værdi af
tyve mark lødigt sølv ifølge den almindelige indtægtsangivelse2), hvad
enten de er ledige på fornævnte eller hvilke som helst andre måder eller
fra alle andre personer, selv om de har været ledige så lang tid, at deres
overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser3) på lovformelig vis
er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller dette kanonikat og denne
præbende og dette provsti særligt er reserveret for apostolisk rådighed,
og man ved valg plejer at antages til dette provsti, og Ernst eller Jens Ove
sen eller dem begge eller disse personer har været nævnte sædes kapel
laner, nuntier eller officialer i øvrigt eller kollektorer eller underkollektorer af afkastninger og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer,
eller i tjeneste ved samme sæde eller hos en eller anden af vore ærvær
dige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler, når blot der ikke på
tidspunktet for dette brevs udstedelse særligt er søgt ret for nogen
angående samme kanonikat og præbende og provsti. I skal indføre ham
eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte
kanonikat og præbende og provsti og deres omtalte rettigheder og tilbe
hør og forsvare ham efter indførelsen, idet alle uretmæssige besiddere er
fjernet derfra, og skaffe denne Jens Strammynth eller nævnte befuld-
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mægtigede for ham anerkendelse som kannik og broder med adkomst til
præbenden i nævnte kirke, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads
i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og, som det er skik, anta
gelse til dette provsti og sørge for, at der fuldt ud (----- )[) oppebørsler af
dette kanonikat og denne præbende og dette provsti, idet I med vor myn
dighed (----- )!), eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som
helst anden myndighed er anerkendt som kannikker i samme kirke eller
arbejder på at få anerkendelse eller med hensyn til provisioner, de skal
have på kanonikater og præbender og digniteter, personater eller officier ved denne kirke i Slesvig, har fået særligt (------)!). Det er nemlig vor
vilje, at fornævnte Jens Strammynth med hensyn til opnåelse af nævnte
kanonikat og præbende og provsti skal foretrækkes for alle disse, men at
der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå
andre kanonikater og præbender og digniteter, personater eller officier
eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om
den til enhver tid værende biskop og vore elskede sønner kapitlet i Sles
vig eller hvilke som helst andre (------)*) bandlysning, og at kanonikater
og præbender og digniteter, (------ )*) særlig omtale sted; (Eders over
dragelse skal også gælde), hvis nævnte Jens ikke (------ )!) i egen person.
Thi vi erklærer (------ )') i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 28.
juni i vort ellevte (pontifikats)år.
1) for de forkortede formler se nr. 294. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 3) jf. DRB. II
1 nr. 406 note 1.

1400. 29. juni.

331

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at fru Erenbold på kongens retterting
har overgivet hr. Elav Elavsen, ridder, et åbent brev på Brøndum gods samt al
sin ret dertil.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 tirsdagen inden ottendedagen efter
sankt Hans dag1) fremstod den velbyrdige frue fru Erenbold på vort ret
terting i Århus i nærværelse af de velbyrdige og gode mænd herrerne Bo,
af Guds nåde biskop af Århus, Jens Due, hofmester, Jens Nielsen af Auns-

E

Nr. 332

30. juni 1400
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bjerg, Niels Myg, Svend Udsen, Jakob Kalv, riddere, og flere andre tro
værdige mænd, og til nærværende brevviser hr. Elav Elavsen, ridder, helt
og klart, med rette og af ren og fri vilje overgav og overdrog et åbent
brev2), lydende på godset Brøndum, at besidde evindeligt, idet hun til
samme Elav overførte nævnte brev og al sin ret med hensyn til fornævnte
gods og dets tilliggender, som hun hidindtil havde haft eller på nogen
som helst måde vil kunne få i fremtiden. Givet ovennævnte år, dag og sted
under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vid
ne.
1) 24. juni. - 2) kendes ikke.
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1400. 30. juni.

Peder Nielsen af Husøn, væbner, skænker en gård i Månslunda til sankt
Peders kirke i Fågeltofta.
Lundegårds registratur (1577).

t skødebrev på latin, som Peder Nielsen af Husøn har givet til sankt
Peders kirke i Fågeltofta på en gård i Månslunda. Givet 1400.

E

/. Skånebrevsfortegnelsen.

ave- eller testamentebrev udstedt af Peder Nielsen af Husøn, væbner,
til apostlen sankt Peders kirke i Fågeltofta på en gård i Månslunda
i Albo herred, som årligt giver en halv mark penge i afgift. Fremdeles to
fæster, det ene i Månslunda og det andet i Fågeltofta. Givet dagen efter
apostlen sankt Peters dag1) 1400.

G

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ave- eller testamentebrev, udstedt af Peder Nielsen af Husøn,
væbner, på en gård i Månslunda i Albo herred, som han forærede
til Fågeltofta kirke. Givet 1400.

G

1) 29. juni.
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1400. l.juli.

Jakob Kalv, ridder, pantsætter alt det gods i Bække sogn, der tilhørte hans
afdødefader ridderen Erland Kalv, til Kristian Frellesen forfire mark sølv, som
hans fader skyldte denne.

275

2. juli 1400

Nr. 334

Original i rigsarkivet.

akob Kalv, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg og
mine arvinger i sandhed står i skyld og gæld til nærværende brevvi
ser, den gode mand Kristian Frellesen og hans arvinger for fire mark
lødigt sølv i god og gængs mønt som retmæssig gæld efter min fader. For
disse fire mark sølv pantsætter jeg med dette brev til nævnte Kristian Frel
lesen og hans arvinger alt det gods, der fordum tilhørte min fader hr.
Erland Kalv, ridder, i Bække sogn med toft og alle dets tilliggender hver
især, nemlig agre, enge, græsgange, fiskevande, skove, rørligt og urørligt,
tørt og vådt, intet undtaget, indtil nævnte gods på lovlig vis indløses af
mig eller mine arvinger fra nævnte Kristian eller hans arvinger for for
nævnte sum penge, med den tilføjede betingelse, at jeg eller mine arvin
ger ved tidspunktet for indløsningen af nævnte gods skal fyldestgøre
nævnte Kristian Frellesen eller hans arvinger for bygninger på nævnte
gods, hvis han eller hans arvinger måtte have bygget noget, efter kendel
se af fire af vore venner, der skal udvælges hertil af begge parter. Yder
mere forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre, fri og hjemle for
nævnte gods for hyppigt nævnte Kristian Frellesen og hans arvinger i
overensstemmelse med landets love for retmæssigt krav fra hvem som
helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige
med seglene tilhørende de gode mænd Jens Thomsen, Jon Jakobsen, Kri
stian Skram og Jens Skram, riddere. (Givet) i det Herrens år 1400 dagen
før Processus’ og Martinianus’ dag1).

J

1) 2. juli.

1400. 2. juli.

334

Brødrene Jakob og Palle Kiri mageskifter med deres medarving efter hr. Niels
Esgesen, hr. Bjørn Svendsen, al deres arvepart på Sjælland mod at få det gods,
de har i fællesskab i Jylland.
Original på dansk i rigsarkivet.

akob Kirt og Palle Kirt, brødre og arvinger efter hr. Niels Esgesen, til
alle, der ser eller hører dette brev, evindelig hilsen med Vor Herre.
Vi kundgør for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi til den

J

Nr. 335

3.-9. juli 1400
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hæderlige mand og ærlige herre, Bjørn Svendsen, har opladt alt vort
gods på Sjælland, hvor det end ligger, rørligt eller urørligt, skov, ager,
eng, intet undtaget, hvilket gods med rette er tilfaldet os ved retmæssig
arv efter hr. Niels Esgesens død, for den part, som han havde sammen
med os i Jylland; derfor har vi opladt ham al den rettighed, som vi har i
Illerup, og al den rettighed, som vi har i Rørby, og dernæst alt det gods,
vi har på Sjælland såvel unævnt som nævnt med alle deres tilliggender,
undtagen det gods vi har i Bastrup, som er pantsat til Vor Frue kirke i Ka
lundborg, fremdeles alt det gods, som vi har i fællesskab på Sejerø. Det
skøder vi ham, mest fordi han har halvfjerde søsterdel sammen med os i
vort gods, hvor det end ligger på Sjælland, og vi ikke uden halvanden
søsterdel. Ydermere forpligter vi os og vore arvinger til at skøde og fri og
hjemle det fornævnte gods til evindelig besiddelse for fornævnte herre
Bjørn Svendsen og hans arvinger over for indsigelse eller hindring fra os
eller vore arvinger. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt herunder
sammen med de gode og hæderlige mænd, hr. Jens Eskilsens, hr. Svend
Udsens, Thomas Mogensens og Jakob Mogensens segl. Givet i det Her
rens år 1400 på den dag, da den hellige jomfru besøgte Elisabeth.
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1400. 3.-9. juli1).

Niels Krag af Kvistrup, væbner, erkender at have oppebåret 33 mark sølv af
Niels Manderup og afstår til gengæld alt sit gods i Rougsø herred til denne.
Afskrifter i rigsarkivet.

iels Krag af Kvistrup, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg af den
gode mand Niels Manderup fuldt ud har oppebåret 33 mark sølv, for hvil
ke jeg til ham med evig besiddelsesret oplader og skøder alt mit gods i
Rougsø, for det første Østergård i Hollandsbjerg1) og et bol sammesteds,
i Udby alt gods og hvad andet der måtte findes i Rougsø med alle dets til
liggender, intet undtaget, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til for
hr. Niels Manderup eller hans arvinger at frigøre fornævnte gods og at
sikre det fra krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med seglene tilhørende de gode mænd,

nn

4. juli 1400

Nr. 337

nemlig Ivar Krabbe, Palle Bentsen af Orsloff og fFortvortf. Givet i det
Herrens år 1400.... dagen2) ottendedagen efter den hellige jomfru Mari
as besøgelsesdag.
1) som det fremgår indledes og afsluttes beskrivelsen af godset med Rougsø, hvorfor
godsmængden må søges her. Det sent overleverede forlæg har Hovelssbierg herret. Opfattet
som Houlbjerg herred vil de to s’er stå uforklarede; ligeledes kunne man i den latinske tekst
forvente et foranstillet prouincia for herred eller, da skriveren bruger dansk i teksten i form af
ordet bol, en forkortet gengivelse for efterstillet herred, h i herret kan meget vel være udlydende
gh i biergh og kan af skriveren være blevet opfattet som forkortelse for ordet herred. - 2) uge
dagen er forskrevet i afskrifterne.

1400. 4. juli. S. Pietro i Rom.

336

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Roskilde domkirke på en ræk
ke festdage, en del af den dem pålagte kirkebod.
Udtog af A. Rainaldi i Valikanbibliolekel.

an1) tilstod dem, der besøger paven og martyren sankt Lucius’
domkirke i Roskilde på nogle festdage i året nogle benådninger til
evig tid. Givet ved S. Pietro i Rom den 4. juli i det ellevte (pontifikats)år.

H

1) d.v.s. pave Bonifacius 9.

1400. 4. juli.

337

Rådmandene i Lübeck og Hamburg meddeler borgmestre og rådmand i de
preussiske stader, hvilke resultater, der er opnået under bekampelsen affetaljebrødrene i Frisland, og at man har aftalt forhandlinger i Hamburg den 21.
juli, hvortil man anmoder om de preussiske staders deltagelse. Det korte varsel
skyldes vejrforholdene, som også har bevirket, at man ikke er sejlet til Norge som
tidligere aftalt. Men vi har skrevet til fru kongen, at hun ordner det såle

des med hr. Abraham Brodersen, som hun har udsendt i den anled
ning, at han med sine hjælpere hjælper til at genere de fetaljebrødre,
der er i Norge, således som hun havde ladet meddele ved sin kansler,
at hun havde ordnet det med hr. Abraham.
Afskrift på nedertysk i Danzig.

Nr. 338

338

6. juli 1400
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1400. 6. juli.

Jens Lykke, ridder, erkender at have oppebåret de 400 mark lybsk, som hr.
Johan Olufsen og hr. Peder Nielsen af Agård, riddere, havde lovet at betale
hans fader hr. Ivar Lykke.
Original i rigsarkivet.

ens Lykke, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige skal vide, at jeg med dette brev erken
der, at jeg helt og fuldt har oppebåret og venskabeligt modtaget de
400 mark lybsk, som hr. Johan Olufsen og hr. Peder Nielsen af Ågård, rid
dere, havde lovet at betale til min elskede fader hr. Ivar Lykke - salig ihu
kommelse - og hans arvinger, angående hvilke penge samme min fader
og hans arvinger visselig havde nævnte hr. Johan Olufsens åbne brev1).
Derfor forpligter jeg mig fast med dette brev til, at jeg fra nu af og inden
førstkommende Marias fødselsdag2) skal tilbagelevere samme åbne brev
til fornævnte hr. Johan, hvis fornævnte brev endnu eksisterer, uden al
modsigelse, eller jeg binder mig til at møde for vor frue dronningen for
at stille fornævnte hr. Johan sådan borgen og sikkerhed, som det vil synes
samme vor frue at være til gavn, således at fornævnte brev ingensinde
efter denne dag skal komme til at volde fornævnte hr. Johan eller hans
arvinger tab eller skade, dog med denne betingelse, at hvis vor nævnte
frue ikke kommer til disse egne i det nævnte tidsrum, da skal jeg ikke
være sen til i nærværelse af hr. Peder, biskop af Roskilde, at give hyppigt
nævnte hr. Johan fornævnte forsikring om, at det fornævnte skal blive
overholdt, anerkendt og godkendt til fornævnte termin og med alle
ovenfor omtalte betingelser uden al anledning til svig. Til vidnesbyrd her
om er mit segl hængt under dette brev tillige med seglene tilhørende de
hæderlige mænd, nemlig Erik Jensen af Stadsgård og Thomas Wusteni,
riddere, og Parkem. Givet i det Herrens år 1400 på ottendedagen efter
apostlene Peters og Paulus’ dag.

J

1) kendes ikke. - 2) 8. september.
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1400. 10. juli. Århus.

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at dronning Margrete til hr. Jens Ander
sen, ridder, har afstået al den ret i Skærvad, som hun havde fået af hr. Ture
Knudsen.

279

10. juli 1400

Nr. 340

Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges og de Venders
og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 har vor såre berømmelige moder og
såre kære frue fru Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges dronning, på
den hellige kong Knuds dag i Århus i nærværelse af adskillige af vort rige
Danmarks troværdige mænd forsikret, at hun til hr. Jens Andersen, rid
der, har overgivet al den ret i Skærvad, som hun havde fået fra hr. Ture
Knudsen. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl
med Jens Svendsen Brims som vidne.

E

1400. 10. juli.

340

Hr. Jens Falk, ridder, sælger sin gård i Vejleby til hr. Predbjørn Podebusk, rid
der, for 18 lødige mark.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

eg, hr. Jens Falk, ridder, erkender og bevidner åbent i dette nær
værende brev, at jeg og mine rette sande arvinger har solgt og sæl
ger til et evigt køb min gård, som jeg har liggende i Vejleby i Horns
herred i Ferslev sogn ved Egholm, og som er min rette fædrene arv, og
som jeg har arvet efter min fader Eskil Falks død, hvem Gud være nådig,
til hr. Predbjørn van Podebusk, en ærlig ridder, og hans rette, sande
arvinger for 18 lødige mark, med ager, med græsgang, med enge, med
mure, med skov, med hede, med fiskevand og med tørt og vådt og intet
deraf undtaget og med alt tilhørende. Og jeg tilskøder og har tilskødet
det samme gods i dette nærværende brev med mine rette, sande arvinger
til ham og hans rette, sande arvinger, med alle friheder og rettigheder og
tilbehør, som min far altid har haft, og som jeg efter hans død har
bestemt og overladt ham til evige tider og bruge så meget som jeg og
mine arvinger har derpå og indtil denne tid har haft. Fremdeles så for
pligterjeg mig med mine arvinger til for ham og hans rette arvinger at
udfri og holde det ovenfornævnte gods skadesløst for alle hindringer,
skader og alle retskrav. For at alle disse punkter og sager, som står skrevet
her foran, skal forblive og holdes stadigt og fast, så lover jeg på tro og love
med mine rette, sande arvinger hr. Predbjørn van Podebusk og hans ret-

J

Nr. 341

11. juli 1400
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te, sande arvinger uden nogen svig eller udflugter, som kunne komme
mig og mine arvinger til nytte og kunne være til skade for ham og hans
arvinger, at holde det stadigt og fast på tro og love. Til en større sikker
hed så har jeg hængt mit segl under dette brev og til fuldt vidnesbyrd og
til åbenbar vitterlighed, så har sammen med mig hr. Jens Andersen, hr.
Niels Ivarsen, hr. Peder Nielsen af Ågård, som er riddere og hæderlige
folk, hængt deres segl herunder. Dette brev er givet og skrevet efter Guds
fødsel år 1400 på den hellige konge sankt Knuds dag.

341

1400. 11. juli.

Niels Nielsen, ridder, skøder Vium...... til Stig Munk, væbner.
Viborg stifts registratur (1540^).

remdeles Niels Nielsen, ridders skødebrev, der lyder, at han har skø
det hr.1) (!) Stig Munk, væbner, Vium ..... 2) sogn. Givet 1400 på
bekenderen sankt Kjelds dag.

F

1) Stig Munk nævnes første gang som ridder 1408 24. januar, jf. Gammeldanske Diplo
mer IV 10. - 2) lakune i forlægget som følge af beskadigelse. Notitsen er registreret i afsnit
tet med overskr. Harre herred.

342

1400. 12. juli. Århus.

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at fru Åse, enke efter Bratse, på kongens
retterting har skødet dronning Margrete al den arv og ret, der tilkom hende
efter hr. Johan Moltke af Torbenfelds død.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge, og hertug over Pommeranerne, til alle, som ser det
te brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 mandagen efter den hellige Knud
konges dag1) på vort retterting i Århus fremstod den velbyrdige frue, fru
Åse, enke efter en Bratse, og efter råd og ønske af sine frænder og ven
ner til den såre berømmelige fyrstinde og frue, fru Margrete, af Guds
nåde de danskes dronning og vor såre kære moder, med klar og velberåd

E
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12. juli 1400

Nr. 343

hu for fuld betaling og i rede penge, der efter hendes ønske allerede er
oppebåret, idet der ikke mangler noget deraf, skødede, overgav og i hæn
de overdrog al arv og ret, som overalt i Danmarks rige tilkommer hende
efter hr. Johan Mokke af Torbenfelds død, såvel i rørligt som i urørligt,
fast ejendom og løsøre, at besidde med rette evindelig, idet hun forplig
ter sig og sine arvinger til for denne vor frue, fornævnte dronning Margrete, at hjemle og fri nævnte arv og rettigheder for krav fra hvem som
helst, således som landets love kræver. Givet under vort rettertingssegl
ovennævnte år, dag og sted i nærværelse af mange troværdige mænd,
nemlig herrerne Kristian Vendelbo, Jens Nielsen af Aunsbjerg, Hans
Podebusk, Jakob Kalv, Elav Elavsen, Niels Basse, riddere, Jakob Troelsen
og Holk, væbnere og mange andre troværdige mænd i talrig mængde,
med Jens Svendsen Brims, vor justitiår, som vidne.
1) 10. juli.

1400. 12. juli. Århus.

343

Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at fru Åse, enke efter Niels Bratse, på
kongens retterting har skødet sin arvelod efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld
til dronning Margrete.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge, og hertug over Pommeranerne, til alle, som ser det
te brev, hilsen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 mandagen næst efter den hellige
Knud konges dag1) på vort retterting i Arhus fremstod den velbyrdige
frue, fru Ase, enke efter Niels Bratse, i nærværelse af de velbyrdige mænd
og gode herrer bisperne Bo af kirken i Århus, Eskil af kirken i Ribe, Peder
af kirken i Børglum, Jens Nielsen af Aunsbjerg, landsdommer i Jylland,
Niels Basse, Niels Krumpen, Lars Hvas, riddere, Jakob Troelsen, Bent
Puder og Niels Jakobsen, væbnere, og flere andre troværdige mænd og til
nærværende brevviser, såre berømmelige frue og vor såre kære moder, fru
Margrete, af Guds nåde Danmarks, Sveriges og Norges dronning, for fuld
betaling og fyldestgørende penge, der efter hendes ønske allerede er
oppebåret ved handlingen, idet der ikke mangler noget deraf, skødede og

E

Nr. 344

12. juli 1400
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overgav hele den arvelod, der var tilfaldet hende efter hr. Johan Moltke af
Torbenfelds død, såvel i rørligt som i urørligt, fast ejendom og løsøre, med
hvilket navn de end vil kunne betegnes, med al ret, som hvor som helst til
kommer hende efter denne fornævnte hr. Johans død, og hun overdrog
den til hendes, hendes arvingers og efterfølgeres hånd, at besidde med
rette evindeligt idet der i fremtiden ikke er forbeholdt hende eller nogle
af hendes arvinger nogen ret eller ejendomsret angående det fornævnte
eller noget af dette. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.
1) 10. juli.

344

1400. 12. juli.

Jens, provst, og kapitlet ved kirken i Viborgforpligter sig til årligt at betale to
mark sølv for den del af de biskoppelige rettigheder af Læsø, der for ti år er til
stået dem af biskop Peder af Børglum med samtykke af biskop Lave af Viborg,
hvorefter de atter skal vende tilbage til biskoppen af Børglum.
Afskrifter i rigsarkivet og det kongelige bibliotek.

ens, provst, og kapitlet ved kirken i Viborg til alle troende i Kristus,
hvem dette angår eller vil angå, hilsen evindelig med Gud.
Vi ønsker, at det med dette brev skal være åbenbart for alle, at der af
den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Peder, af Guds nåde biskop af
Børglum, med velberåd hu og samtykke af den ærværdige fader i Kristus
og herre, hr. Lave, vor biskop af Viborg, i nærværelse af den såre berøm
melige fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning over rigerne Danmark,
Sverige og Norge, og de ærværdige fædre i Kristus og herrer, herrerne
Eskil, biskop af kirken i Ribe, og Bo, biskop af kirken i Arhus, og ligele
des Jakob og Svend, tidligere bisper af kirkerne i Viborg og Børglum, for
ti nu umiddelbart følgende fulde år nådigt er overladt og gunstigt tilstået
os de biskoppelige rettigheder på øen Læsø tillige med dens afgifter i
salt, skilsmisser, indvielser af kirker og kirkegårde, manddrab og voldelig
håndspålæggelse mod en gejstlig, som særligt er forbeholdt og undtaget
for ham og hans efterfølgere, at råde over rent og ligefremt og ikke med
henblik på noget retskrav, fordi vi eller vor fornævnte kirke ikke har
nogen ejendoms-, herligheds- eller besiddelsesret til det fornævnte und
tagen med hensyn til de ti fornævnte år, under overholdelse af denne

J
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Nr. 345

betingelse, at vi i hvert enkelt af de fornævnte ti år er forpligtet til at beta
le ham og hans efterfølgere to mark sølv for samme, ligeledes med den
ne tilføjelse, at når de fornævnte ti år er forløbet, da skal alle disse biskop
pelige rettigheder uden enhver bekymring om falskhed og uden indsi
gelse frit vende tilbage til ham eller hans efterfølgere som biskopper af
Børglum, ligeledes med tilføjelse af, at vi på ingen måde vil bestræbe os
på at indlemme disse rettigheder under os eller vort kapitel eller vor
biskop eller på nogen måde afhænde dem fra vor kirke i Børglum over
for nogen gejstlig eller verdslig dommer i eller uden for den romerske
kurie, og at der heller ikke nogensinde i fremtiden vil blive udfoldet
bestræbelser i den retning fra vor side eller til gavn for os eller kapitlet
eller kirken i Viborg eller nogen som helst af alle vore efterfølgere. Det
te løfte afgiver vi og vort kapitel på tro og love, og vi forpligter urokkeligt
os selv og vore efterfølgere dertil. Til vidnesbyrd herom er vore segl tilli
ge med seglene tilhørende omtalte såre berømmelige fyrstinde og frue,
de fornævnte ærværdige fædre i Kristus, nemlig Eskil, biskop af Ribe, Bo,
biskop af Århus, Lave, biskop af Viborg, og Jakob og Svend, tidligere
biskopper af kirkerne i Viborg og Børglum, hængt under dette brev.
Givet i Århus i det Herrens år 1400 på dagen efter den hellige og berøm
melige bekender Kjelds dag.

1400. 12. juli. Lund byting.

345

Borgmestrene i Lund og Troels Pedersen, oldermand for sankt Knuds gilde,
skøderen gård i Trinitatis sogn til Trued Nielsen, kræmmer, og Povl Truedsen.
Skå n ebrevsfo rtegn elsen.

kødebrev, udstedt afJens Hennekesen og Niels Pedersen, borgmestre
i Lund, Troels Pedersen, oldermand for sankt Knuds gilde i Lund,
og andre af deres medrådmænd til Trued Nielsen, kræmmer, og Povl
Truedsen, deres medborgere, på en gård i Trinitatis sogn, hvilken han
del efterfølgende fornemme mænd bevidnede, nemlig Troels Pedersen,
Åge Mogensen, Mogens Hamundsen, Peder Jensen og Oluf Borg, rådmænd i Lund. Givet mandagen næst efter den berømmelige konge og
martyr sankt Knuds dag1) 1400.

S

1) 10. juli.

Nr. 346

346

[Efter 12. juli 1400]

284

[Efter 1400. 12. juli]1).

Hede Nielsen og Kristine Kristiansdatter skøder forskelligt gods i Jylland til
hr. FolmerJakobsen Lunge.
Registratur i rigsarkivet over hr. FolmerJakobsen Lunges breve.

remdeles stadfæster Hede Nielsen og Kristine Kristiansdatter det skø
de2), hvormed Kristian Nielsen af Vadskær skødede følgende gods til
hr. Jakob Olufsen, ridder, nemlig: Skellerup og Skellerup fang i Mols her
red, Åbo syssel, fremdeles en gård i Nørby i Nysogn, som hedder Østrupgård, fremdeles fem gårde i Tørring sogn, fremdeles en gård i Lomborg,
fremdeles en gård i Ager, fremdeles Vadskærgård og en landbostavn i
Hardsyssel. Fremdeles oplader de yderligere og skøder dette foranskrevne gods til hr. Folmer Jakobsen Lunge, ridder, til evig besiddelse tillige
med alt det gods, der står nævnt herefter, som er en broderdel i Tovskov,
i Himmersyssel Korup, fremdeles i Ommersyssel Herkegård i Mammen
sogn, fremdeles i Hardsyssel i Ginding herred Østerskov, Hvolbæk og to
gårde og en landbostavn i Ulstrup i Ryde sogn, fremdeles i Nysogn to går
de i Bandsby, fremdeles alt deres gods i Tambjerg, fremdeles to ødegår
de i Røjklit, fremdeles en gård i Gammelsogn, fremdeles Brødbæk gård i
Borbjerg sogn med alle tilliggender. Fremdeles giver de hr. Folmer Jakob
sen ret til at indløse alt deres pantegods, hvor det end står i pant, men
hvad der vedrører dem, det skøder de og oplader til ham.

F

1) det her registrerede brev indeholder to forskellige dispositioner: 1) En stadfæstelse
af Kristian Nielsen af Vadskærs skøde til hr. Jakob Olufsen af slægten Lunge, der var død
før 1387 29. juni, jf. DRB. IV 3 nr. 207, da en del af hans gods skiftedes mellem arvinger
ne, 2) Hede Nielsens og Kristine Kristiansdatters skøde til hr. Folmer Jakobsen af slægten
Lunge. Blandt det til denne afhændede gods er Korup, der i 1340’erne erhvervedes af Peder
Vendelbo, fra hvem det overgik til hans søn hr. Kristian Vendelbo. Denne nævnes sidste gang
1400 12. juli, jf. nr. 342, men var død 1401 16. juli, da hans enke, tre unavngivne døtre og dis
ses ægtefæller til dronning Margrete afstod deres ret til Korup, jf. Gammeldanske Diplomer II
28. Også Kristine Kristiansdatter må således have været datter af hr. Kristian Vendelbo. Brevet
må derfor dateres til tiden efter 1400 12. juli. - 2) kendes ikke.
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1400. 13. juli.

Kong Erik 7. afPommerns rettertingsbrev, at Anders Troelsen skøder en gård
i Storring til dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

285

15. juli 1400

Nr. 350

ong Eriks brev, at Anders Troelsen på rettertinget skødede højbåren
. fyrstinde, dronning Margrete, en gård i Storring med dens tillig
gende, som han tidligere havde købt af Katerine, Svend Jensens enke.
Givet i det Herrens år 1400 tirsdag efter sankt Knuds dag1).

K

1) sankt Knuds dag er sankt Knud konges dag, da kongens retterting opholdt sig i Århus
1400 29. juni til 12. juli, jf. urr. 331, 342 og 343.

1400. [13. juli]1). Århus.

348

Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Anders Troelsen skødede går
den Storring til dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles kong Eriks brev, givet på retterting i Århus, at Anders Tro
elsen skødede dronning Margrete sin gård, som kaldes Storring, og
som han købte af Katerine Svends med alt dens tilliggende undtagen de
tre gårde, sådan som der står i fornævnte brev2). Givet 1400.

F

1) angående dateringen jf. nr. 347. - 2) jf. DRB. IV 6 nr. 695.

1400. 14. juli1).

349

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Anders Troelsen tre gårde.
Silkeborgske registratur (1558).

remdeles et af kong Eriks dom (breve) på latin, at han tildømmer
Anders Troelsen tre gårde, som han fik af fru Katerine, Svend
Jensens enke. Givet 1400 onsdag efter sankt Knuds dag2).

F

1) angående dateringen jf. urr. 342, 343, 347 og 348. - 2) 10. juli.

1400. 15. juli.

350

Edoms herred giver købmændene i Bremen frit lejde til at drive handel i herredet, hvilket tiltrædes af Agge Autesen på hertugen af Slesvigs vegne.
Original på nedertysk i Bremen, ikke forefu ndet efter a nden verdenskrig.

D

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at vi rådmænd og vi almindelige bønder i Edoms herred giver

Nr. 351

17. juli 1400

286

fred og lejde til alle købmændene fra Bremen til at komme til os til vort
herred for at drive handel i vort herred og ingen mand til skade, så vidt
de ikke selv bryder deres lejde. Thi de skal lægge ind i Hever dyb, thi der
er 8 boder, alle fuld af salt. Lev vel. Og jeg, Agge Au tesen, giver Eder også
lejde til at komme frit til og fra vort land på min herre hertugens vegne.
Til vitterlighed for at det er sandt, så har vi føjet vort herreds segl under
dette brev. Givet i det Herrens år 1400 på dagen for apostlenes adskillel
se.

351

1400. 17. juli. Marienburg.

Reces af de preussiske slæders dag i Marienburg.
Afskrift på tysk i Thom.

det Herrens år 1400 på den hellige Alexius’ dag forsamledes stæderne
Thorn, Elbing og Danzig i Marienburg til forhandlinger og gennemdrøftede nedenfor nævnte sager.
<1> For det første er stæderne efter råd fra vor højmester blevet enige
om at holde møde i Kalmar, som det blev aftalt i Nykøbing.
<2-5>..... ')
<6> Og også at sende et brev til herrerne fra Lübeck, at man vil holde
mødet i Kalmar, som man har aftalt det.
<7-9>..... 2)
<10> Fremdeles så skal enhver stad tale i sit råd om den skade, som det
te land har rejst klager over til de tre riger, om man vil vedgå skaden, for
at forhandlingerne dermed vil slutte desto bedre.
<U-12>..... 3)

I

1) de udeladte §§ vedrører forberedelser til instrukser til forhandlinger i Kalmar. - 2) de
udeladte §§ vedrører udrustning af et krigsskib og pundtolden. - 3) de udeladte
vedrører
Thorn og Elbing.
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1400. 21. juli. Kalundborg.

Kong Erik 7. af Pommern giver Hartvig Limbæk og Ivan Radmarstorp låse
brev på gods i Torup i Skam herred.
Afskrifter i rigsarkivet og det kongelige bibliotek.
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25. juli 1400

Nr. 354

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og pommersk hertug, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at vi tildømmer hr. Hartvig Limbæk og Ivan Radmarstorp
noget gods i Torup i Skam herred, som er tilfaldet dem med arveret og
aldrig siden er afhændet af dem til nogen anden og ligeledes ved vore
fire breve lovligt er tildømt dem, uden at der er opnået breve, der strider
herimod, og i hvis faktiske besiddelse de også ved fire gode mænd er ble
vet lovligt indførte, til frit at besidde, idet vi lægger evig tielse på denne
sag. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1400 dagen før den hellige
Maria Magdalenes dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen
Brims, vor Justitiar, som vidne.

E

1400. 22. juli.

353

Wilken og hans hustru Lucie skeenker gods i Havnelev til Sorø kloster til sjæ
lebod for dem og deres slægt.
Referat i Sorø gavebog (omkr. 1440).

ilken, væbner, og hans hustru Lucie, som ønskede at blive delagti
ge i de goder, som sker i den hellige jomfrus kloster i Sorø, mod
tog der tilknytningsforhold eller broderskab og skænkede klostret for
deres og deres slægtninges sjæle gods i Havnelev i Stevns herred til evig
besiddelse, nemlig 15 ørtug skyldjord med alle andre tilliggender, og skø
dede det med forpligtelse til at hjemle og fri det, som skik er. I det Her
rens år 1400 på den hellige Maria Magdalenes dag.

W

1400. 25. juli. Kalundborg.

354

Elene Broksdatter skænker gods i Nyrup i Ars herred til Vor Frue alter i Vor
Frue kirke i Kalundborg til afholdelse af daglig messe og årtid til frelse for sin
egen og sine forældres sjæle.
Afskrifter på dansk i rigsarkivet, Sjællands landsarkiv og Det kongelige Bibliotek.

Teg Elene Broksdatter, som bor i Nyrup, erkender med dette mit åbne
I brev, at jeg med god vilje og velberåd hu og med mine venners og

Nr. 354

25. juli 1400
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frænders samtykke, ved mit (gode) helbred har givet og skødet, afhændet
og med alle breve1) og rettigheder, som jeg og mine forældre har haft
eller endnu har det, overdraget mit gods i Nyrup i Ars herred i Kalund
borg sogn, med alt dets tilliggende, vådt og tørt, aldeles intet undtaget,
hvilket gods jeg tidligere på Ars herredsting har skødet til Vor Frue alter
i Vor Frue kirke i Kalundborg til hermed evindeligt at opretholde Vor
Frue messe, som holdes ved det samme alter i forskrevne kirke, derfor
skøder og afhænder jeg nu dette forskrevne gods på alle måder, som tid
ligere er sagt, med dette mit åbne brev fra mig og mine arvinger til det
te alter i Kalundborg kirke, at besidde evindeligt, således at der foran det
te foranskrevne alter hver dag indtil dommens dag skal holdes en messe,
som før er sagt, for min (sjæl), mine venners og mine forældres sjæle, og
en gang hvert år skal min og mine forældres årtid afholdes i den for
skrevne kirke, og den forskrevne messe og årtid skal holdes og forrettes,
således som den, til hvem Vor Frue alter med indtægten (heraf) bliver
givet, vil stå til ansvar for over for Gud og vor frue, dronning Margrete,
mens hun lever, og så efter hende over for kongerne - den ene efter den
anden - i Danmark, thi de skal have fuldmagt til at præsentere og give en
gejstlig til dette alter med indtægten - den ene efter den anden - som
skal holde og forrette den forskrevne messe og årtid, som forskrevet
står2). Og til større bekræftelse på, at dette forskrevne er sket og givet
således, da har jeg fornævnte Elene Broksdatter med vilje og vidende
ladet mit segl hænge under dette brev, og jeg har bedt de ærlige fædre
og mænd biskop Peder af Roskilde, hr. Peder Lykke, ærkedegn samme
steds, abbed Niels af Sorø, hr. Ove Hase, hr. Peder Walkendorp, Herman
Fleming, Ludvig Barsebæk og Peder Brand, borgmester i Kalundborg,
om at lade deres segl hænge under dette brev. Givet i Kalundborg i det
Herrens år 1400 på apostlen Jakobs dag.
1) ét kendes 1376 29. november, jf. DRB. IV 1 nr. 132. - 2) herefter følger i nogle af
afskrifterne den, der gør eller undlader at gøre noget herimod, over ham skal alle den hellige skrifts
forbandelser komme, og de hellige fædres forbandelser, og han skal fuldt og fast erklære, at evangeliet
er værdiløst og løgnagtigt, at Kristus ikke lever mere, og at Maria aldrig har været hans moder. Midt
på altret skal han kødeligt sammenføje sig med en jøde eller jødinde, og over den hellige døbefont flå
el dyr, krænke en kvinde eller blive krænket af en mand, for at det skal kunne ses, at vedkommende til
evig tid er fordømt, forbandet og fortabt. Om diskussionen af denne, den såkaldte forbandel
sesformular, jf. indl. til tekstudgaven i Dipi. Dan.
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Omkr. 25. juli 1400

1400. Omkr. 25. juli. Kalmar.

Nr. 355

355

Reces af hansedagen i Kalmar.
Afskrifter på nedertysk i hanserecesseme.

det Herrens år 1400 omkring sankt Jakobs dag1) forsamledes de her
rer rådsudsendinge fra nedenfor anførte stæder i Kalmar til forhand
linger, nemlig fra Lübeck de herrer Jordan Pleskow, Henrik van Hachede, Henning van Rentelen, fra Stralsund Wulf Wulflam og Bernhard van
dem Rode, fra Preussen fra Thorn Peter Russe, Albrecht Russe og Johan
Westerrode, fra Elbing Henrik Damerow, Werner Wesseling og Johan van
Volmesten, fra Danzig Peter Vorstenow, Konrad Leskow og Nicolaus
Wegener, og gennemdrøftede disse nedenfor anførte sager.
<1> For det første behandlede de sagen angående dem, der blev kastet
over bord2), således at herrerne fra Lübeck og de preussiske stæder ved
forhandling blandt mange andre ting blev enige om, at de ikke ville opta
ge sagen til bevis ved rettergang, men de sagde til fru dronningen og de
dødes venner, at de ingen streng ret ville søge mod dem i denne sag, men
på grund af stor samdrægtighed og fred ville de erlægge bod og følge det,
som man vedtog på mødet i Nykøbing og den bod de erlagde, den er
anført her nedenfor. For det første vil de (o.s.v. = nr. 384).
<2-3>..... 3)
<4> Fremdeles de som har modtaget boden (har sendt) et brev til de
fornævnte stæder beseglet af de folk, som er nævnt her nedenfor: Vi, hr.
Bertold van Osten, ridder (o.s.v. = nr. 383).
<5>..... 3)
<6> Fremdeles begærede stæderne af fru dronningen, at hun ville give
sit brev på, at denne bod var sket i hendes nærvær, hvortil hun svarede,
at hun ville lade forliget forkynde på alle ting og ville så stræbe efter, at
de skulle få et brev med hendes og hendes mænds segl, dog ville hun
være uforpligtet deraf.
<7>..... 4)
<8> Fremdeles taler de om en artikel indeholdt i privilegierne, at man
skal tage redelig arbejdsløn af det gods, som bliver bjærget, det vil de hver
især tale om i deres råd og fastsætte hvordan man får ordnet det rimeligt,
således at når som helst stæderne igen kommer til møde hos fru dron
ningen, at da enhver er mægtig at fastsætte sagen og forlige den.
<9> Fremdeles taler stæderne til fru dronningen om pelsværket på veg
ne af Henrik up dem Orde, borger i Lübeck, og Bertold Ostendorp, bor-

I

Nr. 356

27. juli 1400
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ger i Danzig, og tilhørende deres selskab, hvortil de ikke ville svare andet,
end at de ville søge en retsafgørelse, hvis de retteligen var pligtige til at
betale pelsværket.
1) 25. juli. - 2) jf. nrr. 44, 108 og 109. - 3) de udeladte
vedrører udsoningen i sagen
om de personer, der blev kastet over bord. - 4) den udeladte § vedrører forsvaret til søs.
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1400. 27. juli.

Elene, datter afPeder Brok, erklærer alle breve på Sæby eller andet af det gods,
hun har haft i Danmark, hvilke eventuelt kunne komme til hindring eller ska
de for kronen, for døde og magtesløse, eftersom hun tidligere har skødet alt sit
gods til kong Valdemar og siden til dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Elene, Peder Broks datter, erkender med dette mit åbne brev, at
hvis det skulle ske, at der for fremtiden kunne findes eller fremkom
me nogle breve, enten kongelige dombreve eller hvilke breve det end
kunne være, hvorledes de end kan lyde, der enten lyder på Sæby eller på
noget af det gods eller den rettighed, jeg har haft, ligegyldigt hvor det
end ligger eller er i Danmarks rige, hvilke breve på nogen måde kunne
komme min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efter
kommere eller hvem, hun vil indrømme det eller overlade det til, til ska
de eller hindring, dem erklærer jeg for døde og magtesløse, så at de for
fremtiden ikke på nogen måde skal komme hende eller dem til nogen
skade eller hindring, men tværtimod til gode, hvis de findes på noget
sted, fordi jeg tidligere lovligt og retmæssigt har skødet og uigenkaldeligt
og til evindelig besiddelse afhændet alt mit gods og mine gårde og ret
tigheder og breve sammen med dette forskrevne bort fra mig og mine
arvinger til min nådige herre, kong Valdemar, Gud have hans sjæl, og
senere til min fornævnte nådige frue dronning Margrete, fornævnte
kong Valdemars datter, og hendes arvinger og efterkommere eller hvem,
hun vil indrømme det eller overlade det til. Til yderligere bekræftelse på,
at alle disse forskrevne punkter og artikler skal forblive bestandige, sikre
og ubrydelige og overholdes i alle henseender, således som forskrevet
står lader jeg fornævnte Elene med vilje og vidende mit segl hænge
under dette brev. Og jeg har bedt de ærlige mænd, biskop Peder af Ros
kilde, abbed Niels af Sorø, hr. Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, hr. Ove

J
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[28.-30. juli] 1400

Nr. 358

Hase og hr. Peder Walkendorp, riddere, Herman Fleming og Ludvig Barsebæk, væbnere, samt Peder Brand, borgmester i Kalundborg, om at lade
deres segl hænge under dette brev til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år
1400 tirsdagen næst før kongen og martyren sankt Olavs dag1).
1) 29. juli.

1400. 28. juli.

357

Kong Erik 7. af Pommern vidimerer Kalle Jensens brev af 1373 13. oktober.
Original i rigsarkivet.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges og de Venders
og Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev,
hilsen med Gud.
I skal vide, at vi har set og hørt et åbent brev, beseglet med 12 hæn
gende segl, hele og uskadte, uskrabet, ustunget og ubeskadiget i enhver
henseende, og som ord til andet indholder følgende ordlyd: Jeg Kalle
Jensen fra Fuglse herred bekender og bevidner (o.s.v. = DRB. 111 9 nr.
317). Til vidnesbyrd om denne vidimering har vi ladet vort rettertingssegl
hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1400 dagen før den
berømmelige konge og martyr sankt Olavs dag.

E

1400. [28.-30. juli]1).

358

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til dronningen af Dan
marks udsending.
Regnskabsnotits på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

remdeles 7 schoter2) og 8 pfennig til højmesterens ‘draperer’3) for
bomuld, til mesteren 4 hjelme til at fore, da dronningen var i Marien
burg og 2 schoter2) til en fattig kone, der var forbrændt i Osterrode.

F

1) notitsen er indført i regnskabet under året 1400 mellem optegnelser dateret onsdag
og fredag efter apostlen Jakobs dag, hvilket daterer indførelsen til tiden mellem 28. og 30.
juli. - 2) jf. nr. 1 note 3. - 3) forlægget har trappier.

Nr. 359

29. juli 1400

359
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1400. 29. juli.

Cecilie, enke efter Lars Hågensen, borger i Lund, skøder en halv gård sam
mesteds til Jon Karlsen.
Skå nelmwsfortegnelsen.

kødebrev, udstedt af Cecilie, enke efter Lars Hågensen, borger i
Lund, til Jon Karlsen, deres medborger, på en halv gård i Trinitatis
sogn i Lund. Givet på kongen og den berømmelige martyr sankt Olavs
dag 1400.

S

1400. 29. juli.

360

Fin Ågesen af Løjtved erkender at skylde hr. Ove Hase 60 engelske nobler, og
at han årligt skal betale 6 nobler deraf
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Fin Ågesen af Løjtved hilser alle, der ser dette brev eller hører det
læse, evindelig med Gud.
Jeg kundgør for alle nulevende og fremtidige, at jeg erkender at være
den velbyrdige mand, nærværende brevfører, hr. Ove Hase, ridder, 60
fuldvægtige engelske nobler skyldig, og at jeg hvert år fremover skal beta
le seks nobler deraf, og jeg forpligter mig og mine arvinger til at holde
fornævnte hr. Ove og hans arvinger skadesløs for den fornævnte sum. Til
vidnesbyrd herom har jeg hængt mit segl under dette brev sammen med
segl tilhørende andre gode mænd, nemlig Hans Hundredmark i Svend
borg og Peder Pedersen sammesteds. Givet i det Herrens år 1400 på den
hellige kong Olavs dag.

J

361

1400. 31. juli. Marienburg.

Reces af de preussiske staders dag i Marienburg.
Afskrift på nedertysk i Thom.

det Herrens år 1400 på dagen før sankt Peter i lænkers dag1) har de
preussiske stæder, forsamlet i Marienburg, nemlig Thorn, Elbing (og)
Danzig, aftalt disse følgende punkter.

I
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1. august 1400

Nr. 362

<l-4>..... 2)
<5> Endvidere at man sender rykker til (ærke) biskoppen af Lund
angående de penge, som han skylder stæderne fra det gods som blev
bjærget fra Arnold Duker!).
<6>..... ')
1) 1. august. - 2) cle udeladte $$ vedrører instrukser for de preussiske udsendinge til det
kommende møde i Kalmar. - 3) jf. DRB IV 5 nrr. 106, 138, 142, 192, 194, 257, 424, IV 6 nrr. 607,
612. - 4) den udeladte § vedrører Albrecht Russe.

1400. 1. august. Marienburg.
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Højmesteren for den tyske orden meddeler dronning Margrete, at han sender
sin storskaffer hr. Johan Deergarde til hende med kong Albrechts brev om
Gotland, og erklærer sig villig til forhandling og til at afstå øen, når det kan
ske på rimelige vilkår.
Afskrift få tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og villig tjeneste til alles velbehag forudskikket.
Allerhøjeste fyrstinde og stormægtige nådige frue.
Til Eders højhed sender vi efter begæring fra Eders herlighed vor stor
skaffer hr. Johan Deergarde, fremviser af dette brev, idet vi indtrængen
de beder om, at Eders nåde vil behage at tro på, hvad samme vil fremføre
som ærinde på vore vegne for Eders kongelige nåde, og vi sender ved
samme til Eders stormægtighed det forseglede brev. I dette vort brev er
indlagt den allerhøjeste herre kongens brev1) som svar til os ved over
rækkelsen af dette brev, det samme hans herlighed har sendt os som svar
på Eders nådes brev2), som vi efter Eders højværdigheds vilje og
begæring nu senest sendte herre kongen. Stormægtige nådige frue,
Eders herlighed beder vi med begærlig flid, at I nådigt, og især på grund
af dette indlagte brev, og i særdeleshed da den herre kongen tilbyder en
retslig afgørelse, vil råde os om, hvad der er ærefuldt og uskadeligt for os
at gøre, thi Eders stormægtige nåde må være bekendt med, hvordan lan
det Gotland er kommet til os, med hvor megen møje og (mange)
omkostninger vi med Guds hjælp har erobret det fra sørøvernes magt på
grund af den store nød og uret og skade, som derved er sket vore og hansekøbmanden, og derfor nu og endnu i dag ikke uretmæssigt besidder
det som vort eget land, men efter pantsættelse og befaling fra den fyrste,
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i hvis besiddelse vi har fundet landet, og vi tilbyder i dag villigt efter en
retsafgørelse, som vi alle tider før har gjort det, at afstå landet til hvem vi
med ret og med ære skal afstå det, og når der vederfares os rimelighed.
Derfor, allernådigste stormægtige frue, beder vi Eders højværdige nåde,
idet vi højligen begærer, at I ikke, nådige frue, vil have os og vor orden i
Eders kongelige unåde på grund af landet Gotland, thi Gud ved, at vi til
enhver tid villigt under landet til enhver, der har ret dertil, og til hvem vi
med ære og ret og uden skade skal afstå det. Gud Herren bevare Eders
kongelige nåde sund i lange tider. Givet i Marienburg på Peter i Lænkers
dag i år 1400.
1) kendes ikke. - 2) kendes ikke.
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1400. 3. august. Roskilde.

Jakob Knudsen, provst i Roskilde, overdrager abbed og menige konvent i
Esrum kloster tre gårde i Hågendrup og en gård i Tollerup, som han havde
købt afJens Olufsen af Ledøje.
Afskrift i Esrombogen.

akob Knudsen, provst i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg til ære for
den almægtige Gud og den hellige jomfru Maria og til bod for min og
mine forældres sjæle, hidtil sund på legemet og med velovervejet sind,
overdrager, giver og skøder og med dette brev til evindelig besiddelse
overgiver de ærværdige og regelbundne mænd, de herrer abbed og
menige konvent i Esrum alt mit gods, som jeg har på Halsnæs, nemlig tre
gårde i Hågendrup og én gård i Tollerup, hvilke fornævnte gårde jeg
besidder med ret købs adkomst, tillige med alle deres tilliggender, agre,
enge, skove, græsgange, fiskevande, vådt og tørt, der ligger til nævnte
gods, intet som helst undtaget, idet der på ingen måde i fremtiden er for
beholdt mig eller mine arvinger nogen rettighed eller ejendomsret med
hensyn til fornævnte gods eller noget af det, hvilket fornævnte gods jeg
har erhvervet af den gode mand Jens Olufsen, væbner, der da boede i
Ledøje, for landgods og penge, således som dennes brev1), der er affat
tet herom, og som tillige med omtalte gods af mig er overgivet nævnte
herrer i Esrum til besiddelse evindeligt, fuldstændigt bevidner som for-

J

295

3. august 1400

Nr. 364

nævnt. Og for at fornævnte overdragelse af, gave på, skødning og så fri
overgivelse som fornævnt af godset skal være gyldig og urokkelig og til
evindelige tider forblive uigenkaldelig af enhver, er mit segl hængt under
dette brev tillige med seglene tilhørende de velbyrdige og gode mænd
Lars Jensen, dekan, Peder Lykke, ærkedegn, Jens Ovesen, kantor i Ros
kilde, Johan Olufsen, Niels Ovesen, riddere, Ove Steg, Jens Gyrstinge,
væbnere. Givet i Roskilde i det Herrens år 1400 på dagen for opdagelsen
af protomartyren sankt Stefan.
1) kendes ikke.

1400. 3. august. Roskilde.
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Kong Erik 7. af Pommern bevidner, at Jakob Knudsen, provst i Roskilde, på
kongens retterting har skødet tre gårde i Hågendrup og en gård i Tollerup til
abbed og konvent i Elsrum kloster.
Afskrift i Esrombogen.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 tirsdagen næst efter sankt Peder i
lænkers dag fremstod i Roskilde på vort retterting den hæderværdige
herre hr. Jakob Knudsen, provst i Roskilde, for de velbyrdige mænd og
herrer Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, Niels Ovesen og Mogens
Munk, Niels Nielsen, Klaus Grubendal, riddere, Herman Fleming, Mølleke Holk, Peder Sten, væbnere, og flere andre troværdige mænd og til
nærværende brevvisere abbed og menige konvent i Esrum kloster skøde
de og overgav sit gods, nemlig tre gårde i Hågendrup og en gård i Tol
lerup på Halsnæs med alle deres tilliggender, intet undtaget, med hvilket
navn det end betegnes, til ære for den almægtige Gud og hans hellige
moder Maria og til bod for sin sjæl med alle breve og enhver sikkerhed,
som han havde vedrørende fornævnte gods, idet han ikke forbeholdt sig
eller sine arvinger nogen rettighed eller herlighed med hensyn til det
fornævnte, at besidde med rette evindeligt. Givet år, dag og sted som
ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justi tiår,
som vidne.
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1400. 5. august. Annisse.

Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Nicolaus v. Skarsow, væbner, på kon
gens retterting har afhændet alt sit gods på Sjælland til Kuse.
Original i rigsarkivel.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 torsdagen næst før sankt Laurenti
us’ dag1) fremstod på vort retterting i Annisse væbneren Nicolaus von
Skarsow, fordum mundskænk, og til nærværende brevviser Kuse overgav
og afhændede al den ret, der efter at hans hustru, som han nu har, er
afgået ved døden, tilkommer ham til gods såvel rørligt som urørligt hvor
som helst dog kun på landet Sjælland, uden at han forbeholdt sig nogen
ret til det ovennævnte, at besidde med evig ret, dog således at denne for
nævnte Kuse skal have tilladelse til personligt at indløse og atter at frigøre
fornævnte gods, hvor som helst det viser sig at være pantsat eller på
anden måde besat. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl i nærværelse af de velbyrdige mænd herrerne Peder, biskop af
Roskilde, Mogens Munk, Niels Nielsen, Klaus Grubendal, Bertold van
Osten, riddere, Jens Gyrstinge, Ove Steg og Peder Sten, væbnere, med
Jens Svendsen Brims, vor justi tiår, som vidne.

E

1)10. august.
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1400. 6. august. Stralsund.

Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8., brødre, og borgmestre og rådmænd i
Greifswald, Anklam og Demmin erklærer, at der er sluttet forlig mellem hertu
gerne og Stralsund om alle stridsspørgsmål, hvorved bl.a. Stralsunds krav om
500 mark for Hertesburg skal henskydes til dronning Margretes afgørelse.
Original på nedertysk i Stralsund.

i Barnim og Vartislav, brødre, af Guds nåde hertuger af Stettin, her
tuger over Venderne, Kassuberne, Pommeranerne og fyrster af
Rügen, gør vitterligt og åbenbart i dette nærværende brev, at al tvedragt
og strid, som har været mellem os på den ene side og vor stad Stralsund
på den anden side skal bilægges ved vore kære stæders råd, nemlig
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Greifswald, Anklam og Demmin, som har forligt det på den måde, som
det er nedfældet i det følgende. Vi borgmestre og rådmænd i stæderne
Greifswald, Anklam og Demmin gør vitterligt og bekender i dette nær
værende brev, at de høje fyrster, vore nådige herrer hr. Barnim og Vartislav, brødre, hertuger af Stettin, hertuger over Venderne, Kassuberne og
Pommeranerne og fyrster af Rügen på den ene side og rådet i staden
Stralsund på den anden side har bedt os om, at vi ville forlige dem
angående al tvedragt og strid, som har været mellem dem. Det forliger vi
således, <1> at vi nedlægger al tvedragt og strid mellem dem og skulle det
ske, at vore fornævnte herrer, hr. Barnim og Vartislav, havde nogen krav
eller klage mod borgmestre, rådmænd eller borgere i den forskrevne
stad Stralsund, da skulle borgmestrene og rådet have magt til at hjælpe
vore fornævnte herrer til mindelighed og ret i de sager, som skiller dem,
og det skal ske ufortøvet inden for en måned. <2> Fremdeles vil vi, at vore
fornævnte herrer skal overdrage rådet i Stralsund den gård i Kedingsha
gen, som havde tilhørt Hupe, med dens tilliggende og det stykke gods i
Preetz, som vore herrer tiltager sig på Buchames vegne, som vore herrer
har strid om med dem fra Stralsund. <3> Fremdeles så skal vore for
nævnte herrer nedlægge al ny told og nye veje og skal tillade at bruge de
gamle veje og blive ved deres retmæssige told. <4> Fremdeles så skal vore
fornævnte herrer blive i alle rettigheder og friheder, der med rette er
derpå, og vore herrer skal lade dem fra Stralsund forblive i alle deres ret
tigheder og friheder, som de har ret til. <5> Fremdeles så skal de fra
Stralsund udrede til vore fornævnte herrer 4000 mark i stralsundsk mønt
på næstfølgende sankt Mortens dag1), til dem fra Greifswald til udløsning
af slottet og landet Gützkow, men angående de 500 mark, som de fra
Stralsund har rykket vore herrer for på grund af Hertesburg, de skal til
komme vores nådige frue, fru Margrete, dronning af Danmark, (og) det
skal de overholde på begge sider, hvad hun siger derom. Hermed så skal
vore herrers og de fra Stralsunds privilegier, ret, rettigheder og friheder,
som de har ret til på begge sider, være uhindret. Til vitterlighed om alle
disse forskrevne ting så har vi, Barnim og Vartislav, fornævnte hertuger,
for os og vore arvinger ladet vort sekret hænge under dette brev. Og vi
borgmestre og rådmænd i de forskrevne stæder Greifswald, Anklam og
Demmin har også til vidnesbyrd og sikkerhed for alle disse forskrevne
ting ladet vore stæders sekret hænge under dette brev, som er givet i
Stralsund efter Kristi fødsel i år 1400 på den hellige pave sankt Sixtus’
dag. Vidner på disse ovenfor anførte ting, er de ærlige og hæderlige folk,
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hr. Johan, abbed i Neuenkamp, hr. Wedege Buggenhagen, hr. Henrik
von Jasmund, riddere, hr. Mathias Zoleweden og hr. Johan Krassow,
præster i Stralsund og i Garz, Tideke van dem Borne, Henrik Lüssow, Rei
mar Nienkerke, Suhm, foged på Rügen, Ravn Barnekow, Klaus og Fikke
van Vitzen, brødre, Reimar Dechow og Reinward van Pentze.
1) 11. november.

367

1400. 6. august. Stralsund.

Brødrene Barnim 6. og Vartislav 8., hertuger af Pommern-Wolgast, henvi
ser Arnold Poleman, rådmand i Stralsund, til hos dronning Margrete at oppe
bære 500 mark stralsundsk af deres årlige rente af tolden i Skåne.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

i Barnim og Vartislav, brødre, af Guds nåde hertuger af Stettin, her
tuger over Venderne, Kassuberne og Pommeranerne og fyrster af
Rügen erkender i dette nærværende brev, at vi i dette skrift har henvist
og henviser til den høje fyrstinde, vor kære nådige frue, fru Margrete,
dronning af Norge og Sverige og sand arving til Danmarks rige, at vor
kære tro Arnold Poleman, rådmand i vor stad Stralsund, skal modtage og
oppebære af den forskrevne vor nådige frue i dette nærværende år 500
mark i stralsundsk mønt af den årlige rente, som vi har af tolden i Skåne
ved den fornævnte vor frues nåde. Og når den fornævnte Arnold Pole
man har modtaget de 500 mark fuldt ud, så lader vi den fornævnte vor
nådige frue og hendes søn, kongen, og hendes arvinger på vor og vore
arvingers vegne i dette år kvit, ledig og fri fra de forskrevne 500 mark af
den årlige rente. Til vidnesbyrd om disse forskrevne ting, så har vi ladet
vort sekret hænge under dette brev. Givet i Stralsund i vor stad efter Kri
sti fødsel i året 1400 på den hellige pave sankt Sixtus’ dag.
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1400. 8. august.

Mogens Munk, ridder, sælger Torreberga til hr. Lars, dekan i Roskilde.
1. Skånebrevsfortegnelsen.

ogens Munk, ridders til hr. Lars, dekan i Roskilde, udstedte skøde
brev på Torreberga gods og gård. Givet søndagen næst før sankt
Laurentius’ dag1). 1400.
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2. Udkast til SkånebrevsfortegneLsen.

kødebrev, udstedt af Mogens Munk, væbner (!), til dekanen i Roskil
de, som indeholder noget gods, kaldet Torreberga, som fornævnte
dekan købte. Givet 1400.

S

3. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

ogens Munk, væbner (!), erkender at have solgt dekanen i Roskil
de al sin ret, som han havde i Torreberga, både hustomt, agre, enge
o.s.v. Herpå og til større sikkerhed er brevet stadfæstet med seks segls
bekræftelse. Givet 1400 nærmeste søndag før Laurentiusmessedagen1).

M

1) 10. august.

1400. 9. august.
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Jakob Andersen af Ørby skøder med samtykke af sin hustru Kristine Mikkelsdatter alt sit gods i Fredebo til Danmarks riges krone.
Vi disse 1414 12. marts i rigsarkivet.

akob Andersen af Ørby til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen med
Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg med velovervejet sind
og villigt samtykke, mens min elskede hustru Kristine Mikkelsdatter stod
hos mig og frit samtykkede og frivilligt billigede, til Danmarks riges kro
ne har skødet, hjemlet og frit uden indsigelse fra nogen som helst af
mine arvinger overgivet alt mit gods i Fredebo, der retmæssigt ifølge
arveretten var tilfaldet mig gennem min fornævnte hustru, med alle til
liggender til nævnte gods, intet undtaget, i skødet på en velbyrdig mand
Ove, kaldet Steg, på det tidspunkt høvedsmand på borgen Søborg,
medens flere troværdige gejstlige og lægmænd stod hos og i overens
stemmelse med landets skik holdt skødningsfolden med hele den højti
delighed, der efter landets lov hører til en ret skødning af gods, at besid
de med rette evindeligt. Som passende vederlag for dette gods har sam
me Ove Steg på samme ting i den berømmelige fyrstinde fru Margretes,
Danmarks riges dronnings, navn til gengæld lovet og offentligt meddelt
mig og min elskede hustru Kristine fred og frihed uden al kongelig tyn
ge i vore levedage på vor hovedgård sammen med alle samme gårds egne
tilliggender. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev til-
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lige med seglet tilhørende min elskede søn hr. Jens, præst, sammen med
seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Lars Madsen og Hemming
Hefnisen, væbnere. Givet i det Herrens år 1400 dagen før martyren sankt
Laurentius’ dag.

370

1400. 9. august. Holbo herredsting.

Tingsvidne af Holbo herredsting om, at Jakob Andersen af Ørby med sam
tykke af sin hustru Kristine Mikkelsdatter har skødet alt sit gods i Fredebo til
Danmarks riges krone.
Original i rigsarkivet.

ens Bondesen af Vejby, Asser Olufsen af Blistrup, Jens Madsen af Val
by, sognepræster og præster, Lars Madsen af Udsholt, Jens Jul af
Ågerup, Hemming Hefnisen af Strand-Esbønderup, væbnere, og
Anders Hvid af Ludshøj hilsen med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at i året 1400, dagen før den
hellige Laurentius’ dag1) har vi på Holbo herredsting i Valby set og hørt,
at en Jakob Andersen af Ørby med velovervejet samtykke og villig hu,
mens hans elskede hustru Kristine Mikkelsdatter stod hos ham og frit
samtykkede og frivilligt billigede, til Danmarks riges krone har skødet,
hjemlet og frit overgivet til evig retmæssig besiddelse alt sit gods i Frede
bo, med samtlige tilliggender til dette gods, intet undtaget, der med ret
mæssig arvs adkomst var tilfaldet ham på hans fornævnte hustru Kristines
vegne, i skødet på en velbyrdig mand Ove, kaldet Steg, på det tidspunkt
høvedsmand på borgen Søborg, medens flere troværdige gejstlige og
lægmænd stod hos og til større sikkerhed i overensstemmelse med lan
dets skik holdt skødningsfolden med hele den højtidelighed, der efter
landets lov hører til skødning af gods. Som tilbørligt vederlag for denne
velgerning har samme Ove Steg på samme ting på den berømmelige
fyrstinde, fru Margrete, Danmarks dronnings vegne, der påbyder, at det
te skal ske, til gengæld lovet og offentligt meddelt fornævnte Jakob
Andersen og hans hustru Kristine fred, frihed og nåde i deres levedage
på deres hovedgård. Og eftersom vi har været til stede og i sandhed har
erkendt, at alt dette er gået for sig og har været særskilt opfordret hertil,
har vi til fastere sikkerhed ladet vore segl hænge under dette brev. Givet
ovennævnte år, dag og sted.
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Brødrene Barnim 6. og Vartislav 8., hertuger afPommern-Wolgast, kvitterer
kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete for 500 mark stralsundsk.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

i Barnim og Vartislav, brødre, af Guds nåde hertuger af Stettin, her
tuger over Venderne, Kassuberne og Pommeranerne og fyrster af
Rügen gør vitterligt og erkender åbent i dette nærværende brev, at vi fra
den allerhøjeste fyrste og fyrstinde, vor nådige herre, hr. Erik, konge, og
vor nådige frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Norge og Sverige i
dette år har modtaget 500 mark i stralsundsk mønt, for hvilke vi takker
og kvitterer. Og vi, fornævnte Barnim og Vartislav erklærer fornævnte hr.
Erik, konge, og fru Margrete, dronning, og alle deres efterkommere
fuldstændig kvit og frie med hensyn til den fornævnte sum penge. Til vit
terlighed for den forskrevne sag har vi ladet vore segl hænge under det
te brev. Givet og skrevet efter vor Herre Kristi fødsel i året 1400 på den
hellige martyr sankt Tiburtius’ dag.

V
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Kong Erik 7. af Pom mern erklærer, at hr. Tue Galen, ridder, på kongens retterting har skødet sit gods i Vemmenhogs herred til ærkebiskop Jakob af Lund.
Afskrift i Lundebogen samt dansk oversættelse i det svenske rigsarkiv.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge, hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen
med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 dagen efter sankt Laurentius’ dag
fremstod den velbyrdige mand hr. Tue Galen, ridder, i Lund på vort retterting i nærværelse af den såre berømmelige fyrstinde og frue fru Margrete, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges dronning, vor
såre kære frue og moder, de herrer Jakob, provst, Lars, dekan ved kirken
i Roskilde, Jens Due, hofmester, Erik Nielsen, Peder Spaldener, riddere,
Trued Hase, væbner, og flere andre troværdige mænd fra vore riger og til
den ærværdige fader i Kristus og herre hr. Jakob, af Guds nåde ærkebi
skop af Lund, Sveriges primas, skødede, overdrog og virkeligt ihændegav
sit gods i Vemmenhogs herred i Skåne, nemlig Nåsby og Nåsbyholm,
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fremdeles i Lindby ni gårde, fremdeles i Sandåkra en gård, fremdeles i
Ugglesjd en gård, fremdeles i Tullstorp tre gårde, fremdeles i Onnarp to
gårde og i Våstra Vemmenhog en gård med en mølle, kaldet Låremolla,
med alle tilliggender til nævnte gods, agre, enge, græsgange, skove, fiske
vande og alt andet, intet undtaget, med hvilket navn det end betegnes,
for fuld og fyldestgørende betaling efter sit bifald, allerede oppebåret ved
handlingen, at besidde med rette evindeligt, idet han til samme herre
ærkebiskop og hans efterfølgere fra sig og sine arvinger overførte al ret
tighed, herligheder og besiddelse, som nogensinde kan tilkomme ham
med hensyn til fornævnte. Men han forpligtede sig og sine arvinger til for
fornævnte ærkebiskop af Lund og hans efterfølgere at hjemle og fri alt
det fornævnte gods med alle dets tilliggender, således som landets love
kræver. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med
Jens Svendsen Brims, vor justitiår, som vidne.

373

1400. 14. august.

Jens Knop, bymand i Malmø, sælger sin gård i Malmø til kapitlet i Lund.
Afskrift på dansk i Lundebogen.

eg Jens Knop, bymand i Malmø, hilser alle, der ser eller hører dette
brev.
Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg anerkender,
at jeg til det hæderværdige kapitel ved Lundekirken for fuld betaling har
afhændet, solgt og skødet og til evig besiddelse i hænde overdraget min
gård i Malmø, der mod vest ligger nærmest ved præstegården samme
steds og mod øst nærmest badstuegården, hvilken gård jeg fik ved ret
mæssigt køb, den ene halvdel af en, der hedder Henze Læge, og den
anden halvdel af hans søn præsten hr. Henrik, med alt hvad der særligt
hører til denne gård og til dens rum rundt omkring, med udgang og ind
gang. Jeg oplader al ret, som jeg har haft i den i kraft af åbne breve eller
andet skøde, bort fra mig og mine arvinger til samme kapitel at besidde
frit og frigjort. Jeg bekendtgør offentligt med dette åbne brev, at jeg har
oppebåret den samme værdi, således at jeg er fuldstændigt tilfreds, hvor
for jeg på mine egne og mine arvingers vegne lader samme kapitel være
fuldkomment kvit og fri. Fremdeles forpligter jeg mig og mine arvinger
til for samme kapitel at fri denne gård med alt, hvad der ligger til den,
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for tiltale fra hvem som helst. Mangler der noget deri, da forpligter jeg
mig og mine arvinger til at frigøre samme kapitel for den skade, som det
kan bevises at være kommet i på grund af nogen mangel med hensyn til
hjemmelen. Fremdeles er der tilføjet det vilkår og den betingelse, at sam
me kapitel skal lade holde en årtid for min hustru Kristine - Gud være
hendes sjæl nådig - og for vore børns sjæle i Lundekirkens kor hvert år
for fremtiden, og også for min sjæl, så snart Gud vil kalde mig bort fra
denne verden, og de skal lade afholde en tidetjeneste med messer, såle
des som det er sædvane, i Lundekirken, så snart de erfarer, at jeg er død.
Til vidnesbyrd om og yderligere bekræftelse på alle de foranskrevne
punkter er mit segl hængt under dette åbne brev sammen med segl til
hørende flere forstandige mænd, nemlig Anders Mortensen og Age Uffesen, borgmestre i Malmø, Henneke Agesen, Gynter Lybriktsen og Niels
Vinter, rådmænd sammesteds, samt Troels Gødesen, bymand i Lund.
Givet i det Herrens år 1400 dagen inden den hellige jomfru Marias him
melfart.

1400. 14. august. Als Sønder-herredsting.

374

Riddere, væbnere, bønder og landboer i Als Sønder-herred bekræfter Peder
Stød og hans hustru Katerines oprettelse af et vikardømme ved sankt Jørgens
kapel i Sønderborg.
Afskrifter i Slesvig og i rigsarkivet.

iddere, væbnere, bønder og landboer, indbyggere i Als Sønder-her
red, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Vi gør vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at vi har set og hørt,
at den hæderlige og gode mand Peder Stød i Sønderborg på Als tillige
med hans højt elskede hustru Katerine var på Sønder-herred herredsting
på Als og af fri vilje og i from hensigt til vikardømmet ved den hellige
jomfru Marias alter i sankt Jørgens kapel i Sønderborg skænkede, skøde
de og fuldstændigt oplod deres gods med afgifter på to mark korn årligt,
dog forudsat denne betingelse, at kapellanen for vikardømmet ved for
nævnte alter hver uge til ære for Gud og for deres og deres forfædres sjæ
le evindeligt skal forrette fem messer. Til vidnesbyrd herom er seglet til
hørende vort Sønder-herreds ting på Als hængt under dette brev. Givet i
det Herrens år 1400 dagen før Marias himmelfartsdag1).

R

1) 15. august.
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1400. 15. august.

Peder Danmark, præst, erklærer, at den gård og det alter i Malmø, som fru
Kristine, enke efter hr. Jakob Mus, har givet ham i værge mod afholdelse af mes
ser for deres sjæle, efter hans død skal varetages af væbneren Niels Svendsen.
Original på dansk i del svenske rigsarkiv.

eg Peder Danmark, præst, hilser alle, der ser eller hører dette brev
læse, evindelig med Vor Herre.
Det skal være vitterligt for alle, nulevende og fremtidige, at jeg med
dette mit åbne brev bevidner, at den gård og det alter i Malmø, som fru
Kristine, enke efter hr. Jakob Mus, overgav mig at sige messer for til frel
se for begge deres sjæle og at forestå for livstid1), og efter min død da
befalede hun væbneren Niels Svendsen og hans arvinger at forestå det
alter og den gård, især fordi hr. Jakob Mus ejede den gård, og hans og
hendes børn alle var døde. Givet i det Herrens år 1400 på den hellige
jomfru Marias himmelfartsdag under vort segl, der er hængt under det
te brev.

J

1) den først planlagte sætningskonstruktion er brudt.
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1400. 19. august. Roskilde.

Biskop Peder af Roskilde eftergiver alle, der besøger sankt Maria og sankt
Gertruds kapel i Køge, og som bidrager til dets bygningsfond og dets udsmyk
ning, 40 dages kirkebod.
Original i Sjællands landsarkiv1).

eder, af Guds og det apostoliske sædes nåde biskop af Roskilde, til alle
troende kristne, til hvis kundskab dette brev når, hilsen med alles
frelser.
Efterdi vi alle - som apostlen2) siger - skal stå for Kristi domstol, for at
vi kan få igen, efter hvad vi har handlet her i livet, enten godt eller ondt,
mener vi, at det er gunstigt og nødvendigt at forekomme den yderste
dommens dag ved barmhjertige gerninger. Efterdi den, der3) sår lidet,
ligeledes også vil høste lidet, og den, der sår i velsignelse, også af velsig
nelse vil høste det evige liv4), bør man så det på jorden, som vi med Guds
hjælp kan høste med mangedoblet frugt i himlene. Og eftersom de

P
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godes almisser er gunstige for kapellet i byen Køge, der, indviet til ære for
de hellige jomfruer Maria, Guds moder, og Gertrud, fornylig er stiftet af
nyt, eftergiver vi lige så ofte i tillid til den almægtige Guds barmhjertig
hed og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed barmhjertigt
med Gud alle dem, der i sandhed bekender deres synder og er søn
derknuste, og som for fromhedens, bønnens og pilgrimsfærdens skyld
søger nævnte kapel, og som rækker en hjælpende hånd til dets byg
ningsfond og til forbedring af dets udsmykning, lige så ofte 40 dage af
den dem pålagte kirkebod, som de fromt fuldfører dette eller fromt sør
ger for, at det sker, idet vi med dette brev bevilger, at nævnte kapels tavle
må bæres på vort marked i Dragør for at bede om almisser. Givet i Ros
kilde i det Herrens år 1400 på martyren den hellige kong Magnus’ dag.
1) på bagsiden Om den hellige jomfrues kapel ved kirken i Køge ogom Gertruds kapel sammesteds.
- 2) jf. Rom. 14, 10. 2. Kor. 5, 10. - 3) 2. Cor. 9, 6. - 4) jf. Rom. 3, 23.

1400. [20. august - 18. oktober]1).

377

Notits i højmesterens regnskabsbog om udbetalinger til dronningen af Dan
marks udsendinge.
Regnskabs notits på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

remdeles
og 3 mark for 4 gehæng (og) dertil 3 kvarter2), som
mesteren gav bort, da dronningen var her, og 20 schoter3) for et
gehæng på samme dag. Timme4) befalede os at give pengene.

F

1) regnskabsnotitsen er indført under året 1400. Den nærmest forudgående daterede
indførelse har dateringen Bernhards dag, og den næstfølgende daterede notits er dateret
evangelisten Lukas’ dag, hvilket daterer indførelsen til tiden mellem 20. august og 18. oktober.
- 2) en kvart er en fjerdedel afen mark, jf. Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde 723. - 3) jf.
nr. 1 note 3. - 4) af en notits ovf. på samme side i regnskabet fremgår det, at Timme er kam
mermester i den tvske orden.

1400. 21. august. Hjerm herredsting.

378

Tingsvidne af Hjerm herredsting om, atJens Eriksen harført vidnesbyrd om,
at en mølle i Borbjerg sogn aldrig har været afhændet til nogens hånd.
Original i rigsarkivet.
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roder Lars, abbed i Tvis, Niels Krag, Henrik Friis, Peder Kvie, Jens
Knudsen, Jens Sindersen, Astred af Ørs, Lars Nielsen til alle, der ser
dette brev, hilsen med Gud.
I skal vide, alle, såvel nulevende som fremtidige, at en god mand, Jens
Eriksen, personligt fremstod for os og flere andre troværdige mænd på
Hjerm herredsting i det Herrens år 1400 lørdagen næst efter den hellige
jomfrus himmelfartsdag1) og sammesteds fremførte fuldt og fyldest
gørende vidnesbyrd om, at en mølle i Borbjerg sogn indtil denne dag
ikke var skødet eller til evig tid afhændet til nogens hånd. At vi har været
til stede, set og hørt det, som vi har set og hørt, erklærer vi med sand
færdige ord. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev.
Givet ovennævnte år og dag.

B

1) 15. august.

379

1400. 24. august.

Sigvard Krog skøder sit gods i Agtrup til helligåndshuset i Flensborg.
Original i Flensborg

igvard Krog, borger i Flensborg, til alle, der ser eller hører dette brev,
hilsen evindelig med Gud.
Jeg ønsker, at det skal være vitterligt for alle, og jeg erkender med det
te brev, at jeg efter moden overvejelse har skødet, givet afkald på og over
givet og med dette brev giver afkald på, skøder og lader oplade noget
gods tilhørende mig i landsbyen Agtrup til helligåndshuset i Flensborg til
brug, kost og underhold for de syge, der bor sammesteds, at besidde evin
deligt med al ret, nytte og frihed for afgift. Halvdelen af dette gods har
jeg som tilfaldet mig efter arveretten ved Peder Juls død, fordum borg
mester i Flensborg - salig ihukommelse -, men den anden halvdel af sam
me gods har jeg med retmæssigt købs adkomst erhvervet af Thomas Jul
for to pund sterling, eftersom jeg har hans åbne brev herom1), der klart
indeholder dette. Til vidnesbyrd om det fornævnte har jeg derfor
bestemt at lade mit segl hænge under dette brev. Givet i det Herrens år
1400 på selve den berømmelige apostel sankt Bartholomæus’ dag.

S

1) jf. 1398 31. marts, DRB. IV 6 nr. 542.
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Niels Jensen af Knåstorps testamente.
Original i det svenske rigsarkiv.

Herrens navn, amen. Jeg Niels Jensen af Knåstorp - omend jeg er
skrøbelig af legeme, dog sund på sjælen - bestemmer og forordner
mit testamente over det gods, der er tilstået og overdraget mig af Gud i
denne verden, på følgende måde. Først giver, testamenterer og overgiver
jeg frit kirken og kapitlet i Lund min gård i Malmø med alle dens tillig
gender nær kirkens badstue sammesteds, hvilken gård jeg erhvervede på
lovlig måde med retmæssig købs adkomst af hr. Anders Mortensen, for
årligt at holde min årtid i nævnte kirke i Lund på følgende måde, nem
lig at de indtægter, der fremkommer af nævnte gård, skal deles i tre dele.
Den første skal tilfalde fornævnte kirkes bygningsfond til dens bygning,
den anden kannikkerne, den tredie vikarerne, de fattige og til messer,
deraf i tårnet en øre. Fremdeles til min elskede hustru Bodil min gård i
sankt Botulfi sogn nær kirkegården mod syd tillige med en god opredt
seng. Fremdeles kirken i Knåstorp 1 ko. Fremdeles sjælesørgeren sam
mesteds 1 ko. Fremdeles den tjenestegørende 6 grot. Fremdeles sankt
Botulfi kirke 1 skilling grot. Fremdeles sjælesørgeren sammesteds 1 ko.
Fremdeles den tjenestegørende sammesteds 6 grot. Fremdeles sankt
Mortens kirke 1 1/2 tylt pæle. Fremdeles Stefans kirke 1 skilling grot.
Fremdeles dominikanerne 1 skilling grot. Fremdeles franciskanerne 1
skilling grot. Fremdeles nonneklostret 1 skilling grot. Fremdeles til de
syge i de spedalskes hus 1 opredt seng. Fremdeles til de fattige tiggere 1
flæskeside, 2 tønder drikke tillige med 100 brød. Fremdeles til min elske
de søn Jens Nielsen 1 guldring. Fremdeles min elskede svigersøn Parow
1 guldring. Fremdeles til hans hustru, min datter Benedikte, 1 sølvske.
Fremdeles til Jens Pedersen, mit søskendebarn, i Stora Råby 1 guldring.
Fremdeles hans hustru 1 sølvske. Fremdeles til Mogens, kræmmer i Lund
1 guldring. Fremdeles til hans hustru 1 sølvske. Fremdeles Gødeke Sko
mager 1 skilling grot og hans hustru 1 sølvske. Fremdeles til Herman Sko
mager 6 gro t. Fremdeles til hr. Torsten 1 flæskeside. Fremdeles Jens, min
svend, 1 hest af rød farve og blisset tillige med sadel og bidsel. Fremdeles
til Niels, min svend, 1 ko. Fremdeles til Elene, fordum min tjenestepige,
1 ko tillige med 6 æg. Fremdeles til Kristine, min tjenestepige, 1 kvie.
Fremdeles min hustrus moder Arina 1 ko. Fremdeles til min niece Kristi
ne Stenkwis 1 dunk. Jeg indsætter de hæderværdige og gode mænd,
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nemlig de herrer Niels Tuesen og hr. Sigvid, kannikker i Lund, og Jens,
præst ved sankt Botulfi, som eksekutorer af dette mit testamente, idet jeg
beder dem for Guds skyld om at ville gøre mit testamente til virkelighed
således, som de vil stå til ansvar for den høje Gud og ved, at det vil være
til gavn for min sjæls frelse. Til vidnesbyrd herom er mit segl sammen
med mine fornævnte eksekutorers segl hængt under dette brev. For
handlet og givet i Lund på selve sankt Bartholomæus, den berømmelige
apostels dag.
1) brevet mangler udstedelsesår. Af de i brevet omtalte personer nævnes kannikken
Niels Tuesen første gang i 1392 8. juli, DRB. IV 4 nr. 582 og sidste 1404 1. maj, Erslev,
Testamenter nr. 75, Sigvid første gang 1404 1. maj, smstds. nr. 75. Hvis hr. Anders Mor
tensen er identisk med ridderen Anders Mortensen Pep, kendes han i tidsrummet 1377
30. april - 1399 11. december, DRB. IV 1 nr. 229 samt ovf. urr. 140 og 141. Brevet kan der
for ikke tidsfæstes nøjere end til tiden omkring 1400.

1400. 28. august. Luneburg.

381

Ulrik, abbed, Wilken, prior, og hele konventet i sankt Michaelis benedikti
nerklostret i Luneburg kundgør for alle de ærværdige mænd og herrer

abbeder, priorer, provster, degne, ærkedegne, kantorer, skatmestre,
kannikker, kapitler og konventer i kirker og klostrer og andre gejstli
ge personer, regelbundne og verdensgejstlige, gardianer og priorer af
tiggermunkenes kirker og kapeller, præster og deres vikarer i stæderne og stifterne i kirkeprovinserne Mainz, Bremen, Magdeburg, Lund
og i øvrigt hvor de end er, at pave Bonifacius 9. 1400 31. maj har udstedt
brev om, at de, der besøger klostret eller rækker en hjælpende hånd til dets
istandsættelse eller til dets bygningsfond får samme eftergivelse af kirkebod som
dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi himmelfartsdag.
Original i Hannover.

382

1400. 30. august. Malmø byting.

Tingsvidne af Malmø byting om, at Jens Knop, bymand sammesteds, har
solgt sin gård til kapitlet i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

ent Gødesen, byfoged i Malmø, Anders Mortensen og Åge Uffesen,
borgmestre, Henneke Ågesen, Gynter, Oluf Øndersen, rådmænd,
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Jens Esbernsen og Jens Lund, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette
brev, hilsen med Gud.
Vi vil, at det skal være klart for alle, at i det Herrens år 1400 dagen efter
sankt Johannes Døberens halshuggelsesdag fremstod den gode mand
Jens Knop, vor medbymand, personligt på vort byting i Malmø og skøde
de i nærværelse af os og flere andre troværdige mænd sin gård, der lig
ger mod vest nær præstegården i Malmø, hvoraf han havde erhvervet
halvdelen af en vis Henze Læge og den anden halvdel af dennes søn,
præsten hr. Henrik, med retmæssigt købs adkomst med alle tilliggender
overalt til den samme gård, til det ærværdige Lunde kapitel og overgav
den i form af skødning i hænderne på de hæderværdige mænd, herrer
ne Folkvin, provst, Jens Povlsen, ærkedegn, og Uffe Troelsen, kannik i
Lund, som repræsentanter for fornævnte kapitel, at besidde med evig ret,
idet han fra sig og sine arvinger til dette kapitel overførte al den ret, som
han havde haft angående samme gård enten gennem breve eller skød
ninger. Fremdeles forpligtede han sig til for nævnte kapitel at hjemle og
fri den fornævnte gård med alle dens tilliggender som sagt ovenfor i over
ensstemmelse med vort lands love fra krav fra hvem som helst, med den
ne tilføjede betingelse, at nævnte kapitel én gang om året i koret i Lund
skal sørge for og årligt afholde årtid for hans hustru Kristine - salig ihu
kommelse - for hans børn og for ham selv, når Gud kalder ham bort fra
denne verden. Og når kapitlet erfarer, at samme Knop er død, så skal det
på højtidelig vis lade afholde hans ligbegængelse i nævnte Lundekirkes
kor, således som det der er skik. Dette erklærer vi over for alle med dette
brev. Til vidnesbyrd om denne erklæring har vi ladet vore segl hænge
under dette brev. Givet år, dag og sted som ovenfor.

1400. 1. september. Kalmar.

383

Hr. Bertold van Osten, ridder, Peder Nielsen, væbner, hr. Bjørn Svendsen og
hr. Stig Pedersen erklærer, at de i nærværelse af dronning Margrete har mod
taget sone af Lübeck og de preussiske stæder for deres venner, som var blevet
kastet over bord.
Afskrifter på n edertysk i hanserecesseme.

i, hr. Bertold van Osten, ridder, Peder Nielsen, væbner, hr. Bjørn
Svendsen og hr. Stig Pedersen, riddere, erkender og bevidner åbent

V
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i dette brev for alle og enhver, at vi i nærværelse af den højbårne fyrstin
de og vor nådige frue, fru Margrete, dronning af Norge og Sverige og
sand arving og fyrstinde til Danmarks rige har modtaget fyldestgørende
soning fra de ærlige herrer, borgmestre og rådmænd i staden Lübeck og
borgmestrene og rådmændene i de preussiske stæder angående det krav,
som vi havde til dem på vegne af vore døde venner, som blev kastet over
bord, og vi erklærer dem og deres kvit og fri fra al rykning og videre krav
i denne sag, helt og fuldkomment, og vi lover for os og for alle vore ven
ner, fødte og ufødte, og for alle dem, som vil gøre og undlade at gøre det
for vor skyld, at vi holder det stadigt og fast til evige tider uden nogen svig
og udflugter. Og til vidnesbyrd herom har vi, fornævnte hr. Bertold,
Peder, hr. Bjørn og hr. Stig, med vidende ladet vore segl hænge under
dette brev, som er givet og skrevet i Kalmar i år 1400 på den hellige
bekender sankt Egidius’ dag.

384

[1400. Omkr. 1. september]1).

Redegørelse for, hvad Lübeck og de preussiske stæder vil yde som bod for de
mænd, der blev kastet over bord.
Afskrifter på nedertysk på Ledreborg og i Danzig.

<1> For det første vil de lade holde en højtidelighed for de døde tre
dage, som de på denne tid allerbedst kan udføre det.
<2> Fremdeles vil de sende 200 pilgrimme til hellige steder.
<3> Fremdeles vil de klæde 200 fattige folk med 50 grå stykker klæde2)
og med 200 par sko, som de vil sende hertil.
<4> Fremdeles vil de holde en evig messe i klostret her i staden3) og vil
gøre forberedelser dertil og lade lave våben til Hans Nilsson og hr. Ber
told van Ostens søn og hr. Bjørn Svendsen.
<5> Fremdeles vil de holde en evig messe her i sognekirken1) til trøst
for de dødes sjæle.
<6> Ligeledes vil de også holde tre evige messer i tre klostre, nemlig en
i Thorn, en i Elbing og en i Danzig, hvori man skal tænke på de døde sjæ
le til evige tider.
<7> Fremdeles vil de lade holde højtidelighed for de døde sjæle på fire
tamperdage i dette år.
<8> Herudover lægger de 4000 mark i svensk mønt, dertil 1000 mark
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lybsk i Lübeck, og 500 mark preussisk i Danzig at betale inden for år og
dag, som de dødes venner kan anvende til Guds ære eller på anden
måde, hvordan det måtte synes dem passende.
1) vedrørende dateringen, jf. nr. 383. - 2) forlægget har lakenen. - 3) dvs. Kalmar. - 4)
dvs. i Kalmar.

1400. 7. september.

385

Hertug Gerhard 6. af Slesvig pantsætter et sølvbækken til mester Reinold,
læge og borger i Lübeck, for 253 mark lybsk.
Original på nedertysk i Lübeck.

i, Gerhard af Guds nåde hertug af Slesvig, greve af Holsten, af Stormarn og af Schauenburg erkender og bevidner åbent i dette brev, at
vi og vore arvinger til mester Reinold, læge, borger i Lübeck og hans
arvinger skylder i ret sand gæld i god tro 253 mark i lybsk mønt, som vi
og vore arvinger skal og vil udrede og betale til ham eller hans arvinger
mellem denne og næstfølgende sankt Michaels dag1) uden længere
udsættelse og uden nogen hindring eller retskrav, inden for staden
Lübeck i gode penge, som de er gangbare der. Derfor har vi til samme
mester Reinold med god vilje pantsat og sat i pant et sølvbækken, der
vejer tre og en halv lødige mark på sådan måde, at hvis vi og vore arvin
ger ikke betalte mester Reinold og hans arvinger de forskrevne penge
inden for denne tid og i staden som forskrevet, at så skal det forskrevne
pant, nemlig bækkenet, med al ret tilkomme mester Reinold og hans
arvinger, at de dermed kan gøre og undlade at gøre, hvad de vil, uden
nogen efterkrav og krav fra os og vore arvinger eller nogen andre. Til vid
nesbyrd herom er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1400 dagen før den hellige jomfru Marias fødselsdag2).

V

1) 29. september. - 2) 8. september.

1400. 8. september. Linkoping.

386

Nils Jonsson, kustos ved franciskanerklostret i Linkoping, gør med den

myndighed, som jeg udøver i fuld ærbødighed for den ærværdige
broder Steffen Larsen, provinsial for fornævnte orden i ordenspro-

Nr. 386A
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vinsen Danmark, Tore Olsson og hans hustru Margrete delagtige i ordenens
gode gerninger.
Original i det svenske rigsarkiv.

386A

1400. [8. september-5. december]1).

Optegnelse om udgift for køgemesteren ved konventet i Marienburg til sild fra
Skåne samt transport af samme.
Regnskabsnotits på tysk i Danzig. Ikke forefundet i arkivet efter anden verdenskrig.

remdeles 89 mark og 1/2 kvart2) for 8 læster skånsk sild 4 1/2 læst, for
hver læst 12 mark og 3 1/2 læst, for hver læst 13 mark minus 1 kvart.
Fremdeles 2 mark og 9 skilling for fragt og 10 1/2 skilling til skibe og
mæglerne.

F

1) notitsen er indført i regnskabet under året 1400 mellem optegnelser dateret Vor Frue
dag nativitatis og søndagen før sankt Nicolaus', hvilket daterer indførelsen til tiden mellem 8.
september og 5. december. - 2) en kvart er en fjerdedel af en mark, jf. Schrötter, Wörterbuch
der Münzkunde 723.

387

1400. 14. september.

Jens Falk af Vallø, ridder, skøder et bol jord i Herlev til Evert Moltke af Veksø.
Afskrift i rigsarkivet.

ens Falk af Vallø, ridder, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen
med Gud.
I skal vide, at jeg til nærværende brevviser Evert Moltke af Veksø har
skødet og frit opladt alt mit gods i Herlev, nemlig et bol jord med alle dets
tilliggender, vådt og tørt, intet undtaget, med hvilke navne de end beteg
nes, at besidde med rette evindeligt. Fremdeles forpligter jeg mig og
mine arvinger til for ham eller hans arvinger at hjemle og frigøre nævn
te gods samt til gennem mig eller mine arvinger at holde denne eller
hans arvinger skadesløse inden et umiddelbart herefter følgende halvt år,
hvis dette gods i overensstemmelse med landets love fravindes ham eller
hans arvinger på grund af en mangel ved min hjemmel. Til vidnesbyrd

J
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22. september [1400]

Nr. 389

herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig
hr. Johan Moltke, ridder, Jens Gyrstinge og Ove Steg, hængt under dette
brev. Givet i det Herrens år 1400 på selve dagen for det hellige kors’
ophøjelse.

1400. 21. september.

388

Danzig giver Katerine, datter af Heine Scharpeuort, anbefalingsbrev til
Bornholm angående hendes faders gods.
Registratur i Danzig.

aterine, datter af Heine Scharpeuort, får anbefalingsbrev til Born. holm angående det fædrene gods. Rotepful stillede sikkerhed. Mathæus’ dag 1400.

K

[1400]1). 22. september. Bergen.

389

Otto Rømer, ridder og høvedsmand i Bergen, meddeler kong Henrik 4. af
England, at dronning Margrete havde pålagt ham at skabe forlig mellem de
engelske og tyske købmand i Bergen og benagter at have begunstiget tyskerne
på englandernes bekostning.
Original i London.

ed anbefaling af min tjeneste i Herren tilforn og hilsen2).
Jeg tilkendegiver over for Eder, kongelig majestæt, med dette brev,
at min såre kære frue, fru Margrete, af Guds nåde rigerne Sveriges, Dan
marks og Norges såre værdige dronning, havde skrevet til mig med
anmodning om, at jeg skulle slutte venskabeligt og endeligt forlig mellem
de engelske og tyske købmænd i Bergen angående de klager, som de
engelske købmænd havde indgivet for Eder over ovennævnte tyske
købmænd. Derfor vil jeg, at I skal vide, at tre fra begge sider havde stillet
fyldestgørende sikkerhed angående den våbenstilstand og fred, der ubry
deligt skulle overholdes mellem dem, indtil min fornævnte såre ærvær
dige fru dronning Margrete eller min såre berømmelige herre hr. Erik,
af samme nåde konge over fornævnte riger, betræder fornævnte stad og
derefter i hele den derefter følgende næste måned. Men eftersom min

M
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omtalte fru dronning over for Eders majestæt siges på en måde at have
forebragt, at man hidtil havde begunstiget de tyske købmænd mere end
de engelske, og at de nævner, at det var efter min oftenævnte frues vilje,
at de tyske købmænd hverken skulle købe eller sælge noget sammen med
de engelske, dette, bønfalder jeg ydmygt om, skal ikke få adgang til tiltro,
så sandt som den er Eders højeste prydelse, og jeg vil som streng ridder
på fruens vegne bevise, at det er urigtigt, eftersom jeg på min oven
nævnte såre berømmelige fru dronnings befalinger mere anser alle eng
lændere for agtværdige frem for de øvrige, da min nævnte fru dronning
havde forhandlet det alene over for Eders fornævnte mænd, for hvilket
hun med rette mere bør anbefales af Eder og Eders. Lev vel i Herren og
byd over mig og efter Eders forgodtbefindende. Skrevet i Bergen den 22.
september.
Otto Rømer, ridder og høvedsmand på ovennævnte sted Bergen.
1) Henrik 4. blev valgt til konge efter Richard 2.s abdikation 30. september 1399, hvor
for brevet tidligst kan være udstedt [1400] 22. september. - 2) adressen står på brevets bag
side: Skal med ærbødighed overgives til den såre fremtrædende fyrste og såre berømmelige herre hr.
Henrik, af Guds nåde rigerne Englands og Frankrigs konge, herre over Irland og hertug af Aquitaine.

390

1400. 27. september. Kalmar.

Gøtslaf Ulf og Klaus Rusk, hans stedsøn, erklærer, at de aldrig vil gøre tje
neste mod kong Erik og dronning Margrete eller de tre riger Danmark, Sverige
og Norge, når de har modtaget 500 mark lybsk af dronning Margrete.
Original på dansk i rigsarkivet.

eg Gøtslaf Ulf, væbner, og jeg Klaus Rusk, søn af fru Margrete, for
nævnte Gøtslaf Ulfs hustru, vi begge forskrevne erkender med dette
vort åbne brev, at når en af os eller vi begge modtager de fem hun
drede lybske mark af vor nådige frue dronning Margrete eller af hendes
arvinger eller efterkommere, som hun skylder og har lovet os, da skal vi,
hvad enten vi indfører eller anbringer samme penge i gods, eller hvad vi
gør af dem, aldrig tjene eller være imod vor herre kong Erik eller vor frue
dronning Margrete eller disse tre kongeriger Danmark, Sverige og Nor
ge på nogen måde hverken med ord eller gerning. Og til yderligere sik
kerhed for alle disse forskrevne punkter, at de skal forblive stadige, faste
og ubrydelige på enhver måde, som her ovenfor står skrevet uden enhver
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Nr. 391

svig og udflugter, da lader jeg fornævnte Gøtslaf Ulf og jeg fornævnte
Klaus Rusk vore segl med vilje og vidende hænge under dette brev og til
vidnesbyrd hr. Jens Dues og hr. Otto Peckatels segl. Givet i Kalmar i det
Herrens år 1400 nærmeste mandag før ærkeenglen sankt Michaels dag1).
1) 29. september.

1400. 27. september. S. Pietro i Rom.

391

Den pavelige kammermester ærkebiskop Conradus af Nicosia kvitterer ærke
biskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham
udsættelse til 2. februar om et år med resten.
Afskrift i de pavelige kap ibøger.

onradus, af Guds miskundhed ærkebiskop af Nicosia, den herre
pavens kammermester, til alle og hver enkelt, der får dette brev at
se, hilsen med Gud.
Vi gør med dette brev vitterligt for Eder alle, at den ærværdige fader i
Kristus hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, dags dato ved den
ærværdige mand Mathias Bentsen, kannik i Lund, virkeligt og virknings
fuldt har ladet indbetale 66 kammerfloriner i guld 21 skilling og 8 penning i romersk mønt til os som en del af sit servitium commune1), som
han virkeligt på grund af sin nævnte kirke skyldte det apostoliske kam
mer under visse straffe og domme, og at han som en del af de fire sæd
vanlige servitia minuta2), skyldige til nævnte vor herre pavens husstand
og tjenerskab, som han på samme måde skyldte, har ladet indbetale 22
lignende floriner 33 skilling 4 penning i nævnte mønt til det apostoliske
kammers klerke, der modtog dem på egne og de andre af nævnte vor
herre pavens husstands og tjenerskabs vegne. Vi kvitterer, løser og frigør
ligeledes med dette brev nævnte hr. ærkebiskop Jakob og hans arvinger
og efterfølgere og hans nævnte kirke for de således givne og indbetalte
beløb, og vi løser og anser ham med dette brev for løst fra den bandlys
ningsdom, som han pådrog sig på grund af udsættelsen med betalingen
af nævnte servitium commune og de fire servitia minuta, der ikke var sket
til den fastsatte termin, og fra den anklage for mened og andre straffe og
domme, som han pådrog sig på grund heraf og vi giver ham barmhjer
tigt dispensation for den irregularitet, som han har pådraget sig på
grund heraf ved at befatte sig med gudstjenester, dog ikke hvis det sker
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under foragt for nøglemagten3). Men efter at have forstået vægten af de
tynger, der på nævnte ærværdige fader hr. ærkebiskop Jakobs vegne blev
klarlagt for os, og som sandsynligvis gør ham ude af stand til at betale det,
som han virkningsfuldt stadig skylder det apostoliske kammer og nævnte
vor herre pavens husstand og tjenerskab som rest af såvel sit som sine for
gængeres servitia communia og servitia minuta, udskyder vi med den
myndighed, der er overladt os i denne sag, terminen for at foretage beta
lingen af resten af såvel hans som hans forgængeres nævnte servitia com
munia og servitia minuta fra førstkommende hellige jomfru Maries
renselsesdag til det derefter følgende år, og vi fastsætter den på ny for
samme, dog således at han, hvis han til den termin, der på ny er fastsat
for ham, svigter med denne betaling, da er han hjemfalden til de straffe
og domme, som han tidligere var bundet af, og vi erklærer med dette
brev, at han bindes og falder tilbage ved selve handlingen. Til vidnesbyrd
herom har vi befalet at lade dette brev udfærdige og bestyrke ved at hæn
ge vort kammermesterembedes segl under. Givet ved S. Pietro i Rom i det
Herrens år 1400 i den ottende indiktion den 27. september i vor for
nævnte højhellige herre hr. Bonifacius, ved Guds forsyn den niende
paves ellevte pontifikatsår.
1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) jf. DRB. II 1 nr. 474
note 2.

392

1400. 27. september. S. Pietro i Rom.

Kardinalkollegiets kammermester Henricus, kardinalpreshyter af Sta. Ana
stasia, kvitterer ærkebiskop Jakob af Lund for betaling af en del af hans servispenge og giver ham udsættelse til 2. februar om et år med resten.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

enricus, af Guds miskundhed kardinalpresbyter af Sta. Anastasia,
kammermester for det hellige kollegium af de ærværdige fædre i
Kristus, de herrer kardinaler i den hellige romerske kirke, til alle og hver
enkelt, der får dette brev at se, hilsen med Gud.
Vi gør vitterligt for Eder alle, at den ærværdige fader hr. Jakob, af Guds
nåde (ærke) biskop af Lund, ved den ærværdige mand hr. Mathias Bentsen, kannik i Lund, virkeligt og virkningsfuldt har ladet indbetale 66
kammerfloriner i guld 21 skilling og 8 penning til os som en del af sit ser-
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vitium commune1), som han virkeligt på grund af sin nævnte kirke i
Lund skyldte kammeret for kollegiet af de nævnte herrer kardinaler
under visse straffe og domme, og at han som en del af sit ene servitium
minutum2) ligeledes har ladet indbetale 5 lignende floriner 33 skilling og
8 penning. Vi kvitterer og frigør ligeledes med dette brev nævnte ærvær
dige fader hr. Jakob, ærkebiskop af Lund, og hans arvinger og efterføl
gere og hans nævnte kirke for de således givne, således indbetalte beløb,
og vi løser og anser ham med dette brev for løst fra den bandlysnings
dom, som han pådrog sig på grund af udsættelsen med betalingen af
nævnte servitium og det ene servitium minutum, der ikke var sket til den
fastsatte termin, og fra den anklage for mened og andre straffe og dom
me, og vi giver ham barmhjertigt dispensation for den irregularitet, som
han har pådraget sig på grund heraf ved at befatte sig med gudstjenester,
dog ikke hvis det sker under foragt for nøglemagten3). Men efter at have
forstået vægten af de tynger, der på nævnte ærværdige fader hr. ærkebi
skop Jakobs vegne blev klarlagt for os, og som sandsynligvis gør ham ude
af stand til at betale det, som han virkningsfuldt stadig skylder nævnte
kollegiums kammer og husstand og tjenerskab som rest af nævnte servi
tium commune og det ene servitium minutum, udskyder vi med nævnte
kollegiums myndighed, der er overladt os i denne sag, terminen for at
foretage betalingen af resten af nævnte servitium commune og det ene
servitium minutum fra den hellige jomfru Maries renselsesdag til om et
år, og vi fastsætter den på ny for samme, dog således, at han, hvis han til
den termin, der på ny er fastsat for ham, svigter med denne betaling, da
er han hjemfalden til de straffe og domme, som han tidligere var bundet
af, og vi erklærer med dette brev, at han bindes og falder tilbage ved sel
ve handlingen. Til vidnesbyrd herom har vi befalet at lade dette brev
udfærdige og bestyrke ved at hænge vort kardinalembedes segl under.
Givet ved S. Pietro i Rom i det Herrens år 1400 i den ottende indiktion
den 27. september i det ellevte (pontifikats) år.
1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 3. - 3) jf. DRB. II 1 nr. 474
note 2.

1400. 27. september.

393

Optegnelse om, at ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt
mellem kardinalerne.

Nr. 394
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Notils i Vatikanet.

en 27. september betalte den ærværdige fader hr. Jakob,
(ærke)biskop af Lund som en del af sit servitium commune1) 66
floriner 21 skilling og 8 penning o.s.v.2) og som en del af et minutum3) 5
floriner 33 skilling og 8 penning. Ialt 72 floriner 5 skilling og 4 penning.
Han blev forfremmet i hr. Bonifacius’ 3. år. 15 kardinaler, nemlig {heref
ter følger kardinalerne, der er udeladt her). Kollegiets klerk tager 36 skilling.
Der bliver 71 floriner 19 skilling og 4 penning tilbage. Enhver (kardinal)
tager 4 floriner 37 skilling 111/2 penning. Kammeret (tager) de 7 dødes
lodder, som beløber sig til 33 floriner 15 skilling 8 1/2 penning.

D

1) jf. DRB. II 4 nr. 305 note 2. - 2) for den forkortede formel jf. nr. 392. - 3) jf. DRB. II
4 nr. 305 note 3.
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1400. 30. september.

Marina Jensdatter, enke efter hr. Niels Hak af Hyby, afstår al sin ret til det
gods i Balkåkra, som hun på betingelser havde skødet til Maria Magdalene
alter i Lunds domkirke, til hr. Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder.
Original i del svenske rigsarkiv.

arina Jensdatter, enke efter Niels Hak af Hyby, fordum ridder, til
alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg til den
velbyrdige mand hr. Niels Ivarsen, ridder, af Hevringholm, nærværende
brevviser, helt og fuldt har opladt al ret, som tilkommer mig til alt det
gods i Balkåkra, som fordum tilhørte mig, men for tiden på betingelser
er tilskødet sankt Maria Magdalenes alter i kirken i Lund, og overladt den
med al ret og forret i mine levedage uden indskrænkning på den forudaftalte betingelse, at fornævnte hr. Niels årligt skal betale kirkens præst
ved fornævnte alter, nemlig hr. Jakob Pedersen, kannik ved kirken i
Lund, to mark sølv på den hellige jomfru Marias himmelfartsdag1) og ti
pund korn på sankt Andreas’ dag2) uden al hindring med den tilføjelse,
at hvis fornævnte hr. Niels skulle dø før mig, hvad Gud forbyde, skal for
nævnte ret, som jeg nu har til samme gods, atter tilfalde mig uden nogen
indsigelse fra hans arvingers eller venners side. Til vidnesbyrd herom er
mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode
mænd, nemlig Jens Andersen af Tjustorp, landstingssaghører i Skåne,
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Niels Brok af Håckeberga, hr. Jakob Pedersen, kannik i Lund, og hr. Jens
Nielsen, vikar i Hyby. Givet i det Herrens år 1400 på den hellige beken
der Hieronymus’ dag.
1) 15. august. - 2) 30. november.

1400. 1. oktober.

395

Hans Selin og hans hustru Johanne afhænder, sælger og skøder deres klæde
bod i Malmø til domkapitlet i Lund for fuld betaling samt forpligtelse til at
afholde årtid for dem efter deres død.
Afskrift på dansk i Lundebogen.

i Hans Selin og hans hustru Johanne, der bor i Malmø, hilser alle,
som ser dette brev eller hører det læse.
Vi gør vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at vi anerken
der, at vi til det hæderværdige kapitel ved Lundekirken for fuld betaling
har afhændet, solgt og skødet og til evig besiddelse ihændegivet vor klæ
debod, der er en stenbod med hel stenkælder under, i hvilke vi nu selv
bor, beliggende i Malmø mellem Jens Bruns og Godskalk Lobeks klæde
boder, hvilken klædebod med stenkælder jeg Johanne, fornævnte Selins
hustru, fik som retmæssig ejendom af min moder inden hendes død,
således som hendes åbne brev1) udviser, og efter hendes død med ret
mæssigt skøde, med udgang og indgang og alt, hvad der i øvrigt hører til
samme klædebod og stenkælder. Vi oplader bort fra os og vore arvinger
al den ejendom og ret, som vi har haft i fornævnte stenbod og kælder ved
åbent brev, at skøde til samme Lunde kapitel at besidde frit og frigjort,
idet vi med dette vort åbne brev åbenlyst bekender at have oppebåret
fuld betaling for samme bod og kælder, således at vi er fuldstændigt til
fredse. Og derfor lader vi på vore egne og vore arvingers vegne samme
Lunde kapitel være aldeles kvit og fri angående samme betaling. Frem
deles forpligter vi os og vore arvinger til for fornævnte Lunde kapitel at
fri og frigøre denne bod og stenkælder sammen med alt, hvad der hører
dertil, for tiltale fra hvem som helst. Mangler der noget deri, da forplig
ter vi os og vore arvinger til at frigøre samme kapitel for den skade, som
de kan bevise at være kommet i på grund af vor vanhjemmel med hensyn
til hjemmelen. Fremdeles skal der være tilføjet det vilkår, at samme Lun
de kapitel skal, så snart de erfarer, at vi er døde, afholde en hæderlig
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begængelse i Lundekirken med messer og lys, og skal hvert år for frem
tiden på vor dødsdag holde vor årtid der med messer og vigilier i Lun
dekirkens kor. Til forsikring og vidnesbyrd om alt dette er mit, Hans
Selins segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de for
standige mænd Henneke Agesen, Jens Brun, rådmænd i Malmø, Bugge,
Henneke van Ørz, Jens Nielsen, Radike Parkentin og Trued Truedsen,
bymænd sammesteds. Givet i det Herrens år 1400 fredag efter ærkeeng
len sankt Michaels dag.
1) kendes ikke.

396

1400. 1. oktober. Lund.

[Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder,] oplader til ærkebiskop Jakob af
Lund al den ret, der ifølge brev af Tue Galen, ridder, tilkom ham på hans
hustru Kristines vegne efter hendes broder, Jens Absalonsens død.
Brudstykke af et brev i Lund.

.... ’) er jeg tilfreds, af den grund oplader jeg med dette brev til samme
ærværdige fader og herre Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, al
min ret, som på hvilken som helst måde tilkommer mig i fornævnte her
re Tue Galens, ridders, åbne brev på min hustru Kristines vegne efter
hendes bror, Jens Absalonsens død. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd,
herrerne Peder Spaldener, Bjørn Olufsen, Erik Nielsen, riddere, og
Peder Andersen af Skabersjo, væbner. Givet i Lund i det Herrens år 1400
på biskoppen og bekenderen sankt Remigius’ dag.
1) brevets begyndelse med bl.a. udstederens navn er tabt ved beskæringen. Den i den
bevarede del omtalte hustru Kristine var før 1397 gift med Niels Ivarsen af Hevringholm,
jf. DRB. IV 6 nr. 395; hun var søster til afdøde Jens Absalonsen ~ ligeledes afdøde Ingefred,
datter af Tue Galen, jf. DRB. IV 6 nr. 165-166. Brevets udsteder er da sandsynligvis Niels
Ivarsen af Hevringholm.
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[Før 1400. 3. oktober]’).

Biskop Peder af Roskildes befaling om at udbetale hertugerne Barnim og Vartislav 500 stralsundske mark.
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Nr. 399

Kahindborgske registratur (1476).

remdeles biskop Peder af Roskildes brev om 500 stralsundske mark,
der skulle udbetales til hertug Barnim og hertug Vartislav af Skanør
og Falsterbo på kong Eriks vegne.

F

1) angående dateringen, jf. nr. 398.

1400. 3. oktober.

398

WulfWulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer dronning Margrete for 500
mark stralsundsk, som hun gennem biskop Peder af Roskilde har udredt til her
tugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern-Wolgast.
Original på n edertysk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at jeg Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, i dette nær
værende brev åbent erkender og bevidner, at jeg har modtaget og oppe
båret fyldestgørende fra den ærlige fader i Gud, biskop Peder af Roskil
de, 500 mark i Stralsundsk mønt, som jeg skal og vil overdrage og udre
de til de højbårne fyrster og herrer, hertug Barnim og hertug Vartislav,
brødre, hertuger af Stettin, uden svig på vegne af den høje fyrstinde og
frue, fru Margrete, dronning af Danmark, af Sverige og af Norge, nu på
den næstfølgende sankt Mortens dag1) efter ordlyden i dette brev, for
hvilke 500 mark jeg erklærer den fornævnte fyrstinde, fru Margrete,
dronning af Danmark o.s.v. og hendes arvinger og efterkommere kvit og
fri. Og til et sikkert vidnesbyrd om alle disse forskrevne punkter så har jeg
med vilje ladet mit segl hænge under dette brev, som er skrevet efter
Guds fødsel år 1400 på søndagen næst efter den hellige ærkeengel sankt
Michaels2) dag.

D

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

1400. 3. oktober.

399

Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, kvitterer dronning Margrete for 150
mark lybsk, som hun gennem biskop Peder af Roskilde har udredt til Gerald
Beloiu i Wismar.

3. oktober 1400

Nr. 400
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Original på nedertysk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at jeg Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, åbent erkender
og bevidner i dette nærværende brev, at jeg har modtaget og oppebåret
til fulde fra den ærlige fader i Gud, biskop Peder af Roskilde, 150 mark
Lybsk, som jeg Gerold Below i Wismar, skal og vil overdrage og udrede
uden svig på vegne af den høje fyrstinde og frue, fru Margrete, dronning
af Danmark, Sverige og Norge nu på næstfølgende sankt Mortens dag1)
efter ordlyden i dette brev, og som jeg, Wulf, tidligere havde lovet for
nævnte hr. Gerold, for hvilke 150 mark lybsk jeg erklærer den fornævnte
fyrstinde, fru Margrete, dronning og hendes arvinger og efterkommere
fri, ledig og kvit. Og til vidnesbyrd herom så har jeg med vilje ladet mit
segl hænge under dette brev, som er skrevet efter Guds fødsel år 1400 på
den næste søndag efter den hellige ærkeengel sankt Michaels dag2).

D

1)11. november. - 2) 29. september.

400

1400. 3. oktober.

Ærkebiskop Jakob af Lund pålægger efter klage af kantoren hr. Jens Pedersen
Falster præsterne Gerhard, Johan v. Lancken, Henrik og Morten at forkynde
bandlysningen af præsten hr. Lambert, som har udgivet sig for kapellan ved
Vor Frue kirke i Falsterbo.
Afskrift i Lundebogen.

akob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apo
stoliske sædes legat, til de os kære herrer Gerhard, præst ved kirken
i Skanør, Johan v. Lancken, Henrik, kapellan ved sankt Gertrud, og
Morten, evig vikar i Falsterbo, og til kirkernes sognepræster og gejstlige,
alle og hver især, til hvem dette brev når, hilsen med Gud og fast lydighed
overfor vore befalinger. Den ærværdige mand hr. Jens Pedersen, kaldet
Falster, kantor ved vor kirke i Lund, er kommet til os og har ved sin alvor
lige besværing påvist overfor os, at en vis hr. Lambert, præst, der, som det
hævdes, optræder som kapellan ved Vor Frue kirke i Falsterbo, skønt med
urette, med vold og uret har tilrevet sig de ham med rette og efter gam
mel sædvane tilkommende afgifter og beholder dem til ikke ringe tab,
afbræk og skade for ham. Idet vi derfor bøjer os for nævnte hr. kantorens
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3. oktober 1400

Nr. 400

indstændige bønner, hvem vi med rette ikke kan nægte at yde retfærdig
hed, har vi ladet samme hr. Lambert offentligt stævne og kalde til retter
gang i Lund, idet vi ønsker at få sikrere viden om sandheden heraf, for at
stå til rette og for at betale nævnte hr. kantoren ovennævnte afgifter, hvis
han med rette er forpligtet dertil. Men denne, som var blevet trodsig og
genstridig, lod hånt om at indfinde sig eller yde erstatning personligt
eller ved sin lovlige stedfortræder, siddende vort brev overhørig, hvorfor
straffen også bør vokse med hans voksende trods, at han ikke skal kunne
prale af sin nævnte trods, men hans afstraffelse skal kunne tjene til
afskrækkelse for andre. Derfor har vi, siddende i retten på dommersæ
det, efter indstændig anmodning af nævnte hr. kantoren, der rejste
anklage mod nævnte hr. Lambert for hans fraværelse, med føje anset
denne for trodsig i denne sag og til straf for hans trods har vi bandlyst
ham, og bandlyser vi ham med dette brev. Fornævnte Vor Frue kirke
belægger vi med interdikt og lægger den under kirkeligt interdikt og
pålægger Eder alle og enhver af Eder in solidum under påberåbelse af
Eders lydighedspligt og under bandlysningsstraf, som vi med dette brev
retter mod Eder og enhver af Eder, dog efter forudgående 3 gange gen
taget kanonisk påmindelse, hvis I trodsigt tøver med at adlyde vore befa
linger, og befaler Eder strengt, at I offentligt bekendtgør, at nævnte hr.
Lambert, præst, der som ovenfor nævnt således er bandlyst af os, skal
være bandlyst i Eders kirker og andetsteds, hvor I måtte træffe ham, og
det synes hensigtsmæssigt, under klokkeringning og med alterlysene
tændt og til slut slukkede og kastede til jorden, og at I bekendtgør, at for
nævnte kirke, der således er belagt med interdikt af os, skal være belagt
med interdikt, idet vi med vor myndighed fast forbyder under alvorlige
re og større irregularitets straffe og domme, at nogen præst, af hvilken
stilling, stand eller orden han end måtte være, eller nævnte hr. Lambert
i nævnte Vor Frue kirke under nogen omstændigheder må afholde mes
ser eller andre gudstjenstlige handlinger, førend nævnte hr. Lambert
adlyder retten og fyldestgør nævnte hr. kantoren. Men hvis nogen præst
mod disse vore forbud og påbud forsøger ubetænksomt at foretage guds
tjenstlige handlinger, skal han vide, at han ved selve sin handling udsæt
ter sig for irregularitets dom. Og desuagtet vil vi, så vidt det står til os ube
tinget gå sådan frem mod samme hr. Lambert og sådanne ulydighedens
sønner, som rettens fremgangsmåde kræver det, uanset hines fravær.
Givet under vort segl i det Herrens år 1400 dagen før bekenderen sankt
Franciscus’ dag1). Men I, som har været tilkaldt, skal sende denne skri-

Nr. 401

7. oktober 1400
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velse tilbage beseglet med Eders segl, til tegn på, at vort påbud samvittig
hedsfuldt er blevet fulgt af Eder.
1) 4. oktober.

401

1400. 7. oktober.

Peder Nielsen Galle, forstander i Randers, skøder alt sit gods i Udby i Roug
sø herred til Else Jenses, med hvem han havde ligget i trætte om det.
Afskrift på dansk i Anne Krabbes kopibog.

eg Peder Nielsen Galle, forstander i Randers, hilser alle, der ser dette
brev, i Herren.
Jeg gør vitterligt med dette brev, at jeg skøder alt mit gods i Udby i
Rougsø herred, hvilket gods jeg og Elsejenses har været i trætte om, til
hende og hendes arvinger, og med dette brev overdrager jeg hende det
fuldstændigt til evig besiddelse. Desuden forpligter jeg mig og mine
arvinger til i enhver henseende at holde hende og hendes arvinger ska
desløse vedrørende dette fornævnte gods. Jeg har bedt disse tilstede
værende mænd om til vidnesbyrd at besegle dette brev sammen med mig,
nemlig Peder Munk, Rampi og Jakob Hansen, borgere i Randers. Givet i
det Herrens år 1400 på sankt Birgittas dag.

J
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1400. 15. oktober. Marienburg.

Højmesteren for den tyske orden takker dronning Margrete for hendes hold
ning i sagen mellem hende og de preussiske stæder og takker videre for tilsend
te gaver.
Afskrift på tysk i Königsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og villig tjeneste o.s.v.
Allerhøjeste stormægtige nådige frue. For Eders nådes gode vilje,
gunst og venskab, såvel som Eders stormægtige omsorg, som I gavmildt
har bevist i sagen mellem Eders allerhøjeste højhed og vore stæder i lan
det Preussen og nogle andre hansestæder, takker vi med alle vore kommendatorer højligen, og for eders sundhed og velfærd vil vi gerne bede
til Gud med al flid og glæder os over, at sagen således nådigt er bilagt.

R
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18. oktober 1400

Nr. 404

Fremdeles så takker vi Eders allerhøjeste stormægtighed for Eders pas
gænger og skakspil, hvorved vi såvel som ved andre ting stadigt erkender
al den godhed, som Eders stormægtighed har vist vor storskaffer og ple
jer at vise ham, hvilken godhed og gunst vi aldrig fuldt kan gengælde
Eders allerhøjeste højhed, men vi vil gerne gengælde det med vor bøn.
Givet i Marienburg fredagen før Gallus’ dag1) i året 1400.
1) 16. oktober.

1400. 15. oktober. Marienburg.

403

Højmesteren for den tyske orden beklager over for dronning Margrete, at det
svar, som hendes kansler hr Jakob overbringer hende, ikke kan være hende
behageligt.
Afskrift på tysk i Königsberga rkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling og villig tjeneste o.s.v.
. Allerhøjeste fyrstinde, stormægtige nådige frue. Eders højærværdi
ge nåde lader vi vide, at hr. Jakob, Eders stormægtigheds kansler, per
sonligt har frembragt budskabet i vor og vor kommendators nærvær, på
Eders højheds vegne meddelt os og med al flid fremført ærindet, hvorpå
vi har svaret ham således, som han vel vil underrette Eders nåde om, og
vi beder Eders højværdige stormægtighed, nemlig vor nådige frue, om at
Eders nåde ikke vil tage hverken os eller den fornævnte kansler det svar
ilde op, som han vil bringe Eders stormægtighed, fordi vi på denne tid
ikke kunne byde Eders nåde et mere passende svar, hvor gerne vi end
havde gjort det, og byd, nådige frue, over os som Eders særlige til alle
tider. Givet i Marienburg fredag før Gallus’ dag1) i året 1400.

R

1) 16. oktober.

1400. 18. oktober.

404

Peder Laxmand, ridder, sælger alt sit gods i Sæby til biskop Peder af Roskil
de for blandt andet gods i Bunkeflo i Skåne.
Original i den amamagnaanske samling.

eder, kaldet Laxmand, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evin
delig med Gud.

P
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Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg til den ærværdige fader
og herre i Kristus, Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, med dette brev
har overladt og skødet og frit overgivet i hans hænder mit rørlige og
urørlige gods, alt og hvert enkelt, i Sæby i Volborg herred på Sjælland
med alle dets tilliggender, nemlig agre, enge, skove, græsgange og fiske
vande, vådt og tørt, slet intet undtaget, at besidde med evig ret, og jeg
erkender, at jeg har fået og oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling, nem
lig andet gods i Bunkeflo i Skåne tillige med rede penge efter mit ønske,
således at jeg er stillet tilfreds. Af den grund forpligter jeg mig og mine
arvinger til for foranomtalte hr. Peder, biskop, eller enhver anden hvem
fornævnte hr. biskop tilstår eller vil overlade nævnte gods, at hjemle det
te samme gods og at fri det i overensstemmelse med landets love med
den tilføjelse, at hvis føromtalte gods på grund af mangel ved min hjemling ifølge landets love fravindes oftenævnte hr. biskop eller den, hvem
han har tilstået eller overladt samme, da forpligter jeg mig og mine arvin
ger til fuldt ud at holde dem skadesløse. Til vidnesbyrd herom er mit segl
hængt under dette brev tillige med seglene tilhørende de ærværdige her
rer Peder Lykke, ærkedegn, og Jens Ovesen, kantor i Roskilde, Jens Gyrstinge af As, Ove Steg, væbnere, Jens Nielsen og Peder Nat... ), borgere
i Roskilde. Givet i det Herrens år 1400 på evangelisten sankt Lukas’ dag.
1) sidste 1-2 bogstaver er afslidt i forlægget.

405

1400. 20. oktober. Jonkoping.

Dronning Margrete meddeler Jakob Djdkn af Holm, at hun har forlenet hr
Henrik Brandis med Vandel.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.

406

1400. 23. oktober.

Henrik Friis, rådmand i Flensborg, og hans hustru Elisabeth oplader Ivar
Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet dem efter afdøde Eler Jul i og uden
for Flensborg.
Original på n edertysk i Flensborg.

eg Henrik Friis, rådmand i Flensborg, og min hustru Elisabeth og vore
arvinger erkender og bevidner åbent i dette brev for alle dem, der
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24. oktober 1400

Nr. 407

ser det eller hører det læse, at vi retteligen og redeligen oplader Ivar
Pedersen, som hedder Jul, og hans rette arvinger al den arv og alt det
gods, som er tilfaldet og kan tilfalde os som arv, hvad enten det ligger
inden for Flensborg eller uden for Flensborg, således på vegne af Eler
Jul, hvem Gud være nådig, og jeg, fornævnte Henrik Friis, og min hustru
Elisabeth og vore arvinger skal og vil aldrig mere være den fornævnte
Ivar Jul og hans arvinger noget skyldigt med ord eller gerninger nogen
steder, angående det gods, og vi lover i god tro stadigt og fast at holde det
uden nogen svig og udflugter, som kunne gavne mig, fornævnte Henrik,
og min hustru Elisabeth og vore arvinger og være til skade for den for
nævnte Ivar Jul og hans arvinger. Til sikkert bevis og vidnesbyrd om alle
disse forskrevne punkter, så har jeg, fornævnte Henrik Friis med ja og
med vilje og med velberåd hu ladet mit segl hænge under dette brev, som
er givet og skrevet efter Guds fødsel i året 1400 den næste lørdag efter
den hellige evangelist sankt Lucas’ dag1).
1) 18. oktober.

1400. 24. oktober. Marienburg.

407

Højmesteren for den tyske orden meddeler kong Albrecht af Sverige, at dron
ning Margrete har rejst krav på Gotland, og beder ham, der tidligere har givet
ordenen brev på øen, om endeligt at tage stilling til kravet.
Afskrift på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

edelig anbefaling o.s.v.
Allerhøjeste fyrste, stormægtige nådige herre. Eders højværdige
herlighed skal behage at vide, hvordan vor allerhøjeste nådige frue, dron
ningen af Danmark, nu på denne tid har haft sine udsendinge hos os, for
indstændigt at rykke os og tale om landet Gotland og staden Visby, hvor
dan det hører til Danmarks krone ved arv. Stormægtige nådige herre.
Eders herlighed er vel vidende om, at vi har landet Gotland og staden Vis
by i pant af Eders nåde og Eders stormægtigheds breve derpå, i hvilke det
er nedfældet, hvordan den samme pantsættelse skal udløses fra os og vor
orden af Eders herlighed, hvilket ikke hidtil er sket, selv om vi har ventet
på den samme udløsning i år og dag, hvorfor Eders nåde er blevet rykket
indstændigt, både med vor frue dronningen af Danmarks breve og med
vore. Derfor beder vi, allerhøjeste stormægtighed som vor særlige herre,
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ydmygt og oprigtigt om, at Eders højbårenhed endelig behager at udløse
det fornævnte land og staden for os og vor orden efter fremvisning af
Eders herligheds breve, givet til os derpå, så at vi ikke fremover behøver
søge om det, hvilket vi gerne ville gøre os fortjent til af Eders nåde, og vi
beder Eders herlighed om at skrive os et svar derpå tilbage. Givet i
Marienburg søndag før Simon og Judas’ dag1) i året 1400.
1) 28. oktober.

408

1400. 24. oktober. Marienburg.

Højmesteren for den tyske orden meddeler hertug Johan 4. af Mecklenburg,
at dronning Margrete har rejst krav på Gotland, og opfordrer ham til at til
skynde sin fætter, kong Albrecht af Sverige, til endeligt at tage stilling til dette
krav.
Afskrift på tysk i Konigsbergarkivet (nu i Berlin).

plyste fyrste stormægtige herre1), behag at vide, hvordan den aller
højeste vor nådige frue, dronningen af Danmark, nu på denne tid
har haft sine sendebude hos os for indstændigt at rykke os angående lan
det Gotland og staden Visby, idet hun hævder, at det ved arv tilhører
Danmarks krone. Oplyste stormægtige herre, Eders herlighed ved visse
lig, at den allerhøjeste vor nådige herre, kongen af Sverige, Eders herlig
heds fætter, sammen med Eders stormægtighed har pantsat landet
Gotland og staden Visby til os og vor orden og har givet os hans herlig
heds breve2) derpå med fuldmagt til at udløse denne samme pantsæt
ning, hvilket hidtil ikke er sket, selv om vi år og dag har bedt om det og
dertil indstændigt har rykket den fornævnte herre konge, Eders herlig
heds fætter, både med vor frue, dronningen af Danmarks og med vore
breve3). Derfor beder vi med flid Eders stormægtighed om, indstændigt
at rykke den fornævnte vor herre og Eders fætter og behage at foranle
dige ham til, at han vil overholde sine breve2), i hvilke Eders stormæg
tighed har skrevet med, og behage at udløse pantsættelsen efter brevets2)
ordlyd, så at vi ikke fremover skal rykke og ansøge, hvilket vi gerne vil
være Eders højværdighed skyldige. Givet i Marienburg søndag før Simon
og Judas’ dag4) i år 1400, og vi beder Eders herlighed om at skrive os et
svar derpå.

O

1) adressaten fremgår af afskriftens overskr. HertugJohan af Mecklenburg. - 2) et kendes,
jf. nr. 66. - 3) jf. nrr. 113, 128, 248. 278, 318 og 362. - 4) 28. oktober.
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28. oktober 1400

1400. 24. oktober. Marienburg.

Nr. 410

409

Højmesteren for den tyske orden meddeler Rostock og Wismar og de ti ridde
re, der har stillet sikkerhed, at dronning Margrete har rejst krav på Gotland,
og beder dem om at formane kong Albrecht af Sverige til endeligt at tage stil
ling til sagen.
Afskrift på tysk i Kåni^sber^arkivet (nu i Berlin).

rede kære venner1).
Vid, at vor allerhøjeste nådige frue dronningen af Danmark nu
har haft sine sendebude hos os for alvorligt at rykke os angående landet
Gotland og staden Visby og tale om, hvorledes det ved arv hører til Dan
marks krone. Kære venner. I er vel bekendt med, hvordan landet og sta
den af den allerhøjeste herre konge af Sverige er pantsat til Eders herre,
og at han har givet breve2) på, at han vil udløse den samme pantsættelse
for enhver, hvilket ikke hidtil er sket, selv om vi år og dag har ventet på
den samme udløsning, hvorfor den fornævnte allerhøjeste herre konge,
Eders herre, både med vor frue dronningens breve3) fra Danmark og
også med vore indstændigt er blevet rykket, hvorfor vi venligt beder om,
at I, kære venner, indstændigt rykker den fornævnte Eders herre, kongen
af Sverige, og foranlediger, at han overholder sit forseglede brev2) og
udløser og befrier landet Gotland og staden Visby efter sit brevs indhold,
så at vi ikke behøver rykke mere derfor, hvilket vi, kære venner, gerne vil
være Eder og Eders (tjenere) skyldige. Givet i Marienburg på søndagen
før Simon et Judas dag4) i året 1400.

Æ

1) adressaten fremgår af afskriftens overskrift Til stædeme Rostock og Wismar og li riddere,
der har bekræftet og beseglet med de nødvendige ændringer. - 2) et kendes, jf. nr. 66. - 3) jf. nrr.
113, 128, 248, 278, 318 og 362 - 4) 28. oktober.

1400. 28. oktober.

410

Biskop Peder af Roskilde skøder magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde,
alt det gods i Store-Karleby, der tilhører bispebordet, til dennes kannikkepræbende Valby som vederlag for gods i Store-Valby og Himmelev.
Original i den arnamagnæanske samling.

eder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hil
sen evindelig med Gud.

P
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I skal vide, at vi med vort elskede kapitels råd og samtykke til den
hæderværdige mand magister Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, med
dette brev har skødet og frit overdraget alt det gods i Store-Karleby i Volborg herred, som hører til vort biskoppelige bord, nemlig nogle gårde,
til hvilke der ligger fem bol jord med deres gårdsædegårde, såvel øde
som bebyggede, af hvilke der for tiden gives atten pund korn i årlig afgift,
med alle tilliggender til samme gods og gårde, nemlig agre, enge, græs
gange, fiskevande, vandledninger, intet undtaget, tørt eller vådt, med
hvilket navn det end betegnes, til hans kannikkepræbende, som nu
blandt de femten større præbender kaldes præbenden Valby, at besidde
til evig tid, til vederlag for fire gårde i Store-Valby i Sømme herred, til
hvilke der ligger to bol jord, af hvilke der gives otte pund korn i årlig
afgift, fremdeles for to gårde i Himmelev i samme herred, til hvilke der
ligger et bol og en fjerding jord, på hvilken Niels Jensen og Jakob Mad
sen bor, og som for tiden giver 7 1/2 pund korn, fremdeles for en gård i
Herringløse, til hvilken der ligger tre fjerding jord, på hvilken en Eskil nu
bor, og som giver tre pund korn, hvilke samme magister Peder Lykke,
ærkedegn i Roskilde, nylig havde skødet os og vore efterfølgere i samme
bispedømme med sit åbne brev1) at besidde med evig ret. Yderligere for
pligter vi os og vore efterfølgere i nævnte Roskilde bispedømme til uigen
kaldeligt at overholde dette mageskifte, der således som ovenfor nævnt
har fundet sted med vort kapitels råd og samtykke. Til vidnesbyrd og
fastere sikkerhed for dette mageskifte er vort segl tillige med vort for
nævnte elskede kapitels segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens
år 1400 på apostlene Simons og Judas’ dag.
1) jf. nr. 411.

411

1400. [Omkr. 28. oktober]1).

Ærkedegnen Peder Lykke mageskifter gods i Store-Valby, Himmelev og Her
ringløse til biskop Peder i Roskilde mod at få gods i Store-Karleby.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570)

ageskiftebrev, opsat mellem Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, og
biskop Peder, således at biskop Peder skal have gods i Store-Valby,
i Himmelev og Herringløse og derfor udlægge gods i Store-Karleby til
hans kannikkedømme. Givet 1400.

M

1) angående dateringen, jf. nr. 410.
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[9. november 1400-8. november 1401]

1400. 1. november. Rom.

Nr. 414

412

Franciscus, det apostoliske sædes protonotar, pavens nevø, beder alle herrer,
alle bysamfund og officialer om at tillade Johannes de Lode, ridder, at rejse til
sit hjemland, og ikke vække uro om Mauro P. Aethiopem, som han fører

til Danmarks såre berømmelige konge.
Afskrifter i Hiarns Colledanea.

1400. 1. november. København.

413

Mester Peder Frunt bemyndiger sin hustru Vibe til at handle med et hus i
Rostock efter forgodtbefindende.
Original på nedertysk i Rostock.

eg mester Peder erkender åbent for alle kristne troende folk, som ser
og hører dette nærværende åbne brev læse, at jeg i levende live og
ved mine sansers og min fornufts redelige brug, giver min hustru, Vibe,
fuldmagt til at gøre og lade med det hus, der står i Rostock, ligesom hvis
jeg selv var der eller gjorde det, og fremdeles har jeg, fornævnte mester
Peder Frunt, og mine arvinger ikke mere at påtale eller sige. Til sandhed
angående denne sag og dette nærværende åbne brev så har jeg, fornævn
te Peder Frunt, vitterligt ladet mit segl hænge under dette brev. Og frem
deles så har jeg, Herman Kruse, borgmester i København, og Oluf Tulesen, borger i samme stad, vitterligt til vidnesbyrd også ladet vore segl hæn
ge under dette brev, som er givet og skrevet og beseglet i København efter
Guds fødsel år 1400 på mandagen, hvor man går med helgenerne1).

J

1) dvs. allehelgensdag.

[1400. 9. november - 1401 8. november]1).
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Pave Bonifacius 9. pålægger skatmesteren ved kirken i Lübeck at reservere et,
to, tre eller flere kirkelige beneficier ved kirkerne i Bremen, Lübeck, Schwerin og
Slesvig for Magnus Brasche, gejstlig i Bremen stift.
Afskrift i de pavelige kopi bøger.

onifacius, o.s.v. til sin elskede søn skatmesteren ved kirken i Lübeck
hilsen o.s.v.
Vi anser det for sømmeligt (----- )2) anbefaler dertil. Da vi altså ønsker
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at omfatte vor elskede søn Magnus Brasche, gejstlig i Bremen stift, der,
som han forsikrer, går i sin alders tyvende år eller deromkring, og som er
mangfoldigt anbefalet til os for sit liv, sin vandel i ærbarhed og gode
sæder og sin retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, med nådig
gunst i betragtning heraf, pålægger vi Dig, gode søn, ved apostolisk brev,
at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder, at samme
Magnus læser godt, analyserer godt, synger godt og taler latin på passen
de måde og i øvrigt er egnet til at opnå et beneficium med sjælesorg, eller
selv om denne Magnus ikke skulle synge godt (------ )2) lærer at synge
godt, med alle rettigheder og tilbehør med vor myndighed for Din rådig
hed skal reservere et eller to eller tre eller flere kirkelige beneficier, selv
om dette ene eller et eller andet af de to eller tre eller flere er forbundet
med sjælesorg eller er en dignitet eller et personat eller officium ved
ærkebispe- eller dom- eller kollegiatkirken, og denne dignitet er den
største efter den biskoppelige ved ærkebispe- eller domkirken eller den
vigtigste ved kollegiatkirken, og man ved valg plejer at antages til den
eller det, og alle deres afkastninger, afgifter og indkomster ikke oversti
ger en årlig værdi af 60 mark lødigt sølv ifølge indtægtsangivelsen3), og
hvortil hvilken eller hvilke som helst i fællesskab eller hver for sig har
overdragelses-, provisions-, præsentations-, valg- eller al anden rådigheds
ret, selv om nogle af disse beneficier måtte være kanonikater og større
præbender ved kirkerne i Bremen, Lübeck, Schwerin og Slesvig, i hvilke
der vides at være større, middelstore og mindre præbender, hørende til
koret og ikke til koret, til kapitlet og ikke til kapitlet, og udskilte præben
der4), hvis et sådant eller sådanne for tiden er ledigt eller ledige i slæ
derne og stifterne Bremen, Lübeck og Schwerin og Slesvig, eller når det
bliver ledigt, eller de på én gang eller efter hinanden bliver ledige, og
nævnte Magnus personligt eller ved sin dertil lovformeligt indsatte
befuldmægtigede inden en måneds forløb, efter at han eller samme
befuldmægtigede har fået kendskab til dets eller deres ledighed, beslut
ter at godtage det eller dem, at overdrage ham efter denne godtagelse.
Du skal strengt forbyde vore ærværdige brødre, ærkebiskoppen af Bre
men og biskopperne af Lübeck, Schwerin og Slesvig og vore elskede søn
ner kapitlerne ved nævnte kirker i Bremen, Lübeck, Schwerin og Slesvig
og den ene eller de andre kirker, i hvilke dette beneficium eller disse
beneficier muligvis måtte være, og den eller dem, under hvem overdra
gelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al anden rådighed
over dette eller disse beneficier i fællesskab eller hver for sig hører, at dri-
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ste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe
bestemmelse om dette beneficium eller disse beneficier, undtagen efter
at have bragt i sikker erfaring, at denne fornævnte Magnus eller for
nævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage det eller dem, og Du
skal lige så vel efter fornævnte godtagelse med fornævnte myndighed
med alle ovennævnte rettigheder og tilbehør overdrage og anvise samme
Magnus dette beneficium eller disse beneficier, som Du reserverer, hvis
det eller de som fornævnt for tiden er ledige, eller når de er ledige eller
på én gang eller efter hinanden er ledige. Du skal personligt eller ved en
eller flere andre indføre samme Magnus eller hans befuldmægtigede i
hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte beneficium eller beneficier og
deres omtalte rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen,
og sørge for at denne Magnus eller nævnte befuldmægtigede for ham,
som det er skik, antages til dette beneficium eller disse beneficier og, at
der fuldt ud (----- )2) oppebørsler af dette beneficium eller disse benefi
cier, idet Du (
)2), uanset alle herimod stridende apostoliske og vore
bestemmelser og forordninger samt bestemmelser og sædvaner ved
nævnte kirker i Bremen, Lübeck, Schwerin og Slesvig eller den ene eller
de andre kirker, i hvilken eller hvilke dette beneficium eller disse benefi
cier muligvis måtte være, og især dem, i hvilke der siges at være fastsat i
samme kirker eller en eller anden af samme, at ingen sammesteds kan
opnå en større eller middelstor præbende, medmindre han trin for trin
og ved valg forfremmes fra en mindre til en middelstor og fra en mid
delstor præbende til en større præbende, (og) at ingen sammesteds kan
have en dignitet, et personat eller officium, medmindre han virkeligt er
kannik med præbende ved samme kirker, selv om de (------ )2) de skal
have på dette eller andre kirkelige beneficier i de egne har fået særligt
eller almindeligt brev af (------ )2). Det er nemlig vor vilje, at han med
hensyn til opnåelse af dette beneficium eller disse beneficier skal fore
trækkes for alle disse, der ligeledes med vor myndighed har ventebrev på
dette beneficium eller disse beneficier ligeledes med en lignende eller
ikke lignende eller enhver anden særlig foretrækkelse i almindelighed
eller særdeleshed, ligeledes under enhver fuldmagts anden ordlyd eller
udtryksmåde, der ligeledes er tilstået eller bliver tilstået nogen som helst
eller alle på grund af de foresattes bønner, ligeledes frem for dem, hvem
vi muligvis har tilstået eller bevilget eller måtte tilstå eller bevilge, at
nådesbevisninger om ventebrev med særlig foretrækkelse, der er tilstået
eller skal tilstås en eller anden eller nogle, ikke skal være dem til skade,
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og selv om der i dette brev ord til andet skal finde fuldstændig og tydelig
omtale sted af denne fuldmagt, disse foresattes bønner, tilståelser og
bevillinger og alt andet og af disse personers egne navne og tilnavne dog med undtagelse af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kir
kes kardinaler og vore elskede sønner vor husstand og vedvarende bord
fæller, der virkeligt tjener os ved bordet -, uanset alle apostoliske bestem
melser, erklæringer og forordninger og især den erklæring, der er
udstedt af os, nemlig at nådesbevisninger om ventebreve, der er tilstået
eller i fremtiden skal tilstås nogle af os, ikke skal være til skade for andre,
der først har lignende nådesbevisninger med et lignende forbehold, og
som, hvad angår dato, går forud for dem, men at disse nådesbevisninger
i overensstemmelse med datoens rækkefølge skulle og skal have deres
virkning ligeledes hvad angår disse forbehold, således at den første med
hensyn til dato skal have fortrinsret for de øvrige til at opnå nådesbevisning, og uanset alt andet herimod stridende, men at der ikke derved må
gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre beneficier. Thi
vi kasserer, ugyldiggør, annulerer i kraft af dette brev de reservationer,
udpegelser, provisioner, tilståelser, nådesbevisninger og alle befalinger,
lignende eller ikke lignende, med forbehold om “foretrækkes”, fortrins
ret eller bevilling og fordel af enhver art, der er foretaget eller i fremti
den skal foretages af os eller med vor eller vore breves myndighed med
hensyn til disse beneficier til skade for denne nådesbevisning ligeledes
under enhver udtryksmåde til fordel for nogen som helst person eller
nogle personer som helst, af hvad grad, stilling, stand og fornemhed de
end er, og alt hvad der derefter fulgte eller skulle følge, for så vidt det
modarbejder denne nådesbevisning, og vi erklærer det uden styrke eller
betydning, idet vi fra nu af erklærer det ugyldigt og magtesløst, om nogen
med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle
forsøge at handle anderledes i denne sag; (Din overdragelse gælder end
videre), uanset om samme ærkebiskop, biskopper og kapitler eller hvilke
som helst (------)2) bandlysning, og at dette eller andre kirkelige benefi
cier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provisi
on, præsentation, valg eller al anden (------ )2) særlig omtale sted; (Din
overdragelse gælder også), hvis fornævnte Magnus ikke har været til ste
de for at aflægge den sædvanlige ed eller de sædvanlige eder på at ville
overholde den kirkes eller de kirkers bestemmelser og sædvaner, i hvil
ken eller hvilke dette beneficium eller disse beneficier muligvis måtte
befinde sig, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget
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aflægge den og, når han kommer til denne kirke eller disse kirker, gør det
i egen person, eller (uanset) at nævnte Magnus lider af en mangel ved sin
alder, da han som fornævnt befinder sig i sin alders tyvende år eller der
omkring. Thi vi giver med apostolisk myndighed i kraft af dette brev af en
særlig nåde samme Magnus dispensation til, at han frit kan modtage og,
så længe han lever, beholde et beneficium eller to beneficier med sjæle
sorg, der ligeledes er uforenelige, hvis de i kraft af dette brev eller i øvrigt
overdrages ham på kanonisk vis, og bytte dem og ethvert af dem på én
gang eller efter hinanden, så ofte han ønsker, for et andet beneficium
eller andre beneficier, lignende eller ikke lignende, blot to uforenelige,
uanset denne mangel ved alderen og det almindelige konciliums og alle
andre apostoliske bestemmelser samt fornævnte forordninger og sædva
ner, der strider herimod, forudsat, at disse beneficier med sjælesorg ikke
berøves tilbørlig tjeneste, og sjælesorgen, der er forbundet med dem, på
ingen måde forsømmes, og at nævnte Magnus, så snart han når den
lovformelige alder, sørger for at blive forfremmet til de grader, som dette
beneficium kræver, til de tidspunkter, der er fastsat af retten, eller ligele
des den nådesbevisning om ventebrev og det, der i sin tid blev foretaget
for ham, hvortil vor ærværdige broder biskoppen af Lübeck og vore elske
de sønner provsten, dekanen og kapitlet og kannikkerne enkeltvis ved for
nævnte kirke har overdragelsesretten, selv om det måtte være et kanonikat og en større præbende. Vi vil desuden og erklærer ifølge vor sikre
viden, at dette brev, hvis denne eller lignende nådesbevisninger, der er
udvist eller skal udvises af os, i almindelighed eller i særdeleshed eller på
enhver anden måde muligvis skulle blive tilbagekaldt, førend de opnåede
deres tilbørlige virkning, på ingen måde skal indbefattes under denne til
bagekaldelse, men derefter med hensyn til hele sin virkning skal forblive
i sin urokkelige styrke, som om denne tilbagekaldelse på ingen måde
udgik fra os, idet vi udfylder enhver tilsnigelse og fradragelse og alle
mangler, hvis der findes nogle ved samme. Thi hvis man finder nævnte
Magnus egnet hertil (------ )2) på dette brevs udstedelsesdag ved en truf
fen afgørelse særligt havde ladet dette beneficium eller disse beneficier
reservere for apostolisk rådighed, hvis et sådant eller sådanne da var ledi
ge, eller når det blev ledigt eller på én gang eller efter hinanden var ledi
ge, og nævnte Magnus som fornævnt ville godtage dem, at overdrage sam
me Magnus efter fornævnte godtagelse. Givet.....l)
1) dateringen er ikke indført i registrene, men da brevet står blandt brevene fra 12. pon
tifikatsår. må det dateres hertil, d. v. s. tidsrummet 1400 9. november-1401 8. november.
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1400. 10. november.

Gotstav Hillegerdsson og hans hustru Elene, datter afJon Tjavason, sælger
deres gods i Lonshult til ridderen hr. Abraham Brodersen.
Original på svensk i det svenske rigsarkiv.

eg Gotstav Hillegerdsson og Elene, Jon Tjåvasons datter, som er hans
hustru, hilser alle dem, der hører eller ser dette brev, evindelig med
Gud.
Det skal være vitterligt for alle, såvel fremtidige som nulevende, at vi
med dette vort åbne brev erkender, at vi med god vilje og alles samtykke
til den velbyrdige mand hr. Abraham Brodersen, ridder, fra os og vore
arvinger har skødet, opladt og afhændet vort gods i Sunnerbo i Pjåtteryd
sogn i Lonshult ind under hr. Abraham Brodersen og hans arvinger til
evindelig ejendom med alle tilliggender til det fornævnte gods, som er
med ager, eng, fiskevand, almindingskov, inden og uden for gærde, nær
ved og fjernt fra by, intet undtaget, som har hørt dertil indtil denne dag.
Og vi vedkender os, at fornævnte hr. Abraham Brodersen aldeles fuld
stændigt har handlet efter vort samtykke for det fornævnte gods, således
at vi venskabeligt er tilfredse. Fremdeles forpligter vi os og vore arvinger
over for fornævnte hr. Abraham Brodersen og hans arvinger til at fri og
frigøre hele det fornævnte gods Lonshult med alt dette gods’ tilliggender
og gøre hjemmel for alt, som lands lov påbyder. Skulle det også gå såle
des, at dette gods eller denne gård Lonshult på nogen måde fragik hr.
Abraham med rette eller med lands lov, da forpligter vi os og vore arvin
ger til at give fornævnte hr. Abraham Brodersen eller hans arvinger fem
tønder smør som erstatning uden nogen som helst indsigelse. Til yderli
gere sikkerhed og bedre bevis og vished da beder vi om de gode mænds
segl, som er hr. Mathias i Vittaryd, hr. Eskil i Hamneda og Peter Ingolfsson, herredsfoged i Sunnerbo, at de hænger deres segl under dette brev
til vidnesbyrd. Skrevet i det Herrens år 1400 dagen før biskoppen og
bekenderen sankt Mortens dag1).

J

1) 11. november.
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Abraham Brodersen, ridder, oplader Ronnas i Agunnaryd sogn til Elene
Ingemarsdotter som vederlagfor gods i Fridene samt 200 mark svensk.
Original på dansk i det svenske rigsarkiv.

eg Abraham Brodersen, ridder, erkender med dette mit åbne brev, at
jeg til den hæderlige kvinde hustru Elene Ingemarsdotter har skødet
og opladt mit gods, som er Ronnas i Agunnaryd sogn, - alt, hvad jeg har
i samme Ronnas - med alt dets tilliggende, intet undtaget, fra mig og
mine arvinger, under fornævnte hustru Elene og hendes arvinger til
evindelig eje, og dertil har jeg betalt fornævnte hustru Elene 200 svenske
mark i rede penge på sådan måde, at både det fornævnte gods Ronnas
og ligeledes de 200 svenske mark i rede penge som fornævnt har jeg
betalt fornævnte hustru Elene for det gods, hun skødede og oplod mig i
Fridene sogn, som det brev1) viser, hun har givet mig derpå. Fremdeles
forpligter jeg mig og mine arvinger til at fri og frigøre og hjemle hustru
Elene og hendes arvinger alt det fornævnte gods Ronnas for alle, således
som lands lov påbyder. Fragår noget af det fornævnte gods Ronnas
hustru Elene eller hendes arvinger ifølge noget lands ret på grund af min
hjemmel, da skal jeg give hende eller hendes arvinger lige så godt gods
til erstatning som det, der fragår hende eller dem, ifølge lands ret som
fornævnt. Til yderligere sikkerhed for alle disse forskrevne stykker har jeg
Abraham Brodersen, fornævnte ridder, med vilje og vidende hængt mit
segl under dette brev, og jeg beder Peder Ingjaldsen, Svend Torgersen og
Peder Bosen om, at de hænger deres segl med herunder til vidnesbyrd.
Givet i det Herrens år 1400 dagen før mortensdag2).

J

1) jf. nr. 417. -2) 11. november.

1400. [Omkr. 10. november]1).

417

Erik Turesons og hans hustru Elene Ingemarsdotters brev, hvorved de skøder
deres gods i Våstergotland til hr. Abraham Brodersen.
Registratur i det svenske rigsarkiv.

t brev af Erik Tureson og hans hustru Elene Ingemarsdotter, at de
skøder hr. Abraham deres gods i Våstergotland, som først er fire går
de i Fridene, en gård i Kattorp, en gård i Kullabo, en gård i Kantebo, en
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gård i Tjustorp, en gård i Rosand og en mølle i fornævnte Fridene. Givet
1400.
1) brevet er antagelig udstedt i forbindelse med mageskiftet beskrevet i forrige nr.

1400. 11. november. Lübeck.

418

Johan og Peter v. Tisenhusen sælger med samtykke af hertug Gerhard 6. af
Slesvig landsbyen og godset Kelshagen til Fromhold Warendorp.
Afskrift på nedertysk i Slesvig.

1400. 11. november. Plon.

419

Hertug Gerhard 6. af Slesvig, greve af Holsten, stadfresterJohan og Peter v.
Tisenhusens salg af landsbyen Kelshagen til Fromhold Warendorp.
Afskrift på nedertysk i Slesvig.
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1400. 15. november. Malmø byting.

Tingsvidne af Malmø byting om, at Hans Selin, bymand sammesteds, har
solgt en stenbod med stenkælder til kapitlet i Lund.
Afskrift i Lundebogen.

ent Gødesen, foged i Malmø, Niels Vinter, Jens Brun, rådmænd,Jens
Esbernsen, Knop, Svend Kul, Trued Truedsen og Henrik Teglslager,
bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Alle skal vide, at i det Herrens år 1400 mandagen næst efter mortens
dag1) fremstod den gode mand Hans Selin, vor medbymand, på vort
byting i Malmø i vor nærværelse og erkendte sammesteds, at han til det
ærværdige Lundekapitel havde solgt en stenbod med stenkælder, i hvil
ke han for tiden personligt bor, og at han af samme ærværdige Lunde
kapitel havde oppebåret fuld og hel betaling for samme. Denne stenbod
med kælder skødede nævnte Hans Selin til den ærværdige mand, hr. Fol
kvin, provst i Lund, der da var til stede, på fornævnte ærværdige Lunde
kapitels vegne og overgav dem i hans skød, idet han til ovennævnte Lun-
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de kapitel overførte al ret og ejendomsret i nævnte stenbod og kælder,
som på noget tidspunkt kunne tilkomme ham eller hans hustru Johanne
eller deres arvinger, at besidde evindeligt. Hvad vi har set og hørt, dette
stadfæster vi med vore segls vidnesbyrd. Givet år, dag og sted som oven
for.
1)11. november.

1400. 18. november.

421

Jens Tygesen Rolse, væbner, overdrager sit øde gods i Skibinge til Roskilde
sankt Agnete kloster.
Original i rigsarkivet.

ens Tygesen kaldet Rolse, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen
evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg med dette brev erkender, at jeg til sankt Agnete klo
ster i Roskilde i sandhed har overdraget, skødet og overgivet mit nu øde
gods i Skibinge i Bårse herred, der omfatter fire ørtug jord i skyldjord,
hvilket gods Jakob Ram har i forpagtning fra mig, med alle dets tillig
gender, efter min og min elskede hustru Geses død til bod og frelse for
vore og vore forældres sjæle, at besidde med evig ret. Jeg forpligter der
for mig og mine arvinger til for samme kloster at hjemle, at frigøre og fri
fornævnte gods fra krav og indsigelse fra hvem som helst. Til vidnesbyrd
herom er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de
velbyrdige mænd, nemlig hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Esbern Tygesen
kaldet Rolse, væbner, min broder. Givet i det Herrens år 1400 ottende
dagen efter mortensdag.

J

1400. 19. november. S. Pietro i Rom.

422

Pave Bonifacius 9. overdragerJohan Nagel, gejstlig i Bremen, sognekirken i
o
Astrup.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, o.s.v. til sin elskede søn Johan Nagel, gejstlig i Bre
men, hilsen og apostolisk velsignelse.
Dit liv, (----- ) nådig gavmildhed. Da vi jo i sin tid reserverede alle kir-
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kelige beneficier med eller uden sjælesorg, der da var ledige ved det apo
stoliske sæde og i fremtiden ville blive ledige, for vor overdragelse og
rådighed, erklærede vi det fra da af ugyldigt og magtesløst, om nogen
med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle
forsøge at handle anderledes i denne sag. Da derfor senere sognekirken
i Åstrup, Slesvig stift, som fordum Sigfred, sognepræst ved denne kirke,
besad, mens han levede, blev ledig ved samme sæde ved denne Sigfreds
død, han, som afgik ved døden ved dette sæde, og for tiden er ledig, og
da ingen uden os denne gang har kunnet eller kan træffe bestemmelse
om den, idet ovennævnte reservering og erklæring lægger sig hindrende
i vejen, og da vi ønsker at vise Dig særlig nåde i betragtning af Dine for
nævnte fortjenester, overdrager vi Dig med apostolisk myndighed for
nævnte kirke, hvis afkastninger, afgifter og indkomster, som Du forsikrer,
ikke overstiger en årlig værdi af ti mark lødigt sølv ifølge den almindeli
ge indtægtsangivelse2), med alle dens rettigheder og tilbehør og ligeledes
giver Dig den ved provision, hvad enten den er ledig som fornævnt eller
i øvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller
ved opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med apo
stolisk myndighed, eller ved vor forgænger - salig ihukommelse - pave
Johannes 22.s bestemmelse, som begynder: Forbandelsesværdig3), eller
ved at denne Sigfred eller denne person ligeledes af egen drift frivilligt
har givet afkald på den i nærværelse af en notar og vidner i fornævnte
romerske kurie eller uden for den, selv om den har været ledig så lang
tid, at dens overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser4) på
lovformelig vis er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller denne kirke i
almindelighed, fordi den, der besad den, efter nævnte sædes vilje skulle
afstå den ved et eller andet udfald, eller i øvrigt særligt er reserveret for
apostolisk rådighed, og der om den mellem nogle svæver eller er en uaf
gjort strid i det apostoliske palads, hvis stilling det er vor vilje, skal anses
for udtrykt med dette brev, og nævnte Sigfred eller denne person har
været fornævnte sædes kapellan, nuntius, notar, auditør eller official i
øvrigt eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og indkomster,
der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste ved samme sæde eller
hos en eller anden af vore ærværdige brødre, den hellige romerske kir
kes kardinaler, eller har været tilhænger af Robertus - fordømmelig ihu
kommelse - fordum kardinalpresbyter af basilika SS. XII Apostoli, den
gang modpave, som i forbryderisk forvovenhed dristede sig til at kalde
sig Clemens 7., eller af andre, der er fordømt ved apostoliske processer.
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Vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig selv, om
nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom
hidtil har forsøgt eller i fremtiden skulle forsøge at handle anderledes i
denne sag, uanset såvel vor forgænger - from ihukommelse - pave Bonifacius 8.s1) som alle andre herimod stridende apostoliske bestemmelser,
eller uanset om nogen med hensyn til provisioner, de skal have på dette
eller andre kirkelige beneficier i de egne har fået særligt eller alminde
ligt brev af nævnte sæde (----- )!). Det er nemlig vor vilje, at Du med hen
syn til opnåelse af denne kirke skal foretrækkes for alle disse, men at der
ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre
beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om vor ærværdi
ge broder biskoppen af Slesvig eller hvilke som helst andre (------ /)
særlig omtale sted. Intet menneske (------ /), reservations- og viljesbrev
eller (------ )!) vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 19. november i vort
tolvte pontifikatsår.
1) for de forkortede formler se nr. 266. - 2) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 3) jf. DRB. Il
10 nr. 161 note 2. - 4) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1.-5) c. 6 in VIto de rescriptis I 3 (Fried
berg II 939).

1400. 19. november. S. Pietro i Rom.

423

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Melfi og provsterne ved kirkerne i
Lübeck og Ratzeburg at indføre Johan Nagel, gejstlig i Bremen, i sognekirken
o
i Astrup.
Afskrift i de pavelige kopi bøger.

å lignende måde1). Bonifacius, o.s.v. til sin ærværdige broder biskop
pen af Melfi og til sine elskede sønner provsterne ved kirkerne i
Lübeck og Ratzeburg hilsen og apostolisk velsignelse.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Johan
Nagel, gejstlig i Bremen, anbefales til os ved troværdige mænds o.s.v.1)
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 indfører fornævnte Johan eller hans befuldmægtigede i
hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kirke og dens omtalte rettig
heder og tilbehør og forsvarer ham efter indførelsen, idet enhver besid
der er fjernet derfra, og sørger for, at der fuldt ud (------)2) oppebørsler
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af denne kirke, uanset alt det ovenfor anførte, eller (uanset) om for
nævnte biskop af Slesvig eller hvilke som helst andre (----- )2). Givet ved
S. Pietro i Rom den 19. november i vort tolvte pontifikatsår.
1) jf. nr. 422. - 2) for de forkortede formler se nr. 267.
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1400. 22. november.

Ulrik van Pentze, ridder, og hans søn, Ulrik, væbner, kvitterer hertug Ger
hard 6. af Slesvigfor modtagelsen af2200 mark.
Original på nedertysk i Slesvig.

or alle dem, hvem dette nærværende skrift kommer i hænde.
Vi Ulrik van Pentze, ridder, og Ulrik van Pentze, søn af den for
nævnte hr. Ulrik, væbner, erkender og bevidner åbent, at de 2200 mark i
lybsk mønt, som den højeste fyrste, hertug Gerhard af Slesvig, greve af
Holsten, af Stormarn og af Schauenburg, og hans medlovere var os plig
tige og skyldige, og hvorpå de havde givet os deres åbne brev1), er udre
det og betalt med tak og til fuld tilfredshed på deres vegne af den ærlige
mand, hr. Henrik Westhof, borgmester i staden Lübeck, således at vi
erklærer den fornævnte højeste fyrste, hertug Gerhard af Slesvig, greve af
Holsten, af Stormarn og af Schauenburg, og hans medlovere kvit og ledig
og fri for os og for vore arvinger og takker for, at de har udredt og betalt
de fornævnte 2200 mark til vor tilfredshed og efter vor vilje. Til vidnes
byrd herpå har vi med vilje og vidende hængt vort segl under dette brev.
Skrevet i Guds år 1400 mandag før sankt Katharinas dag2).

F

1) kendes ikke. - 2) 25. november.
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1400. 26. november.

Anders Olufsen Lunge af Næsby skøder biskop Peder af Roskilde alt sit gods
i Allindemagle som vederlag for biskoppens gods i Næsby og Engelstofte.
Original i rigsarkivet.

A nders Olufsen kaldet Lunge af Næsby, ridder, til alle, der ser dette
1JL brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at jeg med dette brev har skødet og til hans hånd frit over
givet alt mit fædrene gods til den ærværdige fader i Kristus og herre, hr.
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Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, i Allindemagle i Ringsted herred,
nemlig tre gårde, af hvilke en Hemming Mogensen bor på den ene, hvor
til der ligger tyve ørtug skyldjord, en Jens Skrædder på den anden, hvor
til der også ligger tyve ørtug skyldjord, men en Peder Jakobsen på den
tredje, hvortil der ligger seksten ørtug skyldjord, tillige med alle tillig
gender til fornævnte gods, nemlig gårdsæder, agre, enge, græsgange,
fiskevande, skove, intet undtaget, tørt og vådt, med hvilket navn de end
betegnes, at besidde med evig ret, til vederlag for gods i Næsby i Tybjerg
herred, nemlig seks gårde, af hvilke en Jens Ebbesen bor på den første,
og som giver fire pund korn årligt i afgift, Niels Pedersen på den anden,
og som giver to og et halvt pund, Peder Nielsen på den tredje, og som
giver to og et halvt pund, Peder Disk på den fjerde, og som giver to pund,
Jens Fisker på den femte, og som giver et pund, Lars Jensen på den sjet
te, og som giver to pund, fremdeles for tre gårde i Engelstofte i Næsby
sogn i samme herred, af hvilke Niels Jensen bor på den første, og som
giver en øre korn, Jens Bosen på den anden, og som giver en øre korn,
Troels på den tredje, og som giver et pund korn, hvilke gårde samme hr.
biskoppen af Roskilde havde tilskødet mig til evig besiddelse, således som
det fuldstændigt indeholdes i det brev1), han derom har givet mig. Yder
mere forpligter jeg mig og mine arvinger urokkeligt med dette brev til
uigenkaldeligt at overholde dette mageskifte af gods med min fornævnte
herre biskoppen og hans arvinger eller over for den eller dem, til hvem
omtalte hr. biskoppen af Roskilde vil tilstå fornævnte gods i Allindemag
le. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev tillige med
segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Peder Basse af Tybjerg,
Johan Olufsen af Søholm, Peder Finkenoge af Grimstrup og Jens Olufsen af Gundestrup, min elskede broder, riddere, Jens Gyrstinge og Ove
Steg, væbnere. Givet i det Herrens år 1400 dagen efter jomfruen sankt
Katarinas dag.
1) kendes ikke.

1400. 30. november. Vadstena.

426

Hr. Sten Boson, hans hustru Ingeborg Karlsdatter og deres medarvinger sæl
ger og oplader til dronning Margrete al den arv, som tilkom fru Gertrud Gertsdatter efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, og som ved hendes død var tilfaldet
dem.
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Original på dansk i rigsarkivet.

eg Sten Boson, ridder, og jeg Ingeborg Karlsdatter, fornævnte hr.
Stens hustru, jeg Niels Eriksen, væbner, og jeg Margrete Jonsdatter,
fornævnte Niels Eriksens hustru, og jeg Ravald Puge, væbner, og jeg
Elene Jonsdatter, fornævnte Ravald Puges hustru, ogjeg Gerhard Jonsen,
væbner, og jeg Jon Nielsen, fader til fornævnte Margrete, Elene og Ger
hard, alle vi nu fornævnte erkender med dette vort åbne brev angående
al den rettighed og arvelod, der er tilfaldet fru Gertrud Gerhardsdatter,
og som hun havde ret til efter hr. Johan Mokke af Torbenfelds, ridders,
død - denne forskrevne fru Gertrud var fornævnte Ingeborgs, Margretes,
Elenes og Gerhard Jonsens moder og fornævnte Jon Nielsens hustru Gud have hendes sjæl - denne fornævnte arvelod og rettighed er frem
deles tilfaldet alle os fornævnte i egenskab af arv efter fornævnte fru Ger
truds død. Hele denne forskrevne arvelod og rettighed, som burde tilfal
de fornævnte fru Gertrud efter fornævnte hr. Johan Mokkes død, og det
tilkom os at arve efter hende, fast og løst, rørligt og urørligt, vådt og tørt,
hvor det end ligger, eller hvad det end hedder eller er, intet undtaget, har
alle vi fornævnte med vor gode vilje og alles samtykke og efter vor ven
ners og frænders råd solgt, opladt og afhændet til vor nådige frue dron
ning Margrete og uigenkaldeligt til evig besiddelse overdraget det fra os
og vore arvinger og til vor fornævnte nådige frue dronning Margretes
hånd eller til hvem, hun vil overlade eller indrømme det. Og vi for
nævnte erkender med dette vort åbne brev, at vi og vore arvinger allere
de er blevet fuldkomment og aldeles fyldestgjorte for alt dette forskrevne
og har fået betaling efter vor vilje, og at der ikke mangler noget deraf, så
at alle vi fornævnte er fuldt ud og vel tilfredse. Og vi og vore arvinger har
eller skal ikke på noget tidspunkt have nogen ret til eller krav på denne
forskrevne arvelod eller rettighed eller noget deraf. Til yderligere sikker
hed for, at alle disse forskrevne punkter og artikler skal forblive bestan
dige, sikre, ubrydelige og uigenkaldelige og overholdes i alle henseender,
således som skrevet ovenfor, uden enhver form for svig eller udflugter, da
lader alle vi fornævnte med vilje og vidende vore segl hænge under det
te brev. Og vi biskop Knut, Sten Bengtsson, Algot Magnusson, Torkil
Haraldsson og Bengt Stensson, riddere, og Magnus Eriksson, væbner,
lader til vidnesbyrd vore segl hænge under dette brev. Givet i Vadstena i
det Herrens år 1400 på apostlen sankt Andreas’ dag.
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Nr. 428
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Peder Nielsen af Husøn, væbner, skænker sankt Peders kirke i Fågeltofta en
gård i Månslunda til afholdelse af messer for sin og sine forældres sjæle.
1. Udkast til Skånebrevsfortegneisen.

eder Nielsen af Husøn, væbner, skænker til sankt Peders kirke i
Fågeltofta en gård i Månslunda i Albo herred til gengæld for sjæle
messer, der skulle holdes for ham og hans forældre. Givet på sankt
Andreas’ dag 1400, med tre segl.

P

2. Udkast til Skånebrevsfortegneisen.

avebrev, udstedt af Peder Nielsen af Husøn, væbner, til sankt Peders
kirke i Fågeltofta angående hans gård, kaldet Månslunda, som lig
ger i Albo herred, til afholdelse af nogle sjælemesser, som skulle holdes i
fornævnte kirke. Givet 1400 sankt Andreas’ dag.

G
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Benedikt Pogtuisch, ridder, kvitterer på Benedikt v. Ahlefelds vegne ridderne
Algot Magnusson, Gotstav Leeksson og Erik Ummereise for 100 mark svensk
og 30 mark i rente.
Original på nedertysk i Stockholm.

et skal være vitterligt for alle dem, som ser dette brev eller hører det
læse, at jeg Benedikt Pogwisch, ridder, erkender og bevidner med
dette mit nærværende åbne brev, at jeg har modtaget og oppebåret til
fuld tilfredshed af hr. Algot Magnusson og hr. Gotstav Leeksson og hr.
Erik Ummereise 100 mark i svensk mønt, og dertil har jeg fra dem mod
taget fyldestgørende 30 mark for renten, som kom på disse forskrevne
100 mark, hvilke forskrevne penge hr. Algot og hr. Gotstav og hr. Erik var
skyldige til hr. Benedikt van Ahlefeld, fordi han havde givet dem ud på
deres vegne. Eftersom hr. Algot og hr. Gotstav og hr. Erik har udredet det
og fået kvitteret både hovedsummen og renten på hr. Benedikt van Ahle
felds vegne, så erklærer jeg Benedikt Pogwisch, ridder, med mine arvin
ger hr. Algot og hr. Gotstav og hr. Erik, fornævnte riddere, og deres arvin
ger kvit og fri og vil holde dem skadesløse for al rykning i kommende
tider. Til en højere sikkerhed og mere vished så har jeg vitterligt ladet mit

Nr. 429

2. december 1400

346

segl hænge under dette brev, som er skrevet og givet i Vadstena efter
Guds fødsel år 1400 på onsdagen før sankt Barbaras dag1).
1) 4. december.
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1400. 2. december. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Slesvig, ærkedegnen i Slesvig og
dekanen ved Vor Frue i Erfurt at overdrage Henrik Molner, kannik ved kirken
i Schwerin, den middelstore præbende, som han havde byttet sig til fra Herman
Schindeleib mod sin mindre præbende.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til sin ærværdige broder biskoppen af Slesvig og til
sine elskede sønner ærkedegnen ved kirken i Slesvig og dekanen
ved Vor Frue kirke i Erfurt, Mainz stift, hilsen o.s.v.
Det liv, den vandel i ærbarhed og gode sæder og den retskaffenheds
øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Hen
rik Molner, kannik ved kirken i Schwerin, anbefales til os ved troværdige
mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En
ansøgning, der jo for nylig blev forelagt os på nævnte Henriks vegne,
indeholdt, at denne og vor elskede søn Herman Schindeleib, som på det
tidspunkt besad henholdsvis en mindre og en middelstor præbende ved
denne kirke, i hvilken der vides at være større, middelstore og mindre
præbender, fordum af visse fornuftige grunde ønskede at bytte dem ind
byrdes og som følge af dette bytte af egen drift og frit oplod dem uden
for den romerske kurie i hænderne på vor ærværdige broder biskop
Rudolf af Schwerin, og samme biskop overdrog, efter at han med stifts
biskoppelig myndighed havde anerkendt og tilladt disse afkald uden for
samme kurie, med samme myndighed fornævnte Henrik denne mid
delstore og fornævnte Herman denne mindre præbende, der var ledige
ved dette afkald, og ligeledes gav dem dem ved provision, og denne Hen
rik opnåede ukæret denne middelstore præbende i kraft af denne over
dragelse og provision, der som fornævnt var foretaget for ham af den.
Men da, således som samme ansøgning tilføjede, fornævnte Henrik tviv
ler om, at denne overdragelse og provision, der som fornævnt var foreta
get for ham, og det andet, der fulgte derefter, af visse grunde står ved
magt, og fornævnte middelstore præbende, som vi har hørt, stadig vides
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at være ledig som fornævnt, og da vi ønsker at vise fornævnte Henrik
særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester, 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 sørger
for med alle dens rettigheder og tilbehør at overdrage og anvise samme
Henrik fornævnte middelstore præbende, hvis afkastninger, afgifter og
indkomster - samt af kanonikatet ved denne kirke - som denne Henrik
forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af ti mark sølv ifølge den almin
delige indtægtsangivelse1), hvad enten den er ledig på fornævnte eller
enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved
opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med enhver
myndighed, eller ved, at en eller anden af egen drift frivilligt har givet
afkald på det ved eller uden for nævnte kurie ligeledes i nærværelse af en
offentlig notar og vidner, selv om den har været ledig så lang tid, at dens
overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser2) på lovformelig vis
er hjemfaldet til det apostoliske sæde, eller denne middelstore præben
de særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og der om den mellem
nogle svæver eller er en uafgjort strid i det apostoliske palads eller andet
steds, hvis stilling det er vor vilje, skal anses for udtrykt med dette brev,
og nævnte Herman eller denne person har været fornævnte sædes kapel
lan, nuntius, notar eller official i øvrigt eller kollektor eller underkollektor af afkastninger og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer,
eller i tjeneste ved samme sæde eller hos en eller anden af vore ærvær
dige brødre, den hellige romerske kirkes kardinaler, eller har været til
hænger af Robertus - fordømmelig ihukommelse - fordum kardinalpresbyter af basilika SS. XII Apostoli, dengang modpave, som i forbryde
risk forvovenhed kaldte sig Clemens 7., eller af andre, der er fordømt ved
apostoliske processer, når blot der ikke på tidspunktet for dette brevs
udstedelse særligt er søgt ret for nogen angående nævnte middelstore
præbende. I skal indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i
faktisk besiddelse af fornævnte middelstore præbende og dens omtalte
rettigheder og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver
uretmæssig besidder er fjernet derfra, og sørge for, at denne Henrik eller
nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til denne mid
delstore præbende, og at der fuldt ud (------ )3) oppebørsler af denne
middelstore præbende, idet I med vor myndighed (----- )3) sædvaner ved
denne kirke, selv om de (------)3) provisioner, de skal have på disse mid
delstore præbender ved nævnte kirke, har fået særligt (------ )3). Det er

Nr. 430

5. december 1400

348

nemlig vor vilje, at fornævnte Henrik med hensyn til opnåelse af nævnte
middelstore præbende skal foretrækkes for alle disse, men at der ikke
derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre
præbender eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde),
uanset om den til enhver tid værende biskop og vore elskede sønner
kapitlet i Schwerin eller hvilke som helst andre (----- )3) bandlysning, og
at middelstore præbender ved denne kirke eller andre kirkelige benefi
cier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provisi
on, præsentation eller al anden rådighed (------ )3) virkningen af denne
nådesbevisning på nogen som helst måde (------ )3) særlig omtale sted;
(Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Henrik ikke har været
til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kir
kes bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte middelstore præben
de, når blot (----- )3) i egen person. Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt
(----- )3) anderledes i denne sag. Givet ved S. Pietro i Rom den 2. decem
ber i vort tolvte pontifikatsår.
1) jf. DRB. III 2 nr. 18 note 4. - 2) jf. DRB. II 1 nr. 406 note 1.-3) for de forkortede
formler se nr. 296.
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1400. 5. december. Vallø.

Kong Erik 7. af Pommern vidimerer ridderen Ivar Lykkes brev af [1397. Før
6. juli] på sit retterting.
Original i rigsarkivel.

rik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og
Goters konge og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hil
sen med Gud.
I skal vide, at i det Herrens år 1400 dagen før sankt Nicolaus’ dag frem
stod den velbyrdige mand hr. Johan Olufsen af Søholm, ridder, på vort
retterting i Vallø i nærværelse af de velbyrdige mænd de herrer Jens Falk,
Johan Moltke af Bavelse, Jens Skave, Jens Grim, riddere, Jens Gyrstinge,
Ove Steg, Bo Dyre og flere andre troværdige mænd og lod læse og offent
liggøre et åbent brev af hr. Ivar Lykke, ridder, under hans rette og hele
segl, der var vedhængt nederst ved randen, hvilket fra ord til andet inde
holder den ordlyd, som følger. Venskabelig hilsen med Gud tilforn. Jeg
beder Eder, hr. Peder Finkenoge, ridder (o.s.v. = DRB. IV 6 nr. 339). Til
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vidnesbyrd om denne vidisse er vort rettertingssegl hængt under dette
brev. Givet ovenfor skrevne år, dag og sted med Jens Svendsen Brims som
vidne.

1400. 6. december.
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Hartvig Breyde erklærer at skylde Erik Krummedige, væbner, 100 mark pen
ge, at betale næstkommende mortensdag i Sigvard Krogs hus i Flensborg eller
et andet sikkert sted i hertugdømmet Slesvig.
Original på nedertysk i rigsarkivet.

et skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller hører det
læse, at jeg, Hartvig Breyde og mine arvinger er skyldige i ret gæld
til den hæderlige væbner Erik Krummedige og hans arvinger 100 mark i
sådan mønt, som er gangbar i Lübeck og i Hamburg, og hvormed en god
mand kan fyldestgøre en anden i landet Holsten, blot ved at betale den
halve sum til næstfølgende sankt Mortens dag1), med rede penge, som
her er forskrevet eller med så mange tilstrækkelige panter, hvoraf den
fornævnte Erik Krummedige og hans arvinger kan udtage summen af de
fornævnte rede penge, helt og aldeles, på en tid og på et sted inden for
staden Flensborg, i Sigvard Krogs hus eller på et andet sikkert sted i her
tugdømmet Slesvig, hvor det er passende for den fornævnte Erik Krum
medige og hans arvinger, og hvor deres penge er sikre uden nogen for
haling, svig og uden udflugter, som kan komme mig og mine arvinger til
gavn, og som kan komme den fornævnte Erik Krummedige og hans
arvinger til skade. Det lover jeg, fornævnte Hartvig Breyde, og mine
arvinger med mine medlovere, hr. Wulf Pogwisch den yngre, ridder, Her
man Sietzen og med Bonde Klausen, væbnere, med en samlet hånd og i
god tro at holde stadigt og fast over for den fornævnte Erik Krummedi
ge og hans arvinger, og det lover endvidere til hans og hans arvingers tro
hånd Lyder Krummedige og Borkvard Krummedige, hr. Mesekes sønner,
væbnere. Til sikrere vidnesbyrd om alle disse forskrevne punkter så er
mit, fornævnte Hartvig Breydes, segl med mine fornævnte medloveres
segl med vilje og med velberåd hu hængt under dette brev. Givet efter
Guds fødsel år 1400 på den hellige biskop sankt Nicolaus’ dag.

D

1)11. november.
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1400. 10. december. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. tillader Sjunde Andersen, sognepræst i Brunnby, at for
lade sin sognekirke for at forrette gudstjenestelige handlinger på steder, der ikke
er underlagt interdikt.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til sin elskede søn Sjunde Andersen, sognepræst ved
sankt Andreas’ kirken i Brunnby, Lunds stift, hilsen o.s.v.
Vi tilskyndes af Din trofastheds og fromheds fortjenester til af velvillig
kærlighed at tilstå Dig det, som Du ydmygt anmoder os om. Idet vi der
for bøjer os for Dine bønner i denne henseende, skænker vi Dig med
apostolisk myndighed i kraft af dette brev fuldstændig og fri tilladelse til
at fjerne Dig fra sognekirken sankt Andreas i Brunnby, Lunds stift, som
Du besidder, så ofte det synes Dig at være til gavn, og gå, hvorhen det måt
te behage Dig, således at Du uden skade for fremmed ret kan holde mes
ser og alle gudstjenester på passende og agtværdige steder, der ikke er
underlagt kirkeligt interdikt, uanset alle apostoliske bestemmelser og for
ordninger fra bispesædet og fra enhver anden af dine overordnede samt
herimod stridende sædvaner, der er udstedt eller vil blive udstedt, forud
sat, at nævnte kirke på grund heraf ikke berøves tilbørlig tjeneste, og sjæ
lesorgen ved den på ingen måde forsømmes. Intet menneske o.s.v. vort
tilståelsesbrev o.s.v. Men hvis nogen o.s.v.1) Givet ved S. Pietro i Rom den
10. december i vort tolvte (pontifikats) år.

B

1) for de forkortede formler se f.eks. nr. 266.
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Tidligst 14[00]. Omkr. 13. december1).

Borgmestre og råd i Lübeck meddeler borgmestre og råd i Slesvig, at den sum
penge lille" Klaus var Hans Spiker skyldig vil blive udredet.
Original på nedertysk i Slesvig, ikke forefundet 1999.

.... 2) borgmestre og rådmænd i staden Slesvig, vore gode venner. Vi
borgmestre og rådmænd i staden Lübeck gør vitterligt for Eder, at.....2)
vor medborger..... 2) har været hos os..... 2) for at forklare, at ‘lille’ Klaus
- salig ihukommelse -..... 2) medborger, var blevet ham 2 1/2 mark skyl
dig i lybsk mønt.....2) havde bemyndiget Hans Spiker, fremviser af dette
brev, til at.... 2) rykke og at oppebære fra dem, som den..... 2) fornævn-
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te ‘lille’ (Klaus’) ..... 2) at holde alt stadigt og fast, hvad Hans Spiker..... 2).
Vi beder Eder venligt, at I lader Hans Spiker vide, at de 2 1/2 mark ufor
tøvet vil blive udredet til ham af dem, som har.... 2) dette gods i forva
ring. Vor stads sekret .... 2) trykt. Givet 14[..... J1) den hellige jomfru
[..L]ucies dag 3).
1) som følge af brevets beskadigelse kan årstallets to sidste cifre samt en mulig ugedag
ikke afgøres. - 2) beskadigelse af brevet som følge af dets anvendelse til indsyning af segl.
- 3) 13. december.

1400. 17. december. S. Pietro i Rom.

434

Pave Bonifacius 9. anerkender Henrik Ingvarsen, kannik i Æbelholt kloster,
som sin kapellan og optager ham i kapellanernes fællesskab.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Henrik Ing
varsen, kannik i klostret i Æbelholt på Sjælland af augustinerorde
nen, Roskilde stift, vor kapellan, hilsen og apostolisk velsignelse.
Strålende ved dyder og fortjenester, således som Du ved rosende ryg
tes vidnesbyrd anbefales, har Du i vore og det apostoliske sædes øjne for
tjent den nåde, at vi omfatter Din person med faderlig velvilje og med
glæde ophøjer Dig med særlig hæder og nådesbevisning. For at Du der
for virkelig kan høste fordel af, hvad vort kærlige sind indgiver os, aner
kender vi Dig nådigt som vor og nævnte sædes kapellan ved vort bord og
i vor husstand og optager Dig velvilligt i fællesskabet af vore og dette
sædes kapellaner ved vort bord og i vor husstand med de hædersbevis
ninger, fordele og lettelser, der plejer at blive tillagt de andre af vore og
nævnte sædes kapellaner ved vort bord, uanset alle apostoliske bestem
melser og forordninger, der strider herimod, i den tanke, at Du herved
kan få fuld del i den apostoliske nådes værn. Måtte Du da således lægge
Dig efter stedse mere fuldkomment at stræbe efter dyderne, at vi med
god grund må blive opfordret til at vise Dig nåde i endnu større fylde, og
at du frit og lovligt kan anvende og nyde alle benådninger, begunstigel
ser, lettelser, friheder og privilegier, tilstået nævnte sædes kapellaner af
vore forgængere, paverne - salig ihukommelse - Johannes 22. og Clemens 6., uanset alle herimod stridende forbehold, tilbagekaldelser,
afgørelser, forordninger, bestemmelse, viljesytringer og erklæringer, der
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er udstedt af vore forgængere, ligeledes paverne - from ihukommelse Innocens 6., Urban 5., Gregor 11. og Urban 6. og af os og andre. Intet
menneske må bryde dette vort anerkendelses- og optagelsesbrev eller i
dumdristig forvovenhed gå imod det. Men hvis nogen drister sig til at for
søge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig den almægtige
Guds og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet ved S. Pietro
i Rom den 17. december i vort tolvte pontifikatsår.

435

1400. 22. december. Sjællands landsting.

Jens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, Niels Basse, ridder, og fem
borgere fra Slagelse og Ringsted erklærer, at Johan Olufsen af Søholm, ridder,
har ladet Ivar Lykkes brev af [1397. Før 6. juli] vidimere på Sjællands lands
ting.
Original i rigsarkivet.

ens Gyrstinge, landstingsdommer på Sjælland, Niels Basse, ridder,
Peder Klementsen og Andreas, borgmestre i Slagelse, Peder Jensen,
borger sammesteds, Oluf Friis og Jens Brun, borger i Ringsted, til alle,
der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud.
I skal vide, at vi ovennævnte i det Herrens år 1400 onsdagen før Her
rens fødselsdag har været til stede på vort landsting i nærværelse af flere
andre troværdige mænd, som dengang søgte fornævnte ting, og har set
og hørt, at den velbyrdige mand hr. Johan Olufsen af Søholm, ridder,
fremstod i denne særlige anledning og lod læse og offentliggøre et åbent
brev af hr. Ivar Lykke, ridder, under hans rette og hele segl, der var ved
hængt nederst ved randen, og dets indhold fra ord til andet var således,
som det følger. Venskabelig hilsen med Gud tilforn. Jeg beder Eder, hr.
Peder Finkenoge, ridder (o.s.v. = DRB. IV 6 nr. 339). Hvad vi har set og
hørt, bekendtgør vi tydeligt. Givet ovennævnte år, dag og sted.

J
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1400. 23. december. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger dominikanernes kirke i Ros
kilde på en række festdage og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, syv
år og syv kvadragener samt på ottendedagene yderligere 100 dage af den dem
pålagte kirkebod.
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Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen
o.s.v.
Skønt han o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at dominikanernes klosterkirke i
staden Roskilde skal opnå passende hædersbevisninger fra de Kristi tro
ende og ligeledes bevares, og at disse troende desto hellere for fromhe
dens skyld skal strømme til samme og desto mere redebont række en
hjælpende hånd til dens bevarelse, jo mere de sammesteds som følge
(----- )!) bekender deres synder, og som hvert år fromt besøger nævnte
kirke 2. påskedag, 2. pinsedag og 2. juledag og festdagene Helligtrekon
gersdag, Kristi himmelfartsdag, Kristi legemsdag2) og sankt Marias fød
selsdag3), bebudelsesdag4), undfangelsesdag5), renselsesdag6) og him
melfartsdag7) og sankthansdag og de hellige apostle Petrus’ og Paulus’
dag8) og sankt Dominicus’ dag9), martyrens Petrus’ dag10), dr. Thomas
de Aquinos dag11) og enken Elisabeths dag12) og nævnte kirkes indviel
ses- og stadfæstelsesdag og rækker en hjælpende hånd til dennes beva
relse, syv års benådning og lige så mange kvadragener, nemlig på hver
enkelt af fornævnte fest- og højtidsdage, men på ottendedagene efter
fornævnte festdage, på hvilke de besøger denne kirke og rækker en hjæl
pende hånd som fornævnt, 100 dage af den dem pålagte kirkebod, idet
dette brev skal have gyldighed til fremtidige evindelige tider. Givet ved S.
Pietro i Rom den 23. december i vort tolvte (pontifikats)år.

B

1) for de forkortede formler se nr. 297. - 2) torsdagen efter Trinitatis søndag. - 3) 8.
september. - 4) 25. marts. - 5) 8. december. - 6) 2. februar. -7) 15. august. - 8) 29. juni.
- 9) 5. august. - 10) 29. april. - 11) 7. marts. - 12) 19. november.

1400. 23. december. S. Pietro i Rom.

437

Pave Bonifacius 9. overdrager Gunnar Jensen et kanonikat ved kirken i
Lund og giver ham ventebrev på en større præbende samt en dignitet, et perso
nat eller officium sammesteds.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius, o.s.v. til sin elskede søn Gunnar Jensen, kannik ved kirken
i Lund, hilsen o.s.v.
Dit liv (----- )!), overdrager vi Dig med apostolisk myndighed et kano
nikat ved kirken i Lund, i hvilken der vides at være større og mindre
præbender, og giver Dig det ved provision. Og hvis en af disse større
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præbender samt en dignitet, et personat eller officium med eller uden
sjælesorg ved denne kirke, selv om denne dignitet ved samme kirke måt
te være den største efter den biskoppelige, og man ved valg plejer at anta
ges til den, for tiden er ledige, eller når de på én gang eller efter hinan
den bliver ledige, og Du eller Din dertil lovformeligt indsatte befuld
mægtigede inden en måneds forløb, efter at Du eller samme befuld
mægtigede har fået kendskab til deres ledighed, beslutter at godtage
dem, reserverer vi dem til (------)’) vor ærværdige broder (ærke)biskop
pen af Lund og vore elskede sønner kapitlet ved denne kirke og den eller
dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget
til eller al rådighed over disse større præbender og digniteter, personater
eller officier ved nævnte kirke i fællesskab eller hver for sig hører, at dri
ste sig til også i tiden før denne godtagelse på nogen måde at træffe
bestemmelse om denne større præbende og dignitet, dette personat eller
officium, undtagen efter at have bragt i sikker erfaring, at Du eller for
nævnte befuldmægtigede ikke har villet godtage dem. Og vi (------ /)
antal kannikker, og alle andre herimod stridende bestemmelser og sæd
vaner i denne kirke i Lund, og især dem, i hvilke der siges at være fastsat,
at ingen sammesteds kan opnå en større præbende, medmindre han trin
for trin og ved valg forfremmes fra de mindre præbender til disse større
præbender i samme kirke, selv om de (----- V) provisioner, de skal have
på kanonikater og større præbender og digniteter eller personater eller
officier ved denne kirke, har fået særligt (------)]). Det er nemlig vor vil
je at Du med hensyn til opnåelse af denne større præbende og dignitet
eller dette personat eller officium skal foretrækkes for alle disse, også for
dem, der med vor myndighed har fået anerkendelse i denne kirke eller
har ventebrev på disse større præbender og digniteter, personater eller
officier sammesteds, blot med undtagelse af vore ærværdige brødre, den
hellige romerske kirkes kardinaler, og vore elskede sønner, vor husstand,
der virkeligt er vore bordfæller, men at der ikke derved må gøres nogen
indskrænkning i deres ret til at opnå andre større præbender og dignite
ter, personater eller officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder
endvidere), uanset om samme (ærke)biskop og kapitel eller hvilke som
helst andre (----- )!) dertil, og at kanonikater og præbender og dignite
ter eller personater eller officier ved denne kirke eller andre kirkelige
beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse,
provision, præsentation, valg eller al anden (----- )') i egen person, eller
(uanset) at Du, som Du forsikrer, vides at besidde et kanonikat og en
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præbende ved kirken i Roskilde. Intet menneske (------V). Givet ved S.
Pietro i Rom den 23. december i vort tolvte (pontifikats)år.
1) for de forkortede formler se nr. 266.

1400. 23. december. S. Pietro i Rom.

438

Pave Bonifacius 9. pålægger biskopperne afTuy og Århus samt dekanen ved
kirken i Roskilde at indføre GunnarJensen i et kanonikat ved kirken i Lund.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

å lignende måde1) til vore ærværdige brødre biskopperne afTuy og
Århus og vor elskede søn dekanen ved kirken i Roskilde hilsen o.s.v.
Det liv (----- )2) søn Gunnar, kannik ved kirken i Lund, anbefales til os
ved troværdige mænds o.s.v.3) Derfor pålægger (------)2) skal skaffe sam
me Gunnar eller hans befuldmægtigede i hans navn anerkendelse som
kannik og broder i nævnte kirke i Lund, efter at (------)2) fulde ret, men
at I efter fornævnte godtagelse med samme myndighed skal sørge for
med al deres rettigheder og tilbehør at overdrage og anvise samme Gun
nar denne større præbende og denne dignitet, dette personat eller dette
officium, som vi som fornævnt har reserveret ham, hvis de dengang, da
vi foretog reservationen, var ledige sammesteds eller senere blev ledige,
og når de måtte blive ledige. I skal indføre ham eller nævnte befuld
mægtigede for ham i faktisk besiddelse af fornævnte større præbende og
dignitet eller personat eller officium og deres omtalte retttigheder og til
behør og forsvare ham efter indførelsen og sørge for at denne Gunnar
eller nævnte befuldmægtigede for ham, som det er skik, antages til den
ne dignitet eller dette personat eller officium, og at der fuldt ud (----- )2)
af dette kanonikat og denne større præbende og dignitet, dette personat
eller officium, uanset alt det ovenfor anførte, eller (uanset) om for
nævnte (ærke)biskop og kapitel eller hvilke som helst andre (------ )2).
Givet som ovenfor1).

P

1) jf. nr. 437. - 2) for de forkortede formler se nr. 267. - 3) jf. nr. 266.

1400. 23. december. S. Pietro i Rom.
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Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger dominikanernes klosterkirke i
Næstved på en række festdage og rækker en hjælpende hånd til dens istand-
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sættelse, tre år og tre kvadragener samt på ottendedagene yderligere 100 dage
af den dem pålagte kirkebod.
Eftertryk i Brémond-Ripoll, Bullarium.

onifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne, der
får dette brev at se, hilsen og apostolisk velsignelse.
Skønt han o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at dominikanerordenens kloster
kirke i byen Næstved, Roskilde stift, skal opnå passende hædersbevisnin
ger fra de Kristi troende og ligeledes bevares, og at disse troende desto
hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme kirke, jo mere de
sammesteds som følge heraf i større fylde ser sig vederkvæget ved den
himmelske nådegave, eftergiver vi barmhjertigt o.s.v.1), og som hvert år
fromt besøger nævnte kirke på vor herre Jesu Kristi fødselsdag, om
skærelsesdag2), Helligtrekongersdag, påskedag, Kristi Himmelfartsdag
og Kristi legemsdag3) og pinsedag og den hellige jomfru Marias fødsels
dag4), bebudelsesdag5), undfangelsesdagb), besøgelsesdag') og himmel
fartsdag8) og sankthansdag og sankt Dominicus’ dag9) og sankt Thomas
de Aquinos dag10) samt martyren sankt Petrus’ dag11) og denne kirkes
indvielses- og stadfæstelsesdag og nævnte apostle sankt Petrus’ og sankt
Paulus’ dag12) og rækker en hjælpende hånd til sammes istandsættelse
eller bevarelse, tre år og lige så mange kvadragener, nemlig på hver
enkelt fest- og højtidsdag, men på ottendedagene efter fornævnte dag, på
hvilke de besøger nævnte kirke og rækker en hjælpende hånd som for
nævnt, 100 dage af den dem pålagte kirkebod, idet dette brev skal have
gyldighed til fremtidige evindelige tider. Givet ved S. Pietro i Rom den
23. december i vort tolvte pontifikatsår.

B

1) for de forkortede formler se nr. 297. - 2) 1 .januar. - 3) torsdagen efter Trinitatis søn
dag. - 4) 8. september. - 5) 25. marts. - 6) 8. december. - 7) 2. juli. - 8) 15. august. - 9)
5. august. - 10) 7. marts. - 11) 29. april. - 12) 29. juni.
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1400. 23. december.

S. Pietro i Rom.

Conradus Caratzolus, provst ved S. Stefano kirke nær Aquileia, pavelig vicekammermester, pålægger alle gejstlige myndigheder ikke at foretage nogen som
helst retslige skridt mod Henrik Ingvarsen, kannik i Æbelholt kloster, da han
er pavens æreskapellan.
Afskrift i de pavelige kopibøger.
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onradus Garatzolus, provst ved S. Stefano kirke nær Aquileia, den
herre pavens vicekammermester til de ærværdige fædre i Kristus de
herrer .. af Guds miskundhed patriarker, ærkebiskopper, biskopper,
udvalgte biskopper og deres vikarer og officialer samt til de ærværdige og
regelbundne mænd .. abbeder, priorer, provster, dekaner, ærkedegne,
skatmestre, kannikker, guardianer, eller priorer, ærkepræster, vikarer,
kapellaner, og til andre prælater ved alle kirker og andre regelbundne
klostre, til kapitler og de øvrige gejstlige personer, og til klostersamfund
af en hvilken som helst orden, eksimerede og ikke eksimerede, cisterciensere, cluniacensere, premonstratensere, karteusere, grammontenser,
kamaldulensere, vallombrosere, humiliater, af sankt Benedikts og sankt
Augustinus’ ordener og augustinere og af andre ordener og til højme
stre, priorer, og ordensmestre af sankt Johannes Jerusalemitanerens
hospital, af de tyskes sankt Maria orden, af Kalvariebjerget, af sankt Laza
rus, af sankt Jakobus, og til prælater ved andre kirker og klostre samt til
inkvisitorer af kættersk nedrighed, justitiarer, auditører, officialer, vika
rer, værneherrer, høvedsmand eller fogeder og til alle andre officialer,
almindelige og særlige, dommere, underdommere udpegede med hvil
ken som helst myndighed og til alle andre, af hvilken stilling, grad eller
orden, stand, fornemhed, magt eller myndighed de end er, og med hvil
ket navn de end betegnes, til hvis kundskab dette vort skridt eller dette
vort brev når, i hvilke lande de end er, og til enhver af dem, hilsen o.s.v.1)
og fuld lydighed mod vore eller rettere mod de apostoliske befalinger.
De romerske paver - salig ihukommelse - herrerne Johannes 22. og
dernæst hans efterfølger Clemens 6. i sin tid o.s.v., at den hæderværdige
og regelbundne mand, broder Thomas Wellys, medlem af franciskanerordenen, er vor herre pavens æreskapellan o.s.v., i sin helhed, som det
står i andre sager angående æreskapellanskabet. Til vidnesbyrd herom
har vi befalet at lade dette brev udfærdige og bestyrke ved at hænge vort
vicekammermesterembedes segl under. Givet ved S. Pietro i Rom i det
Herrens år 1399 i den fjerde indiktion den 29. august i vor herre pave
Bonifacius’ femte pontifikatsår.....Fremdeles fandt en lignende sag sted
på herre Henrik Ingvarsens vegne, kannik i Æbelholt kloster på Sjælland,
af sankt Augustinus’ orden, Roskilde stift, under dato S. Pietro i Rom
1400 i den ottende indiktion den 23. december i (Bonifacius’) tolvte
pontifikatsår.

C

1) for en tilsvarende sag, jf. her og i det følgende Acta Pont. VII 189 nr. 5599.

27. december 1400

Nr. 441

441

1400. 27. december.
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S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9, eftergiver alle, der besøger dominikanerkirken i Odense
og rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond, lige så meget af deres kir
kebod som dem, der besøger sankt Marcus9 kirke i Venezia Kristi himmelfartsdag,
og bemyndiger prioren sammen med seks præster til at meddele syndsforladelserne.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen
o.s.v.
Skønt han o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at dominikanernes kirke i staden
Odense skal opnå passende hædersbevisninger, og at de Kristi troende
desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme, jo mere de
sammesteds som følge heraf i større fylde ser sig vederkvæget ved den
himmelske nådegave, tilstår vi med apostolisk myndighed i kraft af dette
brev i tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og hans hellige apost
le Petrus’ og Paulus’ myndighed, alle, der oprigtigt angrer og bekender
deres synder, og som fromt besøger nævnte kirke på sankt Trinitatis dag
fra den første aftensang til den anden aftensang inclusive og gennem de
otte dage efter den og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse eller
dens bygningsfond, den eftergivelse af bod og forladelse for alle synder,
som de på enhver måde opnår, der hvert år fromt besøger sankt Marcus’
kirke i Venezia, Castello stift, på vor herre Jesu Kristi himmelfartsdag fra
den første aftensang til samme festdags anden aftensang, og for at de Kri
sti troende lige så vel, når de på grund heraf strømmer til samme kirke
på fornævnte festdage, til overmål kan opnå disse eftergivelser, og da vi
ønsker at handle velvilligt, bevilger vi med fornævnte myndighed af en
overstrømmende nådegave i kraft af dette brev vor elskede søn den
nuværende og den til enhver tid værende prior tillige med seks egnede
præster af nævnte orden, der hvert år skal udvælges af nævnte prior, at
disse med samme myndighed kan høre bekendelserne fra alle de troen
de kristne, der strømmer til på fornævnte festdage for at opnå disse efter
givelser, og efter omhyggeligt at have hørt deres bekendelser kan de yde
dem tilbørlig syndsforladelse for det begåede og pålægge frelsebringende bod i forhold til brøden, medmindre de er af en sådan karakter, at det
apostoliske sæde med rette bør rådspørges, idet dette brev skal have gyl
dighed til fremtidige evindelige tider. Givet ved S. Pietro i Rom den 27.
december i vort tolvte (pontifikats)år.

B

1) for den forkortede formel se nr. 297.
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29. december 1400

1400. 28. december. S. Pietro i Rom.

Nr. 443

442

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger den kirke, hvor dominikaner
ne i kirkeprovinsen Dada årligt holder deres provincialkapitel, og rækker en
hjælpende hånd til dens bygningsfond, lige så meget af deres kirkebod som dem,
der besøger sankt Marcus9 kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger
ordensprovincialen tillige med otte præster til at meddele syndsforladeiserne.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen
o.s.v.
Skønt hans o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at den kirke, i hvilken provincialkapitlet for dominikanerordenens provins Dacia blot een gang om året
højtideligt holdes, skal opnå passende hædersbevisninger, og at de Kristi
troende desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme, jo
mere de sammesteds som følge heraf i større fylde ser sig vederkvæget
ved den himmelske nådegave, tilstår vi med apostolisk myndighed i kraft
af dette brev i tillid til den almægtige Guds barmhjertighed og hans hel
lige apostle Petrus’ og Paulus’ myndighed, alle, der oprigtigt angrer og
bekender deres synder, og som fromt besøger nævnte kirke, i hvilken som
fornævnt kapitlet højtideligt holdes, fra aftensang til aftensang og gen
nem de otte dage derefter og rækker en hjælpende hånd til dens beva
relse eller dens bygningsfond, når dette besøg er fuldført af dem som for
nævnt, den eftergivelse af bod og forladelse for alle synder, som de på
enhver måde opnår, der hvert år fromt besøger sankt Marcus’ kirke i Ve
nezia, Castello stift, på vor herre Jesu Kristi himmelfartsdag (------ )’) i
kraft af dette brev vor elskede søn den nuværende og den til enhver tid
værende provincialprior for nævnte orden tillige med otte egnede
præster af nævnte orden, der hvert år skal udvælges af samme provincial
prior og hans stedfortræder, at disse (------)’) evindelige tider. Givet ved
S. Pietro i Rom den 28. december i vort tolvte (pontifikats)år.

B

1) for de forkortede formler se nr. 441.

1400. 29. december. S. Pietro i Rom.

443

Pave Bonifacius 9. tillader Raimund fra Roskilde, dominikanermunk, i fem
år at studere teologi og kanonisk ret ved universitetet i Paris eller andetsteds.

Nr. 444

31. december 1400

360

Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til sin elskede søn Raimund fra Roskilde, broder, med
lem af dominikanerordenen, hilsen o.s.v.
Din nidkære fromhed, Dit liv, Din vandel i ærbarhed og gode sæder og
Din retskaffenheds øvrige rosværdige fortjenester og dyder, for hvilke Du
anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at omfat
te Dig med særlige apostoliske gunst- og nådesbevisninger. Da Du derfor,
således som det blev forelagt os på Dine vegne, ønsker at dvæle ved stu
diet af teologi og kanonisk ret, for at Du kan blive i stand til at skelne ret
færdigt fra uretfærdigt og lovligt fra ulovligt, bøjer vi os altså for Dine
bønner i denne henseende og bevilger Dig med apostolisk myndighed af
en særlig nåde i kraft af dette brev, at Du frit og lovligt kan høre og læse
denne teologi og kanonisk ret op til fem år, at regne fra udstedelsen af
dette brev, idet Du beskæftiger Dig med studiet af denne teologi og kano
nisk ret ved universiteter blandt andre, der studerer ved nævnte fakulte
ter i Paris eller andetsteds, hvor universiteterne blomstrer, uanset vor for
gænger - salig ihukommelse - pave Honorius 3.s og alle andre apostoli
ske bestemmelser samt fornævnte ordens forordninger og bestemmelser,
der er udstedt herimod. Intet menneske o.s.v.1) dette vort tilståelsesbrev
eller o.s.v.1). Men hvis nogen o.s.v.1) Givet ved S. Pietro i Rom den 29.
december i vort tolvte (pontifikats) år.

B

1) for de forkortede formler se f.eks. nr. 213.

444

1400. 31. december. S. Pietro i Rom.

Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der første søndag efter Marias besøgelsesdag besøger dominikanernes kirke i Roskilde og rækker en hjælpende hånd til
dens bygningsfond, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger den på
årets øvrige festdage.
Afskrift i de pavelige kopibøger.

onifacius o.s.v. til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen
o.s.v.
Skønt han o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at dominikanernes kirke i staden
Roskilde på den første søndag efter den hellige jomfru Marias besøgelsesdag2), på hvilken der hvert år højtideligt holdes fest for de relikvier,

B

361

1400

Nr. 446

der findes sammesteds, skal opnå passende hædersbevisninger (------ )*)
bekender deres synder, og som fromt besøger fornævnte kirke på nævn
te festdag for relikvierne fra den første aftensang til den anden aftensang
inclusive og gennem de otte dage derefter, og redebont rækker en hjæl
pende hånd til dennes bevarelse eller til dens bygningsfond, den eftergi
velse af bod og syndsforladelse, som de på enhver måde opnår, der fromt
besøger nævnte kirke, på hver enkelt af årets festdage, og for at de Kristi
troende lige så vel, når de på grund heraf strømmer til samme kirke på
fornævnte festdage, til overmål skal opnå denne eftergivelse, og da vi
ønsker at handle velvilligt, bevilger vi med fornævnte myndighed af en
overstrømmende nådegave i kraft af dette brev vor elskede søn den
nuværende og den til enhver tid værende prior ved nævnte kirke tillige
med fire egnede præster (----- )*) til evindelige tider. Givet ved S. Pietro
i Rom den 31. december i vort tolvte (pontifikats) år.
1) for de forkortede formler se nr. 441. - 2) 2. Juli.

1400.

445

Peder Jensen af Hæggerup overdrager sit gods i Dyrlev til Jakob Mortensen
af Snedinge.
Næstved klosters registratur (1528).

eder Jensen af Hæggerup overgav og oplod til Jakob Mortensen af
Snedinge alt sit gods i Dyrlev (i) Bårse herred. 1400.

P

1400.

446

Peder Bosen, borger i Næstved, kvittererJon Degn, byskriver sammesteds, for
betalingen for en gård i Næstved.
Næstved klosters registratur (1528).

eder Bosen, borger i Næstved, erkendte, at Jon Degn, byskriver i
Næstved, havde betalt ham den fulde sum penge for en gård til
hørende ham, beliggende lige øst for Lydemans gård, og som var blevet
pantsat. 1400.

P

Nr. 447

447

1400

362

1400.

Henrik Nielsen sælger en ødejord til hr. Erik Bydelsbak.
Næstved klosters registratur (1528).

enrik Nielsen, armbrøstmager, solgte fornævnte Erik1) en ødejord,
beliggende op til samme Eriks gård. 1400.
1) fornævnte Erik = Erik Bydelsbak.

448

1400.

Hr. Anders Olufsen skøder en øre jord i Oreby til Tjæreby kirke.
Næstved klosters registratur (1528).

Anders Olufsen, ridder, skødede en øre skyldjord i Oreby til Tjæreby
A kirke. 1400.

449

1400.

Vidne om Laxbromollan.
Skånebrevsjortegnelsen.

^^test angående Laxbromollan. 1400.

450

1400.

Ærkebiskop Jakob af Lund indstifter et alter for sankt Knud konge i Lunds
domkirke.
Notits af Mogens Madsen.

Af denne ærkebiskop1) blev der indstiftet og doteret et alter for kong
Knud midt på gulvet i kirken i Lund i det Herrens år 1400.

IjL

1) d. v. s. ærkebiskop Jakob.

363

1400

1400. Djurs Nørreherredsting.

Nr. 453

451

Tingsvidne af Djurs Nørre herredsting om, at Ive Larsen har skødet Jens
Larsen Sostrup.
Registraturnotits i Landsarkivet i Viborg.

t tingsvidne af Djurs Nørreherredsting år 1400, at Ive Larsen har skø
det Jens Larsen Sostrup med alt tilliggende.

E

1400.

452

Storskafferen i Königsberg opgør sine tab på Bornholm.
Original på tysk i Königsbergarkivel (nu i Berlin).

et skal være vitterligt, at jeg i året 14001) ved Arnold Tücher på
Bornholm har mistet 20 stykker klæde fra Ypern og 10 stykker fra
Commines og 13 fra Tienen. I alt i penge 100 pund grot og 60 pund grot
og 2 skilling og 14 flamske miter2) og på den tid var 1 pund grot så meget
som 2 1/2 mark preussisk. Og dette forskrevne klæde fik jeg igen, da tog
vor højmester hr. Konrad von Jungingen det og gav det til stæderne, og
de delte det indbyrdes, deraf fik jeg 3 fra Commines og 3 fra Tienen til
bage.... Fremdeles så har de fra min tjener Hanke von Truden i samme
år taget så godt som 800 mark lybsk på Bornholm. Fremdeles så har de
fra min tjener Hanke Ludtkenburg i samme år taget så godt som 64
preussiske mark på Bornholm. Fremdeles så har de fra min tjener Han
nes Brand taget så godt som 100 mark og 25 mark preussisk i samme år
på Bornholm.

D

1) de her meddelte opgørelser er optaget i storskafferens regnskaber for 1402-1404. 2) små nederlandske mønter, jf. Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde 390.

1400').

453

Johan Enbeke og Johan Slemin lover at holde rådmandene i Stralsund ska
desløsefor deres brev angående det arvegods, der var efterladt i Danzig afJakob
Rike, som var død på Bornholm.
Indførelse i Stralsunds liber memorialis.

ohan Enbeke og Johan Slemin lovede at holde de herrer rådmænd i
Stralsund skadesløse angående alt det arvegods, der var efterladt i

J

Nr. 454

1400

364

Danzig ved Jakob Rikes død, han, som var afgået ved døden på Born
holm, og hans broder Peter Rike skal i sit og sin broder Herman Rikes og
deres søster Katerines navn, Henneke Berboms hustru, som bor i lands
byen Semlow, og som har opladt deres lod af fornævnte arvegods til
nævnte Peter, minde om det med stadens anbefalingsbrev2), der er givet
herom, således at ingen påmindelse skal følge angående samme (gods).
1) indførelsen er den 5. på siden; ud for den 4. er anført Ar 1400. - 2) kendes ikke.

1400.

454
Hamburgs kæmnerregnskab.

Efter tryk i Kämmereirechnungen der Stadl Hamburg.

il rejser:..... Til samme1) 28 pund, til landet Danmark til dronnin
gen...... Til forskelligt...... Til beværtning af hertugen af Slesvig2).

T

1) d.v.s. hr. Buxtehude. - 2) beløbet kendes ikke.

[Senest 1400]!).

455

Kristian Holk pantsætter gården Skaftelevgård til hr. Hartvig Bryske.
Registratur over brevene på Vallø (1541).

E

t brev, at Kristian Holk pantsatte Skaftelevgård til hr. Hartvig Bryske,
ridder, tillige med tre andre breve, der lyder på samme gård.

1) Kristian Holk nævnes første gang 1394 28. februar, DRB IV7 5 nr. 154. Hartvig Bryske
nævnes sidste gang som væbner 1395 28. januar, DRB. IV 5 nr. 325, er ridder 1400 23. juni,
jf. nr. 322, og nævnes sidste gang 1408 16. september, Rep. nr. 5008. Nærværende pantsæt
telse må være foregået før Hartvig Bryskes pantsættelse af Skaftelevgård og gods, jf. efter
følgende nr.

1400.

456

Hr. Hartvig Bryske pantsætter Skaftelevgård og gods.
Referater på dansk i rigsarkivet,
a:

H

r. Hartvig Bryskes åbne beseglede pergamentsbrev udgivet år o.s.v.
1400.

365

1400

Nr. 459

b:

t pantebrev, som hr. Hartvig Bryske havde udgivet, lydende på 100
engelske nobler med mere sølv og flere penge, som han havde pant
sat forskrevne Skaftelevgård og gods for o.s.v.

E

1400.

457

Anders Nielsen Hak besegier brev.
Notits i Niels og Otto Krags våbenbog.

ynders Nielsen Hak1), år 1400.
1) segltegningen afbilder under oplysningen De Hakers våben et skjold med møllehjul
(!)•

1400.

458

Roskildebiskoppen overdrager forstanderen for skolen i Roskilde bispetienden
af Helsinge kirke.
Referat i afskrifter af Resens Atlas.

O

Ar 1400 har Roskildebiskoppen overdraget forstanderen for skolen
xX bispetienden af kirken i Helsinge.

1400. Kalundborg.

459

Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Erik Andersen skødede gods i
Kejrup, Ladby, Kertinge og Kølstrup til dronning Margrete.
Ka lu nå borgske registratur (1476).

remdeles kong Eriks brev, givet på retterting i Kalundborg, at Erik
Andersen skødede dronning Margrete dette efterskrevne gods, som
tilfaldt ham efter Hans Tygesens død, nemlig først i Kejrup, fremdeles en
gård i Ladby, fremdeles en gård i Kertinge (og) fremdeles en gård i Køls
trup. Fremdeles (I). Givet 1400 på ovennævnte sted.

F

Nr. 460

460

1400

366

1400.

Erik Andersen af Kogsbølle skøder sin ret til Kejrup gård og fem andre går
de til dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles Erik Andersen af Kogsbølles brev, med hvilket han skøder
og oplader dronning Margrete al sin rettighed i Kejrup gård og en
anden gård sammesteds, fremdeles en gård i Ladby, en gård i Kertinge,
en gård i Kølstrup og en gård i Ladby, og bekender at have oppebåret fyl
destgørende betaling derfor. Givet 1400.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et brev af Erik Andersen af Kogsbølle, med hvilket han har
solgt dronning Margrete noget gods i Ladby og andetsteds.

F

461

1400.

Fru Margrete Pedersdatter, enke efter hr. Johan Moltke af Torbenfeld, og den
nes øvrige arvinger skøder hovedgården Højet og andet gods på Lolland til
dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, med hvilket fru Margrete Pedersdatter, hr. Johan
Moltke af Torbenfelds enke, Klaus Grubendal, ridder, fru Katerine,
fornævnte Klaus Grubendals hustru og fornævnte fru Margretes datter,
Johan Moltke af Bavelse, ridder, Evert Moltke af Hegnede, hans broder,
Anders Jakobsen af Egede, ridder, og Evert Grubbe af Alslev skødede og
afhændede til evindelig besiddelse til dronning Margrete dette efterskrevne gods, som retmæssigt var tilfaldet dem ved arv efter Johan Molt
ke af Torbenfeld, (og) som er en hovedgård, som hedder Højet, der lig
ger på Lolland, og gods i Horslunde sogn og i Tjørneby i Utterslev sogn
og i Vindeby sogn, i Vesterbo i Købelev sogn, i Løj tofte sogn, og i Skibe
lund i Gloslunde sogn, og i Dannemare samt alt andet gods, hvad det end
hedder (og) som ligger på Lolland, (og) som tilfaldt dem efter hr. Johan
Moltke af Torbenfeld. Givet 1400.

F

367

1400

[Omkr. 1400]1).

Nr. 463

461A

Breve på Højet og andet gods på Lolland.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles tre andre2) breve, der også lyder på den forskrevne2) gård
Højet.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles pantebrev, skødebrev på en hovedgård på Lolland, som
hedder Højet, med mere gods i Horslunde, Urne, Nybølle og
Egholm med mere gods og flere breve på samme gods.

F

1) angående datering jf. nr. 461. - 2) refererer til foregående indførelse i registraturen,
jf. nr. 461.

1400.

462

Elene, Peder Broks datter, skøder al sin ret til gods i Danmark med undta
gelse af Nyrup til dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles at Elene, Peder Broks datter, (skødede) alle gårde og det
gods og den rettighed, hun havde i noget som helst gods, hvor det
end findes i Danmark, undtagen Nyrup i Ars herred, til dronning Margretes hånd til evig tid. Givet år 1400.

F

Yngie Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Elene Pedersdatters skødebrev til dronning Margrete på
gods i fornævnte herred1).

F

1) henviser til Ars herred i den forudgående registratur af 1396, jf. DRB. IV 6 nr. 204.

1400.

463

To breve af biskop Peder af Roskilde, at han har gods i pant af kongErik og
dronning Margrete for 8000 lødige mark.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles biskop Peders to breve på gods, som han havde i pant af
dronning Margrete og kong Erik for 8000 lødige mark og 40 skil
ling1). Givet 1400.

F

Nr. 464

1400

368

2
Kalundborgske registratur (1476) ).

ørst biskop Peder af Roskildes brev på gods, som han havde i pant for
8000 lødige mark og 45 skilling lybsk. Dernæst bisp Peders brev ved
rørende det samme.

F

1) fejl for 45 skilling, hver lødig mark regnedes til 45 skilling lybsk, jf. 1400 11. marts,
nr. 270, jf. også registraturen udf. fra 1429. - 2) på indhæftet seddel fra 1429, jf. Aksel E.
Christensen, Kalmarunionen 306.

464

1400. Kalundborg.

Kong Erik 1. af Pommerns rettertingsbrev om jomfru Elene af Nyrups skøde
til dronning Margrete.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et kong Eriks brev, givet på retterting i Kalundborg, at jom
fru Elene af Nyrup skødede til dronningen og kronen og stadfæste
de det skøde, hun havde givet kong Valdemar på alt det gods, som hun
havde i Danmark, med undtagelse af Nyrup, som hun selv boede på.
Givet ovennævnte sted, i det Herrens år 1400.

F

465

1400.

Sjunde Nielsen af Torkilstrup og hans medarvinger skøder 3/5 af en gård i
Nørre-HyHinge til kronen.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, at Sjunde Nielsen af Torkilstrup, Troels Nielsen
sammesteds og Peder Hemmingsen af Ordrup skødede tre femtede
le i en gård i Nørre-Hyllinge til Jens Jakobsen afjenslev på dronning Mar
gretes vegne. Givet 1400.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles en anden vidisse, at fornævnte Klaus Grubendal havde set
et brev, hvorved Sjunde Nielsen sammen med sine medarvinger solg
te dronning Margrete de tre dele i en gård i Nørre-Hyllinge i Volborg
herred.

F

369

1400

Nr. 468

remdeles en vidisse, som tingfogeden i Volborg herred havde set, at
Sjunde Nielsen af Torkilstrup sammen med sine arvinger skødede
dronning Margrete noget gods; sammen med flere andre breve, som
lyder på gods i Volborg herred, som ligger i den rette æske ifølge på
skriften.

F

1400.

466

Hr. Mogens Munk kvitterer dronning Margrete for 2300 mark lybsk, for
hvilke Bygholm indløstes.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles hr. Mogens Munks kvitteringsbrev på 2000 og 300 lybske
mark, givet dronning Margrete, for hvilke hun indløste Bygholm.
Givet 1450') (!).

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles hr. Mogens Munk kvitteringsbrev på 2000 og 300 lybske
mark, som Bygholm indløstes for. I det Herrens år 1400.

F

1) hr. Mogens Munk dræbtes 1410 12. august, DAA. 1905 298.

1400.

467

Lars Kørner sælger sit gods i Påarp til hr. Abraham Brodersen.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et skødebrev, hvormed Lars Kørner sælger hr. Abraham
Brodersen alt sit gods i Påarp, som er fire dele i to gårde. 1400.

F

1400.

468

Elene, Peder Broks datter, skøder sit gods på Fyn til kronen.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles et brev om Elene Peder Broks gods på Fyn og i hele Dan
mark, som blev skødet til kronen, år 1400.

F

Nr. 469

1400

370

1400.

469

Johan Olufsen skøder gods i Snesere til dronning Margrete.
Yngre Kalundborgske registratur (1551).

[fremdeles Johan Olufsens skødebrev, at han skøder dronning MargreL te noget gods i Snesere i Hammer herred. Givet 1400.

470

1400. Tybjerg herredsting

Tingsvidne af Tybjerg herredsting om, at nævnte Niels Tuesen og Cecilie
Pedersdatter var unge Wilken Stigs rette arvinger.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et tingsvidne af Tybjerg herredsting, der lyder, at fornævn
te Niels Tuesen og Cecilie Pedersdatter af Tyvelse var fornævnte
unge Wilken Stigs rette arvinger. Givet o.s.v. 1400.

F

471

1400. Sjællands landsting.

Landstingsvidne af Sjællands landsting om, at Niels Tuesen i Sandby og
Cecilie Pedersdatter af Tyvelse skøder deres rettighed i Gavnø til dronning Mar
grete.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles et vidne af Sjællands landsting, at Niels Tuesen i Sandby og
Cecilie Pedersdatter af Tyvelse med deres gode vilje skødede og
oplod dronning Margrete al den rettighed, som de havde fået i arv efter
unge Wilken Stig, og han havde fået efter sine forældre, i den hovedgård,
som ligger på Gavnø i Hammer herred og i noget gods, som ligger der
til, samt i den del, som kaldes Lønned. Givet o.s.v. 1400.

F

472

1400. Roskilde.

Kong Erik 7. afPommerns rettertingsbrev, at Peder Olufsen har afhændet sit
gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø til dronning Margrete.

371

1400

Nr. 475

Vordingborgske registratur (1476).

ong Eriks brev, givet på retterting i Roskilde, at Peder Olufsen,
. væbner, for sig og sine arvinger har afhændet og skødet til dronning
Margrete til evig besiddelse for kronen alt sit gods i Kirke-Såby og NørreHvalsø i Volborg herred med alt dets rette tilliggende. Givet år o.s.v. 1400.

K

1400. Slangerup.

473

Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Peder Olufsen af Køge
nanjnte gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø.
Vordingborgske registratur (1476).

JTT’ong Eriks brev, givet på retterting i Slangerup, at dette fornævnte1)
JLVgods, som er tre gårde i Kirke-Såby og en gård i Nørre-Hvalsø samt
en ødegård sammesteds retmæssigt blev tildømt Peder Olufsen af Køge
efter landsloven. Givet o.s.v. 1400.
1) jf. nr. 472.

1400. Roskilde.

474

Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsdom, at Peder Olufsen med rette skal
beholde det gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø, som han havde trættet med
Anders Nielsen om.
Irordingborgske registratar (1476).

ong Eriks brev, givet på retterting i Roskilde, at Peder Olufsen, råd
mand i Køge, og Anders Nielsen i Roskilde samt hans arvinger træt
tedes om noget gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø, nemlig 11 1/2 øre
skyldjord i fornævnte by, og der blev det nævnte gods med rette tildømt
fornævnte Peder Olufsen af Køge at beholde som retmæssig arv og
besiddelse tillige med alt dets tilliggende. Givet 1400.

K

1400. Roskilde.

475

Kong Erik 7. af Pommerns rettertingsbrev, at Anders Nielsen og Niels Jensen
samt Sune og PederJensen skøder deres gods i Kirke-Såby og Nørre-Hvalsø til
Peder Olufsen.

Nr. 476

1400

372

Vordingborgske registratur (1476).

ong Eriks brev, givet på retterting i Roskilde, at Anders Nielsen og
. Niels Jensen af Assendløse, Sune og Peder Jensen oplader og skø
der Peder Olufsen al deres ret og ejendom, som de havde i gods i KirkeSåby og Nørre-Hvalsø. Givet o.s.v. 1400.

K
476

1400.

Hr. Johan Olufsen af Søholm oplader gods i Klovtofte, Snesere, Snesere Torp,
Ring, Fladså, Stersthorp og Køberup til dronning Margrete.
Vordingborgske registratur (1476).

t brev, at hr. Johan Olufsen af Søholm oplader og skøder dronning
Margrete al den rettighed og arv, som tilfaldt ham på hans hustrus
vegne efter hendes tidligere ægtemands, hr. (I)1) Erik Nielsens død, som
er gods i Klovtofte, i Snesere og Snesere Torp, Ring, Næs, Fladså mølle,
Stersthorp og i Køberup, hvilket hans fader Niels Eriksen og Jakob Niel
sen af Magleby tidligere havde givet hr. Klaus Kile i pant, med alt det for
nævnte gods’ tilliggender. Givet år 1400.

E

1) Erik Nielsen var ikke ridder.

477

1400.

Hr. Johan Olufsen oplader gods i Svinninge til dronning Margrete.
Vordingborgske registratur (1476).

rev, at hr. Johan Olufsen oplader dronning Margrete noget gods i
Svinninge ved Vordingborg, som fru Agnes, hr. Jakob Mus’ enke,
skødede hr. Johan Moltke af Torbenfeld frit og ledigt for ham og alle
hans arvinger. Givet år 1400.

B
478

1400.

Hr. Johan Olufsen tiltræder den handel, der er gjort mellem dronning Mar
grete og fru Elene, enke efter hr. Bent Byg, angående gods i Vangede og Lille
rød.

373

1400

Nr. 482

Vordingborgske registratur (1476).

rev, at fornævnte1) hr. Johan Olufsen af Søholm tiltræder det køb,
som er gjort mellem dronning Margrete og fru Elene, hr. Bent Bygs
enke, om gods i Vangede og Lillerød. Givet år 1400.

B

1) jf. nr. 477.

1400.

479

Væbneren PederJensen af Ormslevs skøde på sit gods i Hårby.
Skanderborgske registratur (1606).

eder Jensen af Ormslevs, væbners, skøde på alt hans gods i Hårby.
Givet 1400.

P

1400.

480

Kong Erik 7. af Pommern pantsætter gods i Over-Randlev og Hatting.
Åkjunske registratur (1611).

t lille pantebrev på pergament, som kong Erik har udstedt på noget
gods i Uldrup, i Over-Randlev og Halling, som fornævnte kong Erik
har pantsat. Givet 1400.

E

1400.

481

Skødebrev på en gård i Torrild.
Akjcerske registratur (1611).

|^t skødebrev på pergament på en gård i Torrild. År 1400.

1400.

482

Brev på en gård i Hads herred, udstedt på befaling af kong Erik 7. af Pom
mern.
kjcerske registratur (1611).

E

t brev på latin på en gård i Hads herred, udstedt efter kong Eriks
befaling. 1400.

Nr. 483

1400

374

1400.

483

Pantebrev på noget jord i Hatting mark.
Åkjrmke registratur (1591).

ndnu et pantebrev på samme1) ejendom. År 1400.
1) henviser til registraturnotits fra 1408 om et stykke jord i Halling mark, jf. ÆA. II 158.

1400.

484
Skødebrev på Møldrup.
Åkj(prske registratur (1591).

jp t skødebrev på Møldrup. År 1400.

1400.

485
Skøde på en gård i Glud.
Åkjcerske registratur (1591).

skøde på en gård i Glud. Givet 1400.
Registratur over breve på Stjpmholm (1624).

gammelt skøde på en gård i Glud. År 1400.

1400.

486

Tingsvidne, at hr. Tord på Sabro herredsting har hjemlet det skøde, som hr
Jens Piik tidligere havde givet Ebbe Skytte på Ristrup.
Viborg Stifts registratur (1574).

ingsvidne, at hr. Tord af Sabro var til stede på Sabro herredsting og
der hjemlede alle det samme skøde, som hr. Jens Piik havde undt

T

375

1400

Nr. 490

Ebbe Skytte på Ristrup med dets tilliggende for 52 år siden; og hr. Tord
bekender, at hverken han eller nogen af hr. Jens Piiks arvinger har nogen
ret til samme gods. År 1400. Gammelt, itu.

1400.

487

Katerine Andersdatter, enke efter Kristian Munk, skænker en gård i Jetsmark
og en i Hune til kirken i Hundslund.
Ålborghus registratur (1573).

aterine Andersdatters, Kristian Munks enkes, gavebrev til sankt Kle. ments kirkes bygning i Hundslund på en gård i Jetsmark og en i
Hune. Givet 1400. På latin.

K

1400. Viborg landsting.

488

Stadfæstelse af den lovhævd, Vor Frue kloster i Ålborg har på noget eng ved
Blegkilde.
Ålborghus registratur (1573).

t landstingsvidne, givet 1400, udstedt af Niels Hoberg, hvorved han
stadfæster den lovhævd, Vor Frue kloster har fremsat på Fleskum
herredsting på noget eng sønden for Blegkilde indtil Sønder Tranders’
markskel.

E

1400.

489

Jens Nielsen af Nørlevs stadfæstelse på gods og mølle i Løt.
Ålborghus registratur (1578).

t gammelt pergamentbrev, som Jens Nielsen af Nørlev har udstedt
med stadfæstelse på gods og en mølle i Løt. 1400.

E

1400.

490

Vidnebrev fra Læsø, at biskoppen af Viborg årligt skal give biskoppen af
Børglum syv mark sølv af bispeindtægterne af Læsø.

Nr. 491

1400

376

Ålborghus registratur (1578).

t vidne, afgivet af Læsø, at bispen af Viborg har bekendt, at han i sin
levetid skal give bispen af Børglum syv mark sølv af bispens indtæg
ter sammesteds. 1400.

E
491

1400.

Skøde- og gavebrev på gods i Sjørring.
Vestervig klosters registratur (1599).

ndnu et skøde og gavebrev på noget gods i Sjørring. 1400.

1400.

492

Biskoppens stadfæstelsesbrev på Revsgård.
Vestervig klosters registratur (1599).

ispens stadfæstelsesbrev på pergament på Revsgård. På latin. 1400.

493

1400.

Fru Kristine af Søgård skøder en gård i Grurup til Vestervig kloster.
Vestervig klosters registratur (1599).

t latinsk skødebrev på pergament på en gård i Gammelby i Grurup
sogn, som fru Kristine af Søgård har skødet og solgt til klostret.
1400.

E

494

1400.

Fru Kristine Eriksdatter skænker to læster korn i Tilsted til Vestervig kloster.
Vestervig klosters registratur (1599).

ru Kristine Eriksdatters gavebrev på latin på to læster korn i Tilsted,
som hun har skødet og givet til klostret. 1400.

F

377

1400

Nr. 499

1400.

495

Fru Elene Buggesdatters skøde på fem gårde i Nors.
Vestenng klosters registratur (1599).

ru Elene Buggesdatters skøde på fem gårde i Nors sogn i Hillerslev
herred. 1400.

F

1400.

496

Fru Elene Buggesdatters skøde på en gård i Torp og fem gårde i Nors sogn.
Vestervig klosters registratur (1599).

E

ndnu et skødebrev af fru Elene Buggesdatter på pergament på en
gård i Torp og fem gårde i Nors sogn i Hillerslev herred. 1400.

1400.

497

Peder Høg skeenker Smørbæk i Bedsted sogn til Vestervig kloster.
Vestervig klosters registratur (1599).

^eder Høgs skøde på Smørbæk i Bedsted sogn, som han har givet til
- klostret. 1400.

1400.

498

Tingsvidne om en egeskov.
Maribo klosters registratur (1624).

r J tingsvidne på en egeskov. 1400.

1400.
Tingsvidne om gods i Bergleff.
Maribo klosters registratur (1624).

r | tingsvidne om gods i Bergleff i Ingels herred. 1400.

499

Nr. 500

500

1400

378

1400.

Anders Hansen af Ellinge oplader en gård i Kalundborg til biskop Peder i
Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

A nders Hansen af Ellinges brev, hvormed han oplader biskop Peder
Ik af Roskilde en gård i Kalundborg. 1400.

501

1400

Evert Moltkes brev til biskop Peder i Roskilde på gods i Nybølle.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

T1 vert Moltkes brev, givet biskop Peder i Roskilde på noget gods i
Nybølle. 1400.

502

1400.

Hr. Anders Uffesen af Bjørnholm overlader hr. Zabel Kerkendorp nogle breRoskildegårds registratur (omkr. 1570).

~f r. Anders Uffesen af Bjørnholms brev, givet hr. Zabel Kerkendorp
. JL på nogle breve. 1400.

503

1400.
O

Peder Dene pantsætter en gård i Tornemark til sankt Jørgens hospital i Aderup.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

)eder Denes pantebrev til forstanderen for de spedalske i Åderup på
_ en gård i Tornemark for 10 mark sølv. 1400.

379

1400

Nr. 507

1400.

504

Peder Dene pantsætter sit gods i Torpe til hr. Zabel Kerkendorp.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

'Jeder Denes pantebrev til hr. Zabel Kerkendorp, hvormed han
_ pantsætter ham sit gods i Torpe i Slagelse herred. 1400.

1400.

505

Sakse Grubbe af Tersløse skøder sit gods på Sjælland med undtagelse af
landsbyen Haffn til biskop Peder af Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

akse Grubbe af Tersløse har skødet biskop Peder alt sit gods på Sjæl
land med undtagelse af en by, som kaldes Haffn. Givet 1400.

S

1400.

506

Mageskifte mellem ærkedegnen Peder Lykke og biskop Peder af Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

eder Lykke, ærkedegn i Roskilde, har mageskiftet med sit gods i Marholt og Ebberød med biskop Peder og selv fået noget jord i Roskilde
by. Givet 1400.

P

1400

507

Margrete Arnoldsdatter, enke efter Niels Hak, pantsætter nogle åbne breve til
Anders Gris i Nordrup.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

argrete Arnoldsdatter, Niels Haks enke, og hendes arvinger
pantsætter Anders Gris i Nordrup nogle åbne breve. 1400.

M

Nr. 508

508

1400

380

1400.

Hr. Johan Moltkes hustrus, Margretes, skøde på gods i Kundby.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

M

argrete, hr. Johan Moltke af Torbenfelds hustrus skøde på gods i
Kundby. 1400.

1400.

509

Hr. Johan Olufsen af Søholm skøder sit gods i Bagsværd til biskop Peder i
Roskilde.
Roskildegårds registratur (omkr. 1570).

ohan Olufsen af Søholm skødede biskop Peder i Roskilde al sin ret til
det gods, som han havde i Bagsværd. 1400.

J

1400.

510

Niels Bosen, borger i Slagelse, og hans hustru lejer Antvorskov klosters gods
i Holmstrup på livstid.
Antvorskov klosters registratur (1607).

iels Bosen, borger i Slagelse, og hans hustru bekender at have klo
strets gods i Holmstrup til leje på livstid, hvorfor de skal give klo
stret en læst korn årligt. År 1400.

N
511

1400.

Dronning Margrete indløser Ramsø gård for 300 mark penge, som hun
skænker til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ronning Margrete indløste Ramsø gård, gods og mølle for 300 mark
penge og gav disse penge til klostret, for at hun og fru Gese, Engelberts enke, skulle have og besidde samme gods og mølle i begges livstid.
1400.

D

381

1400

Nr. 514

Udlog i Herredagsdombog nr. 5 (1545-49).

remdeles et andet gammelt brev på pergament, givet år 1400, og som
lyder, at dronning Margrete bekender, at hun og fru Gese har sam
me gods Ramsø i forlening af fornævnte Antvorskov kloster i begges livs
tid o.s.v.

F

1400.

512

Hr. Johan Olufsen bekender, at Antvorskov kloster på lovlig vis har indløst
noget gods i Ramsø.
Antvorskov klosters registratur (1607).

ohan Olufsen, ridder, bekender, at klostret lovligt har indløst noget
gods i Ramsø, som han i nogen tid havde haft i pant. 1400.

J

1400.

513

Anders Pedersen af Svanholm sælger et halvt bol jord i Sørbymagle til Ant
vorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

A nders Pedersen af Svanholm solgte klostret et halvt bol jord i Sørby1L magle. 1400.

1400.

514

Margrete Pedersdatter, hr. Johan Moltke af Torbenfelds enke, skænker en
gård i Ulvig til Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

argrete Pedersdatter, afdøde Johan Moltke af Torbenfelds (enke),
gav og skødede til klostret en gård i Ulvig i Merløse herred. Ar

M
1400.

Nr. 515

1400

515

382

1400.

Eskil Falster pantsætter 6 ørtugjord i Øverup tilJens Troelsen.
Antvorskov klosters registratur (1607).

E

skil Falster pantsatte Jens Troelsen 6 ørtugjord i fornævnte Øverup.
l<4>00').

1) registraturen har 1500, men da Eskil Falster omtales som afdød 1413 25. januar, Rep.
nr. 5442, må årstallet utvivlsomt være fejlagtigt.

516

1400.

Henning Bentsen, borger i Slagelse, skøder en gård i Slagelse tilJens Nielsen
Besk.
Antvorskov klosters registratur (1607).

enning Bentsen, borger i Slagelse, Agnete Knudsdatters værge, skø
dede Jens Nielsen, der kaldes Besk, på fornævnte Agnetes vegne
en gård, der ligger på Smedegade mellem Mads Jernes og Albert Kynes
gård. 1400.

H
517

1400.

Jakob Jakobsen lejer et stykke jord på sankt Mikkels kirkegård i Slagelse af
Antvorskov kloster.
Antvorskov klosters registratur (1607).

akob Jakobsens brev, hvorved han bekender at have et stykke jord på
sankt Mikkels kirkegård i Slagelse til leje af Antvorskov kloster for 3
skilling grot i årlig afgift. Givet 1400.

J

518

[Omkr. 1400] *). Køge byting.

Tingsvidne af Køge byting om, at Vilhelm Jakobsen har skødet overskuddet
af sit bo efter sin død til sankt Nikolaj kirke i Nykøge.

383

[Omkr. 1400]

Nr. 519

Original, beskadiget, i Sjællands landsarkiv.

.... Niels Holm, foged i Køge, Jakob, sognepræst sammesteds ved ..... 2)
kirke, ..... borgmestre, Anders Hennekesen, Jens Gyntersen, Jens .....
Horn, Hemming Pedersen, Bennike Førendik og Svaver Nye ..... med
Gud.
Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at.Vilhelm
Jakobsen, sund og rask, ikke tvunget eller drevet specielt hertil, men af
egen fri vilje i det Herrens år 1.... ]) midfastesøndag på vort byting i Køge
med villigt sind.....som forudskikket har skødet........ urørligt, der bliver
tilbage efter hans død, når hans rette gæld ..... , til sankt Nikolaj kirke i
Nykøge til bod for sin sjæl, at besidde med rette til evig tid. Det erklærer
vi med dette brev, som ..... Forhandlet og givet ovennævnte år, dag og
sted.
1) brevets datering er ødelagt, men fogeden Niels Holm er antagelig identisk med den
Køgeborger Niels Holm, der nævnes i brevene 1389 29. juni, DRB. IV 4 nr. 50, 1394 5.
december, DRB. IV 5 nr. 287, og 1399 21. april, nr. 51, hvorfor brevet her dateres til
omkring 1400. - 2) hele brevets venstreside er beskadiget.

[Omkr. 1400]1).

519

En ukendt borger i N..... sælger en gård i Lund til abbeden i et ukendt klo
ster.
Stærkt medtaget original i den amamagnæanske samling.

...................................................................................................................tin,
borger i N....., til ..... mand og herre...... har skødet, afhændet og højti
deligt overgivet til hans hånd (en gård), som han nu personligt bebor, og
som ligger mellem et grundstykke, tilhørende sankt Laurentius’ kirke i
Lund, (og) .....Olufsen nu har i leje...... (idet han erkender, at) han fuldt
ud har oppebåret fuld og fyldestgørende betaling for fornævnte gård af
fornævnte herre abbed. Fremdeles forpligtede han (sig).....til at hjemle
og fri (fornævnte abbed og) hans kloster oftenævnte gård med alle dens
tilliggender fra alles påkrav.....Han bandt sig til, hvis - det ske ikke - ofte
nævnte gård på grund af en mangel ved hans hjemmel bliver fravundet
fornævnte abbed eller hans kloster af..... (i overenstemmelse med) lan
dets love, at gengive samme abbed og hans kloster gods (med samme)
beliggenhed og værdi (og) holde dem fri for ethvert tab, som de måtte

Nr. 520

[Omkr. 1400]

384

pådrage sig som følge heraf. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl
hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.
1) ifølge skriften må brevet formentlig dateres til 1. halvdel af 15. årh.

520

[Omkr. 1400]’). Lutjenburg.

Brudstykke af brev, der vistnok er sendt til Slesvig by.
Original i Slesvig.

.... 2) dem, som ser dette brev 2) og særligt til 2) de folk, nemlig
rådet og 2) i Slesvig, at for os 2) [ ]clenyngh3), viser af dette nær
værende brev, ..... 2) en retfærdig..... 2) har vi ikke hørt eller fornemmet
fra ham, og hesten, som I ham.... 2) hvormed han..... 2) fået med al bil
lighed, thi han købte den fra vor.....2) delvis er vel vitterligt for råderne.
Vi beder fremdeles alle retskafne folk, om at ..... 2) sager, hvor de kan
gøre det med kærlighed, det vil vi gerne gøre os fortjente til. (Skre)vet i
vor stad Lutjenburg under vort sekret, der til vidnesbyrd er påtrykt dette
brev.... 2).
1) originalen, der har været anvendt til indsyning af et segl, er ikke forefundet 1999. Wil
liam Christensen oplyser i forarbejderne til Rep., efter hvilke nærværende er trykt, at bre
vet er skrevet med hånd fra 14.-15. årh. - 2) beskadiget som følge af tidligere anvendelse.
- 3) rest af personnavn.

521

[Omkr. 1400]1).

Brev fra rådet i Eckernförde til rådet i Lübeck, hvori bl.a. oprindelsen af en
sæk humle og to stålfade bevidnes.
Original på nedertysk i Lübeck. Ikke forefundet 1999.

1) brevet henføres af Willers Jessen, Die Heimat 1933 188, til sidste halvdel af 14. årh.

522

[Omkr. 1400]’).

Herman Guiden, dronning Margretes væbner og tjener, beder rådet iDanzig
foranledige, at Hans Widenben, hans måg, må få udleveret den halvdel af
godset efter Hans Pape, deres medborger, som er tilfaldet ham.

385

[Omkr. 1400]

Nr. 523

Original på nederty.sk i Danzig.

M

in villige tjeneste tilforn, til de hæderlige vise mænd, rådsherrerne
i Danzig.
Jeg beder Eder vide, at Hans Widenben, min måg og ven, har været
hos mig og har berettet for mig, hvordan halvdelen af Hans Papes, Eders
medborgers, gods var tilfaldet ham, hvilket han med rette har taget til sig,
at han har ret dertil, og at han har bragt breve2) derpå til Eder, som ikke
behagede Eder. Da befalede I at bringe breve2) til ham, hvori man love
de, at hvis der ikke kom flere krav angående halvdelen, så ville I udleve
re det til ham. Det brev2) har han igen bragt Eder, hvori rådet fra Bokenum over for Eder siger god for krav angående halvdelen, men I forhol
der ham hans ejendom, som han har ret til, og derved har han allerede
haft stor skade og har stor møje derefter. Derfor beder vi Eder venskabe
ligt om at udlevere ham halvdelen af godset, som han har ret til, og
angående skaden, så gør det mod ham, som I er ham skyldige. Og for
hold ham det ikke fremdeles. Det tiltror jeg nu Eders hæderlighed. Skul
le det ikke ske, så måtte og ville jeg sige, skrive og beklage, på hvilken
måde I forholder min slægtning hans ejendom og hans breve, og jeg vil
le dertil yde ham bistand, huse og beskytte ham og dertil sammen med
mine (folk) hjælpe ham til at afkræve det af Eder og Eders (folk), hvor
det kunne ske for mig eller hvor jeg kunne, og jeg ville ikke være ansvar
lig over for Eder, med mindre det er nødvendigt. Det lover jeg Eder vis
selig, og vil gengælde Eder og Eders (folk) det, hvor det sig hør og bør.
Under mit segl.
Herman Guiden, væbner og tjener hos min frue Margrete, som hedder
dronning af Norge, af Sverige og af Danmark.
1) Herman Guiden omtales som dronning Margretes tjener, hvorfor det udaterede brev
kan henføres til tiden omkr. 1400. - 2) kendes ikke.

[Omkr. 1400] *).

523

Rådel i Rostock udsteder en forordning om handel med saltede sild.
Afskrift på nedertysk i Rostock.

ådet i Rostock har for borgernes og det almene bedstes skyld forligt
kræmmerne og andre folk, som udsælger saltet sild i små mængder,
og har fastsat at overholde (følgende): at borgere og gæster på markeds-

R

Nr. 524

[Omkr. 1400]
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dagen i staden Rostock, når der er marked, kan sælge saltet sild fra tøn
derne i små mængder, ligesom kræmmerne, hvad enten de har købt sil
den eller selv bragt den fra Skåne. Men på andre dage, der ikke er mar
kedsdage, så kan borger eller borgersvende udsælge sild, som de selv har
bragt saltet fra Skåne i små mængder foran Helliggejst. Dette har rådet
givet i nåde, og det står til rådet, om de vil ændre det.
1) den udaterede forordning er indført blandt andre udaterede bestemmelser, men må
ud fra skriften, hvor usikker skriftens anvendelse til datering end kan være, henføres til
tiden omkr. 1400.
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[Omkr. 1400]!). Marienburg.

Højmesteren for den tyske orden beder borgmesteren i Thorn sende to med
lemmer af rådet til forhandlinger i Marienburg, da man må sende dronning
Margrete, der daglig rejser krav på Gotland, et svar.
Original på nedertysk i Thom.

øj mester.
Borgmester2), gør vel og rådfør dig med rådet og med de ældste
angående landet Gotland, hvordan man kan frigøre sig derfor eller hvad
det nyttede. Derved vil være at gøre, at man kan svare dronningen af
Danmark på hendes krav, som hun daglig fremfører på landet, og send
derefter to af de ældste fra rådet til os, at de kan være hos os på Marien
burg inden næste torsdag til morgenmaden, hvor vi også vil have de
andre stæder hos os. Givet på Marienburg lørdag efter apostlen Bartholomæus’ dag 3).

H

1) det udaterede brev må henføres til omkr. 1400, da dronning Margrete på den tid gør
krav gældende på Gotland, jf. nrr. 247 og 408. - 2) brevets modtager fremgår af bagsidepåskriften Til borgmesteren i Thom uden tøven. - 3) 24. august.
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[Omkr. 1400] *).

En ukendt embedsmand erklærer sig overfor borgmestre og rådmand i Reval
rede til at udlevere det gods, der er bjerget fra et strandet skib, men det, der end
nu befinder sig i vraget - i øvrigt fyldt med ler og sand - er han nødt til at til
skrive sin herre kongen, og det er endnu kun lidt, der er talt om det
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[Omkr. 1400]

Nr. 527

gods, som mester Johan, min frue dronningens tjener vel skal beret
te, fordi bønderne efter 14 dages forløb nægtede at deltage i bjergningsarbejdet.
Afskrift på nedertysk i Reval.

1) brevet er udateret, men omtalen af dronning Margretes tjener tillader en datering til
omkr. 1400.

[Omkr. 1400]J).

526

Borgmestre, magistrater og rådet i Kampen anmoder Köln om at hjælpe to af
deres borgere Evert van Roden ogJakob Ridder til deres tilgodehavende for sild,
som de har solgt til en forhandler i Köln, og som de har aflagt ed på, at de selv
havde saltet silden i Skåne, da udbetalingen er blevet dem nægtet under
henvisning til, at sildene var falske.
Original på middelnederlandsk i Köln.

1) det udaterede brev henføres af Hans. UB. til slutningen af 14. årh. og begyndelsen af
15. årh.

[Omkr. 1400] *).

527

Breve om gods, som er mageskiftet med Gladsax.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles tre breve, som lyder på noget gods, som er mageskiftet med
Gladsax mellem riddermænds mænd.

F

Kalundborgske registratur (1476).

remdeles mange breve, som lyder på noget gods, som er mageskiftet
med Gladsax mellem ridderskabet og er bundet sammen, blandt
hvilke der dog ikke findes nogen kronens adkomst.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles breve på Gladsax og, hvad der ligger dertil, og Gladsax gods
og ejendom i Simris, Maglehem og andetsteds.

F

1) efterfølgende registraturer skal rimeligvis sættes i forbindelse med transaktionerne
omkring overflytningen af fru Ide Pedersdatters gave af Gladsax til indstiftelse af et non
nekloster. Dronning Margrete var eksekutor af testamentet, jf. 1398 11. august, DRB. IV 6

Nr. 528

[Omkr. 1400]
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nr. 617. Fru Ide døde 1399 15. august, Liber dat. Roskildensis 95, hvorefter testamentet
trådte i kraft. 1400 25. februar, nr. 258, bekræfter paven indstiftelsen af klostret, men iføl
ge et nyt pavebrev 1401 29. marts, Acta Pont. II nr. 999, får dronning Margrete og biskop
Peder lov til at flytte stiftelsen til Gavnø, og oprettelsen bekræftes endeligt 1403 21. april,
Acta Pont. II nr. 1042.
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[Omkr. 1400] *).

Markvard Sten oplader gården Bredemad til dronning Margrete.
Vordingborgske registratur (1476).

remdeles af brev, at Markvard Sten oplader dronning Margrete går
den Bredemad på Falster igen med sit tilliggende. Givet ..... 2), og
derpå er der en vidisse.

F

Yngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles Markvard Stens brev, at han har solgt dronning Margrete
sin andel af Bredemad. Givet 14143).

F

1) i en kongelig rettertingsdom af 1458 11. oktober, Dipi. Christierni Primi 104 nr. 81,
anføres, at mark- og skovskel skal være, som de var dengang Lars Jensen havde Nykøbing, og
Markvard Sten havde Bredemad birk, inden de fik deres len. Lars Jensen af slægten Blå, der ken
des som høvedsmand på Nykøbing fra 1397, jf. DRB. IV 6 nr. 421, døde 1408, jf. Danmarks
Kirker VIII. Maribo Amt 153-54.-2) dateringselementerne mgI.-3) er rimeligvis vidissens
årstal.
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[Omkring 1400] ’).

Overenskomst mellem hr. Skakke Rantzau ogfru Margrete om datterens medYngre Kalundborgske registratur (1551).

remdeles to breve mellem hr. Skakke Rantzau og fru Margrete om
hendes datters medgift.

F

1) da registraturen er optaget i den 28. leddike, der fortrinsvis drejer sig om Farebæksholm, er fru Margrete rimeligvis identisk med Konrad Mokkes enke, som nævnes sidste
gang 1396, DRB. IV 6 nr. 204. Skakke Rantzau nævnes første gang 1387, Schlesw.-Holst.
Reg. u. Urk. VI 488 nr. 698, var ridder 1397, DRB. IV 6 nr. 336, og levede endnu 1445,
DAA. 1930, Stamtavler 96.
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[Omkr. 1400]

[Omkr. 1400] *).

Nr. 532

530

Hartvig Limbæk skøder godset i Knud tilbage til Odense sankt Knuds klo
ster.
Odense sankt Knuds klosters registratur (1548).

remdeles indeholder det andet brev et genskøde, hvorved Hartvig
Limbæk igen skødede klostret det, som fornævnte kloster tidligere2)
havde givet for Store-Ubberud.

F

1) Hartvig Limbæk er formentlig identisk med den Hartvig Limbæk, der nævnes første
gang 1391 23. juni, jf. DRB. IV 4 nr. 418, og var død 1423, jf. DAA. 1902 266. - 2) jf. DRB.
III 1 nr. 293.

[Omkr. 1400]!).

531

Broder Anders foranlediger, at godset i Knud vender tilbage til Odense sankt
Knuds kloster.
Odense sankt Knuds klosters registratur (1548).

remdeles indeholder det tredie brev, at fornævnte gods i Knud i Fjelstrup sogn igen kom tilbage til klostret gennem en af klostrets brødre,
som hed broder Anders o.s.v.

F

1) jf. forrige nr.

[Omkr. 1400]1).

532

O

Dombreve om Age Kjeldsens gods.
Registratur i rigsarkivet.

JjVemdeles tre breve på Åge Kjeldsen (s gods).
remdeles et brev på Åge Kjeldsens gods, at det blev anfægtet og
påkæret på samfulde fire ting.

F

1) efterfølgende registraturer er optaget i registraturen over Oluf Stigsen Krognos’ bre
ve. Age Kjeldsen må derfor rimeligvis antages at tilhøre Krognosslægten, da hans gods arves af
denne. Han har antagelig været broder til Absalon Kjeldsen, der levede endnu 1402, jf. Sv. Dipi.
IV 72 nr. 2924, men var død 1409, og fru Ingeborg, der endnu levede 1420, jf. DAA. 1893 p. 27172.

Nr. 533

533

[Omkr. 1400?]
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[Omkr. 1400?] *).

Everhard v. Ulfte, ridder, og Walter v. Ulfte, væbner, beder rådet i Lübeck om
at frigive deres slægtning Henrik Budels gods, der var blevet beslaglagt i
Lübeck, fordi man troede, at det tilhørte kongen af Danmark.
Original i Lübeck.

verhard v. Ulfte, ridder, og Walter v. Ulfte, væbner, til de meget
hæderværdige og desuden rosværdigt omsigtsfulde mænd, de her
rer borgmestre og rådmænd i staden Lübeck, velvillig ærbødighed og tje
neste, på forhånd beredt til alt.
Elskede herrer og venner. Vi ønsker med dette brev at oplyse Eder,
ærværdige og rosværdige omsigtsfulde herrer, ved vor ydmyge meddelel
se om, at Henrik Budel, vor højtelskede slægtning, med sin klage har for
klaret og kundgjort for os, at noget gods, tilhørende ham, i Eders stad, i
Eders navn og på Eders forlangende er blevet ramt af Eders beslag
læggelse og tilbageholdelse, fordi, som han forsikrer, man tror, at det til
hører Danmarks konge. Derfor beder vi så ydmygt som muligt Eders i alle
forhold rosværdige ærværdighed og omsigtsfuldhed om, at I for vor for
nævnte slægtning Henrik måtte ville frigive hans gods fra Eders beslag
læggelse, så sandt der er lagt snarer for disse, og de er tilbageholdt, ved
at overgive dem til deres tidligere frihed på grund af vor ydmyge og sted
se på forhånd beredte tjeneste for Eder, eftersom vi er sikre på, at han er
avlet sammen med os og er vor slægtning, og at han, som han forsikrer,
intet overhovedet skal have at udrette sammen med fornævnte konge,
men efter sædvanlig skik i sit land har taget sig af købmandsskab og han
del og sit underhold. Men hvis I gør det, vil vi være Eder skyldige kær
kommen gengæld at gøre os fortjente over for Eder og Eders borgere
angående noget lignende eller noget større, hvis tilfælde indfinder sig,
sammen med os. Den højeste bevare Eder. Givet under vore segl på selve
sakramentets dag2).
Everhard v. Ulfte, ridder, official hos herren af Münster, og Walter v.
Ulfte, væbner.

E

1) år 1400 er arkivets datering. - 2) 2. fredag efter påske.
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[1400-1433]

[14004409]!).

Nr. 536
534

Ludvig Barsebæk pantsætter gods i Skovby herred til sankt Hans9 kloster i
Odense.
Odense sankt Hans klosters registratur (1558).

udvig Barsebæks pergamentsbrev på nogle gårde og noget gods i
_J Skovby herred, som han havde pantsat til sankt Hans’ kloster.

L

1) Ludvig Barsebæk nævnes første gang i Danmark 1400 25. juli, nr. 354, og sidste gang
1409 4. juli, Rep. nr. 5044, men levede endnu i Holsten 1413, DAA. 1885 67.

[ 1400-1421] *). Svavsted.

535

Biskop Johan af Slesvig anbefaler præsien hr. Konrad over for Jordan Ptoskow, borgmester i Lübeck.
Original på nedertysk i Lübeck.

ohan af Guds nåde biskop af Slesvig. Vor venskabelige hilsen tilforn.
Vi beder Eder, kære hr. Jordan2), at I vil tro hr. Konrad, vor præst,
nærværende brevviser, og hvad han på denne tid beretter Eder på
vore vegne. Lev lykkeligt i Herren. Skrevet i Svavsted under vort sekret.

J

1) Johan var biskop af Slesvig fra 1375 til 1421. Jordan Pleskow, jf. note 2, blev valgt til
borgmester i Lübeck i år 1400 og levede indtil 1425, jf. Fehling, Lübeckische Ratslinie 49
nr. 425, hvorfor brevet må dateres til tiden mellem 1400 og 1421. - 2) brevets modtager
fremgår af påskriften på brevets bagside: Til den ærlige, gode og forstandige mand, hr. Jordan,
borgmester i Lübeck.

[1400-1433]').

536

Peder Ly får Kejrup i fortoning af kong Erik 7. af Pommern.
Kalundborgske registratur (1476).

remdeles et brev, at Peder Ly havde Kejrup på Fyn som len af kong
Erik.

F

1) Kejrup kom i kronens besiddelse 1400, nr. 460. Fra 1433, jf. Rep. nr. 6615, til 1455,
jf. Rep. 2. rk. nr. 492, nævnes væbneren Robert Pedersen (Grott) til Kejrup.

Nr. 537

537

[1400-50]
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[ 1400-50] *).

Brudstykke af et gavebrev, der vistnok betænker biskop og kapitel i Ribe.
Original i rigsarkivet.

........................................................................os til nærværende brewiser
..................................................................................................... gård.........
...................................................................................................alt skød(....)
................................................................................... at have i alle sine dage
.......................................................................................evigt at besidde......
.................................................. skal lade forrette for dem, der føler anger
........................................................................................i medfør af nævnte
........................................................................................ fra enhver byrde ...
....................................................................................Til vidnesbyrd herom
.......................................................ligeledes under vor elskedes..... segl ...
1) skønt der altid vil være stor usikkerhed forbundet med en tidsfastsættelse alene på
grundlag afskriftens karakter, må brevet, omend med nogen forsigtighed, dateres til tiden
1400-1450, som allerede foreslået af William Christensen.
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[Omkr. 1400 - omkr. 1530] *).

Brev om, at Heinge gård ligger til Tommerup kloster.
Tommerup klosters registratur (omkring 1550).

1) 1333 29. juli skænker Peder Mogensen gods i bl.a. Heingeora til Tommerup kloster,
og samme dag udsteder klostrets abbed forpligtelsesbrev til ugentlig at læse sjælemesse for
donator, jf. DRB. II 11 nrr. 52-53. Ovennævnte registraturnotits kan næppe have noget at
gøre hverken med forpligtelsesbrevet, da dette ikke nævner Heingeora, eller donations
brevet. Heri omtales nemlig andet gods end Heingeora, og under omtalen af denne loka
litet nævnes kun donators andel heraf. Trods ofte manglende overensstemmelse i detaljen
i ordlyden mellem original og dens senere 1500-tals registrering, vil C. Wallin I 66 note 25
føre ovennævnte registraturnotits tilbage til et tabt tingsvidne vedrørende hele Heinge
gård, og da breve af denne karakter hører 15. og 16. århundrede til, må notitsen henføres
til [Omkr. 1400-omkr. 1530].

393

1400

539

[Omkr. 1400 eller beg. af 16. årh]1).

Nr. 540

Peder Eriksen skøder gods til sortebrødreklostret i Ribe.
Registratur i rigsarkivet (1524) .

remdeles et bundt breve om, at Peder Eriksen har skødet (gods) til
sortebrødreklostret i Ribe.

F

1) indførelsen i registraturen er udateret. Udgiveren af ÆA. identificerer Peder Eriksen
med Peder Eriksen af slægten Sappi af Solvig, der nævnes i årene fra 1390 til 1397, DRB.
IV 4 urr. 226, 256, 364, 5 nr. 466 og 6 nrr. 366, 385, 386, 387, jf. også C.A. Christensen i
Festskrift til Johan Hvidtfeldt 46-48. William Christensen opregner i Rep. 2. rk. VII s. 430
notitsen blandt udaterede breve, hvorfor Peder Eriksen muligvis kan identificeres med
Peder Eriksen af slægten Banner, der nævnes i årene fra 1503, Rep. 2. rk. 9905, til 1520,
DAA. 1949 stamtavler s. 11. Notitsen må således kunne henføres til tiden omkr. 1400 eller
til begyndelsen af 16. årh.

TILLÆG

1400.

540

Jens Olufsen pan tsætter sit gods i Kettinge til Age Ravn.
Roski Idegårds registratur (omkr. 1570).
°
orskrevne 1 ) Jens Olufsen har pantsat Age
Ravn sit gods i Kettinge.
1400.

F

1) der refereres til omtalen af Jens Olufsen i den foregående indførelse i registraturen,
jf. nr. 182.

PERSON- OG STEDNAVNE
REGISTRE

VEJLEDNING
Registrene er delt i et person- og et stednavneregister. Ved Personnavnene,
der er ordnet alfabetisk efter fornavne - hvorved å af hensyn til tidligere
registre inden for Danmarks Riges Breve står foran a - oplyses stilling eller
egenskab, i hvilken en person forekommer i nærværende bind. - Ved Sted
navne, der er normaliserede i overensstemmelse med formerne i publika
tionsrækken Danmarks Stednavne I ff, 1922 ff, er så vidt muligt oplyst
deres beliggenhed med angivelse af herred efter den seneste herredsind
deling, herunder også herrederne i Skåne, Halland, Blekinge og Sydsles
vig, for de udenlandske lokaliteter beliggenhed i de nuværende lande.
Udenlandske lokaliteter, der kun forekommer i forbindelse med person
navne (slægtsnavne), er anført under disse. Stjerne foran et navn i sted
navneregistret angiver, at den pågældende lokalitet ikke har kunnet iden
tificeres.

FORKORTELSER

h. = herred, s. = sogn. N. = Nørre. Sdr. = Sønder. V. = Vester. 0. = Øster.

PERSONNAVNEREGISTER
A ogÅ
Aa se Johan.
Age (se også Ove): 1. A. Jensen, bymand i
Malmø. 1399: 20. - 2. Å. Kjeldsen, vistnok
brodér til Absalon Kjeldsen og Ingeborg.
Omkr. 1400: 532. - 3. Å. Mogensen, råd
mand i Lund. 1399: 52, 81. 1400: 345. - 4.
Å. Nielsen af Alnarp, væbner. 1400: 232. 5. A. Nielsen, broder til Peder Nielsen.
1399: 5(5. - 6. Å. Olufsen se Åge Uffesen. 7. Å. Pibestok, ~ Katerine, fader til Jens
Pibestok. 1400: 306. - 8. Å. Ravn, har gods i
pant afjens Olufsen. 1400:540. - 9. Å. Uffe
sen, borgmester i Malmø. 1400: yi?>, 382.
Åse, enke efter Niels Bratse. 1400: 342, 343.
Åstred: 1. Å. (i seglet: Jonsen) af Ørs. 1400:
378. - 2. Å. Lavesen (i seglet: Bonde), på
Hviding herredsting. 1400: 276. - 3. Å.,
fæster i Hågendrup. 1400: 242.
Aboye, præst. 1400: 301.
Abraham Brodersen, ridder. 1399: 5, 33, 35,
92, 111, 139, 164. 1400: 243, 256, 270, 277,
285, 337, 415, 416, 417, 467.
Absalon: LA. Andersen (Mule), ridder. 1399:
17. 1400: 257. - 2. A. Jakobsen, væbner.
1400: (346) (note). - 3. A. Kjeldsen, vistnok
broder til Åge Kjeldsen og Ingeborg. Omkr.
1400: 532 (note). - 4. A. Mogensen, rid
der. 1399: 131. - 5. A. Pedersen af Hårlov,
ridder. 1399: 78.
Adolf Bruwer, rådmand i Koln. 1399: 87.
Aertrike se Filip.
Aethiopem se Maurus P. Aethiopem.
Agge Au tesen, i Edoms h. 1400: 350.
Agnes, enke efter Jakob Mus. 1400: 477.
Agnete Knudsdatter, i Henning Bentsens vær
ge. 1400: 516.

Ahlefeld se Benedikt, Benedikt Henriksen,
Henrik og Klaus.
Albert (se også Albrecht): 1. A. Jensen, gejst
lig i Slesvig stift, notar. 1399: 90. - 2. A.
Andersen, ridder. 1400: 301. - 3. A. Kyne,
besidder gods i Slagelse. 1400: 516. - 4. A.
Rive, bymand i Slagelse. 1399: 145, 146.
1400: 299.
Albrecht (se også Albert): 1. A., konge af Sve
rige. 1399:66, 106, (109), 113, (128). 1400:
248, (269), 278, 318, 362, 407, 408, 409. - 2.
A., greve af Holsten, Stormarn og Schauen
burg, broder til Gerhard 6. og Henrik.
1399: 130. - 3. A., greve af Schwarzburg,
kommendator i Danzig. 1399: 76. - 4. A.,
hertug af Bayern. 1400: 290. - 5. A. v.
Münster, befuldmægtiget for Gotfred
Kerkring. 1400: 307. - 6. A. Russe, råd
mand i Thorn, forhen høvedsmand i
Stockholm. 1399: (2), 61. 1400: 355. - 7. A.
Zepelin, mecklenburgsk væbner. 1399: 66.
- 8. A., sendebud fra Deventer. 1399: 120.
Alen se Magnus.
Algot Magnusson, svensk ridder. 1400: 426,
428.
Allen se Herman.
Alwerstorp se Hartvig.
Amun se Henneke.
Anders (se også Andreas): 1. A., dekan i Norra Halland. 1399: 92. - 2. A., munk i Oden
se St. Knuds kloster Omkr. 1400: 531. - 3. A.
Galen, væbner. 1399: 12. 1400: 302. - 4. A.
Gris, får gods i pant af Margrete Arnoldsdatter. 1400:507. - 5. A. Hansen af Ellinge.
1400: 500. - 6. A. Hennekesen, på Køge
byting. Omkr. 1400: 518. - 7. A. Ingvarsen
(Neb), bevidner brev af Torsten og Dan
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Andreas-Bengi

Andersson. 1400:239. - 8. A. Jakobsen, råd
mand i Køge. 1399: 51. - 9. A. Jakobsen,
bymand i Køge. 1399:57 (= nr. 8?). - 10. A.
Jakobsen Lunge af Egede, ridder, broder til
Folmer og Niels. 1399: 58, 79, 106, 123.
1399-1413: 205. 1400: 219, 221, 223, 228,
230, 231, 232, 244, 263, 264, 270, 461. - 11.
A. (i seglet: Jensen) Hvid af Ludshøj, på
Holbo herredsting. 1400: 216, 306, 370. 12. A. Jensen, på Fyn. 1399: 153. - 13. A.
Mikkelsen, får gods i pant af Ivan Radmarstorp. 1399: 197. - 14. A. Mortensen, borg
mester i Malmø. 1400: 373, 382. - 15. A.
(i seglet: Mortensen) Pep, ridder. 1399:
140, 141, 142, 143, 144, 147. 1400: 380. 16. A. Nielsen, i trætte med Peder Olufsen.
1400: 474, 475. - 17. A. Nielsen Hak, be
segier brev. 1400: 457. - 18. A. Olufsen af
Tystofte, ridder. 1399: 174. 1400: 448. - 19.
A. Olufsen Lunge af Næsby, ridder, broder
til Jens. 1399: 32, 57, 79, 165. 1400: 212,
425. - 20. A. Pedersen af Dybåck, ridder.
1400: 302. - 21. A. Pedersen af Hvidkilde,
senere af Svanholm. 1399: 71. 1400: 257,
265, 513. - 22. A. Svendsen, borger i Varde.
1400: 313 - 23. A. Troelsen, har erhvervet
gods af Katerine, enke efter Svend Jensen.
1400: 347, 348, 349. - 24. A. Troelsen af
Dyrborg, - Edle, broder til Lars. 1399: 152,
203. - 25. A. Uffesen af Bjørnholm, ridder,
overdrager breve til Zabel Kerkendorp.
1400: 502.
Andreas (i seglet: Jensen), borgmester i Sla
gelse. 1399: 145, 146. 1400: 299, 435.
Anker, franciskanernes minister i provinsen
Dacia. 1400.-291.
Antonius, biskop af Concordia. 1399: (46),
(69), (72). 1400: (267).
Arine, moder til Bodil ~ Niels Jensen. 1400:
380.
Arnold: 1. A. Duker, skipper. 1400: 361. - 2.
A. v. Gummern, mecklenburgsk væbner.
1399: 66. - 3. A. Poleman, foged i Skanør
og Falsterbo, rådmand i Stralsund. 1399:
104. 1400: 367. - 4. A. v. Soest, rådmand i
Stralsund. 1399: 87. - 5. Arnold Stuke, har
tilfangetaget biskop Tord af Strängnäs.
1399: 101, 129. - 6. A. Tücher, i storskaffe
rens tjeneste. 1400: 452.

Arvid: 1. A. Stensen, får gods i Våstbo. 1400:
284. - 2. A. i Vallsjö, bevidner overens
komst af Södertälje ting. 1400: 239.
Asser Olufsen, præst i Blistrup. 1400: 216,
370.
Augustinus de Undinis, pavelig kapellan.
1400: 207, 208, 209.
Axekow se Werner.

B
Båd se Esbern og Svend.
Babbe se Henrik.
Bagråd se Palle Madsen.
Bakken Jonsen, borger i Varde. 1399: 313.
Banner se Peder Eriksen.
Baret se Simon.
Barnekow se Godskalk og Ravn.
Barnim, Barnum: 1. B. 6., hertug af Pommern-Wolgast, broder til Vartislav 8. 1400:
366, 367, 371, 397, 398. - 2. B. Eriksen, rid
der, (~ Edle). 1399: 151, 192.
Barsebæk se Ludvig.
Barsse se Henrik.
Basse se Niels, Peder og Tyge.
Bassewitz se Henneke.
Becker se Niels Bekker.
Beffardt se Johan.
Behr se Johan.
Beienfleth se Otto.
Beke, enke efter (Jens) Pikard Smeger, mo
der til Katerine. 1399: 206.
Beke se Lübbert.
Bekker se Niels.
Below se Gerold.
Benedikt (se også Bent): 1. B. v. Ahlefeld den
ældre, ridder. 1399: 27, 29. - 2. B. v. Ahle
feld den yngre, ridder, søn af B. v. Ahlefeld
den ældre, broder til Henrik og Klaus.
1399: 27, 29. - 3. B. v. Ahlefeld, ridder.
1400: 428. - 4. B. Henriksen v. Ahlefeld,
ridder. 1399: 136. - 5. B. Pogwisch, ridder.
1400: 428.
Benedikte: 1. B., optaget i johanniterorde
nens broderskab. 1400: 280. - 2. B., datter
af Niels Jensen af Knästorp, ~ Parow. 1400:
380.
Bengt: 1. B. Arvidsson, ~ Elene, datter af Tor
sten Gjurdsson. 1399: 23. 1400: 243, 284. -

Bennike-Brasche
2. B. Finkenoge, på Västbo ting. 1400: 284.
- 3. B. Götsson, bevidner brev af Katerine
Assersdatter. 1399: 111. - 4. B. Puke, på
Västbo ting. 1400: 284. - 5. B. Stensson,
svensk ridder. 1400: 426.
Bennike: 1. B. Albertsen, præst af cistercienserordenen. 1399: 146. - 2. B. Fløgelrem,
bymand i Slagelse. 1399: 145, 146. 1400:
299. - 3. B. Førendik, bymand i Køge.
Omkr. 1400: 518.
Bent (se også Benedikt): 1. B. Nielsen, provst
på Lolland, præst i Halsted og Nakskov.
1400: 310. - 2. B. Bille, borgmester i Ros
kilde. 1400: 326, 327. - 3. B. Byg, afdød rid
der, forhen ~ Elene (Nielsdatter). 1400:
231, 257, 264, 478. - 4. B. Eggertsen, på
Fyn. 1399: 153. - 5. B. Esping, væbner.
1399: 116. - 6. B. Gødesen, byfoged i
Malmø. 1400: 382. - 7. B. Kande, væbner.
1399: 12. - 8. B. Puder, væbner. 1400: 343.
- 9. B. Unger, skøder gods til biskop Peder
af Roskilde. 1399: 183.
Berbom se Henneke.
Bergman sejens.
Bernhard: 1. B. Goldensee, i gæld til Henrik v.
dem See, provst i Slesvig. 1399: 21.- 2. B.
Hevelman, landmarskal i Livland. 1399: 76.
- 3. B. v. Piessen, mecklenburgsk ridder.
1399: 66. - 4. B. v. d. Rode, rådmand i
Stralsund. 1399:134. /400:355.-5. B. Wangelin, rådmand i Greifswald. 1399:101, 106.
- 6. B. Wardenberg, afhænder gods til
helligåndshuset i Stralsund. 1399: 162.
Bernike Skinkel, ridder. 1399: 106, 130. 1400:
237, 253.
Bertold: 1. B. Kerkring, rådmand i Lubeck.
1399:87. 1400:224. - 2. B. Kummerow, hr.,
dommer i Stralsund. 1400: 307. - 3. B. v.
Osten, ridder, ~ Ingeborg Nielsdatter.
1399:107, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148.
1400: 210, 263, 300, 355, 365, 383, 384. - 4.
B. Ostendorp, i Danzig. 1399: 101. 1400:
355.
Bertram Holstendorp, mecklenburgsk ridder.
1399: 66.
Besk sejens Nielsen.
Bibow se Heidenrik.
Bille se Bent, Niels, Niels Esbernsen og
(Niels) Jakobsen.
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Bintop se Klaus.
Bjørn: 1. B., biskop af Åbo. 1399: 5. - 2. B.
Olufsen, ridder. 1399: 140, 141, 142, 143,
147. 1400: 252, 263, 305, 396. - 3. B. Svend
sen, ridder. 1400: 334, 383, 384. - 4. B.
Tjålvason, på Våstbo ting. 1400: 284.
Blanka, afdød dronning, forhen - Magnus,
moder til Håkon 6. 1400: (249), (250),
(251).
Blok se Nicolaus.
Bo: 1. B., biskop af Århus. 1399: 69, 72, (90).
1400: 331, 343, 344, (438). - 2. B. Povlsen,
afdød kantor i Slesvig. 1399: 97. - 3. B.
Dyre, væbner. 1400:430. - 4. B. Jensen, søn
af Jens Bentsen. 1399: 170. - 5. B. Jensen,
borger i København. 1400: 321. - 6. B.
Olufsen Skomager, bymand i Køge. 1399:
51, 57. - 7. B. Pedersen, tømrer. 1399: 70. 8. B. Pedersen Skytte, søn af Katerine
Peders. 1400: 285.
Bodil: 1. B. Eriksdatter, ~ Lars Jensen af Oreby. 1400: (241). - 2. B., ~ Niels Jensen af
Knåstorp. 1400: 380.
Bonde: 1. B. Klausen, væbner. 1400: 431.-2.
B., i Kanarp, pantsætter gods til Abraham
Brodersen. 1399: 33.
Bonde se Peter.
Bondes se Kristine.
Bonifacius: 1. B. 8., afdød pave. 1399: 7, 25,
56, 90, 129. 1400: 296, 422. - 2. B. 9., pave.
1399:7, 10, 25, 36, 37, 46, 48, 69, 72, 97, 98,
105, 129, 149. 1400:207, 208, 209, 213, 214,
215, 235, 238, 255, 258, 259, 262, 266, 267,
281, 282, 294, 296, 297, 304, 310, 311,
(312), 330, 336, 381, 391, 393, 412, 414,
422, 423, 429, 432, 434, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444.
Bonow se Konrad.
Bonsak se Henrik.
Borg se Oluf.
Borkvard Krummedige, væbner, søn af Meseke Krummedige, broder til Lyder. 1399: 27,
29, 125. 1400: 431 (Se også Burchard).
Borne se Tideke.
Brammel se Palle.
Brampton se William.
Brand se Hannes, Herman og Peder.
Brandis se Henrik.
Brasche se Magnus.
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Brasen-Drage

Brasen se Niels.
Bratse se Niels.
Breyde se Hartvig.
Brims se Jens Svendsen.
Brockdorf se Klaus.
Broder Krafse, ejer gård i København. 1400:
321.
Brok se Niels og Peder.
Broke se Keno.
Bruggenoy se Wennemar.
Bruke se Johan.
Brun se Jakob og Jens.
Bruno Warendorp, rådmand i Lübeck. 1399:
87. 1400: 224.
Bruwer se Adolf.
Bryning se Esger.
Bryske se Hartvig.
Buchame, har rejst krav på gods i Preetz.
1400: 366.
Buchwald se Detlev, Henrik og Sigfred.
Bucke seJohan.
Budel se Henrik.
Bugge: 1. B. Nielsen, kvitterer arvinger efter
Lars Hvas og Eler. 1400: 329. - 2. B.,
bymand i Malmø. 1400: 395.
Buggenhagen se Wedege.
Buk se Konrad.
Bukker se Sven.
Bunsaert se Yde.
Burchard (se også Borkvard): 1. B. v. Wobeken, skatmester i den tyske orden. 1399: 76.
- 2. B. Dambeke, mecklenburgsk væbner.
1399: 66. - 3. B. Lützow, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66.
Buterfelt se Niels.
Buxtehude se Meinhard.
Bydelsbak se Erik og Valdemar.
Byg se Bent.
Bülow se Johan.
Bützow se Didrik og Peter.
Bæk sejens og Jens Nielsen.
Bøn se Lasse.

C
Caratzolus se Conradus.
Carde se John.
Cecilie: 1. C. Jensdatter, enke efter Henneke
Grubendal. 1400: 231. - 2. C. Pedersdatter

af Tyvelse. 1400: 470, 471. - 3. C., enke
efter Lars Hågensen. 1400: 359.
Cinxt se Johan og Nicolaus.
Clemens (se også Klement): 1. CL 6, afdød
pave (i Avignon). 1400: 434, 440. - 2. CL 7.,
afdød pave (i Avignon). 1399: 7. 1400: 296,
310, 422, 429.
Cletzeke se Johannes.
Conradus (se også Konrad): 1. CL, ærkebiskop
af Nicosia. 1400: 391. - 2. CL Caratzolus,
provst ved S. Stefano, pavelig vicekammermester. 1400: 440.
Creyk se Richard.
Cusueld se Johannes.

D
Dambeke se Burchard.
Damerow se Henrik.
Dan: 1. D. Andersson, broder til Jakob og Tor
sten Andersson. 1400: 239. - 2. D. Nilsson,
~ datter af Torsten Gjurdsson. 1399: 23.
Danmark se Peder.
Dassow se Herman.
Dechow se Reimar.
Deergarde se Johan.
Degn se Jon, Mikkel Ingemarsen, Mogens
Hamundsen og Troels.
Dene se Peder og Regner.
Detlev: 1. D., biskop af Ratzeburg. 1399: (3),
93. - 2. D. Buchwald, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 3. D. Walstorp, bevid
ner brev af Gerhard Ketelhot. 1399: 136.
Detmar Pedersen af Nakskov, offentlig notar.
1399: 56.
Didrik: 1. D. de Stagno, notar. 1399: 50. - 2.
D. Vilburg, kommendator i Reval. 1399: 76.
- 3. D. Bützow, mecklenburgsk væbner.
1399: 66. - 4. D. Kraa, kong Wenceslavs
udsending. 1400: 308. - 5. D. Rotepful, i
Danzigs tjeneste. 1399: 61. 1400: 388. - 6.
D., i Hamburgs tjeneste. 1399: 160.
Disk se Peder.
Djåkn se Jakob.
Dondeman se jens.
Dorothea, dronning af Danmark, Norge og
Sverige. 1399: 132 (note).
Dosenrode se Sigfred.
Drage sejens.

Driberg-Eskil
Driberg se Hans.
Drynen se Lubbert.
Due sejens, Morten og Peder.
Duker se Arnold.
Dwerg se Herman.
Dyre se Bo.

E
Ebbe: 1. E. Jakobsen, fader til Jakob Ebbesen.
1400: 221. - 2. E. Skytte, får skøde af Jens
Piik. 1400:4^.
Edle: 1. E., ~ Anders Trodsen af Dyrborg.
1399: 203. - 2. E., ~ Barnum Eriksen. 1399:
(192).
Edmund Oldehall, får beskikkelse af kong
Henrik 4. af England. 1400: 218.
Eeze se Frederik.
Eggert: 1. E. v. Itzehude, broder til Gerhard
Ketelhot. 1400: 206. - 2. E. Kule, foged på
Gottorp. 1399: 27, 29.
Elav Elavsen, ridder. 1399: 9. 1400: 331, 342.
Elene: 1. E. Buggesdatter, ~ Kristian Vendel
bo, skøder gods i Hillerslev h. 1400: (346)
(note), 495, 496. - 2. E. Gudserksdatter,
enke efter Jens Sakstorp. 1399: 100, 110.
1400: 275, 328. - 3. E. Ingemarsdatter, ~
ErikTureson. 1399: 35. 1400: 416, 417. - 4.
E. Jonsdatter, ~ Ravald Puge, datter af Jon
Nielsen. 1400: 426. - 5. E. (Nielsdatter),
enke efter Bent Byg. 1400: 257, 264, 478. 6. E. Pedersdatter af Nyrup, datter af Peder
Brok. 1400: 354, 356, 462, 464, 468. - 7. E.
Svendsdatter, ~ Niels Jensen Grubbe. 1399:
54, 62. - 8. E. Torstensdatter, ~ Bengt
Arvidsson, datter af Torsten Gjurdsson.
1399: (23). 1400: 243. - 9. E., ~ Gotstav Hillegerdsson, datter af Jon Tjåvason. 1400:
415. - 10. E., enke efter Klaus Jyde. 1399:
70. - 11. E., forhen tjenstepige hos Niels
Jensen af' Knåstorp. 1400: 380.
Eler: 1. E., afdød, arvinger får kvittering af
Bugge Nielsen. 1400: 329. - 2. E. Jul, afdød,
arves af Henrik Friis, ~ Elisabeth. 1400:406.
Elisabeth: 1. E., ~ hertug Gerhard 6. af Slesvig.
1399: 48, 159. - 2. E. Jenses, i trætte med
Peder Nielsen Galle. 1400: 401.- 3. E., ~
Henrik Friis. 1400: 406. - 4. E., enke efter
Henze Finke. 1399: 124, 145.
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Elle[.... ]æk, har haft gods i Halland. 1399:92.
Enbeke se Johan.
Engelbert, afdød, forhen ~ Gese. 1400: 511.
Erenbold, frue. 1400:331.
Erik: 1. E. 7. af Pommern, konge af Danmark,
Sverige og Norge. 1399:2, 5, 11, 30, 53, 71,
76, 86, 93, 123, 124, 131, 134, 135, 138, 139,
140, 141, 148, 202. 1400:219, 228, 232, 234,
237, 242, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 270,
283, 308, 319, 331, 339, 342, 343, 347, 348,
349, 352, 357, 364, 365, 367, 371, 372, 389,
390, 397, 412, 430, 459, 463, 464, 472, 473,
474, 475, 480, 482. Omkr. 1400: (525),
(533). 1400-1433: 536. - 2. E. Andersen af
Kogsbølle. 1400: 459, 460. - 3. E. Bydels
bak, ridder, broder til Valdemar. 1399: 32,
147. 1400: 421, 447. 4. E. Ivarsen Lykke,
ridder, søn af Ivar Lykke, broder til Jens
Ivarsen Lykke. 1400: 316. - 5. E. Jensen af
Stadsgård, ridder. 1400: 338. - 6. E. Krum
medige, væbner. 1399: 6, 125. 74W.-43L7. E. Lydekesen, bevidner brev af Kristian
Eriksen Urne. 1400: 301. - 8. E. Nielsen
(Gyldenstjerne), ridder. 1400: 228, 230,
231, 232, 233, 234, 236, 240, 241, 242, 244,
300, 316, 372, 396. - 9. E. Nielsen af Hørs
holm, afdød, forhen ~ Ingeborg, søn af
Niels Eriksen. 1400: 257, 476. - 10. E. Nilsson, fader til Ingrid. 1399: 33. 1400: 284. 11. E. Rind, afdød, forhen ~ Katerine Eriksdatter. 1400: 287. - 12. E. Tureson, ~ Elene
Ingemarsdatter. 1399: 35. 1400: 417. - 13.
E. Ummereise, svensk ridder. 1400: 428.
Erland: 1. E. i Vitaryd, provst i Sunnerbo.
1399: 33, 35. - 2. E. Kalv, afdød ridder,
fader til Jakob Kalv. 1400: 333.
Ernst Kirchberch, kannik i Slesvig. 1400: 330.
Esbern: 1. E., abbed i Knardrup kloster. 1400:
249, 250, 251. - 2. E. Båd, bevidner brev af
Mathias og Nils Gotstavsson og Elene Tor
stensdatter. 1400: 243, 256, 277. - 3. E.
Pedersen i Ravnstrup. 1399: 34. - 4. E.
Tygesen Rolse, væbner, broder til Jens
Tygesen Rolse. 7400.-421.
Esger: 1. E. Bryning, væbner. 1400: 287. - 2.
E. (i seglet:Jensen), rådmand, senere borg
mester i Slagelse. 1399: 146. 1400: 299.
Esping se Bent.
Eskil: 1. E., biskop af Ribe. 1399: 8, (46), 72,
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Everhard-Gerhard

F

Folkvin, provst i Lund. 1399: 20, 140, 141.
1400: 382, 420.
Folieville se Jean.
Folmer Jakobsen Lunge af Højstrup, ridder, ~
Ingeborg, broder til Anders og Niels Jakob
sen Lunge, (søn af Jakob Ohifsen). 1399:
58, 106, 115, 123. 1399-1413: 205. 1400:
219, 221, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 240,
244, 252, 253, 254, 263, 264, 346.
Fortvort, bevidner brev af Niels Krag af Kvistrup. 1400: 335.
Franciscus, protonotar, pave Bonifacius 9.s
nevø. 1400: 412.
Franke, har part i Trindekops skib. 1399: 104
(note).
Frederik: 1. F. van Wenden, kommendator i
Thorn. 1399: (80), 106, 107. 1400: (227). 2. F. van der Eeze, rådmand i Deventer.
1399: 120.
Friis se Henrik, Oluf og Reimar.
Fromhold Warendorp, erhverver gods af
Johan og Peter Tisenhusen. 1400: 418, 419.
Frunt se Peder.
Førbas seJens Jensen.
Førendik se Bennike.

Fader Krabbe, har været i fangenskab hos
dronning Margrete. 1399: 24.
Falk se Eskil og Jens.
Falster se Eskil, Jens og Jens Pedersen.
Fana se Magnus.
Fikke: 1. F. Moltke, væbner, søn af Konrad
Moltke den ældre. 1399: 131, 132 (note),
133 (note), 134, 163. - 2. F. Plüschow,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 3. F.
Velehove, mecklenburgsk væbner. 1399:
66. - 4. F. v. Vitzen, broder til Klaus. 1399:
109. 1400:366.
Filip van Aertrike, Brügges udsending. 1400:
290 (se også Philippus).
Fin Ågesen (Ulfeld) af Løjtved, ridder. 1399:
58. 1400: 360.
Finke se Gødeke, Henze og Herman.
Finkenoge se Bengt, Jens Pedersen og Peder.
Finvid Ragvaldsson, herredsfoged over Oknebo h. 1400: 303.
Fisker sejens.
Fitinghoven se Konrad.
Fleming se Herman og Peder.
Fløgelrem se Bennike.

Galen se Anders, Jens, Peder og Tue.
Galle se Peder Nielsen.
Gedsted se Peder (Troelsen) Sommer, Peder
Troelsen og Thomas Troelsen.
Gelmer Meynoltssoen, rådmand i Deventer.
1399: 120.
Georg: 1. G., præst, underprior i Antvorskov.
1399: 145, 146. 1400: 299. - 2. G. Hoge,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 3. G.
Marschalk, Lübecks foged i Skanør og Falsterbo. 1399: 104.
Gerhard: 1. G., præst i Skanør. 1400: 400. - 2.
G. 6., hertug af Slesvig, greve af Holsten og
Stormarn, ~ Elisabeth. 1399: 23, 28, 29, 37,
43, 48, 68, 127, 157, 158, 159, (160). 1400:
(350), 385, 418, 419, 424, (454).-3. G.Jon
sen, væbner, søn af Jon Nielsen. 1400: 426.
- 4. G. Ketelhot, væbner, broder til Eggert
Itzehude. 1399: 58, 136. 1400: 206. - 5. G.
van der Lippe, har fået gods af dronning
Margrete. 1400: 241. - 6. G. Negendanke,

(90). 1400:270, (294), 315, 343, 344, (537).
- 2. E. Jonsen, kannik i Arhus, præst i
Hornbæk. 1399: 72. - 3. E. Nielsen, kannik
i Lund. 1399: 56. - 4. E., præst i Hamneda.
1399: 33, 35. 1400: 415. - 5. E. Falk, afdød,
fader til Jens Falk, forhen ~ Katerine. 1399:
188. 1400: 340. - 6. E. Falster, pantsætter
gods til Jens Troelsen. 1400: 515. - 7. E.,
fæster i Herringløse. 1400: 410.
Everhard (se også Evert): 1. E., biskop af
Lübeck. 1399: (7). - 2. E. Nudebom, fra
Danzig. 1399: 61. - 3. E. v. Ulfte, ridder.
Omkr. 1400: 533.
Evert (se også Everhard): 1. E. Grubbe af Als
lev, væbner. 1399: 33, 115. 1400: 221, 322,
461. - 2. E. Lewenkamp, rådmand i Deven
ter. 1399: 87, 120. 1400: 224. - 3. E. Moltke
af Hegnede og Veksø, broder til Johan,
morbroder til Jens Falk. 1399: 77. 1400:
219, 322, 387, 461, 501. - 4. E. Moltke af
Helsinge. 1400:219. - 5. E. van Roden, bor
ger i Kampen. Omkr. 1400: 526.

G
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Gerold-Hans
mecklenburgsk ridder. 1399: 66. - 7. G.
Papenhagen, borgmester i Stralsund. 1399:
101, 106, 107.
Gerold: 1. G. Below, rådmand i Wismar. 1400:
399. - 2. G. Hasenkop, mecklenburgsk rid
der. 1399: 66.
Gertrud: 1. G. Gerhardsdatter, afdød, - Jon
Nielsen. 1400: 426. - 2. G. Gjurdsdatter, Torsten Gjurdsson. 1399: 23.
Gese: 1. G., enke efter Engelbert. 1400:511. 2. G., - Jens Tygesen Rolse. 1400: 421.-3.
G., - Johan v. d. Molen, moder til Henrik
Koler. 1399: 161.
Gevert Meinerstorp, oplader gods til Knut
Uddeson. 1399: 137.
Gjurd, ærkedegn i Strängnäs. 1399: 23.
Glysing se Henneke.
Godendorp se Godskalk.
Godskalk: 1. G., abbed i Dargun. 1399: 98. 2. G. v. Rode, studerende i Erfurt. 1400:
291. - 3. G. Barnekow, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 4. G. Godendorp,
væbner. 1399: 123. 1400: 289. - 5. G.
Lobek, i Malmø. 1400: 395. - 6. G. v.
Lübeck, rådmand i Greifswald. 1399: 101,
106.
Goldensee se Bernhard.
Goswin Klingenberg, rådmand i Lübeck.
1399: 87. 1400: 224.
Gotfred: 1. G. Warendorp, provst i Eutin.
1400: (311). - 2. G. Kerkring, borger i
Lübeck. 1400: 307. - 3. G. Rebber, råd
mand i Thorn. 1399: 61, 63, 64.
Gournay se John.
Gregor IL, afdød pave. 1400: 434.
Greifenberg se Johan.
Grim se jens.
Gris se Anders og Lave.
Grubbe se Evert, Ingemar, Niels Jensen og
Sakse.
Grubendal se Henneke og Klaus.
Guiden se Herman.
Gummern se Arnold.
Gunnar: 1. G. Jensen, kannik i Lund. 1400:
437, 438. - 2. G. Gylta, væbner. 1399: 92. 3. G. Jakobsen, hans arvinger i strid med
Anders Pedersen af Svanholm. 1399: 71. 4. G. Sok, fader til Markus Sok. 1399: 92.
Gvlta se Gunnar.

Gyncelin Gyncekesen, fader til Henneke
Gyncelinsen Mule. 1400: (326).
Gynter Lybbertsen, rådmand i Malmø. 1400:
373, 382.
Gyrstinge sejens.
Gutzkow se Johan.
Gæffwærdh se Gevert.
Gøde Bentsen, foged i Lund. 1399: 52, 70.
Gødeke: 1. G., præst i Laholm. 1399: 38, 60. 2. G. Finke, broder til Henze. 1400: 299. 3. G. Skomager, betænkes i Niels Jensen af
Knåstorps testamente. 1400: 380.
Gøtslaf Ulf, væbner, - Margrete. 1400: 390.
Gotstav: 1. G. Hillegerdsson, - Elene. 1400:
415. - 2. G. Leeksson, svensk ridder. 1400:
2T7, 428.

H
Hågen: 1. H. Nielsen, kannik i Lund. 1399:
56. - 2. H. Nielsen, indbygger i Lund. 1399:
81.-3. H. Tygesen, pantsætter gods til Elav
Elavsen. 1399: 9.
Håkon 6., afdød konge af Norge og Sverige,
forhen - Margrete. 1400: (245), (249),
(250), (251).
Hachede se Henrik.
Hademan van Heten, rådmand i Deventer.
1399: 120.
Hagen se Markvard.
Hagenow se Reimar.
Hak se Anders Nielsen og Niels.
Hake se Jon.
Halle se Johan og Thomas.
Hamele se Reineke.
Hanke: 1. H. Ludtkenburg, storskafferens tje
ner. 1400: 452. - 2. H. Truden, storskaffe
rens tjener. 1400: 452.
Hannes (se også Hans og Jens): 1. H. Brand,
storskafferens tjener. 1400: 452. - 2. H.
Herderwik, har part i Trindekops skib.
1399: 104 (note).
Hans (se også Hannes, Jens og Johan): 1. H.
Driberg, mecklenburgsk væbner. 1399: 66.
- 2. H. Hundredmark, i Svendborg. 1400:
360. - 3. H. v. d. Kruge, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 4. H. Kurdeshagen,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 5. H.
Nilsson, omkommet ved Gotland. 1399:
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Harald-Henrik

107. 1400: 384. - 6. H. Pape, afdød borger
i Danzig. Omkr. 1400: 522. - 7. H. Pode
busk, ridder. 1400: 316, 342, (346) (note).
- 8. H. Selin, bymand i Malmø, - Johanne.
1400: 395, 420. - 9. H. Spiker, har fået
bemyndigelse af 'lille' Klaus. 1400: 433. 10. H. Sterneberg, borger i Skanør. 1399:
117. - 11. H. Tygesen, arves af Erik Ander
sen. 1400: 459. - 12. H. Widenben, Her
man Guidens måg. Omkr. 1400: 522.
Harald Nøte, afdød, forhen - Margrete Klausdatter. 1399: 116.
Hartvig: 1. H. Alwerstorp, bevidner brev af
Gerhard Ketelhot. 1399: 136. - 2. H. Breyde, væbner. 1399: 6. 1400: 431. - 3. H.
Bryske, ridder. 1400: 322, 455, 456. - 4. H.
Limbæk, ridder. 1399: 30, 123. 1400: 352.
Omkr. 1400: 530. - 5. H. Preen, mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 6. H. Seedorp,
har tilfangetaget biskop Tord af Strångnås.
1399: 129. - 7. H. Tralow, væbner. 1399:
147.
Hase se Ove og Trued.
Hasenkop se Gerold.
Hede Nielsen, skøder gods til Folmer Jakob
sen Lunge. 1400: 346.
Heidenrik: 1. H. v. Bibow, mecklenburgsk rid
der. 1399: 66. - 2. H. Tulendorp, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66.
Heine Scharpeuort, fader til Katerine. 1400:
388.
Helfenstein se Vilhelm.
Helge Jonsson, på Våstbo ting. 1400: 284.
Helmold van Piessen, mecklenburgsk ridder.
1399: 66.
Helvig, afdød dronning, forhen - Valdemar 4.
Atterdag. 1400: (245), (249), (250), (251).
Hemming: 1. H. Hefnisen, væbner. 1400:369,
370. - 2. H. Jensen, pantsætter gods til
Henrik Wardenberg. 1400: 236. - 3. H.
Jensen, rådmand i Køge. 1399: 51. - 4. H.
Jensen, bymand i Køge. 1399: 57 (= nr. 3?).
- 5. H. Mogensen, fæster i Allindemagle.
1400: 425. - 6. H. Pedersen, i Køge. Omkr.
1400: 518. - 7. H. Tuesen af Bjælkerup.
1400: 221.
Hendrik Witte, rådmand i Harderwijk, tillige
foged i Skanør og Falsterbo. 1399: 87, 104.
1400: 224 (se også Henrik og Henricus).

Henneke: 1. H. Agesen (Rosensparre), råd
mand i Malmø. 1399: 20, 88, 135, 138.
1400: 285, 373, 382, 395. - 2. H. Amun, i
Ribe. 1400: 260. - 3. H. Bassewitz, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66. - 4. H. Berbom, Katerine. 1400: 453. - 5. H. Glysing, Katerine. 1400: 206. - 6. H. Grubendal,
afdød, forhen - Cecilie Jensdatter. 1400:
231, 264. - 7. H. Gyncelinsen Mule,
væbner, søn af GyncelinGyncekesen. 1399:
33. 1400: 323, 326. - 8. H. Henningsen,
bevidner brev afJens Pibestok. 1400: 306. 9. H. Limbæk af Gram, væbner, fader til
Klaus. 1399: 41, 42, 123. 1400: 289, 324,
325. - 10. H. van der Lühe af Körchow,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 11. H.
Mokke af Strelitz, mecklenburgsk væbner.
1399: 66. - 12. H. Mokke af Torbenfeld se
Johan Mokke. - 13. H. Pedersen af Freerslev, væbner. 1400: 228. - 14. H. Reisere af
Sigerslev, væbner. 1399: 115. - 15. H. Ufie
sen, i Malmø. 1399: 135. - 16. H. van Ülsen,
bymand i Malmø. 1399: 20. - 17. H. van
Ørz, bymand i Malmø. 1400: 395.
Henning: 1. H. Bentsen, borger i Slagelse.
1400: 516. - 2. H. Parkentin, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66. - 3. H. Podebusk
den ældre, ridder. 1400:307. - 4. H. v. Ren
telen, rådmand i Lübeck. 1399: 101, 106.
1400: 355. - 5. H. Stralendorp, mecklen
burgsk ridder. 1399: 66. - 6. H., forstander
for helligåndshuset i Slagelse. 1399: 126.
Henricus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia,
kardinalkollegiets kammermester. 1400:
392.
Henrik (se også Hendrik og Henricus): I.
Gejstlige: 1. H. Koneman, provst i Preetz.
1399: 122. - 2. H. Krevet, provst i Preetz.
1399: 122 (note). - 3. H. v. d. See, provst i
Slesvig. 1399:21,23, (28), (29), (72).-4. H.
Molner, ærkedegn i Stolp, kannik i Schwe
rin. 1400: (304), 429. -5. H. Ingvarsen, kan
nik i Æbelholt kloster. 1400: 434, 440. - 6.
H. Jensen, kannik i Roskilde. 1400:210. - 7.
H. Schütte, generalofficial i Lübeck. 1400:
(286). - 8. H., præst, søn af Henze Læge.
1400: 373, 382. - 9. H., franciskanernes
ordensgeneral. 1400:238. - 10. H., kapellan
ved St. Gertrud i Falsterbo. 1400: 400.

Henze-Hoikendorp
II. Verdslige: 1. H. 4., konge af England.
1400: 218, 389. - 2. H. v. Ahlefeld, ridder,
broder til Benedikt og Klaus. 1399: 27, 29,
123. - 3. H. Babbe, mecklenburgsk ridder.
1399: 66. - 4. H. Barsse, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 5. H. Bonsak, stiller sik
kerhed for Ulrik v. Verden. 1399: 13.- 6.
H. v. Brandis, mecklenburgsk ridder. 1399:
139. 1400: 405. - 7. H. v. Buchwald, afdød,
~ Tale. 1399: 6. - 8. H. Budel, Everhard v.
Ulftes slægtning. Omkr. 1400: 533. - 9. H.
Damerow, rådmand i Elbing. 1399: 1, 63.
1400: 355. - 10. H. Friis, på Hjerm herreds
ting. 1400: 378. - 11. H. Friis, rådmand i
Flensborg, ~ Elisabeth. 1400: 406. - 12. H.
Gerhardsen Skeel, væbner. 1399: 82. 1400:
276, 324, 325. - 13. H. v. Hachede, råd
mand i Lübeck. 1399: 87. 1400: 224, 355. 14. H. Hetveld, rådmand i Thorn. 1399: 1,
61, 63, 64. - 15. H. v. Jasmund, pommersk
ridder. 1400: 366. - 16. H. Jensen (Neb) af
Kragerup, ridder. 1399: 147. 1400: 322. 17. H. Kelner, har købt gods af dronning
Margrete. 1400: 223. - 18. H. Koler, søn af
Gese. 1399: 161. - 19. H. Kulebus, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66. - 20. H. Lussow,
bevidner brev af Barnim 6. og Vartislav 8.
1400: 366. - 21. H. van der Lühe af Tesmannsdorf, mecklenburgsk væbner. 1399:
66. - 22. "lange" H. van der Lühe, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66. - 23. H. Negendanke, mecklenburgsk væbner. 1399: 66. 24. H. Nielsen, armbrøstmager. 1400: 447.
- 25. H. up dem Orde, borger i Lübeck.
1400: 355. - 26. H. Polle, borger i Flens
borg, forstander for helligåndshuset. 1399:
74. - 27. H. Quitzow, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 28. H. Ram, søn af
Johan, broder til Johan og Martin. 1399:
91. - 29. H. Redingestorp, borger i Lübeck.
1399: 127. - 30. H. Reventlow, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66. - 31. H. Spore,
pantsætter gods til Absalon Andersen.
1399: 17. - 32. H. Sønnikesen, opretter
testamente. 1400: 260. - 33. H. Wardenberg, ridder. 1400: 234, 236, 242, 252, 253,
273, 274. - 34. H. v. d. Veide, rådmand i
Köln. 1399: 87. - 35. H. Westhof, rådmand
i Lübeck. 1399: 87. 101, 106. 1400: 224.
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424. - 36. H. Witte, rådmand i Rostock.
1400: 224. - 37. H. Zickhusen, mecklen
burgsk væbner. 1399: 66.
Henze: 1. H. Finke, afdød borgmester i Sla
gelse, forhen ~ Elisabeth, broder til Gødeke Finke. 1399: 124, 145, 146. 1400: 299. 2. H. Læge, fader til præsten Henrik. 1400:
373, 382.
Herder Lapstede, afdød kannik og provst i
Slesvig. 1400: 304.
Herderwik se Hannes.
Herman: 1. H. Schindeleib, kannik i Schwe
rin. 1400: 429. - 2. H. Dwerg, skolemester
ved kirken i Lübeck. 1400: (330). - 3. H. v.
Allen, rådmand i Thorn. 1399: 1. - 4. H.
Brand, har part i Trindekops skib. 1399:
104 (note). - 5. H. Dassow, rådmand i
Lübeck. 1399: 87. 1400: 224. - 6. H. Erik
sen, væbner. 1399: 151. - 7. H. Finke, foged
i Fellin. 1399: 76. - 8. H. Fleming, væbner.
1400: 245, 300, 354, 356, 364. - 9. H. Gui
den, væbner, i tjeneste hos dronning Mar
grete. Omkr. 1400: 522. - 10. H. v. d. Halle,
høvedsmand i Stockholm. 1399: (2). - 11.
H. Ivarsen (Pennow), væbner. 1399: 82.
1400: 276, 287, 324, 325. - 12. H. Kruse,
borgmester i København. 1400: 321, 413. 13. H. van der Lühe af Michelsdorf,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 14. H.
van der Lühe af Panzow, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 15. H. Lützow,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 16. H.
Mejer, rådmand i Wismar. 1400: 224. - 17.
H. van Oertzen, mecklenburgsk væbner.
1399: 66. - 18. H. Rike, broder til Jakob,
Katerine og Peter. 1400: 453. - 19. H. Sko
mager, betænkes i Niels Jensen af
Knåstorps testamente. 1400: 380. - 20. H.
Sietzen, væbner. 1400: 431. - 21. H. Yborg,
rådmand i Lübeck. 1399: 87. 1400: 224. 22. H., fæster i Lindby. 1400: 302. - 23. H.,
fæster i Rage bøl. 1400: 288.
Heten se Hademan.
Hetveld se Henrik og Regner.
Hevelman se Bernhard.
Hoberg se Niels.
Hoge se Georg.
Hoikendorp, mecklenburgsk væbner. 1399:
66.
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Holk-Jakob

Holk se Jakob, Kristian og Mølleke.
Holk, væbner. 1400: 342.
Holm se Niels.
Holstendorp se Bertram.
Honasen se Peter.
Honorius 3., afdød pave. 1400: 443.
Hoop se Werner.
Horborg se Johan.
.... Horn, vistnok bymand i Køge. Omkr. 1400:
518.
Hoyers se Johan.
Hundredmark se Hans.
Hupe, har ejet en gård i Kedingshagen. 1400:
366.
Huxer se Tideman.
Hvas se Lars.
Hvid se Anders (Jensen).
Hyddestorp se Kristian.
Høg se Peder.

I
Ide Pedersdatter af Gladsax, enke efter Torkil
Nielsen og Johan Snakenborg. 1400: 258,
259. Omkr. 1400:527 (note).
Ingeborg: 1.1. Karlsdatter ~ Sten Boson. 1400:
426. - 2. 1. Nielsdatter (Galen) ~ Bertold v.
Osten, datter af Niels Agesen af Karsholm,
søster til Peder Nielsen af Husøn. 1399:
140, 141, 142, 143, 144, 147, 148. 1400:263,
300. - 3. I. (Grubbe), - Johan Olufsen af
Søholm, forhen ~ Erik Nielsen af Hørs
holm. 1400: 257, 265, (476). - 4. I. ~ Fol
mer Jakobsen Lunge. 1400: 253. - 5. L, vist
nok søster til Age og Absalon Kjeldsen.
Omkr. 1400:532 (note).
Ingefred, afdød, forhen ~ Jens Absalonsen,
datter af Tue Galen. 1399: 12. 1400: 396
(note).
Ingemar Grubbe af Tersløse. 1400: 229, 230.
Ingrid, afdød datter af Erik Nilsson, forhen Karl Styrkarsson. 1399: 33.
Innocens 6., afdød pave. 1400: 434.
Itzehude se Eggert.
Ivan: 1. I. Sasse, landprovst på Lolland. 1400:
310, 311. - 2. I. Radmarstorp, væbner.
1399: 30, 197. 1400: 352.
Ivar: 1. I. Krabbe, bevidner brev af Niels Krag.
1400: 335. - 2. I. Lykke, ridder, fader til

Erik og Jens Ivarsen Lykke. 1400: 316, 338,
430, 435. - 3. I. Nielsen, ridder, fader til
Niels Ivarsen. 1399: 56. - 4. I. Pedersen Jul,
får gods af Henrik Friis ~ Elisabeth. 1400:
406. - 5. I. Radmarstorp se Ivan Radmars
torp. - 6. I. Skeel, væbner. 1399: 41, 42.
Ive Larsen, har skødet gods til Jens Larsen.
7W.-451.

J
Jageduvel se Otto.
Jakob: I. Gejstlige: 1. J. (Ulfstand), ærkebi
skop af Lund. 1399: (36), 56, (70), 72, 83,
94, (105), (119), (129), (134), 140, 141,
142, 143. 1400: (213), (214), (262), 263,
270, 272, (286), 296, 302, (361), 372, 391,
392, 393, 396, 400, (437), (438), 450. - 2.J.,
biskop af Bergen. 1400: 245. - 3. J., afgået
biskop af Viborg. 1400: 344. - 4. J. Knud
sen, provst i Roskilde. 1399: (119). 1400:
234, 237, 242, 249, 252, 263, (310), 363,
364, 372. - 5. J. Pedersen, kannik i Lund.
1400: 394. - 6. J., magister, kannik i Lund.
1399: 56. - 7. J., hr., dronning Margretes
kansler. 1400: 320, (337), 403. - 8. J., sog
nepræst ved .... i Køge. Omkr. 1400:518. - 9.
J., præst i .... 1399: 12.
II. Verdslige: 1. J. Andersen, bymand i
Malmø. 1399: 135, 138. - 2. J. Andersen af
Ørby, ~ Kristine Mikkelsdatter, fader til
Jens. 1400: 369, 370. - 3. J. Andersson, bro
der til Dan og Torsten Andersson. 1400:
239. - 4. J. Brun, får fuldmagt af Mads
Jakobsen Skrædder og gods af Mikkel Niel
sen Smek. 1399: 175, 184. - 5. J. Djåkn af
Holm. 1400: 405. - 6. J. Ebbesen af Bjælkerup, væbner, søn af Ebbe Jakobsen, broder
til Kristine Ebbesdatter ~ Niels Pedersen
Oldeniels. 1399: 79, 115. 1400: 221. - 7. J.
Fadersen, fæster i Skærbæk sogn. 1400:301.
- 8. J. Gyncekesen, sælger gods til Ove Steg.
1400: 327. - 9. J. Hansen, borger i Randers.
1400: 401. - 10. J. Hemmingsen af
Teestrup. 1399: 26. — 11. J. Holk, rådmand i
Lübeck. 1399: 87. - 12. J. Jakobsen, lejer
gods af Antvorskov kloster. 1400: 517.- 13.
J. Jensen i Hemmeshøj. 1399: 126. - 14. J.
Kalv, ridder, søn af Erland Kalv. 1399: 142,

Jan-Jens
143. 1400: 233, 331, 333, 342. - 15. J. Kirt,
broder til Palle Kirt. 1400: 334. - 16. J.
Knap, ridder. 1400: 242. - 17. J. Køpman,
rådmand i Assens. 1399:13. - 18. J. Madsen,
fæster i Himmelev. 1400: 410. - 19. J.
Mogensen, bevidner brev af Jakob og Palle
Kirt. 1400: 334. - 20. J. Mortensen, erhver
ver gods af Niels Pedersen af Store-Lyngby.
1399: 193. - 21. J. Mortensen af Snedinge.
1400:445. - 22. J. Mus, afdød ridder, forhen
~ Kristine. 1400:
375, 477. - 23. J. Niel
sen af Magleby, afdød ridder. 1399: 115.
1400: 476. - 24. J. Nielsen, ejer gods sam
men med Jens Hemmingsen. 1400: 305. 25. J. Olufsen, afdød ridder, (fader til Fol
mer Jakobsen). 1399:115. 1400: (232), 346.
- 26. J. Olufsen, får gods i pant af Peder
Dene. 1399: 179. - 27. J. Olufsen, borger,
senere rådmand i Slagelse. 1399: 26. 1400:
299. - 28. J. Pedersen, borger, senere råd
mand i Roskilde. 1400: 210, 326, 327. - 29.
J. Ram, lejer gods af Jens Tygesen Rolse.
1400:421. - 30. J. Ridder, borger i Kampen.
Omkr. 1400:526. - 31. J. Rike, afdød, broder
til Herman, Katerine og Peter. 1400: 453. 32. J. Stigsen, i Odense. 1399: 153. - 33. J.
Styrle, afgiver løfte om Jakob Anderssons
gods. 1400: 239. - 34. J. (i seglet: Svendsen)
Lang, bymand i Malmø. 1400: 285. - 35. J.
Trodsen, væbner. 1400: 245, 342, 343.
Jan (se også Johan): 1. J. Schilder, rådmand i
Kampen, foged i Skanør og Falsterbo.
1399: 104. - 2. J. Symon Abbensoen, foged
fra Amsterdam i Skanør og Falsterbo. 1399:
104.
Janne van Roesselare, rådmand i Brugge.
1400: 290.
Jasmund se Henrik.
Jean de Folieville, foged i Paris. 1399: (15) (se
også Jens, Johan, Johannes og John).
Jens (se også Hans, Hannes, Jean, Jesse,
Johan, Johannes, Jon og Jons): I. Gejstlige:
1. J., provst i Viborg. 1400: 344. - 2. J.
Strammynth, kannik i Ribe, provst i Slesvig.
1400:330. - 3. J. Povlsen, ærkedegn i Lund.
1399: 56, 84, 88, 140, 141. 1400: 292, 382. 4. J., prior i Antvorskov. 1399: (16), (186),
(187), 192. - 5. J. Ovesen, kantor i Roskil
de. 1399: (119). 1400: (214), 263, (294),

407

330, 363, 404. - 6. J. Pedersen Falster, kan
nik og kantor i Lund. 1399: 56. 1400: 296,
400. - 7. J. Henriksen, kannik i Lund. 1399:
56. - 8. J. Jakobsen, official i Lund. 1399:
56. - 9. J. Lyng, kannik og kantor i Arhus,
senere kannik i Roskilde. 1399: 72. 1400:
266, 267. - 10. J. Mår, kannik i Viborg.
1399:90. - 11.J. Most, kannik i Lund. 1399:
105. - 12. J. Nielsen, evig vikar, kannik i
Lund. 1400: 262. - 13. J. Palborn, kannik i
Slesvig. 1399: 46. - 14. J., magister, i Ribe.
1400:260. - 15. J. Brun, forstander for Slan
gerup kloster. 1399: 26. - 16. J. Bondesen,
sognepræst i Vejby. 1400: 370. - 17. J.
Galen, præst. 1400: 260. - 18. J. Madsen,
sognepræst i Valby. 1400: 370. - 19. J. Niel
sen, vikar i Hyby. 1400: 394. - 20. J. Pinse
dag, præst. 1400: 260. - 21. J., præst ved St.
Botulf i Lund. 1400:380. - 22. J., præst, søn
afJakob Andersen af Ørby. 1400: 369. - 24.
J., præst, munk i Antvorskov. 1400: 280.
IL Verdslige: 1. J. Absalonsen, afdød, for
hen ~ Ingefred, broder til Kristine ~ Niels
Ivarsen. 1399: 12. 1400: 219, 396. - 2. J.
Andersen (Brok), ridder. 1399: 58, 106,
123, 148. 1400: 270, 339, 340. - 3. J. Ander
sen af Tjustorp, landstingssaghører i Skåne.
1399: 110. 1400: 394. - 4. J. Assersen, råd
mand i Assens. 1399: 13. - 5. J. Bentsen af
Karise, fader til Bo Jensen, Katerine Jens
datter og Lucie. 1399: 26, 57, 170. 1400:
326, 327. - 6. J. Bergman, bymand i Malmø.
1399: 20. - 7. J. Bosen, rådmand i Køben
havn. 1400: 321. - 8. J. Bosen, fæster i En
gelstofte. 1400: 425. - 9. J. Brun, rådmand i
Malmø. 1400: 395. - 10. J. Brun, borger i
Ringsted. 1400: 261, 435. - 11. J. Bæk, væb
ner, ~ Lucie Uffesdatter. 1400: 292. - 12. J.
Dondeman, borgmester i Kalundborg.
1399:121. - 13. J. Drage, væbner. 1400:261.
- 14. J. Due, ridder, senere hofmester. 1399:
12, 140, 141, 142, 143, 151, 156, 169, 173,
178. 1400: 270, 300, 331, 372, 390. - 15. J.
Ebbesen, fæster i Næsby. 1400: 425. - 16. J.
Eggertsen, på Fyn. 1399: 153. - 17. J. Erik
sen, vidner om mølle i Borbjerg sogn. 1400:
378. - 18. J. Esbernsen, bymand i Malmø.
1400: 382. - 19. J. Eskilsen (Krumpen), rid
der. 1399: 151. 1400: 287, 334. - 20. J.
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Jens-Jens

Esmundsen, pantsætter gods til Peder Niel
sen. 1399: 38. - 21. J. Falk af Vallø, ridder,
søn af Eskil Falk, søstersøn af Evert Moltke.
1399: 77. 1400: 219, 323, 340, 387, 430. 22. J. Falster af Bjælkerup. 1399: 79. - 23. J.
Fisker, fæster i Næsby. 1400: 425. - 24. J.
Gerhardsen Skeel, væbner. 1399: 82. 1400:
276, 289, 315, 324, 325. - 25. J. Grim, rid
der. 1400: 252, 430. - 26. J. Gyntersen, på
Køge byting. Omkr. 1400: 518. - 27. J. Gyrstinge af As, væbner, landstingsdommer på
Sjælland. 1399: 26, 32, 57, 134, 144, 147,
168. 1400:212, 219, 228, 232, 234, 237, 244,
252, 253, 261, 263, 322, 323, 363, 365, 387,
404, 425, 430, 435. - 28. J. Hemmingsen,
ejer gods sammen med Jakob Nielsen.
1400:305. - 29. J. Hennekesen, borgmester
i Lund. 1399:52, 70, 81, 89. 1400: 292, 345.
- 30. J. Ingemarsen, borger i Skanør. 1399:
117. - 31. J. Ivarsen Lykke, ridder, søn af
Ivar Lykke, broder til Erik Ivarsen Lykke.
1399: 106. 1400: 316, 338. - 32. J. Jakobsen
afjenslev. 1400: 465. - 33. J. Jakobsen, råd
mand i København. 1400: 321. - 34. J. (i
seglet: Jakobsen) Skytte af Sandby, væbner.
1399: 26, 57. 1400: 212, 322, 323. - 35. J.
Jensen Førbas, modtager pantegods for Kri
stian Vendelbo. 1399: 73. - 36. J. Jul af
Ågerup, væbner. 1400:370. - 37. J. Karlsen,
får skøde af Mogens og Otto Olufsen. 1399:
81. - 38. J. Klementsen, senere borgmester
i Odense. 1399: 153. - 39. J. Knop, bymand
i Malmø. 1400: 373, 382. - 40. J. Knudsen,
på Hjerm herredsting. 1400: 378. - 41. J.
K..... foged i Stevns h. 1399: 115. - 42. J.
Larsen, får gods af Ive Larsen. 1400: 451. 43. J. Larsen, afdød indbygger i Varde,
fader til Peder Jensen. 1400: 313. - 44. J.
Lavesen (Galt), ridder. 1399: 131, 140, 141,
142, 143. 1400:233, 234, 236, 237, 240, 241,
242, 252, 253, 264. - 45. J. Lavesen af Billum. 1400: 313. - 46. J. Logenkær, kvitterer
for gods efter Lars Hvas og Eler. 1400: 329.
- 47. J. Lund, bymand i Malmø. 1399: 84,
85, 88, 89. 1400: 382. - 48. J. Mogensen,
ejer gård i Køge. 1399: 51. - 49. J. Nielsen
af Aunsbjerg, ridder, landsdommer i Jyl
land. 1399: 167. 1400: 245, 331, 342, 343. 50. J. Nielsen (Munk) af Låstrup, på Rinds

herredsting. 1399: 4, 73. - 51. J. Nielsen af
Nørlev. 1400:489. - 52. J. Nielsen, på Rinds
herredsting. 1399: 73. - 53. J. Nielsen, borg
mester i Ringsted. 1400: 261. - 54. J. Niel
sen den yngre, borgmester i Roskilde. 1400:
326, 327. - 55. J. Nielsen, borger i Roskilde.
1400: 210, 404. - 56. J. Nielsen, bymand i
Malmø. 1400: 395. - 57. J. Nielsen, fæster i
Havnelev. 1400: 230, 240. - 58. J. Nielsen,
søn af Niels Jensen af Knåstorp. 1400: 380.
- 59. J. Nielsen Besk, får gods af Henning
Bentsen. 1400: 516. - 60. J. Nielsen Bæk,
væbner. 1400: 272. - 61. J. Nist, har fået
brev på Rejsby af hertug Valdemar af Sles
vig. 1400: 289. - 62. J. Olufsen (Lunge) af
Gundestrup, ridder, broder til Anders
Jakobsen Lunge. 1399:32, 165. 1400:425. 63. J. Olufsen af Ledøje, væbner. 1399: 182.
1400: 242, 363. - 64. J. Olufsen, får gods
tilbage fra Jens Absalonsen. 1399: 12. - 65.
J. Pallesen, skøder gods til Zabel Kerkendorp. 1399: 176. - 66. J. Pedersen Finkenoge, ridder, søn af Peder Finkenoge. 1399:
16. - 67. J. Pedersen, landsdommer på Fyn.
1399: 153 (note). - 68. J. Pedersen,
bymand i Køge. 1399: 51. - 69. J. Pedersen,
søskendebarn af Niels Jensen af Knåstorp.
1400: 380. - 70. J. Pek, broder til Palle Pek.
1399:164. - 71. J. Pibestok, søn af Åge Pibe
stok. 1400: 306. - 72. J. Piik, hr., mon rid
der? 1400: 486. - 73. (J.) Pikard Smeger,
afdød, forhen ~ Beke. 1400: 206. - 74. J.
Povlsen, væbner. 1399: 92. - 75. J. Povlsen,
sælger gods til Folmer Jakobsen. 1400: 228.
- 76. J. Povlsen af Hvornum. 1399: 73. - 77.
J. Puge, værge for Klaus Jydes børn. 1399:
70. - 78. J. Rud, ridder. 1399: 155. 1400:
239, 270, 303. - 79. J. Sakstorp, afdød, for
hen ~ Elene Gudserksdatter. 1399: 100.
1400:275, 328. - 80. J. Sindersen, på Hjerm
herredsting. 1400: 378. - 81. J. Sivertsen se
Niels Sivertsen. - 82. J. Skave af Eskilstrup,
ridder. 1399: 26, 134. 1400: 261, 430. - 83.
J. Skram, ridder. 1400: 333. - 84. J. Skræd
der, fæster i Allindemagle. 1400: 425. - 85.
J. Stigsen, sælger gods til hr. Absalon Peder
sen af Hårlov. 1399: 78. - 86. J. Svendsen
Brims, væbner, justitiar. 1399: 30, 32, (34),
53, 71, 124, 131, 134, 135, 140, 141, 144,

Jeme-Johannes
(190), (195). 1400:131, 234, 237, 241, 242,
245, 252, 253, 331, 339, 342, 343, 352, 364,
365, 372, 430. - 87. J. Sæmundsen, afdød,
fader til Katerine. 1400: 306. - 88. J. Thom
sen (Lindenov), ridder. 1400: 287, 289,
333. - 89. J. Troelsen, får gods i pant af
Eskil Falster. 1400: 515. - 90. J. Troelsen,
borger i København. 1400:216, 321. - 91. J.
Truedsen, på Hviding herredsting. 1400:
276. - 92. J. Tygesen Rolse, væbner, ~ Gese,
brodér til Esbern. 1400: 421. - 93. J. Vred,
foged i Korsør. 1399: 126. - 94. J....... , på
Køge byting. Omkr. 1400:518. - 95. J., Niels
Jensen af Knåstorps svend. 1400: 380.
Jerne se Mads.
Jesse (se også Jens): 1. J. Ufred, fæster i Dyb
bøl. 1400: 288. - 2. J. Wittingsen, i Sjellerup. 1400:288.
Jobst, markgreve, kong Wenceslavs råd. 1400:
309.
Johan (se også Hans, Jan, Jean, Jens, Johannes
og John): I. Gejstlige: I.J., biskop af Slesvig.
1399: (7), 43, 46, 50, (119), 158. 1400:
(304), (312), (330), (414), (423), (429).
1400-1421:535. - 2. J. v. Greifenberg, provst
i Broda. 1400: (286). - 3. J. v. Röbel, provst
i Ratzeburg. 1400: (423). - 4. J. Gützkow,
dekan i Lübeck. 1399: (119). 1400: (414). 5. J„ abbed i Neuenkamp. 1400: 366. - 6. J.
v. Beffardt, øverste draperer i den tyske
orden og kommendator i Ghristburg. 1399:
76. - 7. J. Deergarde, storskaffer i Marien
burg. 1399:39 (note), (40), (44), 76, (80),
(104) (note), 106, 107. 1400: (227), (295),
362. - 8. J. v. Voltzen, kommendator i Årsta.
1399: 14. - 9. J. v. Seven, kannik i Slesvig.
1399:97. - 10. J. Krassow, præst i Stralsund.
1400: 366. - 11. J. v. Lancken, præst. 1400:
400. - 12. J. Nagel, gejstlig i Bremen stift,
sognepræst i Åstrup. 1400: 422, 423. - 13. J.,
mester, dronning Margretes tjener. Omkr.
1400: 525.
II. Verdslige: 1. J. 4., den yngre, hertug af
Mecklenburg. 1399: 66. 1400: 408. - 2. J. v.
d. Aa, rådmand i Rostock. 1400: 224. - 3. J.
Behr, mecklenburgsk ridder. 1399: 66. - 4.
J. v. d. Bruke, Lubbert Saks sendebud.
1399: 64. - 5. J. Bucke, sendt til Danmark.
1399: 61. - 6. J. Bülow, mecklenburgsk rid
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der. 1399: 66. - 7. J. Cinxt, fader til Nico
laus. 1399: 162. - 8. J. Enbeke, i Stralsund.
1400: 453. - 9. J. v. Halle, har penge i vare
tægt sammen med Werner Hoop. 1399:
134. - 10. J. Horborg, i Lübeck, i gæld til
provst Henrik v. d. See. 1399: 21. - 11. J.
Hoyers, borgmester i Hamburg. 1399: 87,
101, 106, 107, 160. - 12. J. Lange "med den
krumme fod", sendt til Danmark. 1399: 61.
- 13. J. Moltke af Torbenfeld, afdød ridder,
forhen - Margrete Pedersdatter. 1399: 133,
134, 163. 1400:322, 342, 343, 426, 461,477,
508, 514. - 14. J. Moltke af Bavelse, ridder,
broder til Evert. 1399: 77. 1400: 212, 219,
322, 323, 387, 430, 461. - 15. J. v. d. Molen,
rådmand i Stralsund, ~ Gese. 1399: 161.
1400: 307. - 16. J. Olufsen (Bjørn) af
Søholm, ridder, ~ Ingeborg. 1399:131, 140,
141, 142, 143, 147. 7400. 219,228, 230, 231,
232, 234, 237, 240, 244, 252, 253, 257, 263,
264, 265, 338, 363, 425, 430, 435, 469, 476,
477, 478, 509, 512. - 17. J. Om, borgmester
i Ålborg. 1399: 90. - 18. J. Overstolt, magi
strat i Köln. 1399: 87. - 19. J. Ram, fader til
Henrik, Johan og Martin. 1399: 91. - 20. J.
Ram, søn af Johan, broder til Henrik og
Martin. 1399: 91. - 21. J. Skarpenberg, rid
der. 1400: 245. - 22. J. Slemin, i Stralsund.
1400: 453. - 23. J. Snakenborg, afdød rid
der, forhen ~ Ide Pedersdatter. 1400: 259. 24. J. Stolte, borgmester i Elbing. 1399: 61.
- 25. J. Stralendorp, mecklenburgsk ridder.
1399: 66. - 26. J. v. Thorn, rådmand i
Elbing. 1399: 61. 1400: 211, 224. - 27. J. v.
Tisenhusen, sælger gods til Fromhold
Warendorp. 1400:418, 419. - 28. J. Westerrode, rådmand i Thorn. 1400: 355. - 29. J.
Volmershusen, forstander for helligånds
huset i Stralsund. 1399: 162. - 30. J. Volmesten, rådmand i Elbing. 1400: 355.
Johanne, ~ Hans Selin. 1400: 395.
Johannes (se også Hans, Jean, Jens og John):
1. J. 22., afdød pave. 1399: 7. 1400: 286,
294, 296, 422, 434, 440. - 2. J., ærkebiskop
af Mainz. 1400: (207), (208), (312). -3. J.,
biskop af Lübeck. 1399: 129. 1400: 286,
(414). - 4. J., biskop af Tuy. 1399: (7).
1400: (294), (311), (438). - 5. J. Cusueld,
johanniterprior i Eichsen. 1400: 286. - 6. J.
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John-Klaus

Gletzeke, gejstlig i Havelberg stift, notar.
1400: 286. - 7. J. de Lode, ridder. 1400:
412. - 8. J. Overdyk, skipper. 1400: 218.
John (se også Hans, Jean, Jens ogJohannes):
l.J. Carde, får pålæg af Richard 2. 1399:22.
- 2. J. Gournay, sheriff i Norfolk. 1400:218.
- 3. J. Knolle, får pålæg af Richard 2. 1399:
22. - 4. J. Yelverton, får pålæg af Henrik 4.
7400:218.
Jon (se også Jens): 1. J. Andersen, foged i
Lund. 1399: 81. - 2. J. Degn, byskriver i
Næstved. 1400:446. - 3. J. Hake, afgiver løf
te om Jakob Anderssons gods. 1400: 239. 4. J. Jakobsen (Lange), ridder. 1399: 123.
1400: 333. - 5.J. Jonsen Lille (Skram), rid
der, barnebarn af Valdemar Sappi. 1399:
82. 1400: 276, 315, 324, 325. - 6. J. Karlsen,
borger i Lund. 1400:359. - 7. J. Lavesen, på
Hviding herredsting. 1400: 276. - 8. J. Niel
sen, ~ Gertrud Gerhardsdatter, fader til
Elene, Gerhard og Margrete. 1400: 426. 9. J. Svendsen, tinghøring på Slagelse her
redsting. 1399: 126. - 10. J. Tjåvason, fader
til Elene ~ Gotstav Hillegerdsson. 1400:
415.
Jordan Pleskow, rådmand, senere borgmester
i Lubeck. 1399: 101, 106. 1400: 355. 14001421: 535.
Jons Abjornsson, ~ Ragnhild Olofsdotter.
1400: 256.
Jul, fæster i Havervad. 1400: 301.
Jul se Eler, Ivar Pedersen, Jens, Peder og
Thomas.
Jungingen se Konrad.
Jusse Bjornsson, på Våstbo ting. 1400: 284.
Jyde se Klaus.

K
K.... sejens.
Kåd se Oluf.
Kale se Mathias.
Kalle: 1. K. Jensen, på Hviding herredsting.
1400: 276. - 2. K. Jensen, fra Fuglse herred.
1400: 357.
Kalv se Erland og Jakob.
Kamp se Peder.
Kande se Bent.
Karen se Katerine.

Karl: 1. K. 6., konge af Frankrig. 1399: (15).
1400: 283. - 2. K. Nielsen, væbner. 1399:
38. - 3. K. Styrkarsson, forhen ~ Ingrid.
1399: 33. - 4. K. Tureson, på Våstbo ting.
1400: 284. - 5. K. Ulfsson af Tofta, svensk
ridder. 1399: 45.
Katerine: 1. K. Andersdatter, enke efter Kri
stian Munk. 1400: 487. - 2. K. Assersdatter,
afhænder gods til Abraham Brodersen.
1399: 111. - 3. K. Eriksdatter, enke efter
Erik Rind. 1400: 287. - 4. K. Jensdatter, ~
Thomas Smed, datter af Jens Bentsen.
1399: 26, 57. - 5. K. Peders, moder til Bo
Pedersen Skytte. 1400: 285. - 6. K. Svends,
enke efter Svend Jensen. 1400: 347, 348,
349. - 7. K., enke efter Eskil Falk. 1399: 188.
- 8. K., ~ Klaus Grubendal, datter af Mar
grete Pedersdatter. 1400:461. - 9. K., ~ Åge
Pibestok, datter afJens Sæmundsen, moder
til Jens Pibestok. 1400: 306. - 10. K., ~ Henneke Glysing, datter af Beke. 1400: 206. 11. K., datter af Heine Scharpeuort. 1400:
388. - 12. K., ~ Peder Stød. 1400: 288, 374.
- 13. K., ~ Henneke Berbom, søster til Her
man, Jakob og Peter Rike. 1400: 453.
Kelner se Henrik.
Keno van dem Broke, søn af Okke, forhen
støtte for fetaljebrødrene. 1399: 101. 1400:
225, 226, 268, 279.
Kerkendorp se Zabel.
Kerkring se Bertold og Gotfred.
Ketelhot se Gerhard.
Kile se Klaus.
Kirchberch se Ernst.
Kirt se Jakob og Palle.
Klaus (se også Nicolaus og Niels): 1. K. v.
Ahlefeld, ridder, broder til Benedikt og
Henrik. 1399: 23, 29. - 2. K. Bintop, ridder.
1399: 136. - 3. K. Brockdorf, afhænder
gods til Henrik Redingestorp. 1399: 127. 4. K. Grubendal, ridder, ~ Katerine. 1400:
228, 230, 231, 232, 364, 365, 461, 465. - 5.
K. Jyde, forhen ~ Elene. 1399: 70. - 6. K.
Kile, har fået gods i pant af Niels Eriksen og
Jakob Nielsen. 1400: 476. - 7. K. Limbæk,
væbner, søn af Henneke. 1399: 123. - 8. K.
Parkentin, mecklenburgsk væbner. 1399:
66. - 9. K. Rusk, søn af Margrete ~ Gøtslaf
Ulf. 1400: 390. - 10. K. v. Vitzen, broder til

Klement-Kørner
Fikke. 1400: 366. - 11. K., får gods i Høje
Tåstrup af Jens Due. 1399: 178. - 12. 'lille'
K., afdød, i gæld til Hans Spiker. 1400: 433.
Klement Truedsen, på Lunds byting. 1399: 52
(Se også Clemens).
Klingenberg se Goswin.
Knap se Jakob.
Knolle se John.
Knop sejens.
Knud: 1. K. Thomsen af Nebel, på Vardesyssel
ting. 1400: 313. - 2. K. Wotehus, lejer gods
af Antvorskov kloster. 1399: 194.
Knut: 1. K., biskop af Linkoping. 1400: 426. 2. K. Boson, svensk ridder. 1399: 11 (note),
39, 45 - 3. K. Uddeson, svensk ridder. 1399:
137.
Koler se Henrik.
Koneman se Henrik.
Konrad: 1. K. v. Jungingen, højmester for den
tyske orden. 1399: (55), (65), 66, (75), 76,
112, 113, 128. 1400: 220, 246, 247, 248,
(269), 278, (295), 317, 318, 319, (351), 358,
362, (377), 402, 403, 407, 408, 409, 452.
Omkr. 1400:524. - 2. K. Bonow, ærkedegn i
Tribsees. 1400: 255, 282. - 3. K. v. Fitinghoven, kommendator i Fellin. 1399: 76. - 4. K.
Weylant, ærkedegn i Slesvig. 1399: (29).
1400: (429). - 5. K., præst. Omkr. 1400:535.
- 6. K. von Kiburg, greve, kommendator i
Elbing. 1399: 76. - 7. K., greve af Olden
burg. 1399: 101, 102. 1400: 225 (note),
(279). - 8. K. Buk, rådmand i Wismar.
1400: 224. - 9. K. Leskow, rådmand i
Danzig. 1400: 355. - 10. K. Ludwig, i
Marienburg og Danmark. 1399:64. - 11. K.
Mokke, afdød, forhen foged på Vording
borg, fader til Fikke. 1399: 131, 132 (note),
134, 163. 1400: 529 (note). - 12. K. Preen
af Moidentin, mecklenburgsk væbner.
1399: 66.
Kraa se Didrik.
Krabbe se Fader og Ivar.
Krafse se Broder.
Krag se Niels.
Krassow se Johan.
Krevet se Henrik.
Kristian: 1. K. de Hyddestorp, magister og teo
logisk professor i Erfurt. 1400: 291. - 2. K.
Eriksen Urne, pantsætter gods til Otto
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Snafs. 1400: 301. - 3. K. Frellesen, får gods
i pant afJakob Kalv. 1400:333. - 4. K. Holk,
pantsætter gods til Hartvig Bryske. 1400:
455. - 5. K. Munk, forhen ~ Katerine
Andersdatter. 1400:487. - 6. K. Nielsen, på
Rinds herredsting. 1399: 4, 73. - 7. K. Niel
sen af Vadskærgård. 1400: 346. - 8. K. Rit
ter, borgmester i Hamburg. 1399: 87, 101,
106, 107, 160. 1400: 224. - 9. K. Skram, rid
der. 1399: 134. 1400: 333. - 10. K. Vendel
bo, ridder, ~ Elene Buggesdatter, søn af
Peder Vendelbo. 1399:4,33. 1400:342,346
(note).
Kristine: 1. K. Bondes, skøder gods til Peder
Danmark. 1399: 52. - 2. K. Ebbesdatter, ~
Niels Pedersen Oldeniels, søster til Jakob
Ebbesen. 1399: 79. - 3. K. Eriksdatter, giver
gods til Vestervig Kloster. 1400: 494. - 4. K.
Kristiansdatter, skøder gods til Folmer
Jakobsen Lunge. 1400: 346. - 5. K. Mikkelsdatter, ~ Jakob Andersen af Ørby. 1400:
369, 370. - 6. K. Stenkwis, niece af Niels
Jensen af Knåstorp. 1400: 380. - 7. K. af
Søgård. 1400:493. - 8. K., ~ Niels Ivarsen af
Hevringholm, søster til Jens Absalonsen.
1399: 58. 1400: 396. - 9. K., enke efter
Jakob Mus. 1400: 374. - 10. K., forhen ~
Jens Knop. 1400: 373, 382. - 11. K., Niels
Jensen af Knåstorps tjenestepige. 1400:380.
Krog se Sigvard.
Kruge se Hans.
Krummedige se Borkvard, Erik, Lyder og Meseke.
Krumpen se Niels.
Kruse se Herman.
Kræmmer se Niels.
Kule se Eggert.
Kulebus se Henrik.
Kummerow se Bertold.
Kurd se Konrad.
Kurdeshagen se Hans.
Kuse, får gods af Nicolaus v. Skarsow. 1400:
365.
Kvant se Niels.
Kvie se Niels og Peder.
Kuchmeister se Michael.
Kyne se Albert.
Køpman se Jakob.
Kørner se Lars.
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Låle-Mads
L

Låle se Mikkel.
Lambert: 1. L., præst. 1400: 400. - 2. L. Stenwerk, ejer gods i Skanør. 1399: 117.
Lancken se Johan.
Lang se Jakob (Svendsen) og Peder.
Lange seJohan.
Lapstede se Herder.
Lars (se også Lasse): I. Gejstlige: 1. L., abbed
i Ringsted kloster. 1399: 26, (69), 147.
1400: 212, 261, (267), 322. - 2. L., abbed i
Tvis kloster. 1400: 378. - 3. L. Jensen,
dekan i Roskilde og kannik i Lund. 1399:
84, 85, 88, 89, 121, 156. 1400:263, 363, 368,
372, (438). -4. L. Olufsen, kannik i Roskil
de. 1399: 57. - 5. L. Nielsen, sognepræst i
Gudmundtorp. 1399: 47.
II. Verdslige: 1. L. Hågensen, borger i
Lund. 1399:81. 1400: 359. - 2. L. Hvas, rid
der. 1400:329, 343. - 3. L. Jensen af Oreby,
væbner, høvedsmand på Nykøbing, (~
Bodil Eriksdatter). 1399: 134. 1400: 233,
237, 240, 241, 242. Omkr. 1400:528 (note).
- 4. L. Jensen, fæster i Næsby. 1400: 425. 5. L. Jonsen, på Hviding herredsting. 1400:
276. - 6. L. Kørner, sælger gods til Abra
ham Brodersen. 1400: 467. - 7. L. Madsen
af Udsholt, væbner. 1400: 369, 370. - 8. L.
Nielsen af Nebel. 1400:313. - 9. L. Nielsen,
på Hjerm herredsting. 1400: 378. - 10. L.
Nielsen, havde fået gods af dronning Margrete. 1400:241. - 11. L. Troelsen, broder til
Anders. 1399: 152, 203.
Lasse (se også Lars): 1. L. Bøn, fæster i
Særløse. 1399: 33. - 2. L. Eskilsson, på Våstbo ting. 1400: 284. - 3. L. i Hovmannakull,
på Våstbo ting. 1400: 284.
Lave: 1. L. (Glob), biskop af Viborg. 1399: 33,
90. 1400: 344, (490). - 2. L. Gris, væbner.
1399:82. 1400:276. - 3. L. Larsen (Skram),
væbner. 1400: 276 (note). - 4. L. Lavesen
Lille (Skram), væbner. 1400: 276. - 5. L. (i
seglet: Lavesen) Rutze, væbner. 1400: 287,
324, 325. - 6. L. Tømmermand, i Ribe.
1400: 260. - 7. L. Urne, ridder. 1400: 287.
Laxmand se Peder.
Leffmghe se Victor.
Leskow se Konrad.
Lewenkamp se Evert.

Levring se Tyge.
Lille se Jon Jonsen, Lave Lavesen og Svend.
Limbæk se Hartvig, Henneke og Klaus.
Lind se Peder.
Lippe se Gerhard.
Lobek se Godskalk.
Lode se Johannes.
Logenkær sejens.
Lubbert: 1. L. v. d. Beke, skipper. 1399: 1, 63,
75. - 2. L. v. Drynen, rådmand i Zutphen.
1399: 87, 101, 120. 1400: 224. - 3. L. Sak,
afdød, forhen sendebud fra Danzig. 1399:
61, 63, 64. - 4. L. Vresen, i dronning Mar
gretes tjeneste. 1399: 120.
Lubich se Nicolaus.
Lucie: 1. L., - Wilken. 1400: 353. - 2. L., dat
ter af Jens Bentsen. 1399: 53. - 3. L. Uffesdatter, - Jens Bæk. 1400: 292.
Ludolf Swerk, præst i Lübeck stift. 1399: 149.
Ludtkenburg se Hanke.
Ludvig Barsebæk, væbner. 1400: 354, 356.
1400-1409: 534.
Ludwig se Konrad.
Lund sejens.
Lunge se Anders Jakobsen, Folmer Jakobsen,
Niels Jakobsen, Oluf (Olufsen), Oluf Tygesen og Peder.
Lussow se Henrik.
Ly se Peder.
Lübeck se Godskalk.
Lydeke Wittow, borgmester i Skanør. 1399:
117.
Lydeman, har gård i Næstved. 1400: 446.
Lyder: 1. L., provst i Preetz. 1399: 122. - 2. L.
Krummedige, væbner, søn af Meseke, bro
der til Borkvard. 1400: 431.
Lühe se Henneke, Henrik og Herman.
Lykke se Erik Ivarsen, Ivar, Jens Ivarsen og
Peder.
Lyng sejens.
Lützow se Burchard, Herman og Wipert.
Læge se Henze.

M
Mår sejens.
Mads (se også Mathias): 1. M., abbed i Næs
tved St. Peders kloster. 1399: (154), 171. 2. M. Halfdansen, skænker gods til Løgum

Magnus-Mobæk
kloster. 1399: 152. - 3. M. Jakobsen Skræd
der, giver fuldmagt til Jakob Brun og skø
der gods til biskop Peder i Roskilde. 1399:
175, 180. - 4. M. Jerne, besidder gods i Sla
gelse. 1400: 516. - 5. M. Mikkelsen, borger
i Næstved, broder til Oluf. 1399: 189. - 6.
M. Nielsen, fæster i Havnelev. 1400: 230,
240.
Magnus (se også Mogens): 1. M. Brasche,
gejstlig i Bremen stift. 1400: 414. - 2. M.,
afdød konge af Norge og Sverige, forhen ~
Blanka, fader til Håkon 6. 1399: 86. 1400:
(250), (251). - 3. M. v. Alen, ridder. 1399:
139. 1400: 300. - 4. M. Eriksson, vistnok
svensk væbner. 1400:426. - 5. M. Fana, vist
nok svensk ridder. 1400: 284.
[.... ] Magnusson, vistnok ridder. 1399: 92.
Manderup se Niels.
Margrete: 1. M., dronning af Danmark, Norge
og Sverige, datter af kong Valdemar 4.
Atterdag. 1399: 1, 2, 3, 5, 14, 19, 24, 39, 40,
44, 45, 49, 55, 59, 63, 65, 75, 86, 90, 93, 101,
102, 103, 106, 107, 109, 113, 118, 120, 123,
124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 163.
1400:206, 212, 219, 220, 224, 225, 226, 227,
228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 240,
241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 261,
263, 264, 268, 269, 270, 273, 274, 278, 279,
293, 298, 299, 309, 316, 317, 318, 319, 320,
337, 338, 339, 342, 343, 344, 346, 347, 348,
354, 355, 356, 358, 362, 366, 367, 369, 370,
371, 372, 377, 383, 389, 390, 398, 399, 402,
403, 405, 407, 408, 409, 426, 454, 459, 460,
461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 471, 472,
476, 477, 478, 511. Omkr. 1400: 522, 524,
525, 527, 528. - 2. M. Arnoldsdatter, enke
efter Niels Hak. 1400: 507. - 3. M. Jonsdat
ter, ~ Niels Eriksen, datter af Jon Nielsen.
1400: 426. - 4. M. Klausdatter, enke efter
Harald Nøte. 1399: 116. - 5. M. Pedersdatter, enke efter Johan Moltke. 1400: 461,
514. - 6. M., ~ Gøtslaf Ulf. 1400: 390. - 7.
M., enke efter Konrad Moltke. Omkr. 1400:
529. - 8. M., ~ Tore Olsson. 1400: 386. - 9.
M., ~ Torkil Jensen. 1399: 74.
Marina Jensdatter (Galen), enke efter Niels
Hak af Hyby. 1399: 20. 1400: 394.
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Markele se Robert.
Markus Sok, søn af Gunnar Sok. 1399: 92.
Markvard: 1. M. v. d. Hagen, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 2. M. Negendanke,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 3. M. v.
Owe, væbner. 1399:41,42. - 4. M. Sten, har
solgt gods til dronning Margrete. Omkr.
1400: 528.
Marschalk se Georg.
Martin (se også Morten): 1. M. Preen, har til
fangetaget biskop Tord af Strångnås. 1399:
129. - 2. M. Ram, søn af Johan, broder til
Henrik ogjohan. 1399:9\.
Mathias (se også Mads): 1. M. Sivekensen,
afdød kantor i Lund. 1400: 296. - 2. M.
Bentsen, kannik i Lund. 1400:391,392. - 3.
M. Zoleweden, præst i Stralsund. 1400:366.
- 4. M., præst i Vittaryd. 1400: 415. - 5. M.
Eriksson, svensk ridder, Elene Torstensdat
ters værge. 1400: 243. - 6. M. Götstavsson,
svensk ridder. 1400: 233. - 3, M. Kale, hav
de pantsat gods til Kristine ~ Niels Ivarsen.
1399: 58. - 8. M. Skap, skylder landgilde til
Marina Jensdatter. 1399: 20.
Maurus P. Aethiopem, ført til Danmarks kon
ge af Johannes de Lode. 1400:412.
Meinerstorp se Gevert.
Meinhard: 1. M. v. Eberstein, greve og kommendator i Goldingen. 1399: 76. - 2. M.
Buxtehude, rådmand i Hamburg. 1400:
224, 454.
Mejer se Herman.
Melies se Nicolaus.
Meseke Krummedige, holstensk ridder, fader
til Lyder og Borkvard. 1400: 431.
Michael Küchmeister, storskaffer i Königs
berg. 1400: (452).
Mikkel: 1. M. Ingemarsen Degn, notar ved
Lundegård. 1399: 70, 81.- 2. M. Turesen,
kannik i Lund. 1399: 56. - 3. M. Jonsen
(Rosensparre), bymand i Malmø. 1399:
135, 138. 1400: 285. - 4. M. Låle, fæster i
Havnelev. 1400: 230, 240. - 5. M. Nielsen
Smek, skøder gods til Jakob Brun, har skø
det gods til biskop Peder i Roskilde. 1399:
181, 184. - 6. M. Rud, ridder. 1400: 270. 7. M. Saksesen, byfoged i Skanør. 1399:
117.
Mobæk se Niels.
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Mogens-Niels

Mogens (se også Magnus): 1. M. Ågesen,
fæster i Mossheddinge. 1399: 85. - 2. M.
Andersen, på Fyn. 1399: 153. - 3. M. Hamundsen Degn, rådmand i Lund. 1399: 52,
70. 1400: 345. - 4. M. Lavesen (Galt), rid
der. 1399: 134. 1400: W, 240. - 5. M.
Munk, ridder. 1400: 316, 364, 365, 368,
466. - 6. M. Nielsen, rådmand i Køben
havn. 1400: 321. - 7. M. Nielsen, fæster i
Remmarlov. 1399: 100. - 8. M. Olufsen,
afdød foged i Stevns herred. 1399: 115. - 9.
M. Olufsen, broder til Otto Olufsen. 1399:
81. - 10. M. Pedersen afJonstrup. 1399:57.
- 11. M. Rikardsen, borger i Skanør. 1399:
117. - 12. M. Strygemager, fæster i Laholm.
1399: 60. - 13. M., kræmmer i Lund. 1400:
380.
Molner se Henrik.
Mokke se Evert, Fikke, Henneke, Johan, Kon
rad og Valdemar.
Morten (se også Martin): 1. M. Due, væbner.
1400: 273, 274. - 2. M. Olufsen, på Rinds
herredsting. 1399: 4, 73.
Most sejens.
Mule se Henneke Gyncelinsen.
Munk se Kristian, Mogens, Peder, Peder
Andersen og Stig.
Mus se Jakob.
Myg se Niels.
Münster se Albrecht.
Myntebeke se Tideke.
Molen se Johan.
Mølleke Holk, væbner. 1400: 364.

N
Nagel se Johan.
Nat[.... ] se Peder.
Negendanke se Gerhard, Henrik og
Markvard.
Nicolaus (se også Klaus og Niels): 1. N. Lubich, dekan i Erfurt. 1400: (429). - 2. N. v.
Werder, provst i Lübeck. 1399: 93, 98, 150.
1400: (330), (414), (423). - 3. N. Blok, har
tilfangetaget biskop Tord af Strångnås.
1399: 129. - 4. N. Ginxt, søn af Johan
Cinxt. 1399: 162. - 5. N. Melies, har tilfan
getaget biskop Tord af Strångnås. 1399:
129. - 6. N. Segefrid, forstander for hellig

åndshuset i Stralsund. 1399: 162. - 7. N. v.
Skarsow, væbner. 1400: 365. - 8. N. Wege
ner, rådmand i Danzig. 1400:298, 320, 355.
- 9. N. af Witchingham, i kong Henrik 4. af
Englands tjeneste. 1400: 218.
Niels (se også Klaus, Nicolaus, Nils og Nisse):
1. Gejstlige: 1. N., afdød biskop af Roskilde.
1400: 265. - 2. N., abbed i Sorø kloster.
1399: 145, 146. 1400: 249, 250, 251, 354,
356. - 3. N. Bille, kannik i Roskilde. 1400:
263. - 4. N. Jensen, kannik i Ribe. 1400:
276. - 5. N. Stendal, kannik, senere skat
mester i Slesvig. 1399: 7. 1400: 215. - 6. N.
Tuesen, kannik og kantor i Lund. 1400:
296, 380. - 7. N. Buterfelt, sognepræst i
Haddeby, senere kannik i Slesvig. 1399: 46,
97. - 8. N. Almarsen, præst i Store-Heddinge. 1399: 79, 115. 1400: 221. - 9. N. Jakob
sen Lunge, præst i Roskilde stift, broder til
Folmer og Anders. 1400: 232, 255, 282. 10. N. Jensen, sognepræst i Søften. 1399:
69. - 11. N. Mobæk, sognepræst ved St.
Botulfs kirke i Ålborg. 1399: 90. - 12. N.,
præst i Sårslov. 1399: 12. - 13. N. Bekker,
kapellan og skriver for hertug Gerhard 6. af
Slesvig. 1399: 27, 29.
II. Verdslige: 1. N. Ågesen af Karsholm,
ridder, fader til Ingeborg og Peder. 1399:
140, 141, 142, 143, 147. 1400: 212, 263,
(427). - 2. N. Andersen, besidder gods i
Køge. 1399: 51. - 3. N. Basse, ridder. 1400:
230, 231, 234, 244, 252, 253, 342, 343, 435.
- 4. N. Bentsen, besidder gods i Malmø.
1400: 285. - 5. N. Bosen, foged i Slagelse.
1399: 16, 145, 146. 1400: 299, 510. - 6. N.
Brasen, rådmand i Ålborg. 1399:90. - 7. N.
Bratse, forhen ~ Åse. 1400:342, 343. - 8. N.
Brok af Håckeberga, bevidner brev af Mari
na Jensdatter. 1400: 394. - 9. N. Eriksen,
væbner, ~ Margrete Jonsdatter. 1400:426. 10. N. Eriksen, fader til Erik Nielsen. 1400:
476. - 11. N. Esbernsen Bille af Hallelev,
væbner. 1400: 229, 230. - 12. N. Esgesen,
afdød ridder. 1400: 334. - 13. N. Hak af
Hyby, afdød ridder, forhen ~ Marina Jens
datter. 1399: 20. 1400: 394. - 14. N. Hak,
forhen ~ Margrete Arnoldsdatter. 1400:
507. - 15. N. Hak, indgiver sig i Antvorskov
kloster. 1399: 201. - 16. N. Hoberg, udste-
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Nienkerke-Oluf
der landstingvidne i Viborg. 1400: 488. 17. N. Holm, bymand, senere foged i Køge.
1399: 51. Omkr. 1400: 518. - 18. N. Ingvarsen Spørhas, besidder gods i Diernæs sogn.
1399: 53. - 19. N. Ivarsen (Rosenkrantz) af
Hevringholm, ridder, ~ Kristine, søn af Ivar
Nielsen. 1399: 13, 56, 58, 135, 138. 1400:
270, 302, 340, 394, 396. - 20. N. Jakobsen,
væbner. 1400: 343. - 21. (N.) Jakobsen Bil
le af Æbeltved. 1400: 323. - 22. N. Jakobsen
i Ormeslev. 1399: 126. - 23. N. Jensen af
Knåstorp, opretter testamente. 1400: 380. 24. N. Jensen af Assendløse, skøder gods til
Peder Ohifsen. 1400: 475. - 25. N. Jensen,
fæster i Engelstofte. 1400: 425. - 26. N.
Jensen, fæster i Havnelev. 1400: 230, 240. 27. N. Jensen, fæster i Himmelev. 1400:
410. - 28. N. Jensen Grubbe, ridder, ~ Ele
ne Svendsdatter. 1399: 54, 62. - 29. N.
Jensen (Rosenkrantz), ridder. 1399: 58,
123. - 30. N. Jonsen Bille af Solbjerg,
væbner. 1399: 26, 186. - 31. N. Jonsen,
besidder gods i Malmø. 1400: 285. - 32. N.
Knudsen, har solgt gods i Halland. 1399:
92. - 33. N. Krag af Kvistrup, væbner. 1400:
335, 378. - 34. N. Krumpen, ridder. 1400:
343. - 35. N. Kræmmer, bymand i StoreHeddinge. 1399: 115. - 36. N. Kvant, bevid
ner brev af Jens Bæk. 1400: 292. - 37. N.
Kvie, væbner. 1399: 41, 42. - 38. N. Maltesen (Juul), væbner. 1400: 313. - 39. N.
Manderup, erhverver gods i Rougsø h.
1400: 335. - 40. N. Mogensen i Gryderup.
1399: 126. - 41. N. Myg, ridder. 1400: 316,
331. - 42. N. Nielsen, ridder. 1400: 341,
364, 365. -43. N. Nielsen i Tårnborg. 1399:
126. - 44. N. (i seglet: Nielsen) Vinter, råd
mand i Malmø. 1400: 285, 373. - 45. N.
Ovesen (Jernskæg) af Dronningholm, rid
der. 1399: 140, 141, 142, 143. 1400: 210,
263, 363, 364. - 46. N. Pedersen, borgme
ster i Lund. 1399: 52, 70, 81. 1400: 345. 47. N. Pedersen, borgmester i Ystad. 1400:
302. - 48. N. Pedersen af Store-Lyngby,
væbner. 1399: 193. - 49. N. Pedersen af
Tågarp, væbner. 1400: 302. - 50. N. Peder
sen, fæster i Lindby. 1400: 302. - 51. N.
Pedersen, fæster i Næsby. 1400: 425. - 52.
N. Pedersen Oldeniels, ~ Kristine Ebbes-

datter. 1399: 79. - 53. N. (i seglet: Peder
sen) Smed, bymand i Køge. 1399: 57. - 54.
N. Simonsen, på Rinds herredsting. 1399:
73. - 55. N. Sivertsen (Grubendal), ridder.
1399: 134. 1400: 230, 231, 233, 234, 237,
240, 241, 242, 252, 253, 261. - 56. N. Sko
mager, fæster i Havnelev. 1400: 230, 240. 57. N. Stauen, rådmand i Assens. 1399: 13.
- 58. N. Svarteskåning, ridder. 1399: 116.
1400:253. - 59. N. Svendsen, væbner. 1400:
375. - 60. N. Svendsen, bonde, får gods i
Lund. 1399: 70. - 61. N. Troelsen, fæster i
Sønderup. 1399: 126. - 62. N. Truedsen,
ridder. 1400: 233, 240. - 63. N. Tuesen af
Sandby. 1400: 470, 471. - 64. N. Tuesen,
fæster i Tullstorp. 1400: 302. - 65. N. Ture
sen, fæster i Lindby. 1400: 302. - 66. N.,
Niels Jensen af Knåstorps svend. 1400: 380.
[.... ]r Nielsen, rådmand i Ålborg. 1399:90.
Nienkerke se Reimar.
Nils: 1. N. Jonsson, kustos ved franciskaner
klostret i Linkoping. 1400: 386. - 2. N.
Eriksson, har haft Åbohus. 1399: 11. - 3. N.
Gotstavsson, svensk ridder. 1400: 256.
Nisse (se også Niels): 1. N. Jespersen, fæster i
Ulkebøl. 1400: 288. - 2. N. Topesen, fæster
i Ulkebøl. 1400: 288.
Nist sejens.
Nordeck se Walter.
Nudebom se Everhard.
Nye se Svaver.
Nyland, rådmand i Køge. 1399: 51.
Nøte se Harald.

O
Odeslo se Simon.
Oertzen se Herman.
Okke, fader til Keno v. d. Broke. 1399: 101.
1400: 226.
Oldehall se Edmund.
Oldeniels se Niels Pedersen.
Oluf: 1. O. Pedersen, kannik, provst i Århus.
1400: (267), 294. - 2. O., afdød konge af
Danmark, søn af dronning Margrete. 1399:
115. 1400: (245), (249), (250). - 3. O.
Borg, rådmand i Lund. 1399:81. 1400:845.
- 4. O. Friis, på Sjællands landsting. 1400:
435. - 5. O. Jensen, erhverver gods af Tro-
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Om-Peder

els Knudsen. 1400: 321. - 6. O. Kåd, på
Rinds herredsting. 1399: 73. - 7. O. Mik
kelsen, broder til Mads. 1399:189. - 8. O. (i
seglet: Olufsen) Lunge af Svansbjerg. 1399:
79. - 9. O. (i seglet: Olufsen) Tulesen, bor
ger i København. 1400: 413. - 10. O. Sture,
væbner. 1399: 153.- 11. O. Tygesen Lunge
af Atterup. 1400: 230. - 12. O. Øndersen,
rådmand i Malmø. 1400: 382.
Om se Johan.
Orde se Henrik.
Orm Bjørnsen, søstersøn af Gunnar Sok.
1399: 92.
Osten se Bertold.
Ostendorp se Bertold.
Otto: 1. O., ærkebiskop af Bremen. 1400:
(414). - 2. O., biskop af Münster. Omkr.
1400: (533). - 3. O. Bosen, magister, provst
i Vardesyssel. 1399: 82. 1400: 276, 313, 315.
- 4. O., greve af Delmenhorst. 1400: 220. 5. O. Beienfleth, mecklenburgsk ridder.
1399: 66. - 6. O. Jageduvel, rådmand i Stet
tin. 1399: 87. - 7. O. Olufsen, broder til
Mogens. 1399: 81. - 8. O. Peckatel, ridder.
1399: 139. 1400: 390. - 9. O. Rømer, norsk
ridder, høvedsmand i Bergen. 1400: 389. 10. O. Sehested, skal udrede penge til Otto
Sten den yngre. 1399:125. - 11. O. Smeker,
mecklenburgsk væbner. 1399: 66. - 12. O.
Snafs, får gods i pant i Hviding herred.
1400: 301. - 13. O. Sten den yngre, skal
oppebære penge af Otto Sehested. 1399:
125. - 14. O. Vieregge, mecklenburgsk rid
der. 1399: 66.
Ove (se også Age): 1. O. Hase, ridder. 1400:
354, 356, 360. - 2. O. Steg af Ølsemagle,
væbner. 1399:26, 57, 77, 134, 140, 141, 144,
147. 1400:210, 219, 228, 232, 233, 237, 240,
241, 242, 244, 326, 327, 363, 365, 369, 370,
387, 404, 425, 430.
Owe se Markvard.
Overdyk se Johannes.
Overstolt se Johan.

P
Palborn se jens.
Palle: 1. P. Bentsen af Orsloff, bevidner brev
af Niels Krag af Kvistrup. 1400: 335. - 2. P.

Brammel, skøder gods i Ellerup. 1399: 18. 3. P. Jensen, besidder gods på Hårby Mark.
1399:166. - 4. P. Kirt, broder til Jakob Kirt.
1400: 334. - 5. P. Madsen Bagråd, væbner.
1400: 316. - 6. P. Pek, broder til Jens. 1399:
164.
Pape se Hans.
Papenhagen se Gerhard.
Parkem, besegier brev af Jens Ivarsen Lykke.
1400: 338.
Parkentin se Henning, Klaus og Radike.
Parow, svigersøn af Niels Jensen af Knåstorp.
1400: 380.
Peckatel se Otto.
Peder (se også Peter): I. Gejstlige: 1. P. (Lodehat), biskop af Roskilde, senere også apo
stolisk kollektor i Danmark. 1399: 25, 32,
69, (105), (119), 131, 134, 148, 165, 171,
172, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 185. 1400:
233, 234, 237, 240, 241, 245, 249, 250, 251,
258, 259, 263, 265, (266), (267), 270, 300,
310, 338, 354, 356, 365, 376, 397, 398, 399,
404, 410, 411, 425, 458, 463, 500, 501, 505,
506, 509. Omkr. 1400: 527 (note). - 2. P.,
biskop af Børglum. 1399: 90. 1400: 343,
344, (490), (492). - 3. P. Lykke (Bille),
magister, ærkedegn i Roskilde. 1399: (119).
1400: 263, (311), 354, 356, 363, 364, 404,
410, 411, 506. - 4. P. Due, kannik i Lund.
1399:56, 140, 141, 142, 143.-5. P. Jensen,
kannik i Ribe, søn af Jens Larsen. 1400:
313. - 6. P. Jensen, kannik i Lund. 1400:
213, 214. - 7. P. Lunge, kannik i Køben
havn. 1399: 79. - 8. P. Nielsen, kannik i
Lund. 1399: 56. - 9. P. Troelsen, kannik i
Lund. 1399: 56. - 10. P. Kamp, kapellan
ved Vor Frue kirke i Ålborg. 1399: 90. - 11.
P. Danmark, præst. 1399: 52. 1400: 375. 12. P. Lind, sognepræst i Roager. 1400:
276. - 13. P. Tygesen, præst. 1399: 41, 42. 14. P., sognepræst i Fjårås. 1399: 116. - 15.
P. Pedersen, vicepræst i Hviding. 1400:276.
II. Verdslige: 1. P. Andersen af Skabersjd,
væbner. 1400: 396. - 2. P. Andersen, byfo
ged i København. 1400: 321. - 3. P. Ander
sen af Skovse. 1399: 126. - 4. P. Andersen
Munk, bevidner brødrene Peder Sommer,
Thomas og Peder Troelsen Gedsteds
pantsættelser. 1399: 4, 73. - 5. P. Basse af

Peder-Peder
Svenstrup og Tybjerg, ridder. 1399: 124,
131, 134, 140, 141, 142, 143. 1400:223, 257,
425. - 6. P. Bosen, borger i Næstved. 1400:
446. - 7. P. Bosen, bevidner brev af Abra
ham Brodersen. 1400: 416. - 8. P. Brand,
borgmester i Kalundborg. 1400: 354, 356. 9. P. Brok, (~ Sofie), fader til Elene. 1400:
(354), 356, 462, 468. - 10. P. Dene, væbner.
1399: 126, 179. 1400: 503, 504. - 11. P.
Disk, fæster i Næsby. 1400: 425. - 12. P.
Ebbesen af Ting-Jellinge. 1399:190. - 13. P.
Eriksen af Kogsbøl. 1400: 260. - 14. P. Erik
sen, skøder gods til sortebrødreklostret i
Ribe. Omkr. 1400: 539 (= nr. 15 eller 16). 15. P. Eriksen Sappi af Solvig. Omkr. 1400:
539 (note). - 16. P. Eriksen Banner (-15031520-). Omkr. 1400:539 (note). - 17. P. Finkenoge af Grimstrup, ridder, fader til Jens
Pedersen Finkenoge. 1399: 16, 134, 187.
1400: 425, 430, 435. - 18. P. Fleming, rid
der. 1400: 300. - 19. P. Frunt, mester, ~
Vibe. 1400: 413. - 20. P. Galen, søn af Tue
Galen. 1400: 302. - 21. P. Gerversen, fæster
i Bonderup. 1400: 221. - 22. P. Hansen,
borger i Slagelse. 1399: 198. - 23. P. Hemmingsen af Ordrup. 1400: 465. - 24. P.
Høg, skænker gods til Vestervig kloster.
1400: 497. - 25. P. Ingjaldsen, bevidner
brev af Abraham Brodersen. 1400: 416. 26. P. Ivarsen, bymand i Store-Heddinge.
1399: 115. - 27. P. Jakobsen, bymand i
Køge. 1399: 51. - 28. P. Jakobsen, bymand i
Ringsted. 1400: 261. - 29. P. Jakobsen,
fæster i Allindemagle. 1400: 425. - 30. P.
Jensen (Lange) af Lønne, væbner. 1399:
41, 42. - 31. P. Jensen af Ormslev, væbner.
1400: 479. - 32. P. Jensen af Vinderup,
væbner. 1399: 147. 1400: 212, 261, 322. 33. P. Jensen, borgmester i Slagelse. 1399:
145. 1400: 435. - 34. P. Jensen, rådmand i
Lund. 1399: 52, 70. 1400: 345. - 35. P.
Jensen, bymand i Køge. 1400: 51. - 36. P.
Jensen af Hæggerup. 1400: 445. - 37. P.
Jensen af Neble. 1399: 126. - 38. P. Jensen,
søn af Jens [.arsen. 1400: 313. - 39. P.
Jensen, skøder gods til Peder Olufsen.
1400: 475. - 40. P. Jul, afdød borgmester i
Flensborg. 1400: 379. - 41. P. Karlsen, har
gods i Skanør. 1399: 117. - 42. P. Klement-
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sen af Søtofte, væbner. 1400: 322. - 43. P.
Klementsen, borgmester i Slagelse. 1400:
435. - 44. P. Kvie, på Hjerm herredsting.
1400: 378. - 45. P. Lang, får gods i pant af
Peder Svendsen. 1399: 177. - 46. P.
Laxmand, ridder. 1400:404. - 47. P. Ly, får
Kejrup i forlening af kong Erik 7. 1400-33:
536. - 48. P. Mogensen, væbner. 1400: 236,
273, 274. - 49. P. Mogensen, borgmester i
Ystad. 1400: 302. - 50. P. Mogensen, råd
mand i Roskilde. 1400: 326, 327. - 51. P.
Mogensen, har skænket gods til Tommerup kloster. Omkr. 1400-Omkr. 1530: 538
(note). - 52. P. Mortensen, væbner. 1400:
210, 234. - 53. P. Munk, borger i Randers.
1400: 401. - 54. P. Nat [... ], borger i Ros
kilde. 1400: 404. - 55. P. Nielsen (Gyl
denstjerne) af Agård, ridder. 1399: 142,
143. 1400: 245, 338, 340. - 56. P. Nielsen
(Galen) af Husøn, væbner, søn af Niels
Agesen, broder til Ingeborg Nielsdatter.
1399: 140, 141, 142, 143, 144, 147. 1400:
300, 332, 427. - 57. P. Nielsen, væbner.
1400: 383 (= nr. 56?). - 58. P. Nielsen (Pre
sent) af Vollerup, væbner. 1399: 32, 147,
191. - 59. P. Nielsen, foged på Laholm.
1399: 38, 60. - 60. P. Nielsen Galle, forstan
der i Randers. 1400: 401. - 61. P. Nielsen,
fæster i Notmarkskov. 1400: 288. - 62. P.
Nielsen, fæster i Næsby. 1400: 425. - 63. P.
Olufsen, væbner, rådmand i Køge. 1400:
472, 473, 474, 475. - 64. P. Olufsen af Val
lebo, væbner. 1400: 323. - 65. P. (i seglet:
Pedersen) Sten, væbner. 1400: 210. - 66. P.
Pedersen, i Svendborg. 1400: 360. - 67. P.
Porse, væbner. 1399: 82. 1400: 276. - 68. P.
Porse, væbner, søn af Pors Stigsen, broder
til Stig. 1400: 287, 289, 324, 325. - 69. P.
Skomager, fæster i Hågendrup. 1400: 242.
- 70. P. Snubbe af Gerdrup, væbner. 1400:
212. - 71. P. Sommer af Pårup. 1399-1408:
204. - 72. P. Spaldener, ridder. 1400: 372,
396. - 73. P. Sten, væbner. 1399: 140, 141.
1400: 234, 252, 253, 364, 365. - 74. P. Stu
re, svigersøn af Henrik Sønnikesen. 1400:
260. - 75. P. Stød i Sønderborg, væbner, ~
Katerine. 1400: 288, 374. - 76. P. Svendsen,
pantsætter gods til Peder Lang. 1399: 177.
- 77. P. Svendsen, bymand i Slagelse. 1400:
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Pek-Reventlow

299. - 78. P. Trodsen Gedsted, broder til
Peder Sommer og Thomas. 1399: 4, 73. 79. P. (i seglet: Trodsen) Sommer Ged
sted, broder til Peder og Thomas. 1399: 4,
73. - 80. P. Uge, bevidner testamente af
Henrik Sønnekesen. 1400: 260. - 81. P.
Walkendorp, ridder. 1399: 136. 1400: 354,
356. - 82. P. Vendelbo, fader til Kristian
Vendelbo. 1400: 346 (note).
Pek sejens og Palle.
Pentze se Reinward og Ulrik.
Pep se Anders (Mortensen).
Peter (se også Peder): 1. P. Bonde, på Våstbo
ting. 1400:284. - 2. P. Bondeson, på Våstbo
ting. 1400: 284. - 3. P. Bützow, mecklenburgsk ridder. 1399: 24, 66. - 4. P. Honasen, Preussens foged i Skanør og Falsterbo.
1399: 104. - 5. P. Ingolfsson, herredsfoged
i Sunnerbo. 1399: 33, 35. 1400: 415. - 6. P.
Rike, broder til Herman, Jakob og Kateri
ne. 1400: 453. - 7. P. Russe, borgmester i
Thorn. 1399: 1,87, 101, 106. 7400:355.-8.
P. v. Tisenhusen, sælger gods til Fromhold
Warendorp. 1400: 418, 419. - 9. P. Vorstenow, rådmand i Danzig. 1399: 87, 101,
106. 1400: 355. - 10. P. i Mo, på Våstbo
ting. 1400: 284.
Philippus, afdød kardinal, biskop af Ostia,
apostolisk legat. 1400: 294 (se også Filip).
Pibestok se Age og Jens.
Pikard se (Jens).
Piik sejens.
Pinsedag se jens.
Pleskow se Jordan.
Piessen se Bernhard, Helmold og Reimar.
Plüschow se Fikke.
Podebusk se Hans, Henning og Predbjørn.
Pogwisch se Benedikt og Wulf.
Poleman se Arnold.
Polle se Henrik.
Porse se Peder og Stig.
Pors Stigsen, fader til Peder og Stig. 1400:
289.
Povl: 1. P. Mikkelsen, kannik i Slesvig. 1399:
119. - 2. P. Henriksen af Frøslev. 1399: 115.
- 3. P. Pedersen, fæster i Kirke Værløse.
1400: 210. - 4. P. Truedsen, borger i Lund.
1400: 345. - 5. P., fæster i Våstra Vemmenhög. 1400:302.

Predbjørn Podebusk, ridder. 1399: 126, 134,
139, 140, 141, 142, 143. 1400:203, 264, 270,
300, 316, 340, (346) (note).
Preen se Hartvig, Konrad og Martin.
Puder se Bent.
Puge sejens og Ravald.
Puke se Bengt.

Q
Quitzow se Henrik.

R
Radike Parkentin, bymand i Malmø. 1400-.
395.
Radmarstorp se Ivan.
Ragnhild Olofsdotter, ~ Jöns Abjörnsson.
1400: 256.
Raimund fra Roskilde, dominikanermunk.
1400: 443.
Ram se Henrik, Jakob, Johan og Martin.
Rampi, borger i Randers. 1400: 401.
Rantzau se Skakke.
Ravald Puge, væbner, ~ Elene Jonsdatter.
1400: 426.
Ravn Barnekow, bevidner brev af hertug Bar
nim. 1400: 366.
Ravn se Age.
Rebber se Gotfred.
Redingestorp se Henrik.
Regner: 1. R. Sønniksen, afdød skatmester i
Slesvig. 1399: 7, 46, 119. - 2. R. Dene, råd
mand i Bremen. 1400: 224. - 3. R. Hetveld,
Danzigs udsending til Danmark. 1399: 61.
Reimar: 1. R. Dechow, bevidner brev af her
tug Barnim. 1400: 366. - 2. R. Friis, borger
i Varde. 1400: 313. - 3. R. v. Hagenow,
mecklenburgsk ridder. 1399: 66. - 4. R.
Nienkerke, bevidner brev af hertug Bar
nim. 1400: 366. - 5. R. v. Piessen, mecklen
burgsk ridder. 1399: 66.
Reineke v. Hamele, fra Danzig. 1399: 61.
Reinold, læge, borger i Lübeck. 1400: 385.
Reinward v. Pentze, bevidner brev af hertug
Barnim. 1400: 366.
Reisere se Henneke.
Rentelen se Henning.
Reventlow se Henrik.

Richard-Sok
Richard: 1. R. 2.» konge af England. 1399: 22.
1400: 389 (note). - 2. R. Creyk, i kong
Henrik 4. af Englands tjeneste. 1400: 218.
Ridder se Jakob.
Rike se Herman, Jakob og Peter.
Rind se Erik.
Rive se Albert.
Robert: 1. R., afdød kardinalpresbyter, se de
mens 7. - 2. R. Markele, engelsk serjeant-atarms. 1399: 22. - 3. R. Pedersen (Grott) af
Kejrup. 1400-33: 536 (note).
Rode se Bernhard og Godskalk.
Roden se Evert.
Roesselare se Janne.
Rolef v. Wilsem, rådmand i Kampen. 1400:
224.
Rolse se Esbern Tygesen og Jens Tygesen.
Rotepful se Didrik.
Rothger, sognepræst i Vokslev. 1399: 90.
Rud se jens og Mikkel.
Rudolf, biskop af Schwerin. 1400: (414), 429.
Rusk se Klaus.
Russe se Albrecht og Peter.
Rutze se I .ave.
Robel se Johan.
Rømer se Otto.
Rønnow se Tønne.

S
Sak se Lubbert.
Sakse Grubbe af Tersløse, skøder gods til
biskop Peder af' Roskilde. 1400: 505.
Sakstorp se jens og Svend.
Salomon, abbed i Esrum kloster. 1399: 140,
141, 185. 1400: (245), 249, 250, (251),
(363), (364).
Sappi se Peder Eriksen og Valdemar.
Sasse se Ivan.
Scharpeuort se Heine.
Schilder se jan.
Schindeleib se Herman.
Schutte se Henrik.
See se Henrik.
Seedorp se Hartvig.
Segeband Tun, mecklenburgsk ridder. 1399:
66.
Segefrid se Nicolaus.
Sehested se Otto.
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Selin se Hans.
Series Wilringhusen, afdød, forhen sendebud
fra Danzig. 1399: 63, 64.
Seven se Johan.
Sigfred: 1. S., afdød sognepræst i Astrup.
1400:422. - 2. S. Buchwald, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66. - 3. S. Dosenrode, hol
stensk ridder. 1399: 27, 29.
Sigmund, konge af Ungarn. 1400: (308),
(309).
Sigvard Krog, borger i Flensborg. 1400: 379,
431.
Sigvid, kannik i Lund. 1400: 380.
Simon: 1. S. Baret, i Henrik 4. af Englands tje
neste. 1400: 218. - 2. S. Odeslo, borger i
Lübeck. 1399: 127.
Sjunde: 1. S. Andersen, sognepræst i Brunnby. 1400:432. - 2. S. Nielsen af Torkilstrup.
1400: 465.
Skakke Rantzau, ridder. Omkr. 1400: 529.
Skap se Mathias.
Skarpenberg se Johan.
Skarsow se Nicolaus.
Skave sejens.
Skeel se Henrik Gerhardsen, Ivar og Jens Gerhardsen.
Skinkel se Bernike.
Skipperbulle, skipper. 1399: 129.
Skobe se Svend.
Skomager se Bo Olufsen, Gødeke, Herman
og Peder.
Skram sejens og Kristian.
Skrædder sejens og Mads Jakobsen.
Skytte se Bo Pedersen, Ebbe og Jens (Jakob
sen).
Slemin se Johan.
Sietzen se Herman.
Smed se Niels (Pedersen) og Thomas.
Smeger se (Jens) Pikard.
Smek se Mikkel Nielsen.
Smeker se Otto.
Snafs se Otto.
Snakenborg seJohan.
Snubbe se Peder.
Sode, borger i Varde. 1400: 313.
Soest se Arnold.
Sofie, ~ Peder Brok, moder til Elene. 1400:
(354).
Sok se Gunnar og Markus.
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Sommer-Torben

Sommer se Peder (Troelsen).
Spaldener se Peder.
Spiker se Hans.
Spore se Henrik.
Spørhas se Niels Ingvarsen.
Stagno se Didrik.
Stauen se Niels.
Steffen Larsen, provincial for franciskaneror
denen i ordensprovinsen Danmark. 1400:
386 (se også Stephanus).
Steg se Ove.
Sten: 1. S. Bengtsson, svensk ridder. 1400:
269, 426. - 2. S. Boson, svensk ridder. 1400:
426.
Sten se Markvard, Otto og Peder (Pedersen).
Stendal se Niels.
Stenkwis se Kristine.
Stenwerk se Lambert.
Stephanus, prior af karteuserordenen. 1399:
159 (se også Steffen).
Sterneberg se Hans.
Stig: 1. S. Ågesen (Thott), ridder. 1399: 142
(note), 143 (note). 1400:270. - 2. S. Munk,
væbner. 1400: 341. - 3. S. Pedersen (Krognos), ridder, fætter til Ingeborg. 1399: 140,
141, 142, 143, 144, 147. 1400:300, 383.-4.
S. Porse, væbner, søn af Pors Stigsen, bro
der til Peder. 1400: 287, 289.
Stig se Wilken.
Stolte se Johan.
Stralendorp se Henning og Johan.
Strammynth sejens.
Strygemager se Mogens.
Stuke se Arnold.
Sture se Oluf, Peder og Svend (Nielsen).
Styrle se Jakob.
Stød se Peder.
Suhm, foged på Rügen. 1400: 366.
Sune Jensen, skøder gods til Peder Olufsen.
1400: 475.
Swantibor 3., hertug af Pommern. 1400:
(317).
Svarteskåning se Niels.
Svaver Nye, på Køge byting. Omkr. 1400: 518.
Sven: 1. S. Bukker, på Våstbo ting. 1400: 284.
- 2. S. Jakobsson, på Vastbo ting. 1400: 284.
Svend: 1. S., afgået biskop af Børglum. 1400:
344. - 2. S. Sakstorp, dekan i Lund. 1399:
56. - 3. S., abbed i Løgum kloster. 1399:

(8), (203). 1400: (260). - 4. S. Båd, beseg
ier brev af Elene Torstensdatter. 1400: 243.
- 5. S. Jensen, afdød, forhen ~ Katerine.
1400: 347, 349. - 6. S. Jessen, fæster i
Skærbæk sogn. 1400: 301. - 6. S. Lille,
fæster i Store-Torøje. 1400: 230. - 7. S. (i
seglet: Nielsen) Sture, væbner. 1399: 39.
1400: 243, 256, 277, 302. - 8. S. (i seglet:
Pedersen) Sæk. 1400: 316. - 9. S. Skobe,
skøder gods til Tvilum kloster. 1399: 67. 10. S. Torgersen, væbner. 1399: 116. 1400:
416. - 11. S. Udsen, ridder. 1400: 331, 334.
Swerk se Ludolf.
Symon sejan Symon Abbensoen.
Sæk se Svend (Pedersen).

T
Tale, enke efter Henrik v. Buchwald. 1399: 6.
Tettingen se Werner.
Tetze (Podebusk), biskop af Odense. 1400:
230, 231, 233, 237, 240, 241, 242, 244, 254,
262, 270, 310, 311.
Thomas: 1. T. Wellys, medlem af franciskaner
ordenen og pave Johannes 22.s æreskapellan. 1400: 440. - 2. T. Halle, i kong Henrik
4. af Englands tjeneste. 1400:218. - 3. T. Jul,
har solgt gods til Sigvard Krog. 1400: 379. 4. T. Karlsen, bevidner breve af Jon Jonsen
Lille. 1400: 324, 325. - 5. T. Mogensen,
bevidner brev af Jakob og Palle Kirt. 1400:
334. - 6. T. Smed, bymand i Køge. 1399:26.
- 7. T. Troelsen Gedsted, bror til Peder
(Troelsen) Sommer og Peder. 1399:4, 73. 8. T. Wusteni, ridder. 1400: 338.
Thorn se Johan.
Thura Fields, moder til fæster i Skærbæk.
7400: 301.
Tideke: 1. T. v. d. Borne, mecklenburgsk
væbner. 1400: 366. - 2. T. Myntebeke,
erhverver gods i Skanør. 1399: 117.
Tideman Huxer, rådmand i Danzig. 1399: 61,
64.
Timme: 1. T., kannik i Slesvig, provst i Barvid
syssel. 1400: 304. - 2. T., kammermester i
den tyske orden. 1400: 377.
Tisenhusen se Johan og Peter.
Torben: 1. T. Nielsen, sognepræst i Slagelse.
1399: 145, 146. 1400: 299. - 2. T., sogne-
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Tord-Wardenberg
præst i Græsted. 1400:216. - 3. T. Pedersen
af Sørup, væbner. 1400: 212.
Tord: 1. T., biskop af Strångnås. 1399: 129. 2. T., afdød abbed i Tommerup kloster.
Omkr. 1400-Omkr. 1530: (538) (note). - 3.
T. Jönsson, herredshøvding i Våstbo. 1400:
284. - 4. T. af Sabro, på Sabro herredsting.
1400: 486.
Tore Olsson, ~ Margrete. 1400: 386.
Torkil: 1. T. Haraldsson, svensk ridder. 1400:
426. - 2. T. Jensen, ~ Margrete. 1399: 74. 3. T. Jensen, væbner. 1399: 126. - 4. T.
Nielsen, afdød, forhen ~ Ide Pedersdatter.
1400: 259.
Torsten: 1. T., Biskop af Skara. 1400: (286). 2. T. Andersson, broder til Dan og Jakob.
1400: 239. - 3. T. Gjurdsson, ~ Gertrud
Gjurdsdatter. 1399: 23. - 4. T., betænkes i
Niels Jensen af Knästorps testamente. 1400:
380.
Tralow se Hartvig.
Trindekop, skipper. 1399: 104 (note).
Troels: 1. T. Nielsen, kantor i Ribe. 1399:
(69). - 2. T. Degn, bymand i Store-Heddinge. 1399: 115. - 3. T. Gødesen, bymand i
Lund. 1400: 373. - 4. T. Knudsen, skøder
gods til OlufJensen. 1400: 321. - 4. T. Niel
sen af Torkilstrup. 1400: 465. - 5. T. Peder
sen, oldermand for St. Knuds gilde i Lund
og rådmand i Lund. 1399: 52, 70, 89. 1400:
345. - 6. T., fæster i Engelstofte. 1400: 425.
Trotte Atteson, herredsfoged i Ostbo. 1399:
111.
Truden se Hanke.
Trued: 1. T. Hase, væbner. 1399: 140, 141.
1400: 233, 240, 263, 302, 372. - 2. T. Niel
sen, kræmmer i Lund. 1400: 345. - 3. T.
Truedsen, bymand i Malmø. 1400: 395.
Tücher se Arnold.
Tue Galen, ridder, fader til Ingefred og
Peder. 1399: 12, 140, 141, 142, 143, 144,
147. 1400: 302, 372, 396.
Tulendorp se Heidenrik.
Tun se Segeband.
Ture: 1. T. Jensen, har fået gods i pant af Bent
Byg. 1400: 231. - 2. T. Knudsen, afdød rid
der. 1400: 339.
Tyburg, priorinde i klostret i Preetz. 1399:122
(note).

Tyge: l.T. Basse, ridder. 1399:134, 147. 1400:
257. - 2. T. Levring, erhverver gods af Palle
Brammel. 1399: 18.
Tønne Rønnow, væbner. 1399: 27, 29.

U
Uffe Troelsen, kannik i Lund. 1399: 56. 1400:
382.
Ufred se Jesse.
Uge se Peder.
Ulf se Gisla, Gøtslaf og Henrik.
Ulfte se Everhard og Walter.
Ulrik: 1. U., abbed i Lüneburg. 1400:381.-2.
U. v. Pentze, mecklenburgsk ridder, fader
til Ulrik v. Pentze. 1400:424. - 3. U. v. Pent
ze, mecklenburgsk væbner, søn af Ulrik v.
Pentze. 1400: 424. - 4. U. v. Verden, skip
per. 1399: 13.
Ummereise se Erik.
Undinis se Augustinus.
Unger se Bent.
Urban: 1. U. 5., afdød pave. 1400:434. - 2. U.
6., afdød pave. 1400: 434.
Urne se Kristian Eriksen og Lave.
Uterlyre se Vilhelm.

VogW
Valdemar: 1. V. 4. Atterdag, afdød konge af
Danmark, (~ Helvig), fader til dronning
Margrethe. 1399: 39, 86, 93, 115, 130, 142,
143, 145, 148. 1400:233, 245, (249), (250),
251, 254, 257, 264, 356, 464. - 2. V. 3.,
afdød hertug af Sønderjylland. 1400: 289,
324, 325. - 3. V. Albertsen (Eberstein), rid
der. 1400: 300. - 4. V. Bydelsbak, ridder,
broder til Erik. 1400: 244. - 5. V. Moltke af
Neukirchen, mecklenburgsk væbner. 1399:
66. - 6. V. Sappi, afdød ridder, bedstefader
til Jon Jonsen Lille. 1399: 82. 1400: 276,
315, 324, 325. - 7. V., ridder. 1399:90.
Walkendorp se Peder.
Walstorp se Detlev.
Walter: 1. W. v. Nordeck, ordensmester i Liv
land. 1399: 50. - 2. W. v. Ulfte, væbner.
Omkr. 1400: 533.
Wangelin se Bernhard.
Wardenberg se Bernhard og Henrik.
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Warendorp-Ørz

Warendorp se Bruno, Fromhold og Gotfred.
Vartislav 8., hertug af Stettin, broder til Bar
nim 6. 1400: 366, 367, 371, 397, 398.
Wedege Buggenhagen, pommersk ridder.
1400: 366.
Wegener se Nicolaus.
Veide se Henrik.
Velehove se Fikke.
Wellys se Thomas.
Wenceslav, romersk konge. 1400: 308, 309.
Vendelbo se Kristian og Peder.
Wenden se Frederik.
Wennemar v. Bruggenoy, landmester i Liv
land. 1399: 76.
Verden se Ulrik.
Werder se Nicolaus.
Werneke, borger i Skanør. 1399: 117.
Werner: 1. W. Ritter, dekan i Hamburg. 1399:
(46). - 2. W. v. Axekow, mecklenburgsk rid
der. 1399: 66. - 3. W. Hoop, borger i
Lübeck. 1399: 101, 134. - 4. W. v. Tettin
gen, øverste marsk i den tyske orden. 1399:
76. - 5. W. Wesseling, rådmand i Elbing.
1399: 64. 1400: 355.
Wesseling se Werner.
Westerrode se Johan.
Westhof se Henrik.
Weylant se Konrad.
Vibe, ~ Peder Frunt. 1400: 413.
Victor v. Leffinghe, i Brügges tjeneste. 1400:
217, 290.
Widenben se Hans.
Vieregge se Otto.
Vilburg se Didrik.
Vilhelm (se også William): 1. V. v. Helfenstein, storkommendator i den tyske orden.
1399: 76. 1400: (247). - 2. V. Jakobsen, på
Køge byting. Omkr. 1400: 518. - 3. V. Uterlyre, lægmand, vil opføre kapel i Klusris
skov. 1399: 149.
Wilken: 1. W., prior i Lüneburg. 1400: 381. 2. W. Stig, afdød, hans gods arves af Niels
Tuesen og Cecilie Pedersdatter. 1400: 470,
471. - 3. W., væbner, ~ Lucie. 1400: 353.
William Brampton af London, bevidner brev
af kong Henrik 4. af England. 1400:218 (se
også Vilhelm).
Wilringhusen se Series.
Wilsem se Rolef.

Vinter se Niels (Nielsen).
Wipert Lützow, ridder. 1399: 24.
Witte se Hendrik og Henrik.
Wittow se Lydeke.
Vitzen se Fikke og Klaus.
Wladislaw 2., konge af Polen. 1400: (283),
(308).
Wobeken se Burchard.
Volmershusen se Johan.
Volmesten se Johan.
Volrad v. Züle af Camin, mecklenburgsk
væbner. 1399: 66.
Voltzen se Johan.
Vorstenow se Peter.
Wotehus se Knud.
Vred sejens.
Vrezen se Lubbert.
Wulf: 1. W. Pogwisch den ældre, ridder. 1399:
68. - 2. W. Pogwisch den yngre, ridder.
1399:6, 27, 29. 1400:431.- 3. W. Pogwisch,
væbner. 1399: 27, 29, 125. - 4. W. Wulflam,
borgmester i Stralsund. 1399: 24, 87, 101,
106, 107. 1400:224, 225, 307, 355, 398, 399.
Wulflam se Wulf.
Wusteni se Thomas.

Y
Yborg se Herman.
Yde: 1. Y. Bunsaert Louwessen, Zierikzees
foged i Skanør og Falsterbo. 1399: 104. - 2.
Y. Nielsen (Tornekrans), på Rinds herreds
ting. 1399: 73.
Yelverton se John.
Uisen se Henneke.

Z
Zabel Kerkendorp, ridder. 1399: 176. 1400:
502, 504.
Zepelin se Albrecht.
Zickhusen se Henrik.
Zoleweden se Mathias.
Züle se Volrad.

0
Ørz se Henneke.

STEDNAVNEREGISTER
A ogÅ
Åbenrå: Sognekirken: 215.
Åbo (Finland): 5, 11, 39.
Åbo syssel (Jylland): 346.
Abohus (borg, Finland): 11.
Aderup (nu under Næstved): 154, 503.
Ågerup (Holbo h.): 370.
Ågård (V. Han h.): 142, 143, 245, 338, 340.
Ålborg: 90. - St. Botulfs kirke: 90. - Borgme
ster og rådmænd: 90. - Vor Frue nonne
kloster: 90, 488.
Åle (muligvis Tveta s., Sodermanland, Sverio ge): 303.
Ålholm (Musse h.): 61.
Århult (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige): 35.
Århus: 331, 339, 342, 343, 344, 347 (note),
348. - Biskop: 69, 72, 90, 331, 343, 344, 438.
- Domkirke, kapitel og kannikker: 69, 72,
90, 119, 266, 294. - Kantor: 266. - Provst:
267. - Stift: 69.
Årslev (Slagelse h.): 186.
Årslev mølle (Løve h., nu Slagelse h.): 186.
Årsta (Sverige): 14.
Ås (Fakse h.): 404.
Åstrup (Haderslev h.): 422, 423.
Abild (Tønder h.): 260.
Ager (muligvis Skodborg h.): 346.
Agtrup (Kær h., Sdrj.): 379.
Agunnaryd (Sunnerbo h., Finnveden, Sveri
ge): 35, 416.
Ahrensbok (kloster, Holsten): 159.
Albo h. (Skåne): 78, 332, 427.
Allindemagle (Ringsted h.): 425.
Alling kloster (Hids h.): 167.
Almind syssel (Jylland): 41.
Alnarp (Bara h., Skåne): 272.
Als (ø): 374.

Als Sdr.-h.: 374.
Alslev (Fakse h.): 115, 221, 461.
Alsted h.: 32, 165.
Amsterdam (Holland): 104.
Andst h.: 41.
Anklam (Pommern): 366.
Annisse (Holbo h.): 140, 142, 212, 259, 263,
365.
Annisse mølle (Holbo h.): 140, 142, 212, 263.
Ans (Lysgård h.): 167.
Antwerpen (Belgien): 96, 290.
Antvorskov kloster (Slagelse h.): 16, 145, 146,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 280, 299, 510,
511,512,513,514,517.
Aquileia (Italien): 440.
Arnakke (Tuse h.): 192.
Arrild (Hviding h.): 324, 325.
Arsbalik (muligvis Ballisgårde, Egtved s., Jerlevh.): 41.
Ars h.: 354, 462.
Askegård (navn på forsv. bebyggelse i Oreby,
Høve s., V. Flakke bjerg h.): 193.
Assens: Rådmænd: 13.
Assisi (Italien): 36, 235.
Assendløse (Ramsø h.): 475.
Attaryds mølle (Våstbo h., Finnveden, Sveri
ge): 256.
Atterup (Fakse h.): 230.
Aunsbjerg (Lysgård h.): 167, 245, 331, 342,
343.

B
Bådesby (navn på forsv. bebyggelse, Græshave
s., Lollands Sdr.-h.): 136.
Bårse h.: 421, 445.
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Badajoz-Devon

Badajoz (Spanien): 330.
Bagsværd (Sokkelund h.): 509.
Balge (farvand ved Pillau, Ostpreussen): 31.
Balkåkra (Ljunits h., Skåne): 394.
Bamberg (Tyskland): 207, 208, 209.
Bandsby (Hind h.): 346.
Bara h. (Skåne): 85.
Barvid syssel (Sdrj.): 304.
Bassebol (navn på forsv. bebyggelse, Smerup
s., Stevns h.): 230, 237, 240, 261.
Bastrup (Ars h.): 334.
Bavelse (Tybjerg h.): 212, 323, 430, 461.
Bedsted (Hassing h.): 497.
Berga (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige): 35.
Bergen (Norge): 95, 245, 389.
*Bergleff (hvor?): 499.
Billum (V. Horne h.): 313.
Birkelev (Hviding h.): 260.
Bjerre h.: 151.
Bjerregård (Bjerre h.): 151.
Bjælkerup (Stevns h.): 79, 115, 221, 231, 264.
Bjæverskov h.: 79.
Bjørnholm (Djurs Sdr. h.): 502.
Blakeney (England): 218.
Blegkilde (nu under Ålborg): 488.
Blistrup (Holbo h.): 216, 370.
Bokenum (muligvis Bockenem, Tyskland):
522.
Bolmsö (Våstbo h., Finnveden, Sverige): 284.
Bonderup (Slagelse h.): 79, 221.
Borbjerg (Hjerm h.): 346, 378.
Bordeaux (Frankrig): 218.
Borgå (nu Porvoo, Finland): 86.
Boring (Nim h.): 316.
Bornholm: 118, 224, 295, 315A, 388, 452, 453.
Bosjö kloster (Frosta h., Skåne): 47, 83, 100,
110, 275, 328.
Brabant (Belgien): 87.
Braunsberg (nu Braniewo, Polen): 31.
Brede (Lø h.): 203.
Bredemad (navn på forsv. gård, Åstrup s., Fal
sters Sdr.-h.): 528.
Bremen (Tyskland): 46, 98, 150, 220, 224,
350, 381, 414, 422, 423. - Stift: 46, 150, 381,
414.
Broda (kloster, Mecklenburg): 286.
Brunnby (Luggude h., Skåne): 432.
Brusk h.: 41.
Brügge (Belgien): 101, 103, 217, 227, 290.

Brødbæk gård (Hjerm h.): 346.
Brøndbyøster (Smørum h.): 180, 183.
Brøndum (Slet h.): 331.
Brøns (Hviding h.): 301.
Bunkeflo (Oxie h., Skåne): 404.
Burg (Femern, Tyskland): 68.
Burgsvik (Gotland, Sverige): 109.
Burtsberg (Våstbo h., Finnveden, Sverige):
284.
Buxtehude (Tyskland): 220.
Bygholm (nu under Horsens): 315, 316, 466.
Bække (Andst h.): 333.
Bøkisgardhæ (muligvis Bögeshättan, Söndrum s., Halmstads h., Halland): 38.
Børglum (Børglum h.): 90, 343, 344, 490. Stift: 90, 266.
Bøstrup (Flakkebjerg h., nu V. Flakkebjerg
h.): 16, 187.
Bøstrup (Løve h.): 188.

C
Camin (Mecklenburg): 66.
Castello (Italien): 441, 442.
Christburg (nu Dzierzgoh, Polen): 76.
Concordia (Italien): 46, 69, 72, 267.

D
Dalby (Torna h., Skåne): 83.
Dalum kloster (Odense h.): 196.
Danmark: 11 (note), 19,25,29,32,61,64,71,
76, 80, 95, (101), 106, 108, 123, 130, 131,
133 (note), 134, 160, 163, 207, 208, 209,
211, 217, 224, 238, 246, 251, 269, 270, 290,
300, 339, 342, 354, 356, 369, 390, 407, 408,
409, 454, 462, 464, 468. - Dominikanerpro
vins: 442. - Franciskanerprovins: 235, 291,
386.
Dannemare (Lollands Sdr.-h.): 461.
Danzig (nu Gdahsk, Polen): 31, 39 (note), 40
(note), 55, 61, 63, 64, 66, 75, 76, 87, 101,
106, 107, 108, 118, 220, 268, 293, 298,
315A, 317, 318, 319, 355, 384, 453, 522.
Dargun (Mecklenburg): 98.
Daugård (Bjerre h., nu Hatting h.): 151.
Demmin (Pommern): 366.
Deventer (Holland): 87, 120, 224.
Devon (England): 22.
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Diernæs-Frisland
Diernæs (Sallinge h.): 53.
Djurs Nørreh.: 451.
Dokkum (Holland): 101.
Dråby (Horns h.): 236.
Dråby, Over- (Horns h.): 236, 273, 274.
Draftinge (Våstbo h., Finnveden, Sverige):
284.
Dragør (Sokkelund h.): 376.
Dramstrup (Merløse h.): 192.
Dronningholm (navn på forsv. bebyggelse,
Kregme s., Strø h.): 210.
Dybbøl (Nybøl h.): 288.
Dybåck (Vemmenhogs h., Skåne): 302
Dyrborg (navn på forsv. bebyggelse, Brede s.,
Lø h.): 203.
Dyr lev (Bårse h.): 445.
Danischenhagen (Sdrj.): 122.

E
Ebberød (gård, Lynge-Kronborg h.): 506.
Ebstorf kloster (Tyskland): 150.
Eckernförde (Sdrj.): 521.
Edoms h. (forsv. h., nu del af Nordstrand,
Sdrj.): 350.
Egebjerg (Ods h.): 219, 233, 234, 245, 250,
251,261.
Egede (nu Jomfruens Egede, Fakse h.): 79,
205, 221,223,231,461.
Egense (Falsters N.-h.): 241.
Egholm (Lollands N.-h.): 461A.
Egholm (Volborg h.): 340.
Egtved ([erlev h.): 41.
Eichsen (Mecklenburg): 286.
Elbing (nu Elblag, Polen): 55, 61, 63, 64, 75,
76, 107, 108, 224, 298, 351, 355, 361, 384.
Elburg (Holland): 224
Ellerup (Gjern h.): 18.
Ellinge (Ods h. eller Strø h.): 500.
Elmue, Store- (Fakse h.): 79.
Emden (Tyskland): 279.
Engelstofte (Tybjerg h.): 425.
England: 61, 87, 389.
Erdrup (Slagelse h.): 179
Erfurt (Tyskland): 291, 429.
Ertholmene (øgruppe ved Bornholm): 109.
Esbønderup, Strand- (Holbo h.): 370.
Eskilstrup (Ringsted h.): 261.

Esrum (kloster, Holbo h.): 140, 141, 185, 245,
249, 250, 251, 363, 364.
Eutin (Holsten): 311.
Evetofte (Strø h.): 141, 143, 144, 147, 212,
249, 263.

F
Fåborg: 53. - Helligåndshuset: 202.
Fågeltofta (Albo h., Skåne): 332, 427.
Fakse h.: 26, 57, 79, 170, 173, 326, 327.
Falster: 241, 528.
Falsterbo (Skytts h., Skåne): 61, 63, 91, 161,
162, 397, 400. - Borgen: 139. - Foged: 104.
- St. Gertrud: 400. - Vor Frue kirke: 400.
Falsters Sdr.-h.: 155.
Farebæksholm (Ramsø h.): 132 (note), 529
(note).
Fellin (Estland): 76.
Femern (Tyskland): 68.
Femsjo (Våstbo h., Finnveden, Sverige): 284.
Ferslev (Horns h.): 340.
Finland: 11 (note), 39.
Finnveden (del af Småland, Sverige): 23.
Fjelstrup (Sdr.-Tyrstrup h.): 531.
Fjårås (Fjåre h., Halland): 116.
Fjåre h. (Halland): 116.
Fladså mølle (Hammer h.): 476.
Flahult (Våstbo h., Finnveden, Sverige): 284.
Flakkebjerg h. (nu V. og 0. Flakkebjerg h.):
16, 124, 176.
Flandern (Belgien): 15, 101, 103, 268, 290.
Flensborg (Sdrj.): 406, 431. - Borgmestre,
rådmænd og borgere: 74, 379, 406. - Hel
ligåndshus og -gård: 74, 379.
Fleskum h.: 488.
Flistad (Ostergo tland, Sverige): 137.
Flynderup (Lynge h., nu Lynge-Kronborg h.):
185.
Fondi (Italien): 214.
Forlev (Slagelse h.): 190.
Frankfurt am Main (Tyskland): 283 (note),
308, 309, 312.
Frankrig: 22.
Freerslev (Ringsted h.): 228.
Fredebo (nu Fredebogård, Holbo h.): 369,
370.
Fridene (Våstergotland, Sverige): 416, 417.
Frisland (Sdrj., også Ostfriesland og Fries-
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Frostah. -Hillerslev

land): 120, 211, 225, 226, 337.
Frostah. (Skåne): 110, 292.
Frøslev (Stevns h.): 115.
Fuglie (Skytts h., Skåne): 156.
Fuglse h.: 357.
Fulltofta (Frosta h., Skåne): 110.
Fyn: 12, 30, 153, 468, 536.
Førslev (0. Flakkebjerg h.): 189.

G
Gårslev (Holmans h.): 287.
Galten h.: 204 (note).
Gammelby (Fakse h.): 26, 57, 326, 327.
Gammelby (Hassing h.): 493.
Gammelsogn (Hind h.): 346.
Garz (Rügen): 366.
Gavnø (Hammer h.): 259, 471, 527 (note).
Gedsted (Rinds h.): 4, 73.
Gent (Belgien): 290.
Gerdrup (Tybjerg h.): 212.
Gerlev (Horns h.): 212.
Gevnø (Stevns h.): 230.
Gimlinge (V. Flakkebjerg h.): 191.
Ginding h.: 346.
Gladsax (Jårrestads h., Skåne): 258, 259, 527.
Gloslunde (Lollands Sdr.-h.): 136, 461.
Glud (Bjerre h.): 485.
Goldingen (Livland): 76.
Gotland (ø, Sverige): 66, 80, 108, 109, 112,
113, 246, 247, 248, 278, 318, 319, 362, 407,
408, 409, 524.
Gottorp (Arns h., Sdrj.): 27, 28, 29.
Gram (Frøs h.): 41, 42, 260.
Greifswald (Pommern): 101, 106, 224, 366.
Greve (Tune h.): 140, 142, 212, 263.
Grimstrup (nu under Næstved): 425.
Groningen (Holland): 101, 120, 226.
Grurup (Hassing h.): 493.
Gryderup (Slagelse h.): 126.
Græsted (Holbo h.): 216.
Gudmundtorp (Frosta h., Skåne): 47.
Gundestrup (Ods h.): 32, 165, 425.
Gurre (Lynge-Kronborg h.): 139, 140, 141.
Gyrstinge (Alsted h.): 32, 165.
Gützkow (Pommern): 366.
Gårdslov (Vemmenhogs h., Skåne): 302.
Gørløse (Lynge-Frb. h.): 140, 142, 263.

H
Håcksvik (Västergötland, Sverige): 277.
Hågendrup (Strø h.): 141, 143, 144, 147, 212,
242, 249, 263, 363, 364.
Hårby (Hjelmslev h.): 479.
Haddeby (Arns h., Sdrj.): 46.
Hads h.: 482.
*Haffn (Sjælland): 505.
Hagshult (Östbo h., Finnveden, Sverige): 111.
Halland: 23, 92.
Hallelev (Slagelse h.): 230, 323.
Halling (Hads h.): 480, 483.
Halsnæs (Strø h.): 141, 143, 144, 147, 148,
212, 242, 249, 363, 364.
Halsted (kloster, Lollands N.-h.): 310.
Hamburg (Tyskland): 19, 46, 87, 95, 101, 106,
107, 160, 220, 224, 337, 431, 454.
Hammer h.: 469, 471.
Hamneda (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige):
33, 35, 415.
Han h.: 266.
Hanhals (Fjåre h., Halland): 116.
Hansestæderne: 2, 3, 19, 40, 44, 61, 76, 102,
103, 220, 225, 226, 227, 402, 452.
Harderwijk (Holland): 87, 104, 224.
Hardsyssel (Jylland): 346.
Harjagers h. (Skåne): 100, 110, 275, 328.
Havelberg stift (Tyskland): 286.
Havervad (Hviding h.): 301.
Havnelev (Stevns h.): 115, 230, 237, 240, 241,
261, 353.
Heddinge, Lille- (Stevns h.): 231, 264.
Heddinge, Store-: Bymænd: 115. - Sogne
præst: 79, 115, 221.
Hegnede (Ramsø h.): 219, 461.
Heinge gård (Fårs h., Skåne): 538.
Heingeora (Fårs h., Skåne): 538 (note).
Helsinge (Holbo h.): 219, 458.
Hemmeshøj (Slagelse h.): 126, 192, 221.
Herkegård (Middelsom h.): 346.
Herlev (Sokkelund h.): 387.
Herringløse (Sømme h.): 410, 411.
Hertesburg (Mecklenburg): 366.
Hesselbjerg (Holbo h.): 306.
Hever dyb (farvand ved Nordstrand, Sdrj.):
350.
Hevringholm (Sønderhald h.): 58, 394, 396.
Hiddensee kloster (Rügen): 255, 282.
Hi lierslev h.: 495, 496.
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Himmelev-Karleby, StoreHimmelev (Sømme h.): 410, 411.
Himmersyssel: 346.
Hjelm (Musse h.): 241.
Hjembæk (Tuse h.): 192.
Hjerm h.: 378.
Hoburgen (Gotland): 108.
Holbo h.: 140, 212, 216, 370.
Holbæk: 131, 134, 135, 252, 253, 254.
Holgestrup (Lynge h., nu Lyn ge-Kron borg
h.): 185.
Hollandsbjerg (Rougsø h.): 335.
Holm (nu Osbyholm, Uppland, Sverige): 405.
Holmans h.: 287.
Holmstrup (Slagelse h.): 305, 510.
Holsten: 431, 534 (note).
Holtug (Stevns h.): 231, 264.
Hornbæk (Sønderlyng h.): 72.
Horns h. (Sjælland): 273, 274, 340.
Horslunde (Lolland N.-h.): 461, 461A.
Hoslev (navn på forsv. bebyggelse, Slagelse
købstad): 199, 200.
Hovmannakull (Våstbo h., Finnveden, Sveri
ge): 284.
Hulby (Slagelse h.): 79, 221.
Hulje (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige): 35.
Hundslund (kloster, nu Dronninglund, Dron
ninglund h.): 487.
Hune (Hvetbo h.): 487.
Husøn (navn på forsv. bebyggelse, Osterslovs
s., Villands h., Skåne): 140, 141, 142, 143,
144, 147, 300, 332, 427.
Hvalsø, N.- (Volborg h.): 140, 142, 212, 263,
472, 473, 474, 475.
Hviding (Hviding h.): 276.
Hviding h.: 82, 260, 276, 289, 301, 315, 324,
325.
Hvidkilde (Sunds h.): 257.
Hvidovre (Sokkelund h.): 180, 181, 183.
Hvolbæk (Ginding h.): 346.
Hvornum (Onsild h.): 73.
Hyby (Bara h., Skåne): 20, 394.
Hyllinge, N.- (Volborg h.): 465.
Håckeberga (Bara h., Skåne): 394.
Håggenås (Frosta h., Skåne): 110.
Hæggerup (Tybjerg h.): 445.
Hårløv (Gårds h., Skåne): 78.
Høbjerg (Holbo h.): 140, 142, 212, 263.
Højet (navn på forsv. bebyggelse, Horslunde
s., Lollands N.-h.): 461, 461A.

Højstrup (Stevns h.): 58, 115, 244, 252, 253.
Høng (Løve h.): 192.
Hørsholm (Lynge-Kronborg h.): 257.

I
Illerup (Ars h.): 334.
Ingåsa (Sodermanland, Sverige): 303.
*Ingelsherrett (hvor?): 499.

J

Jardelund (Kær h., Sdrj.): 74.
Jellinge, Ting- (V. Flakkebjerg h.): 190.
Jenslev (Volborg h.): 465.
Jerlev h.: 41.
Jersore (Skam h.): 30, 195, 196.
Jerwen (Estland): 76.
Jetsmark (Hvetbo h.): 487.
Jonstrup (navn på forsv. bebyggelse, Vollerslev s., Bjæverskov h.): 57, 77.
Jonstrup (nu Jonstrupgård, Osted s., Volborg
h.): 77.
Jordrup (Andst h.): 41.
Jyderup (Tuse h.): 192.
Jylland: 334, 346. - Landstingsdommer: 343.
Jonkoping (Sverige): 94, 405.

K
Kåbilt (Hoks h., Halland): 164.
Kagerup (Merløse h.): 192.
Kalmar (Sverige): 31, 44, 101, 107, 108, 109,
118, 293, 298, 319, 320, 351, 355, 383,
(384), 390.
Kalundborg: 132 (note), 352, 354, 459, 464,
500. - Borgmester og viceborgmester: 121,
354, 356. - Sogn: 354. - Frue alter og kirke:
334, 354.
Kammin (Pommern): 98, 150, 207, 208, 209,
282, 304.
Kampen (Holland): 87, 104, 120, 218, 224,
526.
Kanarp (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige):
33.
Kan te bo (Våstergo tland, Sverige): 417.
Kappekulla (Fjåre h., Halland): 116.
Karise (Fakse h.): 326, 327.
Karleby, Store- (Volborg h.): 410, 411.
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Karsholm-Lund

Karsholm (Villands h., Skåne): 140, 141, 142,
143, 147, 212, 263.
Kastelholm (borg, Åland, Finland): 273, 274.
Kedingshagen (Tyskland): 366.
Kejrup (Bjerge h.): 459, 460, 536.
Kelshagen (Holsten): 418, 419.
Kertinge (Bjerge h.): 459, 460.
Kettinge (Lynge-Kronborg h.): 184, 540.
Kind (Västergötland, Sverige): 23, 277.
Klovtofte (Lille h., nu Smørum h.): 476.
Klusris (Vis h., Sdrj.): 149.
Kløjing (Lø h.): 203.
Knabstrup (Merløse h.): 133, 322.
Knardrup (Ølstykke h.): 249, 250, 251.
Knud (Sdr.-Tyrstrup h.): (530), 531.
Knåstorp (Bara h., Skåne): 380.
Koevorden (Holland): 120.
Kogsbøl (navn på forsv. bebyggelse, Emmerlev s., Højer h.): 260.
Kogsbølle (nu Holckenhavn, Vindinge h.):
460.
Kolbæk gård (Gjern h.): 18.
Kongsted (Fakse h.): 79, 173.
Kongsted (Merløse h.): 54, 62.
Korsør: 126.
Korup (Helium h.): 346.
Kragerup (Løve h.): 147.
Krakow (Polen): 309.
Kratmølle (Lynge-Frb. h.): 140, 142, 212, 263.
Kregme (Strø h.): 148.
Krungerup (Musse h.): 17.
Kullabo (Västergötland, Sverige): 417.
Kulihult (Västbo h., Finnveden, Sverige): 284.
Kundby (Tuse h.): 508.
Kvarmløse (Merløse h.): 192.
Kvistrup (Hjerm h.): 335.
Kyse (0. Flakkebjerg h.): 323.
Karr (Västergötland, Sverige): 243.
Kättorp (Västergötland, Sverige): 417.
Købelev (Lollands N.-h.): 461.
København: 1, 2, 3, 19, 31, 61, 71, 76, 413. Borgmestre, rådmænd, by og borgere: 216,
321, 413. - Byfoged: 321. - Byting: 321. (Kollegial)kirke, kapitel og kannikker: 79,
213, 214.
Køberup (Tybjerg h.): 476.
Køge: 473, 474. - Borgmestre, rådmænd og
bymænd: 26, 51,57, 474, 518. - Byting: 518.
- Foged: 518. - St. Marias kapel og St. Ger

truds kapel: 376. - St. Nikolaj kirke: 51, 376
(note), 518. - Sognepræst: 518.
Köln (Tyskland): 87, 95, 254, 308, 526.
Kølstrup (Bjerge h.): 459, 460.
Königsberg (Østpreussen): 104, 453.
Körchow (Mecklenburg): 66.

L
Låremolla (Vemmenhogs h., Skåne): 302,
372.
Låstrup (Rinds h.): 73.
Lackalänga (Torna h., Skåne): 156.
Ladager (Store-Ladager, Ramsø h.): 132.
Ladby (Bjerge h.): 459, 460.
Laholm (Höks h., Halland): 38, 60.
Landboarp (Västergötland, Sverige): 277.
Landerslev (Horns h.): 236.
Langerød (Lynge h., nu Lynge-Kronborg h.):
185.
Langholm (Lollands Sdr.-h.): 136.
Lausanne (Schweiz): 207, 208, 209.
Laxbromöllan (V. Göinge h., Skåne): 449.
Ledøje (Smørum h.): 182, 242, 363.
Legelhave (Nim h.): 316.
Lesparre (Frankrig): 218.
Lestrup (Ods h.): 234, 245, 250, 251, 261.
Lille h. (nu del af Smørum h.): 180, 183.
Lillerød (Lynge-Frb. h.): 257, 478.
Limfjorden (Jylland): 90.
Lindby (Vemmenhogs h., Skåne): 302, 372.
Linköping (Sverige): 94, 386.
Livland (Estland og Letland): 2, 3, 19, 44, 50,
76, 224.
Lolland: 58, 241, 310, 311, 461, 461A.
Lollands N.-h.: 58.
Lollands Sdr.-h.: 58.
Lomborg (Skodborg h.): 346.
London (England): 218.
Ludshøj (Holbo h.): 216, 370.
Lund (Skåne): 52, 56, 70, 81, 272, 296, 345,
359, 372, 380, 396, 400, 519. - Allehelgens
kloster: 296. - St. Anne kapel: 56. - Borg
mestre, rådmænd, by, bymænd og borgere:
52, 70, 81, 89, 292, 345, 359, 373, 381. - St.
Botulfs kirke og sogn: 380. - Byting: 70. Dekan: 56. - Dominikanerne: 380. - Dom
kirke (St. Laurentius), kapitel og kannik
ker: 36, 56, 72, 85, 89, 105, 119, 140, 141,
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Lund-Mossheddinge
142, 143, 213, 214, 262, 272, 292, 296, 297,
373, 380, 382, 391, 392, 394, 395, 400, 420,
437, 438, 450, 519. - Foged: 52, 70, 81. Franciskanerne: 380. - St. Hans sogn: 52,
70. - Kantor: 56, 296, 400. - St. Knuds gil
de: 345. - Lundegård: 56, 81. - Maria Mag
dalene alter: 394. - St. Mortens kirke: 380.
- St. Nikolaj kirke: 213. - Notar: 81. - Offi
cial: 56. - (St. Peders) nonnekloster: 380. Provst: 20, 140, 141, 382, 420. - Præster: 36.
- De spedalskes hus: 380. - St. Stefans kir
ke: 380. - Stift: 213, 258, 281, 296, 381, 432.
-Trinitatis sogn: 81, 345, 359. -Ærkedegn:
56, 84, 88, 140, 141, 292, 382. - Ærkebi
skop: 36, 56, 70, 72, 83, 94, 105, 119, 129,
134, 140, 141, 142, 143, 213, 214, 262, 263,
270, 272, 286, 296, 302, 361, 372, 391, 392,
393, 396, 400, 450.
Lund (Stevns h.): 231.
Lund, Norra (Ostergötland, Sverige): 137.
Lübeck (Tyskland): 3, 13, 19, 21, 31, 40, 43,
49, 50, 61, 87, 95, 98, 103, 104, 107, 108,
150, 211, 224, 227, 268, 286, 298, 317, 384,
418, 431. - Biskop: 7, 129, 286, 414. Bispegården: 286. - Borgmestre, rådmænd,
by og borgere: 1, 3, 14, 19, 31, 39, 40, 44,
49, 75, 87, 95, 101, 103, 106, 107, 118, 127,
209, 220, 224, 225, 227, 268, 279, 293, 298,
307, 320, 337, 351, 355, 383, 385, 414, 424,
433, 521, 533, 535. - Dekan: 119, 414. Domkirke, kapitel og kannikker: 98, 119,
158, 414, 423. - Niederstadtbuch: 13, 21. Provst: 93, 98, 150, 330, 414, 423. - Skat
mester: 414. - Skolemester: 329. - Stift:
149, 207, 208, 209, 311, 414.
Lüdershausen (Tyskland): 101.
Lyderslev (Stevns h.): 230, 231.
Lüneburg (Tyskland): 381.
Lyngby, Store- (Strø h.): 193.
Lynge h. (nu Lynge-Frb. h. og Lynge-Kronborgh.): 185.
Lütjenburg (Holsten): 520.
Læsø (Horns h.): 90, 344, 490.
Løgum kloster (Lø h.): 8, 152, 203, 260.
Løgum, Nørre- (Lø h.): 203.
Løjtofte (Lollands N.-h.): 461.
Løjtved (Sunds h.): 360.
Lønne (V. Horne h.): 41, 42.
Lønned (skov, Hammer h.): 471.

Lönshult (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige):
415.
Løt (Børglum h.): 489.
Løt mølle (navn på forsv. mølle, Børglum s.,
Børglum h.): 489.
Løve h.: 186, 192.
Løversyssel (Jylland): 316.

M
Månslunda (Albo h., Skåne): 332, 427.
Maastricht (Holland): 99, 114.
Magdeburg (Tyskland): 381.
Magleby (Stevns h.): 476.
Maglehem (Gårds h., Skåne): 527.
Mainz (Tyskland): 207, 208, 209, 308, 312,
381, 429.
Malmø (nu Malmö, Skåne): 20, 135, 285, 375,
380, 395. - Borgmestre, rådmænd, borgere
og bymænd: 20, 84, 85, 88, 138, 285, 373,
382, 395, 420. - (By)foged: 382, 420. Byting: 382, 420. - Præstegård: 373, 382. Skagemands ladegård: 56, 135, 138.
Malt h.: 42.
Mammen (Middelsom h.): 346.
Marbåck (Kinds h., Västergötland, Sverige):
243.
Marholt (navn på forsv. bebyggelse, Karlebo
s., Lynge-Kronborg h.): 506.
Marienburg (ved Danzig, nu Polen): 1, 31, 40,
55,61,63, 64, 65, 75, 76, 106, 107, 112, 113,
118, 128, 268, 278, 298, 315A, 351, 358,
361, 362, 386A, 402, 403, 407, 408, 409,
524.
Masku (Finland): 5.
Mecklenburg (Tyskland): 106.
Medelby (Kær h., Sdrj.): 74.
Meissen (Tyskland): 207, 208, 209.
Melfi (Italien): 423.
Mellby, Södra (Albo h., Skåne): 296.
Merløse h.: 54, 192, 194, 514.
Micheisdorf (Mecklenburg): 66.
Mo (Västergötland, Sverige): 284.
Moidentin (Mecklenburg): 66.
Mols h.: 346.
Mors: 266.
Mossagård (navn på forsv. bebyggelse, Esarps
s., Bara h., Skåne): 85.
Mossheddinge (Bara h., Skåne): 84, 85, 88.
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Miinster-Ramsø

Münster (Tyskland): 533.
Møldrup (navn på forsv. bebyggelse, Hunds
lund s., Hads h.): 484.
Mørkholt (Holmans h.): 287.

N
Nakskov: 56. - Helligåndshospitalet: 310.
Nebel, N.- (V. Horne h.): 313.
Nebel, V.- (Brusk h.): 41.
Neble (Slagelse h.): 126.
Neuenkamp (kloster ved Stralsund, Pom
mern): 366.
Neukirchen (Mecklenburg): 66.
Nevishög (Bara h., Skåne): 85.
Nicosia (Cypern): 391.
Niløse (Merløse h.): 54.
Nim h.: 316.
Nordrup (Slagelse h.): 507.
Norfolk (England): 218.
Norge: 76, 101, 106, 207, 208, 209, 238, 337,
390.
Norra Halland se Halland.
Norrbotten (landskab, Sverige): 39.
Nors (Hillerslev h.): 495, 496.
Notmarkskov (Als Sdr.-h.): 288.
Nybølle (Lollands N.-h.): 461, 461A.
Nybølle (navn på forsv. bebyggelse, Tjæreby
s., V. Flakkebjerg h.): 501.
Nykøbing (Falster): 101, 102, 104, 106, 224,
227, 351,355, 528 (note).
Nyköping (Sverige): 11 (note), 45, 86.
Nyrup (Ars h.): 354, 462, 464.
Nyrup (Lynge h., nu Lynge-Kronborg h.):
185.
Nysogn (Hind h.): 346.
Nås (Västergötland, Sverige): 243.
Næsby (Tybjerg h.): 32, 57, 79, 165, 212,
425.
Nåsby (Vemmenhogs h., Skåne): 372.
Nåsbyholm (Vemmenhogs h., Skåne): 372.
Næstved: 34. - Borger: 189, 446. - Byskriver:
446. - Dominikanerne: 439. - St. Peders
kloster: 154, 155, 171, 172.
Nørlev (Vennebjerg h.): 489.
Nørrebyholm (nu Holmsland, Hind h.): 346.
Nørregård (navn på forsv. bebyggelse, Dråby
s., Horns h.): 236.
Nørreh. se Lollands N.-h.

O
Odense: 30, 58, 153. - Biskop: 230, 231, 233,
237, 240, 241, 242, 244, 254, 262, 270, 310,
311. - Borgmester: 153. - Dekan: 310. Domkirke, kapitel og kannikker: 310. Dominikanerne: 441. - St. Hans' kloster:
534. - St. Knuds kloster: 530, 531. - Provst:
310.-Stift: 56,288,310,311.
Ods h.: 219, 233, 234, 245, 250, 251, 270, 271.
Ommersyssel (Jylland): 346.
Onsjö (Halmstads h., Halland): 38.
Ordrup (Volborg h.): 465.
Oreby (V. Flakkebjerg h.): 448.
Oreby (Musse h.): 233, 237, 240, 241, 242.
Ormeslev (Slagelse h.): 126.
Ormslev (Ning h.): 479.
*Orsloff (Jylland): 335.
Osterrode (Polen): 358.

P
Påarp (Tönnersjö h., Halland): 467.
Pårup (Vrads h.): 204.
Paddeborg (nu Sparresholm, Hammer h.):
171, 172.
Padis (kloster, Estland): 86.
Panzow (Mecklenburg): 66.
Paris (Frankrig): 15, 443.
Pikis (Finland): 5.
Pjätteryd (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige):
415.
Plymouth (England): 22.
Plön (Holsten): 127, 157, 419.
Preetz (Holsten): 122, 366.
Preussen: 1, 19, 20, 30, 31, 39, 40, 44, 49, 55,
59, 63, 65, 75, 76, 87, 101, 104, 107, 108,
118, 211, 224, 227, 268, 279, 293, 295, 320,
337, 351, 355, 361, 383, 402.

R
Råby, Stora (Torna h., Skåne): 380.
Råskov (navn på forsv. bebyggelse, Lille-Heddinge s. eller Havnelev s., Stevns h.): 241.
Radsted (Musse h.): 17.
Ragebøl (Nybøl h.): 288.
Ramsø (nu Ramsø Gårde, Ramsø h.): 511,
512.
Ramsø h.: 79, 132.
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Randlev, Over-Sandby
Randlev, Over- (Hads h.): 480.
Randers: Borgere: 401. - Forstander: 401.
Rangstrup h., N.-: 260.
Ratzeburg (Lauenburg): 7, 93, 423.
Ravlunda (Albo h., Skåne): 78.
Ravnsbjerg (Hammer h.): 171, 172.
Ravnstrup (Tybjerg h.): 34.
Reerslev (Tune h.): 174.
Reftele (Västbo h., Finnveden, Sverige): 256.
Reinfeld (Holsten): 157.
Rejnstrup (0. Flakkebjerg h.): 34.
Rejsby (Hviding h.): 289.
Remmarlov (Harjagers h., Skåne): 100, 110,
275, 328.
Renge (Stevns h.): 79.
Rettestrup (Flakkebjerg h., nu Hammer h.):
124.
Reval (nu Tallinn, Estland): 11, 14, 59, 76,
525.
Revsgård (Refs h.): 492.
Ribe: 8, 260. - Biskop: 8, 46, 72, 90, 260, 270,
294, 315, 343, 344, 537. - Borg: 123. - By:
123. - Dominikanerne: 260, 539. - Domkir
ke (Vor Frue), kapitel og kannikker: 8, 69,
82, 119, 215, 260, 276, 313, 315, 330, 344,
537. - Franciskanerne: 260. - Kantor: 69. St. Mikkels kirke: 119. - Stift: 8.
Rinds h.: 4, 73.
Ring (Hammer h.): 476.
Ringsted: 147, 212, 261. - Abbed: 26, 69, 147,
212, 261, 267, 322. - Borgmester, borgere
og bymænd: 261, 435. - St. Knuds kloster:
69,212,261,267.
Ringsted h.: 425.
Ristrup (Sabro h.): 486.
Roager (Hviding h.): 276.
Rom (Italien): 7, 10, 25, 36, 37, 46, 48, 69, 72,
97, 105, 119, 129, 149, 207, 208, 209, 213,
214, 215, 235, 238, 255, 258, 262, 266, 267,
281, 282, 294, 296, 297, 304, 310, 311, 312,
330, 336, 344, 391, 392, 412, 414, 422, 423,
429, 432, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
442, 443, 444.
Ronneby (Blekinge): 281.
Roskilde: 219, 228, 230, 231, 232, 236, 237,
240, 241, 242, 264, 270, 363, 364, 376, 443,
444, 472, 474, 475. - St. Agnete kloster: 421.
- Biskop: 25, 32, 69, 105, 119, 131, 134, 148,
165, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 182, 183,

185, 213, 233, 234, 237, 240, 241, 245, 249,
250, 251, 258, 259, 263, 265, 266, 267, 270,
300, 310, 338, 354, 356, 365, 376, 397, 398,
399, 404, 410, 411, 425, 458, 463, 500, 501,
506, 509. - Dekan: 84, 85, 88, 89, 121, 156,
263, 310, 363, 368, 372, 438. - Borgmestre,
rådmænd, by og borgere: 210, 326, 327,
404, 444, 474, 506. - Dominikanerne: 436,
443, 444. - Domkirke (St. Lucius), kapitel
og kannikker: 57, 119, 121, 210, 213, 214,
232, 263, 265, 266, 267, 270, 294, 296, 300,
310, 330, 336, 372, 410, 437, 438. - Kantor:
119, 214, 263, 294, 330, 363, 404. - St.
Magnus alter: 210. - Provst: 119, 234, 237,
242, 249, 252, 263, 310, 363, 364, 372. Skoleforstander: 458. - Stift: 69, 213, 255,
258, 267, 282, 434, 439. - Vor Frue kirke og
kloster: 10. -Ærkedegn: 119, 263, 311, 354,
356, 363, 364, 404, 410, 411, 506.
Rostock (Mecklenburg): 19, 66, 95, 103, 106,
224, 409, 413, 523.
Rostrup (Skam h.): 197.
Rougsø h.: 335, 401.
Ryde (Ginding h.): 346.
Rügen (Tyskland): 366.
Rætæstorp se Ratæstorp.
Røjklit (Hindh.): 346.
Rönnäs (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige):
416.
Röpplinge (Västbo h., Finnveden, Sverige):
256.
Rørby (Ars h.): 334.
Rørtang (Lynge h., nu Lynge-Kronborg h.):
185.
Rösand (Väste rgötland, Sverige): 417.

S
Såby, Kirke- (Volborg h.): 265, 472, 473, 474,
475.
Sabro (Sabro h.): 486.
Sabro h.: 486.
Salby (Store-Salby, Ramsø h.): 132 (note).
Salten (Vrads h.): 204.
Sallstorp (navn på forsv. bebyggelse, Sall s.,
Houlbjerg h.): 67.
Sandåkra (Vemmenhogs h., Skåne): 302, 372.
Sandby (Tybjerg h.): 26, 57, 212, 322, 323,
471.
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Schwan-Stralsund

Schwan (Mecklenburg): 66.
Schwerin (Mecklenburg): 255, 282, 414, 429.
Sdr.-h. (nu Falsters Sdr.-h.): 155.
Seem (Hviding h., nu Ribe h.): 82, 276, 315.
Sejerø (ø, Skippinge h.): 334.
Semlow (Mecklenburg): 453.
Sigerslev (Stevns h.): 115.
Simris (Järrestad h., Skåne): 527.
Sjellerup (Als N.-h.): 288.
Sjælland: 71, 147, 168, 212, 245, 249, 250, 251,
259, 314, 322, 334, 365, 404, 434, 505. Landsting: 26, 57, 141, 147, 170, 212, 261,
322, 323, 435, 471. - Landstingsdommer:
26, 57, 212, 261, 322, 323, 435.
Sjørring (Hundborg h.): 491.
Skåne: 15,22,31,75,87,96, 99, 104, 114, 135,
169, 218, 224, 259, 315A, 367, 372, 386A,
404, 523, 526. - Fogeder: 31, 75, 87, 104. Landsdommer: 110. - Landstingssaghører:
110, 394. - Skånemarkedet: 31.
Skabersjö (Bara h., Skåne): 396.
Skaftelevgård (Slagelse h.): 455, 456.
Skam h.: 196, 352.
Skanderborg len (Jylland): 348.
Skanør (Skytts h., Skåne): 117, 121, 198, 397,
400. - Borgen: 139. - Borgmester og bor
gere: 117. - Byfoged: 117. - Byting: 117. Kirken: 400. - Travestræde: 121.
Skara (Sverige): 286.
Skellerup (Mols h.): 346.
Skepparp (Albo h., Skåne): 78.
Skibelund (navn på forsv. bebyggelse, Glos
lunde s., Lollands N.-h.): 461.
Skibinge (Bårse h.): 421.
Skotland: 99.
Skovby h.: 534.
Skovgård (navn på forsv. bebyggelse, Sall s.,
Houlbjerg h.): 67.
Skovse (Slagelse h.): 126.
Skærbæk (Hviding h.): 301.
Skærvad (Djurs Nørreh.): 339.
Skørpinge (Stevns h.): 241.
Slagelse: 123. - Bjergbygade: 145. - Borg
mestre, borgere og bymænd: 26, 124, 145,
146, 198, 299, 435, 510, 516. - Byting: 145,
146, 299. - Foged: 16, 145, 146, 299. - Hel
ligåndshuset: 126. - St. Mikkels kirkegård:
517. - Smedegade: 516. - Vor Frue kirke:
145, 146, 299.

Slagelse h.: 79, 126, 186, 192, 221, 504.
Slangerup (Lynge-Frb. h.): 473. - Kloster: 26.
Slesvig: Biskop: 7, 43, 46, 50, 119, 158, 304,
312, 330, 414, 422, 423, 429, 535. - Borg
mestre, rådmænd og by: 98, 150, 414, 433,
520. - Domkirke, kapitel og kannikker: 7,
21, 27, 28, 29, 46, 72, 97, 119, 158, 215, 304,
330, 414. - Hertugdømmet (se også Søn
derjylland): 29, 301, 431. - Kantor: 29, 46,
97. - Provst: 21, 27, 28, 29, 72, 304, 330. Skatmester: 7, 119, 215. - Stift: 43, 46, 90,
98, 149, 150, 215, 304, 414, 422. - Ærkedegn: 29, 429.
Sluis (Holland): 217.
Smørbæk (Hassing h.): 497.
Smørum h.: 210.
Snedinge (V. Flakkebjerg h.): 445.
Snesere (Bårse h.): 469, 476.
Snesere Torp (Bårse h.): 476.
Solbjerg (Løve h.): 26.
Soldin (Neumark): 286.
Solvig (Slogs h.): 539 (note).
Sonnerup (Strø h.): 148.
Sorø kloster (St. Maria): 54, 62, 145, 146, 148,
249, 250, 251, 353, 354, 356.
Sostrup (Djurs Nørreh.): 451.
Spandet (Hviding h.): 324, 325.
Speyer (Tyskland): 308.
Spoleto (Italien): 207, 208, 209.
Stade (Tyskland): 220.
Stadsgård (nu Constantinsborg, Ning h.):
338.
Steenrade (Ober- og Unter-, Holsten): 127.
Stendal (Tyskland): 286.
*Stersthorp (navn på forsv. bebyggelse, Ham
mer h. eller Bårse h.): 476.
Stettin (Pommern): 87, 295, 317.
Stevns h.: 79, 115, 228, 229, 230, 231, 237,
240, 241, 264, 353.
Stigsnæs (Flakkebjerg h., nu V. Flakkebjerg
h.): 176.
Stockholm (Sverige): 2, 118, 235, 239, 277.
Stokkebjerg (Tuse h.): 192.
Stolp (Pommern): 61, 63, 304.
Storring (Framlev h.): 347, 348.
Stouby (Bjerre h.): 151.
Stralsund (Tyskland): 19, 24, 39, 40 (note),
75, 87, 91, 95, 101, 104, 106, 107, 162, 224,
227, 307, 355, 366, 367, 398, 399, 453.

Strasbowrg-Tuy
Strasbourg (Frankrig): 308.
Strelitz (Mecklenburg): 66.
Strångnås (Sverige): 23, 129.
Stuhm (Vestpreussen): 246, 247, 248.
Stærkær (Houlbjerg h.): 9.
Sunnerbo (Finnveden, Sverige): 33, 35, 415.
Svanholm (Horns h.): 71, 265, 513.
Svansbjerg (Bjæverskov h.): 79.
Svavsted (borg, Sdr. Gøs h., Sdrj.): 535.
Svendborg: 360.
Svendeskov (Houlbjerg h.): 222.
Svenstrup (Hammer h.): 223.
Sverige: 11 (note), 45, 76, 86, 92, 101, 106,
207, 208, 209, 238, 272, 302, 372, 390, 400.
Swine (flod, Pommern): 31.
Svinninge (Tuse h.): 54, 62.
Svinninge (Hammer h.): 477.
Sæby (Volborg h.): 404.
Sæby (Løve h.): 356.
Særløse (Volborg h.): 77.
Særslev (Falsters Sdr.-h.): 155.
Sårslov (Oxie h., Skåne): 12.
Søborg (Holbo h.): 369, 370.
Sodertålje (Sverige): 239, 303.
Søften (V.-Lisbjerg h.): 69.
Søgård (Nim h.): 316.
Søgård (muligvis Søgård, Nors s., Hillerslev
h.): 493.
Søgård (navn på forsv. bebyggelse, Hjembæk
s., Tuse h.): 192.
Søholm (Stevns h.): 131, 228, 232, 252, 253,
257, 264, 265, 425, 430, 435, 476, 478, 509.
Søllerød (Sokkelund h.): 182.
Sømme h.: 410.
Sønderborg: St. Jørgens kapel: 288, 374. Mark: 288.
Sønderjylland: 315.
Søndersted (Merløse h.): 194.
Sønderupsønder (Slagelse h.): 126.
Sondrum (Halmstads h., Halland): 38.
Sørbymagle (V. Flakkebjerg h.): 513.
Sørup (Hammer h.): 171, 172.
Sørup (Ringsted h.): 212.
Søtofte (Merløse h.): 322.

T
Tågarp (Harjagers h., Skåne): 302
Tårnborg (Slagelse h.): 126.
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Tårs (Musse h.): 241.
Tåstrup, Høje (Smørum h.): 174, 178.
Tambjerg gårde (Hind h.): 346.
Teestrup (Ringsted h.): 26.
Tersløse (Merløse h.): 230, 505.
Tesmannsdorf (Mecklenburg): 66.
Thorn (nu Toruri, Polen): 31, 55, 61, 63, 64,
75, 76, 80, 87, 101, 106, 107, 108, 227, 295,
298, 351, 355, 361, 384, 524.
Tilsted (Hundborg h.): 494.
Tislund (N.-Rangstrup h.): 260.
Tjustorp (Våstergotland, Sverige): 417.
Tjustorp (Bara h., Skåne): 394.
Tjæreby (V. Flakkebjerg h.): 448.
Tjørneby (Lollands N.-h.): 461.
Toelt (Lynge h., nu Lynge-Kronborg h.): 185.
Tofta (Uppland, Sverige): 45.
Tokkerup (navn på forsv. bebyggelse, Gunderslev s., 0. Flakkebjerg h.): 223.
Tollerup (Strø h.): 148, 242, 363, 364.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne):
538.
Torbenfeld (Tuse h.): 134, 163, 322, 342, 343,
426, 461,477, 508,514.
Tordrup (navn på forsv. bebyggelse, Søllerød
s., Sokkelund h.): 182.
Torkilstrup (Volborg h.): 465.
Tornemark (0. Flakkebjerg h.): 177, 503.
Torp (nu under Thisted): 496.
Torpa (Kinds h., Våstergotland, Sverige): 243.
Torpe (Slagelse h.): 504.
Torreberga (Bara h., Skåne): 84, 85, 88, 89,
368.
Torrild (Hads h.): 481.
Torrmyra (Ostbo h., Finnveden, Sverige):
111.
Torup (Skam h.): 352.
Torøje, Store- (Stevns h.): 230, 240, 261.
Tovskov (navn på forsv. bebyggelse, Sommer
sted s., Gram h.): 346.
Tranders, Sdr., mark (Fleskum h.): 488.
Trelleborg (Skåne): 121.
Treptow, Alten- (Pommern): 282.
Tribsees (Pommern): 255, 282.
Trælborg (gård, Lø h.): 203.
Tullstorp (Vemmenhogs h., Skåne): 302, 372.
Tune h.: 140, 174, 212.
Tuse h.: 54, 192.
Tuy (Spanien): 7, 294, 311, 438.
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Tuede, N.-Vdstergotland

Tvede, N.- (Hammer h.): 171, 172.
Tvilum kloster (Gjern h.): 67.
Tvis (Hammerum h.): 378.
Tybjerg (Tybjerg h.): 425.
Tybjerg h.: 425, 470.
Tyskland: (14), 22, 59, 104, 281, (290), 294,
389. - Den tyske orden: 66, 76, 112, 113,
128, 220, 246, 247, 248, 278, 317, 318, 319,
358, 362, 402, 403, 407, 408, 409, 524.
Tystofte (V. Flakkebjerg h.): 174.
Tystrup (Sjælland): 314.
Tyvelse (Tybjerg h.): 470, 471.
Tångelsås (Frosta h., Skåne): 272, 292.
Tønder: Franciskanerne: 260.
Tønder h.: 260.
Tørring (Skodborg h.): 346.

U
Ubberud, Store- (Odense h.): 530.
Udby (Rougsø h.): 335, 401.
Udsholt (Holbo h.): 370.
Ugglesjd (Vemmenhogs h., Skåne): 372.
Uldrup (Hadsh.): 480.
Ulkebøl (Als Sdr.-h.): 288.
Ullerup (navn på forsv. bebyggelse, L.-Heddinge s., Stevns h.): 241.
Ulstrup (Ginding h.): 346.
Ulvig (Merløse h.): 514.
Undløse (Merløse h.): 194.
Uppland (Sverige): 319.
Urne (Lollands N.-h.): 461, 461A.
Utterslev (Lollands N.-h.): 461.

VogW
Vårfruberga kloster (Sodermanland, Sveri
ge): 303.
Vadskærgård (Skodborg h.): 346.
Vadstena (kloster, Ostergotland, Sverige):
426, 428.
Valby (Holbo h.): 140, 142, 212, 263, 370.
Valby, Store- (Slagelse h.): 79, 221.
Valby, Store- (Sømme h.): 410, 411.
Valby, Tåstrup (Lille h., nu Smørum h.): 174,
180, 183.
Vallebo (Fakse h.): 323.

Vallsjo (Sodermanland, Sverige): 239.
Vallø (Bjæverskov h.): 77, 323, 387, 430.
Vangede (Sokkelund h.): 478.
Varberg (Halland): 92.
Varde: Borgen: 123. - Borgere: 313.
Vardesyssel: 42, 82, 123, 313, 315.
Weichsel (flod, nu Vista, Polen): 31.
Vejby (Holbo h.): 216, 370.
Vejleby (Horns h.): 340.
Veksø (Ølstykke h.): 387.
Vemmenhog, V. (Vemmenhogs h., Skåne):
302, 372.
Vemmenhogs h. (Skåne): 372.
Venezia (Italien): 380, 441, 442.
Verden (Tyskland): 98, 150.
Werven (Holland): 120.
Vesterbo (Lollands N.-h.): 461.
Westergo (Holland): 226.
Vesterhavet: 87, 101, 224, 268.
Vestervig kloster (Refs h.): 493, 494, 497.
Westfalen (Tyskland): 99.
Westminster (England): 22, 218.
Viborg: Biskop: 73, 90, 344, 490. - Domkirke,
kapitel og kannikker: 90, 344. - Landsting:
488. - Provst: 344. - Stift: 72.
Viborghus (Finland): 45.
Vindeby (Lollands N.-h.): 461.
Vinderup (vistnok Tybjerg h.): 147, 212, 261,
322.
Visby (Gotland, Sverige): 66, 109, 113, 246,
247, 248, 407, 408, 409.
Wismar (Mecklenburg): 19, 80, 95, 103, 106,
224, 399, 409.
Witchingham (England): 218.
Vittaryd (Sunnerbo h., Finnveden, Sverige):
33, 35, 415.
Vium (Harre h.): 341.
Vodder (Hviding h.): 260, 324, 325.
Vokslev (Hornum h.): 90.
Volborg h.: 77, 140, 142, 212, 404, 410, 465,
472.
Vollerup (V. Flakkebjerg h.): 32, 147, 191.
Vordingborg: 2, 3, 31, 44, 477. - Foged: 131,
134.
Worms (Tyskland): 308.
Vandel (Uppland, Sverige): 405.
Værløse, Kirke (Smørum h.): 210.
Våstbo (Finnveden, Sverige): 256, 284.
Våstergotland (Sverige): 417.
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Ypern-Øverup
Y
Ypern (Belgien): 290.
Ystad (Skåne): Borgmestre: 302.

Z
Zeeland (Holland): 290.
Zierikzee (Holland): 104.
Zuidersøen (Holland): 87, 101, 103, 224.
Zutphen (Holland): 87, 101, 224.
Zwijn (Belgien): 290.
Zwolle (Holland): 120.

Æ
Æbelholt (kloster, Strø h.): 306, 434, 440.
Æbeltved (navn på forsv. lokalitet, Butterup
s., Merløse h.): 323.

0
Öknebo h. (Södermanland, Sverige): 303.
Ølby (Ramsø h.): 79.
Ølsemagle (Ramsø h.): 26, 57, 326, 327.
Ølstykke (Ølstykke h.): 140, 142, 212, 263.
Onnarp (Vemmenhögs h., Skåne): 372.
Ørby (Holbo h.): 369, 370.
Øresund: 31, 40, 63, 75, 104, 224.
Ørs (Skodborg h.): 378.
Ostbo h. (Finnveden, Sverige): 111.
Østergård (Rougsø h.): 335.
Østergård (navn på forsv. bebyggelse, Dråby
s., Horns h.): 236.
Østerland se Finland.
Østerskov (Ginding h.): 346.
Østersøen: 224.
Østrupgård (navn på forsv. bebyggelse, Ny
sogn, Hind h.): 346.
Øverup (Falsters N.-h.): 515.

ORDFORKLARINGER
absolution: eftergivelse af syndeskyld, synde

straf og kirkestraf.
aflad: eftergivelse af straf for begåede synder,
akolyt: en gejstlig, der har modtaget den høje
ste af de fire lavere gejstlige grader (under
præst, diakon og subdiakon, men over exorcist, lektor og ostiar).
allodialgods, -jord: jord, som besidderen ejer
med fuld ejendomsret, i modsætning til den
jord, over hvilken han kun har brugsret, navn
lig som len.
annater (af annus): første års indtægt af et
ledigt kirkeligt embede; denne indtægt til
faldt for de mindre embeders vedkommende
bispen, for de større paven.
antifon: egti. vekselsang, korsang af menighe
den delt i to afdelinger, eller med forsanger
og kor; teksten var oprindelig Davids psalmer,
senere originale kirkesange (cantica).
apostolisk: udgået fra (henhørende under)
pavestolen, hvis myndighed nedledes fra
apostlen Peter.
artes: de frie kunster, der ifølge Martianus
Capella omfatter grammatik, dialektik, reto
rik, aritmetik, geometri, musik og astronomi,
dyrkedes ved de middelalderlige universite
ters laveste fakultet (artistfakultetet), hvoraf
nutidens filosofiske og naturvidenskabelige
fakulteter har udviklet sig; artistfakultetets
højeste grad var magister artium (liberalium).
auditør: således kaldes ved kurien de perso
ner, der beskikkes bl.a. til at optage eller fæl
de dom i en sag.
augustinere: munkeorden dannet med forbil
lede i et præstefællesskab, som den hellige
Augustin (død 430) skabte. Ordensmedlem
merne kaldes kannikker.

autentisk: ægte, troværdig.
Ave Maria: liturgisk bøn til jomfru Maria.
baccalaureus: indehaver af den laveste akade

miske grad.
band(lysning): udelukkelse fra kirken og dens

nådemidler.
bede: en på fyrstens anmodning vedtagen

skat eller ydelse.
benediktinere: munkeorden stiftet af Bene

dikt af Nursia 529.
beneficium: de til et kirkeligt embede som

løn for tjenesten henlagte formuer og godser,
dernæst også selve embedet.
birk: en fra herredsinddelingen undtaget
jurisdiktion, der havde særlig ret og doms
myndighed.
bisidder (scabinus): oprindelig (siden Karl
den stores tid) et medlem af et fast dommer
kollegium inden for det tyske riges enkelte
kommuner; i visse stæder udvides dettes myn
dighedsområde, idet det kom til at overtage
byrådets rolle.
bol: en efter bolantallet vekslende kvotapart
af en landsbys tilliggende, også et jordmål;
fandt oprindelig anvendelse ved fordelingen
af offentlige byrder.
bord, se fællesbord.
brevfører, -viser: ihændehaver af brev.
breviarium: den bog, der indeholder alle til
tidegudstjenesten hørende stykker: bønner
ne, lektionerne og sangene, sædvanligvis også
Davids psalter.
bryde: forvalter, bestyrer af gård.
bulle: pavebrev, navnet stammer fra det blysegl
(bulla plumbea), der hang under et sådant.
bygningsfond: fabrica, kirkens formue,
bymænd: indbyggere i en købstad.
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(sc. Domino canticum novum):
begyndelsesordene til introitusbønnen 4. søn
dag efter påske, dernæst betegnelse for selve
søndagen.
cathedraticum: en fast årlig afgift til bispen af
hver kirke i stiftet.
circumdederunt (sc. me dolores mortis):
begyndelsesordene til introitusbønnen 9. søn
dag før påske (septuagesima), dernæst beteg
nelse for selve denne søndag.
cisterciensere: munkeorden stiftet i 1098 af
Robert i Cistercium.
cluniacensere: munkeorden stiftet i 910 af
Berno i Cluny.
commune servitium se servispenge.
dagtingning: forhandlingsmøde på en i forve
jen fastsat dag.
damsbånd: jorddæmning ind over marken
ved en mølledam.
danefæ: jordfundne værdigenstande af guld
og sølv, særlig hvad der fandtes i gravhøje fra
den hedenske tid og oprindelig var medgivet
de døde i graven som deres ejendom, men i
kristen tid ansås for herreløst, hvorfor det til
faldt kongen.
deger: 10 huder eller skind.
dedikation af kirke: kirkeindvielse.
dekan: indehaver af en af de højere værdig
heder ved et domkapitel, i Roskilde kapitlets
formand.
dekretaler: samlinger af pavebreve af retsstif
tende karakter.
deus omnium (sc. exauditor): begyndelsesor
dene til introitusbønnen søndag efter Kristi
legemsfests oktav, dernæst betegnelse for sel
ve denne søndag.
devolutionsret: den ret, der tilkommer en
højere kirkelig myndighed m.h.t. besættelse
af kirkelige stillinger, som ikke inden for en
bestemt tidsfrist er blevet besat af en lavere
kirkelig myndighed.
diakon: gejstlig grad næst efter præst.
dignitet: fællesbetegnelse for de højeste gejst
lige embeder inden for domkapitlet, f. eks.
ærkedegn, provst og dekan.
diplom: et under iagttagelse af bestemte
garantigivende former som segl og/eller
underskrifter udstedt brev, gerne af retligt
indhold.
cantate

distribution: fordeling af årtidepenge og lign,

blandt de kannikker, der overværer den dag
lige gudstjeneste.
dominikanere: sortebrødre, tiggerorden stiftet
omkr. 1215 af spanieren Dom i ngo Guzman.
dotering: tildeling af større gaver (faste ind
komster o. lign.) til kloster eller kirke.
drost: navn på den højeste rigsembedsmand i
middelalderen.
drømt: nedertysk udtry k for trimodius d.v.s. 3
hedebyskæpper (a 6 skæpper).
ekskommunikation: udelukkelse af det kirke
lige fællesskab.
eksempt, eksimeret: fritaget for de(n) nær
meste kirkelige overordnedes jurisdiktion;
som regel om dem, der er fri tagne for bispens
jurisdiktion og stillede direkte under paven.
enemærke: ager eller skov uden for fællesska
bet.
esto mihi (sc. in deum protectorum): begyn
delsesordene til introitusbønnen 7. søndag
før påske (quinquagesima), dernæst beteg
nelse for selve denne søndag.
executoria: eksekutionsbrev, der nærmere
angiver, hvorledes en pavelig bestemmelse
skal føres ud i livet.
ex(s)urge (sc. quare obdormis domine):
begyndelsesordene til introitusbønnen 8. søn
dag før påske; dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
fang: en landsbys el. en herregårds hele områ
de.
fed: de hanseatiske byers afmærkede (lavtlig
gende) områder på skånemarkederne, inden
for hvilke særlige retsregler gjaldt.
fjerding: en fjerdedel af et bol, afen købstad
eller af et herred.
flodemål: det område, der dækkes af vandet,
når dette opstemmes i en mølledam.
floriner: opr. florentinsk guldmønt, præget år
1251 med en lilje (flos), byvåbnet; senere
taget som mønster ved møntprægningen flere
steder.
foged: oversættelse af aduocatus, den konge
lige eller biskoppelige embedsmand (lens
mand), der forvalter et eller flere herreder
med underfogeder (officialer) som medhjæl
pere.
fogedi: en fogeds forvaltningsområde.
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forlover: garant, kautionist.
forved: form for pantsætning, hvorved ejen

domsretten over pantet går over til panthave
ren, hvis pantet ikke indløses til en givet, kort
fristet termin.
franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stiftet
omkr. 1210 af Frans af Assisi.
fravinde (el. afvinde): erhverve ad rettens vej
(ved proces).
frugt: romerretligt udtryk for udbytte, afkastning.
fællesbord (mensalgods): gods, hvis indtæg
ter går til et gejstligt samfunds (kapitels el.
lign.) underhold.
fælleshånden: lensretligt udtryk for, at flere
på en gang havde del i forleningen.
fællig: løsøre, som tilhører jordens ejer og
dyrker i fællesskab.
gaudete (sc. in domino semper): begyndelses
ordene til introitusbønnen 3. søndag i advent,
dernæst betegnelse for selve denne søndag,
genbrev: 1) en skriftlig forpligtelse svarende
til den modparten har udstedt; 2) skriftligt
vidnesbyrd, der automatisk standser låsefor
følgningen, jf. låsebrev.
generalkapitel: 1) den forsamling, der har
den øverste myndighed inden for visse mun
keordener; også om denne forsamlings møde.
2) fuldstændigt kapitelmøde.
generalkoncil: almindeligt kirkemøde under
pavens forsæde.
generalofficial: en bispeoflicial, der har uind
skrænket fuldmagt til at optræde på bispens
vegne i verdslige anliggender, til tider også i
gejstlige.
grammontenser: eremitorden stiftet i 11. årh.
af Stefan d’Auvergne.
grot: (af lat. grossus, stor): betegner ofte en
beregning efter vægten af et møntsteds store
mønter; i Danmark om mønter fra Tours, gro
ten, der havde en fmvægt på 3,9 gr. sølv. Den
bevarede i tiden 1330-1373 sin sølvværdi kon
stant og kom til at spille en grundlæggende
rolle i dansk møntvæsen. 12 groter (værdi lig
en guldflorin) kaldtes for en skilling grot, og
5 skilling grot regnedes =15 skilling engelsk =
45 skilling lybsk = 1 lødig mark sølv (efter
kølnsk vægt, 233,8 gr.). Efter 1373 forringe
des mønternes sølvværdi væsentligt, den oven
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anførte ligning gjaldt dog i flere århundreder,
men grot-lødig mark er da kun en regnings
enhed, ikke en værdienhed.
guardian: forstander for et franciskanerklo
ster.
gudsfred (treuga dei): den fred, der skulle
råde i helgtiderne, og hvis brud straffedes af
kirken.
gælker: den højeste kongelige embedsmand i
Skåne.
gæst: fremmed købmand eller repræsentant
for en sådan.
gæsteri: pligten til at forpleje en overordnet
(gejstlig eller verdslig) og hans følge.
gårdsæde: fæster af et hus med en mindre
jordlod, for brugen af hvilken han som veder
lag præsterede arbejde for ejeren og en min
dre afgift.
gårdsædetoft: den indhegnede plads, der
hører til en gårdsædes beboelses- og avlsbyg
ninger.
hageplov: middelalderlig regneenhed, der
dannede grundlaget for beskatning i Venden
og i Estland.
helgbrud: brud på de kirkelige helligdagsbe
stemmelser.
helligåndshus: helligåndsordenens hospita
ler. Denne orden, efter sit symbol duen også
kaldet duebrødrene, havde alene til formål at
pleje de syge.
helligbrøde: bøderne for hellig brøde, hvor
ved forstodes vold udøvet i helgtiderne eller
på helligdage; for sådan vold bødedes 3 mark
til bispen, samtidig med at der som ved al
anden vold bødedes til den forurettede og til
kongen.
henlægge: annektere (kirker og kirkegods),
herlighed: indbegrebet afalle øvrighedsrettig
heder (dominium) en fyrste eller jorddrot
kunne have over sine undergivne.
hovedlod: en persons formue.
hovedstol: den oprindelige kapital uden
påløbne renter.
humiliater: en gren af benediktinerordenen,
oprettet i 12. årh.
højmester: leder af den tyske orden med sæde
i Marienburg.
høvedsmand: øverste befalingsmand på et
kongeligt slot.
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immunitet: den et gods tillagte fritagelse for

at være undergivet de kongelige embedsmænds myndighed med hensyn til indkræv
ning af skatter, sagefald o. lign.
indgangsbøn: introitusbønnen, hvormed mes
sen indledes.
inhabilitet: uegnethed på grund af medfødte
eller erhvervede egenskaber.
inkorperere: indlemme.
interdikt: forbud mod prædiken, forvaltning
af sakramenterne, særlig dåb og kirkelig jord
fæstelse. Det pålagdes oftest lokalt, men kun
ne dog også have form af personligt interdikt,
interlokutorier: domsafsigelser af midlertidig
gyldighed (modsat: slutdom).
investere: højtideligt indsætte i et gejstligt
embede.
invocavit (sc. me et ego exaudiam): begyndel
sesord til introitusbønnen 1. søndag i fasten
(6. søndag før påske), dernæst betegnelse for
selve denne søndag.
irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordi
neres eller modtage en højere vielsesgrad.
itinerar: rejserute.
johanniter: kirkelig ridderorden, reorganise
ret 1113 af pave Paschalis II. Foruden de
almindelige munkeløfter aflagde johanniter
ne et løfte om kamp for troen.
jubilate (sc. Deo omnis terra): begyndelses
ord til introitusbønnen 3. søndag efter påske,
dernæst betegnelse for selve denne søndag.
judica (sc. me Deus): begyndelsesord til intro
itusbønnen 5. søndag i fasten, dernæst beteg
nelse for selve denne søndag.
justitiar: dommer på kongens retterting.
kamaldulensere: italiensk munkeorden, stiftet
1018 af Ramualdo med hovedvægt på eremit
tilværelsen.
kalatravensere: gejstlig ridderorden, stiftet
1158 af abbed Raimund til værn mod maurer
ne; Calatrava er en kastiliansk ridderborg.
kammermester: embedsmand, som især har
finansvæsenet og bestyrelsen af skatkammeret
under sig.
kannik: medlem af et domkapitel eller kollegiatkapitel.
kanon: 1) del af den katolske gudstjeneste
(messen), 2) regel, bestemmelse.
kanonikat: kanniks embede.

kanonisk: i overensstemmelse med den kirke

lige lovgivning (Corpus luris Canonici).
kansler: den rigsembedsmand, der stod i spid

sen for kongens kancelli.
kantor: højere gejstlig indenfor domkapitlet,

som ledede gudstjenesten i domkirken; visse
steder med rang af prælat.
kapellan: præster, der i modsætning til sogne
præster kun betjente enkelte personer eller
grupper af personer med de kirkelige sakra
menter.
kapitel: forsamling af ligeberettigede perso
ner ved samme gejstlige institution, af munke
ved samme kloster, af præster ved samme kir
ke (domkapitel eller kollegiatkapitel) eller af
personer hørende til samme gejstlige orden
(ordenskapitel, provinskapitel).
kardinal: medlem af kardinalkollegiet, der
omfattede de højeste gejstlige i Roms stift.
Oprindelig bestod det af præsterne ved Roms
hovedkirker (kardinalpresbytere) og af diako
nerne ved byens 7 regioner (kardinaldiako
ner). Fra 8. årh. kom hertil en række bisper
(kardinalbiskopper). Bisperne havde den
højeste rang, dernæst fulgte præsterne og dia
konerne, og som en fjerde klasse nævnes
undertiden kardinalsubdiakoner.
kardinallegat (egti. legatus de latere): kardi
nal, der udsendes fra pavestolen, oftest i
diplomatisk ærinde.
karene el. quadragene: 1) en fasteperiode på
40 dage. 2) 40 dages offentlig kirkebod eller
eftergivelse af syndestraffe, der kan forlades
ved 40 dages kirkebod.
karteusere: munkeorden stiftet 1084 af Bruno
afKoln.
kirkeprovins (den danske): de 8 danske bispe
dømmer samt bispedømmet Reval.
klausur: indelukke, det med hegn eller mur
omgærdede område nærmest et kloster.
kogge: et bredt skib med rundet for- og bag
stavn, anvendt især af hanseaterne.
kollats: 1) overdragelse af kirkeligt embede.
2) sammenkomst i et kloster, hvorunder der
læstes højt af Cassians Collationes og indtoges
et mindre måltid.
kollegiatkirke: kirke, der ikke er domkirke,
men hvor gudstjenesten ligesom ved en sådan
varetages af et samfund (kollegium) af gejstlige.
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kollegie: gejstlig sammenslutning.
kollekt: 1) indsamling til kirkeligt formål; 2)

del af messen (fællesbønnen: Lader os alle
bede).
kollektor: opkræver af afgifter til paven,
kommendator (komtur): forstander for
"huse” i johanniterordenen og i den tyske
orden.
koncilium: kirkemøde.
konsekration: bispens indvielse af kirker eller
kirkelige brugsgenstande.
konservator: paveligt ombud, der overvåger
kirkers og fromme stifteisers interesser,
konvent: et klosters munkesamfund.
korporlig besiddelse: romerretligt udtryk, der
betegner den virkelige besiddelse (af et embe
de el. jord), hvis forudsætning er visse cere
monier.
korporlig ed: ed svoren med hånden på
biblen, en relikvie eller anden hellig ting.
Kristi legemsfest: kirkefest torsdagen efter tri
nitatis.
kustode: forstander for en underafdeling af
en ordensprovins hos franciskanerne.
kværsæde: årlig afgift, der ydes i stedet for leding.
kyndelmisse: missa candelarum purificatio jomfru Marias renselsesfest, den 2. februar,
kældermester: den biskoppelige embeds
mand, sædvanligvis en kannik, der bestyrer de
biskoppelige indtægter, der indgik i fadebu
ret på bispegården.
kølnsk vægt: vægtenhed, 233,8 g pr. mark,
landbo: fæster på åremål.
landbostavn: en fæstegård.
landstingshører: var i senere tid en til lands
tinget knyttet embedsmand, der fungerede
som stedfortræder for landsdommeren og
havde at underskrive og forsegle landstings
akterne. På dette tidspunkt var det måske blot
et andet navn for landsdommeren.
leding: pligt til at gøre krigstjeneste eller til i
stedet at betale skat.
legat: 1) pavelig udsending, der er kardinal
og udøver overordnet kirkelig myndighed
inden for sit område. 2) ærkebiskop, der af
pavestolen har fået tillagt overordentlige
beføjelser af forbigående eller stedsevarende
karakter.
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lektie, lektion: stykke af' den hellige skrift, kir

kefædrene, helgenlegenderne o.s.v., som
oplæses ved gudstjenesten.
livgeding: overenskomst angående en fyrstelig
persons (navnlig en enkes) underhold, der
næst selve det gods, der tjener til vedkom
mendes underhold.
lov, fæste: afgive løfte om at præstere bevis
ved partsed med mededsmænd.
lovbyde: tilbyde slægtninge jord til køb inden
et salg el. tilbyde betaling af en pantegæld på
tinge.
læst: varierende rummål for korn (f.eks. 40
tønder rug og hvede, 48 tønder byg, 80 tønder
havre), idet værdien toges i betragtning. Bru
ges også om tørre varer, der fragtes med skib,
lætare (sc. Jerusalem): begyndelsesordene til
introitusbønnen 4. søndag i fasten, dernæst
betegnelse for selve denne søndag.
låsebrev: kongebrev, der danner afslutning på
den såkaldte låseforfølgning, hvortil hører 4
domsbreve, der fire gange efter hinanden til
dømmer låseforfølgningens iværksætter det
gods, som forfølges til lås; ved låsebrevet satte
kongen ‘sagen evindelig tielse på’.
magister: 1) indehaver af artistfakultetets
højeste grad (magister artium); 2) leder afen
orden eller ordensprovins.
mandsed (hominium, homagium): troskabs
ed, som aflægges af en lensmand til lensher
ren eller af en herremand til dennes herre
(konge, hertug, greve eller biskop).
mark: 1 mark = 8 øre a 3 ørtug a 10 el. 12 penninge; 1 mark penge: en vis efter tid og sted
skiftende del af 1 mark sølv. Samme inddeling
bruges om korn, således at den til penning
svarende mindste enhed er en skæppe; ende
lig bruges mark som jordemål om det til
udsæd afen mark korn svarende areal.
marsk: den rigsembedsmand, som var rigets
øverste hærfører.
matutina: den første morgengudstjeneste, der
holdtes ved daggry, »ottesang«.
med(for)lover: garant.
mensalgods: gods, hvis indtægter går til gejst
liges underhold.
messe: den katolske gudstjeneste, ved hvilken
forvandlingen af brød og vin finder sted og
alterets sakramente uddeles.
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metropolitankirke: hovedkirke i en kirkepro

vins.
midfastesøndag: Qerde søndag i fasten.
misericordias (sc. Domini cantabo): begyn

delsesordene i introitusbønnen 2. søndag
efter påske, dernæst betegnelse for selve den
ne søndag.
missale: messebog.
monstrans: metalgemme, hvori relikvier eller
(især) hostien opbevares, og som på visse
dage fremstilles for menigheden.
morarente: den moderate rente (interesse),
som det trods kirkerettens principielle forbud
var tilladt at betinge sig.
nådsensår: det tidsrum, i hvilket en afgået gejst
lig eller hans arvinger har del i embedets ind
tægter.
notar: person, der af paven eller kejseren er
beskikket til at udfærdige eller bevidne doku
menter.
notarialinstrument, notarialvidne: dokument
udstedt af en notar.
nuntius: pavelig udsending, der ikke er kardi
nal.
nøglemagten: den myndighed, der er over
draget paven »derved at himmeriges nøgler
er overdraget ham i den hellige Petrus’ per
son«.
oculi mei: begyndelsesordene til introitusbøn
nen på den 3. søndag i fasten, dernæst beteg
nelse for selve denne søndag.
official: befuldmægtiget stedfortræder for 1)
biskop, 2) foged.
officium: embede ved en domkirke, der ikke
medførte en særlig rang for indehaveren (f.
eks. kældermesteren) i modsætning til inde
haverne af digniteterne (f. eks. domprov
sten).
oplade: give afkald på (embeder), overdrage
(gods).
orbodemål: forbrydelse, der ikke kan sones
ved bod.
ordensmester: forstander for den tyske orden
i Livland.
orfejde: edeligt løfte om en fejdes ophør.
ottendedag (oktav): ugedagen efter en kirke
fest.
ottesang: gudstjeneste eller bedetime, som
holdes ved daggry.

otting: ottendedel af et bol.
palliet: skulderbort af uld med sorte kors, som

paven overrækker ærkebispen som tegn på
hans værdighed.
passionssøndag: 5. søndag i fasten.
patron: den, der har opført og udstyret en kir
ke eller et kirkeligt embede, og sammes arvinger.
patronatsret: ret til at foreslå præst ved den
kirke, hvis patron man er.
peremptorisk: uden mulighed for udsættelse,
personat: gejstligt embede, hvis indehaver
repræsenterede embedet som juridisk per
son.
pertinensformel: underafdeling af diplomets
hovedformel, dispositio. Pertinensformlen
opregner f.eks. ejendomme, der ifølge dispo
sitio sælges eller gives bort.
plica: (fold), den smalle, nederste kant på
pergamentet, som ombøjes for at sikre
befæstelsen af seglet.
pontifikat: paves regeringstid.
primas, Sveriges: ærkebispen i Lund som mel
leminstans mellem paven og ærkebispen af
Uppsala.
priorat: ordensprovins inden for johanniter
ordenen, dominikanerordenen eller benedik
tinerordenen.
prokurator: 1) sagfører for gejstlige domstole,
2) forvalter af et kapitels fællesformue eller indtægter.
protomartyr: den første martyr.
provinsialminister: leder af en franciskaner
provins.
provinsialprior: leder af en dominikanerpro
vins.
provision: besættelse af gejstligt embede afen
højere el. højeste instans (pavestolen).
provst: gejstlig forstander for et kapitel (dom
provst) eller for et distrikts gejstlighed (her
redsprovst) .
præbende: de indtægter og jordegods, der er
tillagt et givet kannikkedømme.
præmonstratensere: en orden, der levede
efter den skærpede Augustinerregel, stiftet af
Norbert af Xanten.
præsentationsret: ret til at foreslå en kandidat
til et gejstligt embede.
pund: 1) møntenhed = 20 skilling grot, ster-
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ling eller lybsk, 2) kornmål = 1/12 af en læst
korn.
pønitentiar: pavelig embedsmand, der uddel
te absolution i tilfælde, hvor svære forseelser
var henvist til kurien.
quasi modo geniti (sc. infantes): begyndelses
ordene til introitusbønnen 1. søndag efter
påske, dernæst betegnelse for selve denne
søndag.
quinquagesima: 7. søndag før påske,
fastelavnssøndag.
redskud: befordring af kongen eller konge
husets personer, hvilket ydes som pligt.
reminiscere (sc. miserationum tuarum, Domi
ne): begyndelsesordene til introitusbønnen 2.
søndag i fasten, dernæst betegnelse for selve
denne søndag.
rentesynd: ulovlig rentefortjeneste (modsat
den af kirken tilladte rente: se morarente).
replik: indsigelse mod indsigelse.
reservation: pavens ret til at forbeholde sig
besættelse af ledige gejstlige embeder.
residere: være bosat i stiftsstaden (om kannik
ker, som derved fik ret til andel i de uvisse
indtægter).
responsorier: korvekselsange.
retterting, kongens: kongens domstol, der på
kongens vegne forestås af rettere (iustitiarii).
riddermændsmænd el. riddermæssige mænd:
gengiver det latinske militares, mænd, der af
byrd hører til ridderstanden, men ikke har
ridderværdigheden.
rota: pavelig domstol.
sakristan: den, der i et kapitel eller kloster
havde institutionens kostbarheder under sin
bevogtning og omsorg.
salve regina: sekvens forfattet af biskop Petrus
af Compostella til ære for jomfru Maria; syn
ges efter completoriet, dagens sidste tidebøn,
sandemænd: nævninger, der skal sværge om
drab, sår, voldtægt, hærværk og markskelstri
digheder.
scabiner: et kollegium i hollandske byer med
både dømmende og administrativ myndig
hed.
sekret: højtstående persons personlige segl
(modsat ”det store segl”).
septuagesima: 9. søndag før påske.
servispenge (servitium commune): afgift til
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det pavelige kammer af bisper og højere gejst
lige i anledning af deres udnævnelse.
sexagesima: 8. søndag før påske.
simoni: handel med gejstlige embeder eller
verdslig indblanding i besættelsen heraf.
sitientes (sc. venite ad aquas): begyndelsen af
introitusbønnen lørdagen efter Lætare (s.d.),
dernæst betegnelse for selve denne lørdag,
sjælesorg (cura animarum): varetagelse af alt,
hvad der kan føre til menneskenes frelse, i et
sogn bl.a. sognepræstens modtagelse af skrif
temål og uddeling af syndsforladelse.
skat(kammer)mester: kannik, der leder et
kapitels økonomiske anliggender.
skilling: = solidus =12 penning lybsk eller 12
groter eller 12 penning sterling.
skolar: pebling, studerende.
skyldjord: gengiver det latinske terra in cen
su, jord i skyld.
skæppe: rummål, hvoraf der gik 240 på en
læst hvede, 288 på en læst byg og 480 på en
læst havre.
sone: opr. nedertysk ord, der betyder 1) for
lig, 2) traktaten om et sådant forlig.
spedalskhus: hospitaler for spedalske, sæd
vanligvis indviet til St. Jørgen og liggende
uden for byerne.
stod: en hingst med en flok hopper (ifl. Jyske
Lov ialt 12 eller flere heste).
stol, St. Peters: kirkefesten Petri ad Cathe
dram den 22. februar.
stud: navn på en fast årlig afgift (i naturalier)
til kongen.
stuf: stykke jord, bl. a. en parcel af en gård,
som ved salg eller gave er kommet på andre
hænder end selve gården.
subdelegeret: bemyndiget af en iudex delega
tus til at være dommer i hans sted.
subdiakon: den laveste af de 3 højere gejstlige
grader (subdiakon, diakon = degn, præst),
svend: gengiver det latiske famulus, der både
kan betyde (den adelige) væbner og (den
borgerlige) svend.
sysselting: ting, der afholdes i de jyske sysler,
og som ikke udøver lovgivende eller egti.
dømmende myndighed, men som dog i flere
henseender benyttedes som de øvrige ting (f.
eks. til skødning o. lign.).
sækulargejstlig: gejstlig, der ikke er under-
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kastet nogen ordensregel (modsat: regelbun
den).
tamperdag: benævnelse på 4 fastedage ved de
enkelte kirkelige kvartalers begyndelse, nem
lig onsdagen efter askeonsdag, efter pinse,
efter korsets opløftelse (14. sept.) og efter St.
Luciæ dag (13. dec.). Navnet af lat. quatuor
tempora (de fire tider).
tingsvidne: skriftlig bevidnelse om, hvad der
var foregået på tinge (almindeligt siden
begyndelsen af 14. århundrede).
toft: den til hver gård hørende indhegnede
plads med huse, have o.l. I byerne = grund
stykke.
tonsur: kronragning som kendetegn for den
gejstlige stand.
translation: højtidelig overførelse af en hel
gens relikvier.
transsumere (transsumpt): gentage (afskrive)
et ældre brev.
Traveøl: øl fra Trave, d.v.s. lybsk øl.
underkantor (succentor): kantorens under
givne, der forestår klerkenes læsning og sang
i koret under gudstjenesten.
ustunget: gengiver det i latinske vidisser
almindelige ord: non abolitas; ved at gennemstikke et brev erklærer man det for ugyldigt.
verdensgejstlig: de gejstlige, der ikke tilhørte
en munkeorden.

vesper: den gudstjeneste, der oprindelig

fandt sted efter mørkets frembrud, efterhån
den om eftermiddagsgudstjenesten.
vidisse: dokument, som indeholder afskrift af
et andet dokument og dokumentsudstedernes
erklæring om, at de har set (på latin: vidisse)
det pågældende dokument, samt deres udta
lelse om samme dokuments tilforladelighed.
vigilier: de gudstjenester, der fandt sted om
natten før en festdag.
vikar: 1) stedfortræder i et gejstligt embede;
2) evig vikar: vikar, der beklædte et fast embe
de i en domkirke, alterpræst.
viming: værdien af det inventar eller den
besætning, der er anbragt på en ejendom, og
som skal tilsvares ved fratrædelsen.
visitatorer: munke, som udsendes fra de
enkelte ordeners og ordensgrenes hoved
klostre for at visitere klostrene i ordenspro
vinserne.
vrag(ret): (kongens) ret til det på kysten ind
drevne vrag.
væbner: (armiger, a wapn) adelsmand, der
ikke har opnået ridderværdigheden.
ærkedegn: indehaver af en af de højere gejst
lige værdigheder i et domkapitel.
ærkepræst (archipresbyter): overordnet
præst, der oprindelig på bispens vegne skulle
føre tilsyn med sognepræsterne i stiftet.
årtid: årlig sjælemesse.

