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Siden Suhm 1782 udgav Valdemars jordebog i 7de tome af Scriptores rerum 

Danicarum, har den været genstand for forskellige opfattelser, der måtte forblive 

uklare, så længe man ikke havde andet end denne i flere retninger vildledende 

u d g a v e  a t  h o l d e  s i g  t i l .  D e t  v a r  d e r f o r  e n  g o d  g e r n i n g ,  d a  p r o f e s s o r  P .  G .  T h o r s e n  

1866 lod 3 fotolithografiske afbildninger udføre deraf, hvorved kendskabet til hånd

s k r i f t e t s  n a t u r  b l e v  u d b r e d t  i  e n  v i d e r e  k r e d s ,  e f t e r a t  b i b l i o t h e k a r  K l  e m  m i n  g  i  

S t o k h o l m  1 8 5 1  h a v d e  f o r n y e t  i n t e r e s s e n  d e r f o r .  P r o f e s s o r  C .  P a l u d a n - M u l l e r  

foretog dernæst en undersøgelse af håndskriftet, men de forventninger, som man 

med rette måtte nære om udbyttet deraf, der udkom 1871, blev i høj grad skuffede, 

da man så den nedbrydende kritik, som det-blev gjort til genstand for. Som en 

indsigelse herimod udgives her jordebogen på ny, idet udgaven følger håndskriftet 

side for side og linie for linie, for derved at give læseren et så nøjagtigt begreb 

om dette som muligt. Den opfattelse, jeg har fået af skriftet, har jeg dels gjort 

gældende i de oplysende anmærkninger, der knyttes til en oversættelse, dels i 

indledningen, hvor jeg dog kun har givet det nødvendigste til vejledning af for

ståelsen i det hele. 

De forskellige forhold, der behandles i jordebogen, er for nylig gjorte til 

g e n s t a n d  f o r  e n  i n d h o l d s r i g  o g  g r u n d i g  u n d e r s ø g e l s e  a f  J o h a n n e s  C .  H .  R .  

Steenstrup i hans »Studier over Kong Valdemars Jordebog«, første afdeling, 

der indeholder omfattende oplysninger om landets forvaltning i det 13 årh., samlede 

fra de forskellige kildeskrifter, og i den anden afdeling vil disse bringes til an

vendelse på jordebogen, hvis fuldstændighed og pålidelighed han også hævder 

ligeoverfor Paludan-Muller, medens han afviger fra min opfattelse ved at antage 

indtægtssummerne af de enkelte herreder for skatter, medens jeg søger at hævde, 



at det er jordebogsafgifter. Da lians skrift udkom så sent, at texten og anmærk

ningerne vare rentrykte og det halve af indledningen sat, har jeg ikke kunnet 

benytte det i min indledning, der ellers flere steder vilde have fået en anden 

form, men har måttet nøjes med under korrekturen at tilføje nogle henvisninger 

til hans skrift og under »Tilføjelser og rettelser« gøre enkelte bemærkninger. 

Foruden fotolithografiet, der ligger til grund for udgaven, har jeg også 

benyttet selve håndskriftet, som jeg ved justitsråd Bruuns godhed i foråret 1872 

fik til låns fra Stokholm til afbenyttelse på det kgl. bibliothek. Men trykningen 

forsinkedes desværre, så jeg kun fik læst korrektur på det første ark derefter, 

ligesom undersøgelsen af mange enkeltheder ikke blev fuldendt, førend det blev 

sendt tilbage. Dog er der ingen anledning til at antage, at der er nogen afvigelse 

mellem fotolithografiet og håndskriftet. Endelig må jeg takke Hr. Ritmester 

P. v. Møller til Skottorp for de værdifulde oplysninger, han har ydet mig 

om de her forekommende hallandske lokaliteter. 

København i Juni 1873. 

O. Nielsen. 
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I n d l e d n i n g .  

ønt. de forskellige stykker, hvoraf nærværende udgave består, tilsammen i 
almindelighed kaldes Valdemars jordebog eller med en anden mindre rigtig benævnelse 
Danmarks skattebog (liber census Daniæ), så er det dog egenlig kun det første stykke 
(s. 1—45), der med rette kan bære dette navn, i forbindelse med de 2 følgende stykker, 
der er fortegnelse over kronens gods. Der må ved 1231 have været en trang til at 
få en nøje adskillelse mellem de ejendomme der tilhørte kongefamilien og det der fra 
gammel tid tilhørte kronen1), så at der af de kgl. ombudsmænd er foretaget en indberet
ning om disse ejendomme, der i tidens løb let kunde sammenblandes og som i mange 
tilfælde virkelig blev det, og med dette grundlag er der så udarbejdet en jordebog for 
hver af disse dele. Men man ser, at kongens jordebog, som vi her har den, ikke 
indeholder alt kongens gods, men mange steder kun en opgivelse af de større ejen
domme og i det hele kun sigter til at oplyse kongens indtægt; det er altså ikke den 
udførlige jordebog, men kun et uddrag deraf. Man har dog vedblevet i nogle år at tilføje 
de ejendomme, der kom til efter dens første affattelse, og har beholdt krongodslisten ved 
siden uden at gøre de tilsvarende rettelser i denne. Det må nu også straks påpeges, at 
vi ikke har noget selvstændigt håndskrift, men kun en afskrift, der vel er 50 år yngre, 
i en større kodex, der indeholder mange forskellige ting. Men af den måde, hvorpå 
afskriften er tagen, som det vil ses af nærværende udgave, der følger håndskriftet side 
for side og linie for linie, kan man se, at den nøjagtig må have fulgt originalen, da 
en almindelig afskrift vilde have leveret sammenhængende stykker og ikke disse mange 
åbne mellemrum og enkelte enestående navne, så man deraf kan have en anelse om 

1) Også i  andre kildeskrifter omtales både kronens og kongefamiliens gods. Kronens gods bestod 
af de oprindelige almindinger, som ingen ejede, havet med de deri l isgende mindre øer og 
fiskeriet i  belterne, desuden en del jordegods, der synes at have været de gamle hovedsteder 
i  syslerne, henlagte til  den gamle hedenske gudsdyrkelse. Kongefamiliens gods bestod af det 
der gik i  arv i  kongeslægten, som i en anden slægt,  og som udvidedes ved hvad der købtes 
af dens medlemmer og ved at forbrudt gods blev kongens, ikke som siden (Kofod Anchers 
lovhistorie II.  549) kronens. Af dette var nu en stor del samlet på Valdemar Ils hånd som 
eneste mandlige ætling. Se herom Paludan -  Mullers afh. »om kong Valdemars Jordbog« 
Vidensk. selsk. skr.  5 række, hist .  og philos. afd. 4 bind. V. 180—82. 
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hvor der er rettet i originalen, udstreget eller tilføjet. Men da det er en afskrift, har 
vi ikke nogen vejledning til at afgøre, om de andre stykker er dele af det håndskrift, 
hvorefter jordebogen er afskreven, uden de indre grunde, som kan tale derfor. Dog 
bliver det sandsynligt, at de første 78 sider virkelig hører sammen, medens det følgende 
er dele af andre håndskrifter, hvilket siden nærmere skal påpeges. De første 78 sider 
ses også i håndskriftet at være afskrevne efter hinanden og har måske fra først været 
bestemte til også alene at udgøre et hele for sig, inden ejeren har fundet på at gere 
kodex større og tilføje andre ting, som havde interesse dels med hensyn til danske 
forhold, dels i anden retning. 

Uagtet navnet Valdemars jordebog kun vedkommer det første stykke og mid
delbart endel af de andre, så er dette dog den eneste benævnelse, der kan passe på 
det hele skrift, og vi har altså beholdt den her. 

Valdemars jordebog er det vigtigste kildeskrift til oplysning om Danmarks 
indre tilstand i middelaldren, og der er få skrifter, der er benyttede så meget som 
dette. Alligevel er man stadig nødsaget til at ty tilbage hertil, hvergang man søger 
at få lys i disse tiders i flere henseender mørke forhold, ti der er meget her at læse 
mellem linierne, når man ret forstår at tyde den vanskelige skrift. Ej heller trøster 
udgiveren sig til at have bragt klarhed til veje i alle punkter, men håber dog at 
have bragt fortolkningen et skridt fremad. Den interesse, som nærværende skrift har, 
går i forskellige retninger. 

Først giver det oplysninger om landets inddeling. Således fremtræder 
straks på første side sysselinddelingen, sandsynligvis på grundlag af en ældgammel 
fylkesinddeling1). Den fremtræder her kun i Jylland, men da det ikke er jordebogens 
øjemed at give underretning om landets inddeling, forbigås den i de mindre landskaber, 
Sæland, Fyn og Skåne, hvorimod den måtte medtages i Jylland til bedre vejledning 
i at finde de der opførte godser. Men andensteds fra kender vi denne inddelings 
udstrækning til de andre landsdele, således kendes Fyns 2 sysler af flere dokumenter2), 
og Sælands 3 sysler3). I Skåne og Halland vides ingen sådan inddeling at have 
funden sted, men det er dog sandsynligt i det store Skåne; i Halland hviler delingen 

' )  Man må således antage, at  det fylke, som Vendsyssel har fået navn efter,  har gået også sønden 
for Limfjorden, idet her Vandfuld herreds navn (Wændlefolkhæreth) vidner om, at Vendelboer 
også har hot her,  ligesom Vendle holdt sig længe som navn på hele landet nord for Lim
fjorden (O. Nielsen, Sysselinddelingen s.  48—49). Når Hald herred var delt  mellem Omnier 
og Åbo sysler,  tyder dette også på, at  her er sket forandring i  gamle landsgrænser ved ind
førelsen af sysselinddelingen. 

-)  Foruden de i  mit skrift  om sysselinddelingen s.  75—76 nævnte steder må her nævnes, at 
prinsesse Eleonora 1229 fik i  morgengave det halve Fyn med Svenborg, Worthburgh og Fåborg, 
halvdelen af mynten og Odense (Nordalbing. Studien I.  84—85). 

3) Den bedste opklaring af disses udstrækning er meddelt af A. D. Jørgensen i Ny kirkehist.  
Saml. V. 869 tig. Han oplyser,  at  herredernes opregning her i  jordebogen følger sysselind
delingen. idet den nævner Vester syssel først,  der ender med Ods herred, derpå Øster syssel,  
der begynder med Strø og ender med Fakse herred, og tilsidst Medelsyssel,  der begynder med 
Hammer og ender med Horns herred. 
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af Nørre og Sønder Ilalland uden tvivl på sysselinddeling; Bleking har næppe haft 
nogen, medens dog Lister var et særskilt landskab. Udenfor sysselinddelingen stod de 
frisiske Udlande som oprindelig det danske folk uvedkommende, ligesom der her også 
er spor af, at Femern, Rygen og Bornholm indtog en særlig stilling til Danmarks krone. 

Derimod har vi en vistnok aldeles fuldstændig opregning af herrederne, ti 
skønt ikke få fattes af dem der nu er til, så er disse dannede efter jordebogens tid; 
man kan derfor vistnok ikke slutte, at Møn f. e. alt da har haft 2 herreder, som det havde 
senere. Den deling af herrederne, der hed fjerding og som er så væsenlig under jydske 
lovs område, finder vi her nævnt flere steder, således s. 6 i Hindsted herred, s. 7 i 
Galten herred og s. 23 i Vinding herred1). 

At sogneinddelingen på den tid ikke har været stort forskellig fra den nu
værende, ses af stykket om Falster s. 642). Om enkelte byer og gårde, om nybygges 
opståelse på de kgl. alminninger er her ligeledes en mængde oplysninger, ligesom om 
købstæderne, hvis forhold til jordebogen omtales senere. 

Jordens vurdering er oplyst på mangfoldige steder. Mark gulds vurderingen 
er den der først træder os imøde, og det udelukkende i Jylland og Fyn. Dens storrelse 
var forskellig til de forskellige tider, hvorfor vi ved nogle steder finder opgivet hvor 
mange guld der var efter den gamle vurdering. Den var ikke fastsat ved et stats-
påbud, men var af kommunal natur3). Dens størrelse kan ikke engang opgives til
nærmelsesvis. Ligesom ^ guld var bolet, der deltes i halve bol, fjerdinger, ottinger, 
tolftinger, halve ottinger, også kommunalt og stod kun i forhold til den øvrige by. 
Bolets forhold til guld var meget forskelligt. I Sæland og Falster fremtræder en 

' )  Det er ti lfældigt at  de nævnes, og samme tilfældighed skyldes det,  at  de ikke nævnes i  andre 
landsdele, t i  Sæland havde også fjerdinger; således nævnes i  et  dokument 1135 en fjerding i 
Tybjerg herred (Thork. dipl.  1. 6).  Under jydske lovs område, hvor fjerdingsinddelingen ved
ligeholdt sin praktiske betydning med hensyn til  udnævnelsen af sandemænd, gik de fjerdingen 
til lagte ejendomligheder siden over på sogneinddelingen. Kun gives i  Sønderjylland endnu fjer
dinger i  Struksdorf herred. I  Vis, Uggel,  Husby og Nyherred hedder fjerdingen trint,  men da 
der i  Husby h. kun er 3,  i  Nyherred 2 trint,  og fra disse 2 er stykker borttagne, så vil  jeg 
være tilbøjelig ti l  at  tro at trint er det samme som treding (Wimpfen Gesch. des herzogthums 
Schleswig s.  23).  I  Elbo herred i  Nørrejylland var også tredingsdeling, t i  i  amtsregnskabet 
1668 og alle de andre opføres først landgilde, derpå officersgårde og endelig »trindingslæg«; 
under dette nævnes da:  Tavlbv tr indimrsmænd, Ullerup tr indingsmænd og Errisø tr indiDgsmænd.  
1 visse egne af Sæland har også været en tredingsinddeling, ti  i  Vordingborg lens jordebog af 1611 
(i  ministeriernes arkiv) nævnes under Hammer herred: Kastrup, Sværborg, Kjøng og Salderup 
tredinger, og under Bårse herred: Bårse, Ørslev, Kallehave, Stensby og Ballebølle tredinger. 
Den tredingsinddeling, som fandt sted på Gulland, var derimod en større inddeling, idet hver 

•  af landets 3 tredinger indbefattede 7 herreder.  Af sogne, der er delte i  fjerdinger, er f.  e.  
Dronninglund sogn, der har 5,  og Harboøre, der har 4, som tidligere dog havde andre navne 
end nu. Harboøre var et gammelt  birk og Dronninglund sogn var i  sin tid Hundslund 
klosters birk, så her er all  så vidnesbyrd om, at birker også var delte i  fjerdinger. Øsby sogn 
i  Haderslev herred var også delt  i  fjerdinger (SRD. VII,  491). Vends herred var delt  i  5 fjer
dinger (Vedel Simonsens borgruiner II.  133—36). 

v) Jfr.  Paludan-Mullers omhyggelige undersøgelse heraf i  hans oftnævnte afhandling 210—28-
3) Paludan-Muller anf.  st .  s.  247 flg. Steenstrup er af modsat mening (s.  57—58). 
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anden beregning, nemlig af ^ jord i skyld, terra in censu. Medens guld betegnede 
jordens værdi, idetmindste til en vis tid, hvilken betegnelse blev stående som forat 
påvise skatteforholdet indenfor bylaget, var ^.jord efter Pal.-Mullers opfattelse beregning 
efter udsæden, som den fandt sted til en vis tid1), medens den virkelige udsæd ofte op
gives ved siden tilligemed afgiften2). En deltes i 8 ører, 1 øre i 3 skilling eller ørtug, 
hvorfor man ofte finder benævnelsen øre jord, ørtug jord, skilling jord. Forresten gik de 
forskellige beregninger meget over i hinanden, vi se således her i jordebogen gods i 
Sæland beregnet til l|jL guld (s. 63) og ofte ellers i Jylland beregningen efter udsæd3). Bereg
ningen efter Iff. guld er vist den ældste og almindeligste, eftersom man ser den vedligeholdt 
endnu den dag idag i Angel og den eneste der tages hensyn til i stykket om leding i 
jydske lov4). I så godt som hele Sæland var et bol 8 ører jord eller 1 derimod ses 
det af jordebogen s. 64 — 71, at i Falster var bol meget forskelligt i forhold til marken5). 

Beregningen efter plove, som vi kender fra Jydske lov, fremtræder også her 
under Svansø og i den senere plovtalsliste for Sæland og Mon, ligesom også plov
penninge forekommer i et af- tillægene. 

Om afgifter af godset ser vi, at de ydedes dels i naturalier, dels i penge; 
men medens naturalydelserne kun nævnes enkelte steder, er de oftest beregnede til korn 
eller penge eller anslåede til visse nætters gæsteri. Det ser ud som her er gjort 
bestræbelse for at samle indtægterne til en enhed for den lettere oversigts skyld. Til 
oplysning om disse afgifter skal her nævnes, at mønten og kornet beregnedes på samme 
måde. 1 |L var 8 ører, 1 øre 3 ørtug eller 3 skilling, 1 ørtug eller 1 skilling var 
12 skæpper eller 12 penninge (denarer); 1 *3" korn var 2 ørtug6). Her nævnes også 
afgift efter lødig (marca puri) og det endog efter 2 vægténheder, den større og den 
mindre, hvilket må være kølnsk og troysk .'j|L, men uden at vi véd, hvilken af disse man 
kaldte den større eller den mindre. Forholdet mellem rent sølv og de prægede mønter 
kendes ikke og af jordebogen kan man ikke komme til nogen bestemt mening, ti hver 
landsdel havde sine mønter af forskellig værd, ja det er vel et spørsmål, om ikke hver 
mønt leverede forskellig blanding. 

Kongens bønder ydede selvfølgelig deres del i ledingen, hvorfor vi flere steder 
finder havnebønder (hafnæ) nævnt, ligesom der også tales om kongens skibsreder 

' )  Paludan-Muller anf.  st .  s.  238 flg. 2) I Forsing kunde i en øre jord i skyld sås 
1 øre korn (SRD. 424). Men en sådan overensstemmelse, er sjelden. 

3) Paludan-Muller s.  254 flg. og foruden de der nævnte steder,  f.  e.  Ribe oldemoder s 66: de 
terris 6 orarum seminis dimidia marcha ordei et ora auene, s.  62: terra 7 orarum annone, 
de quibus 19 marche denariorum, s.  79: in terris ad seminandum 14 ore annone, de quibus 
18 marche. 

4) Paludan-Muller anfører selv s.  240 og 244 vægtige grunde for en anden opfattelse af udtrykket 
jord i  skyld, nemlig som afgift ,  og jeg kan ikke se rettere end at dette må være det rette,  t i  
kan census betyde andet end afgift ,  skyld? Jfr.  s .  46: census in Frisia og i stykket om Falster 
under Fiskebæk, hvor der nævnes 2 bol med 2 $ korn med skyldskæppen, ti lsvarende til  de 
andre byers ^-vurdering uden nærmere betegnelse. 5) Jfr.  Paludan-Muller s.  256. 

f i) Det.  er prof.  Pal.-Mullers fortjeneste s.  235—38, at have påvist vor beregnings uafhængighed 
af den frankiske, hvor der gik 240 denarer på marken, ikke som her 2b8. 
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(navigium), det vil sige skib, hvis besætning bestod af kongens havnebønder, og hvor 
styresmanden altså var kongens embedsmand. Det er en selvfølge, at kongen ejede 
flere skibsreder end dem, som her nævnes, men det var ikke jordebogens bestemmelse at 
medtage disse, men kun tilfældig de enkelte steder til nærmere betegnelse af godsets 
beliggenhed. Foruden købstæder var der også andre der betalte afgift istedenfor leding 
forat sidde i kværsæde, og det ikke ubetydelige summer. De her nævnte må også 
have været kongens bønder, ti det må bestemt fastholdes, at der her ikke er tale om 
statsindtægter, men alene om kongens og kronens gods. 

De forpligtelser, som undersåtterne som sådanne var kongen og riget skyldige, 
bestod for bøndernes vedkommende i ydelsen af stud, inne, leding1) (og den for fri
tagelse herfor værende afgift kværsæde), det sidste købstædernes skot2). Leding bestod i 
personlig tjeneste, og den hærmand, der sad hjemme uden lovligt forfald eller ikke 
vilde udgøre leding, blev innebonde, og den landbo, der ydede under 4 ørtug sølv i afgift, 
udredede 1 ørtug sølv til kongens gård3). Innebonden ydede inne eller arbejde. At 
inne var arbejde, ses bl. a. af Erik Glippings forordning 1284 for Sæland § 12, hvor 
det hedder, at den fattige mand, der har en øre skyld i jord eller mindre, hvori han 
ikke sår eller slår, skal ikke „innæ" for den, men sår og slår lian deri, skal han 
dette. I samme konges forordning for samme år hedder det § 13: Alle „innæu og 
alle ægte skulle være som de vare inden kong Valdemars dage og så som står skrevet 
inden vor håndfæste som vi gav i Nyborg4). I denne håndfæstning fra 1282 hedder 
det § 7: At bønderne skulle ej nødes til at bygge eller bøde vore gårde, ej møller, 
ej andre ting og ej slot uden i stor nødtørfts tid, men de skulle her efter gøre som i 
kong Valdemars tid5). I Abels forordning af 1251 § 2 hedder det, at den der bort-
skøder sit gods til en anden, skal yde fuldt innæ deraf, så længe han bor derpå6). 
At inne er arbejde, må være bevist af N.M.Petersen7), ligesom ordet inna i Sk. Lov 
om en fæstebondes ydelse af A. Sunesen oversættes ved opera prestita; c. 1524 nævnes 
indhe penninge af Salling herred i Fyn8) 

Medens leding og inne således bestod i ydelse af legemligt arbejde i krig eller 
fredeligere idrætter, var stud en virkelig afgift, men en afgift af korn. Dette ses ikke 
alene af, at der 1233 tales om Ribe biskops havre, „nemlig stud og giafh", eller om 

' )  Således Sk. L. 4,  11 og Vald. Sæl. lov 3,  5, at det er hustoften, af hvilken man skal rede 
læj)ing, innæ og stuj).  At disse afgifter opr.  har været fælles for alle,  både kongens og andres 
bønder, ligesom for selvejere, ses f.  e.  af Abels priv. for Esrom kloster,  hvorved han fritager 
alle dets bønder.»a grauamine expeditionis,  innæ, stuud, opbyggelse, forbedring og befæstning 
af stæder, fæstninger og borge og for al slags »exactio« iThork. I .  185 ).  Malmø købstad fri
tages for i . ,  s . ,  1. og alle andre afg. af øvre Malmø (Rosenv. V. 80)' ,  se om disse afg. Steman 
126 flg. og nu Steenstrup s.  149—207. 

2) Jfr.  et  brev fra c.  1151: debitum iuris regii  quod rurenses quærsæt appellant,  urbani vefo 
scot et quærsæt vocant (Ribe Oldemoder s.  28, gentaget i  et  pavebrev af 1193 smstds. s.  3).  

3) J.  L. 3,  7. 12. 13. 4) Geh. Ark. Årsber.  V. s.  22 og 29. 
6) Geh. Ark. Årsber.  II.  6 8. B) smsts V. s.  10. 
7) Ann. f.  nord. Oldk. 1847. 259—60. 8) Ny D. Mag. VI. 307. 



VT 

Ribe kapitels „Mariestuth", der beregnedes i rug og havre1), luen af forordn. 1282 
§ &, at „vort stuthækorn skal udredes St. Andree dag (30 nov,) efter ethvert herreds 
(i den gi. danske oversættelse: lands) sædvane"2). I frdn. for Bara herred 1283 
§ 1 b, at bønderne ikke måtte beholde kongens „stuth" længer end til Marie renselse 
(2 feb.)3). I forordningerne for 1284, for Sæland § 7, for Skåne § 13, påbydes det, 
at stuth skal hvær bonde rede på st. Andrea? dag, hvorpå følger flere bestemmelser, 
hvorledes han skal gøre, hvis ombudsmanden ikke vil tage derimod; det hedder da 
tilsidst, at han skal lægge det ind i herredskirken, hvis der ikke er nogen kongsgård 
eller ombudsmands gård i herredet, og hvad skade det lider der, er ombudsmandens4). 
Heraf fremgår, at stud ikke var nogen pengeafgift, men en kornydelse. 

Af landgildesorter ydedes foruden korn og penge også gæs, honning, hornkvæg, 
laks, lam, ost, svin. Af møller og fiskerier ejede kongen ikke få, der synes at have 
haft særlig betydning. Men for ikke at komme for meget i det enkelte med hensyn 
til skriftets indhold, ville vi her nøjes med at henvise til registret. Jfr. også Suhins 
afhandling om det danske landvæsen i Samlede Skrifter IX. 248—85, indledningen til 
udgaven i SRD. VII. 507 —17 og nu Steenstrups Studier over jordebogen. 

Efter disse almindelige bemærkninger går vi over til at undersøge, hvorledes 
hvert enkelt stykke må forstås, og betragte de tilsyneladende modsigelser deri. 

Første stykke, der går til side 45, er en opregning af kong Valdemars ind
tægter af sit jordegods og med en delvis nævnelse af dette fordelt på landskaber, sysler 
og herreder; umiddelbart herefter følger krongodslisten, en fortegnelse over de ejen
domme, der alene tilhørte kongedømmet som sådant; disse 2 lister er så nøje forbundne, 
at de må betragtes under ét. Det gods, der nævnes i første stykke, ses at være 
hovedgårde og tildels det derunder hørende bøndergods, medens ellers de mindre og 
spredte ejendomme ikke nævnes. Dette er grunden til, at der ved mange herreder 
alene findes en afgift uden nogen opgivelse af, hvoraf denne tages. Hvis det var 
almindelige skatter der ydes af hvert herred, vilde denne omstændighed rigtignok i høj 
grad bringe jordebogens fuldstændighed i tvivl, da der er mange herreder, ved hvilke 
ingen indtægt nævnes. 

Til afgørelsen af om det er skatter eller ikke giver selve jordebogen os 2 
vigtige bidrag. Det første er den sælandske plovtalsliste s. 82, Ved at sammenligne 
denne med indtægterne i den egenlige jordebog ses, at 

Valborg herred yder 5 % sølv og har 258 plove. 
Bjæverskov herred — 7 - rent sølv — 228 — 
Merløse herred — 10 - sølv — 505 — 
Tudse herred — 12 - og mere — 243 — 
Horns herred — 20 - — 249 — 

' )  Ribe Oldemoder s.  22. 87. 100. 
3) Geh. Ark. Årsber.  V. 19. 

2) smstds 26. Geh. Ark. Årsber.  II.  6.  8.  
J) smstds V. 21. 25. 



vir 

Ods og Skipping h. yder 30 |L rent solv og bar 472 plove. 
Ølstykke herred — 40 - sølv — 201^ — 
Løve herred — 40 - — 336 — 
Strø herred — 100 - rent sølv — 556 — 

Det vil heraf ses, at der ikke kan være det mindste sammenhæng mellem de 
opgivne indtægter og tallet på plovene, som Valdemar selv lagde til grund for sine 
ny skattepålæg, plovpengene. At enkelte herreder nogenlunde stemmer overens, som 
Valborg med 5 og Merløse med 10 ty, må anses for en ren tilfældighed, idet vi 
f. e. finder, at Ølstykke med 40 ty sølv kun havde 201^ plov, medens Merløse med 
10 ty sølv havde 505 plove, ligesom Bjæverskov med 7 ty rent sølv havde ^ af Strø 
herreds plovtal, medens dette sidste havde 100 ty. rent sølv. 

Det andet bevis har vi i Hallandslisten s. 55 — 58, af hvilken det ses, at 
Viskerdal med et tal af 513 bønder ydede 40 ty sølv. 
Halmstad herred — — 726 — — 50 - — 
Tønnersjø — — — 1020 — — 40 - — 
Favrås — — — 1326 — —• 60 - — 
Himle — — — 1500 — — 80 - — 
Fjære — — — 1711 — — 80 - — 

At her ej heller er noget forhold, ses ved at sammenligne Viskerdal med 
Tønnersjø herred. 

Når det tilmed ved Sønderlyng herred hedder: 8 ty rent sølv med Fusing, 
ved Malt herred: 80 ty. rent sølv med Vilslev og Jested møller, ved Ugle herred: 
20 rent sølv med Biskopstoft, ved Skovby herred: med Harrislev 40 ved Ars 
herred: 2 nætters gæsteri med Agnsøtorp, ved Skøts herred 12 ty sølv foruden 
Skanør, da ses det, at her umuligt kan være tale orn almindelige skatter, ti hvorfor 
skulde det da bemærkes, at steder, der lå i herredet selv, var delagtige i dets skatter, 
da dette jo var en selvfølge, og hvorfor skulde Skanør ikke deltage deri? Endnu 
klarere fremgår det når det hedder: „Hasle herred af Århus 12 „Hjelmslev herred 
af Skandrup 30 ty rent sølv", ti på disse steder ses det tydeligt, at det er jordebogs-
afgifter her er tale om; i Hjelmslev herred ejede kongen Skandrup, og den ydede 
30 ty rent sølv; i Hasle herred ejede kongen gods i Århus, der ydede 12 ty, ellers 
havde han ingen indtægt i disse herreder. 

Da herrederne omkring København ikke opføres med nogen indtægt, ej heller 
der nævnes noget jordegods, ligger det nær at antage, at grunden dertil er, at kongen 
virkelig intet gods der ejede, når vi véd, hvad hans fader, Valdemar I, dér gav til 
biskop Absalon, hvilket sandsynligvis var alt hvad han ejede i den egn. Under Ljunits 
herred er ej heller nogen afgift eller opregning af jordegods, og der vides det bestemt, 
at Sven Grade gav alt det kgl. gods til Lunds erkesæde1). Ligeledes nævnes under 
Als kun herredernes navne, og grunden dertil må være, at kongens søstersøn, grev 

' )  SRD. VI. 624. 
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Albert af Orlamunde, har arvet alt Valdemar I's gods der, hvorfor Valdemar Sejr 
intet kunde have på denne 0; det vides nemlig, at efter grev Alberts død kom en 
stor mængde gods der til Erik Plovpenning1). På samme måde må den omstændighed 
forklares, at der aldeles intet gods findes under Låland, således at kongen 1231 ikke 
var i besiddelse af noget der. Dette land plejede at forlenes bort, såsom i det 12 årh. 
til venderfyrsten Knud Prislavsøn, men selv om godset var forlenet bort, måtte der 
dog opføres en indtægt. Derfor må man antage, at det tilhørte en af kongens nær
meste slægt, og det er vist ingen dristig slutning, at det var udlagt til den unge kong 
Valdemar, der døde samme år som jordebogen er forfattet, 28 nov. 1231. Efter hans 
død er godset kommet tilbage til kongen, og det er i den anledning, at den Lålands-
liste, der er opført s. 73 — 74, er forfattet. At den er yngre end den første del af 
jordebogen, påvises senere, ligesom den er ældre end Erik Plovpennings død, da noget 
af det deri opregnede gods tilfaldt dennes døtre i fædrenearv. 

Heraf sluttes altså, at de afgifter, der opføres under hvert herred, er af 
kongens jordegods der og at han intet ejede der, hvor der ingen afgift eller intet gods 
er nævnt. 

Af den omstændighed, at flere steder, der findes i jordebogens andet stykke 
(krongodslisten), også nævnes i dens første, kunde man slutte, at indtægterne tillige 
indbefattede dem af krongodset; og i flere af de herreder, hvor der alene opregnes en 
indtægt, men ikke tillige jordegods, findes der virkelig at have været gods der tilhørte 
kronen, men der er også mange herreder med indtægtsangivelse, f. e. Jerslev, Kjær, 
Mors, Harre h. osv., hvor der intet gods nævnes og i hvilke der efter krongodslisten 
ikke findes gods tilhørende dette. Modsat er der herreder, der nævnes uden afgift og 
gods og i hvilke der efter krongodslisten findes krongods, således på Als, i Sokkelunds 
og Smørum herreder. Det første stykke har altså intet med krongodset at gøre. Det 
første og det andet stykke er 2 af hinanden uafhængige godslister, af hvilke den første 
alene indeholder kongens, den anden kronens gods. Dette er også den eneste betragt
ningsmåde, der giver det hele nogen mening, når man ikke vil anse det for noget 
tilfældig optegnet, noget ufuldstændigt og upålideligt. Og det er der ingen grund til 
at tro; når man går i det enkelte med undersøgelserne, vil man finde, som det er vist 
i anmærkningerne, at det i første stykke opregnede gods var kong Valdemars eget, 
der gik i arv til hans børn og børnebørn, og at meget af det i senere dokumenter 
nævnes som sådant; ja at så godt som alle større ejendomme, der siden i andre kilder 
nævnes som kongelige personers fædrenearv, også findes i denne jordebog; mindre 
gårde og spredte besiddelser er, §om alt bemærket, ikke medtaget her. Det som vi 
bedst kan kontrollere i hele skriftet er det tredje stykke, ølisten, og de deri nævnte 
øers beliggenhed er der betegnet så nøjagtigt, at man skulde tro, at den kun kunde 
være grundet på vor tids bedste kort; deraf slutter vi videre, at når der er så god 
mening og nøjagtighed i én del af jordebogen, har man ingen ret til at tvivle om, at 

' )  Suhm X. 964-65. 
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de andre stykker har samme egenskaber og er indførte og afskrevne i fuldkommen 
overensstemmelse med originalen. Hvad vi ikke kan forklare, har ikke sin grund i, 
at forfatteren eller afskriveren har været skødesløs, men i at vi ikke har kilder til 
nærmere at oplyse disse forhold eller skarpsindighed nok til at gennemtrænge mørket 
og i at vi ikke har det originale håndskrift med dets rettelser og senere tilføjelser. 

Det kan imidlertid ikke nægtes, at når det samme gods virkelig nævnes i 
begge stykker, der da synes at finde en sammenblanding sted. Hertil må dog køb
stæderne ikke regnes, ti når der i krongodslisten nævnes Ålborg, Viborg, Randers, 
Århus, Odense, Roskilde med sit tilliggende, Vordingborg, Væ med sit tilliggende, 
Tommerup, Skanør, Helsingborg, Huby og Rotneby, da menes på dette sted den ved 
disse købstæder liggende kongelige borg, men i kongens jordebog i det mindste ved de 
fleste købstaden. Hvad de andre i begge lister nævnte steder angår, da var Hillerslev 
senere kongens, ikke kronens, idet den hørte med til arven efter Erik Plovpenning, og 
Vestervig mark blev afhændet af samme konge, hvorfor disse 2 bestemt vides at have 
tilhørt kongen mellem 1241 og 1250; de må således efter 1231 være gåede over fra 
krongodset til kongens private gods og altså være indførte i det første stykke efterat 
dette var færdigt; at Hillerslev står under et urigtigt herred kan også kun forklares 
af, at det er indført senere. Om Skive gælder det samme, den er sat under Nørre, 
ikke under Ilinborg herred; der har næppe da været nogen købstad her, men Skhiue-
garthæ i kongens jordebog må være det samme som Skyuæ i krongodslisten. Navnlig 
under Sadand fremtræder sådanne senere indskud tydeligere, som når det under Flakke
bjerg herred hedder: „item Karæbæc". Under Slagelse herred står: „dette er de 
jorder, der tilhører kongen", men foran, i lige linie med herredets navn, står: „I 
Ilalseby 4 ^ jord, fradraget 2 /3". Hvis Halseby nu havde været kongens, da jorde
bogen blev forfattet, måtte den nødvendig have stået mellem det andet gods. Under 
Løve herred berettes, at kongen har | af Rersø og at det andet er krongods, men i 
krongodslisten siges, at kun det halve er krongods, og altså er her sket en ombytning 
til fordel for krongodset. Derpå følger: „Ligeledes en gård kaldet Hals, omtrent 1 
guld", hvilket godt kan være indført senere. Under Ars herred siges, at deraf udredes 
2 nætters gæsteri „med Agnsøtorp", og dette kan ikke godt forklares uden som senere 
indskud, da der ikke vilde være mening i at opføre en samlet indtægt af godset i 
herredet og så fremhæve, at en ejendom deri skal regnes med. Tvivlsommere bliver 
forholdet med Kalundborg, der 1231 tilhørte Hviderne, da borgen først blev Erik 
Glippings 1262 (Suhm X. 459. 603). Derefter skulde denne altså først være indført 
på dette sted efter 1262; men vi ser, at Kristoffer I allerede har fået 18 guld i 
jord her, så her vistnok menes andre besiddelser end borgen; måske endog addre 
kongelige ejendomme. Derimod' kan der ikke ses noget med hensyn til Revsnæs, der 
står i stykket på samme måde som det andet gods. Under Tudse herred står: „12 
men det skylder mere" og i linien neden under: „Hagested"; når vi nu antager, at 
Hagested er senere indført, forstår vi det første udtryk „skylder mer", ti det er i så 
fald tilføjet, efterat Hagested er kommet til og har forøget indtægten af herredet. 
Under Ringsted herred nævnes en afgift „med Haraldsted", hvilket må forklares på 
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samme måde som ovenfor Agnsøtorp; her véd vi desuden, at Haraldsted virkelig til
hørte Kristoffer I. Under Ilalland nævnes Skønevad under Favrås og ikke under 
Årstad herred, ligesom også måden, hvorpå den fremtræder efter den samlede indtægt 
af herredet: „item Skønevad 10 sølv" peger hen på, at den er en senere tilføjelse. 
Når dette forholder sig således med de steder, vi har nævnt, må vi forklare de andre 
i overensstemmelse hermed, således, at hvad der findes i begge lister, er ved mage
skifte kommet fra kronen til kongen efter 1231. Om slige mageskifter oplyser kron
godslisten selv under Søborg og Tårnborg. 

Med hensyn til Bleking må man vel herefter opfatte forholdet således, at 
kongen her intet gods ejede 1231, hvorfor der var afsat så liden plads i håndskriftet, 
men siden er Huby, Rotneby og Lusn erhvervet fra krongodset og indført. Også 
Hven må efter 1231 være blevet kongens, ti ellers skulde den have stået under 
Rønneberg herred, medens den nu står allersidst i stykket, ti den, der har gjort de 
senere tilføjelser, har ikke været så stedkyndig, at han nøje har vidst, under hvilke 
herreder de pågældende steder har hørt, hvorfor de så ofte er opført galt, som ovenfor 
er påpeget. 

De andre steder, der nævnes i begge lister, er disse: Helgenæs, der nævnes i 
kongens jordebog som et distrikt, sideordnet herrederne; her menes kun, at kongen 
ejede noget gods her, medens Helgenæs i den anden liste er alene Helgenæs kongsgård. 
Om Søderup hedder det i Kongens jordebog, at landboerne der ydede 2 ^ solv, men 
det er utænkeligt, at en gammel by alene har været beboet af landboer, der altid må 
tænkes i forhold til en større gård, på hvis mark de bor. Da der tilmed var et 
Søderup birk, må her have været en hovedgård, og det vides også, at Søderup endnu 
var krongods 1285, hvorfor vi må forstå jordebogen således, at kronen ejede hoved
gården, medens kongen ejede nogle fæstere her. Gjelting, der nævnes blandt krongodset, 
var også krongods 1285, hvorfor vi her ikke tør slutte, at det hele er blevet kongens 
i mellemtiden. Meningen er da, at af distriktet Gjelting havde kongen efter 1231 fået så 
meget som ydede 30$. rent sølv, hvorfor der i dommen af 1285 ej heller som i kron
godslisten siges, at hele Gjelting var kronens, men kun „Gælting ultra Brotæ". Jfr. 
anm. s. 103. Kamp var ikke længer krongods 1285, så den er bleven kongens privale 
ejendom imellem 1231 og 1285. Da Kamp er senere tilføjet i kongens jordebog, er 
den sat tilsidst, så at man får indtrykket af, at den er et distrikt sideordnet herrederne, 
hvilket den ikke var. Man kunde vel også nærmest have ventet Kamp nævnt efter 
Fræslæt. På Hindsholm var skoven, Mesing og Salris krongods, men da Hindsholm 
var et større distrikt, kan der godt være plads til gods, som kongen ejede der; dog 
tyder bemærkningen s. 25 på, at herved menes hele halvøen. Under Ærø opgives, at 
kongen ejede alt gods der undtagen 2 steder, der var krongods, hvilket stemmer overens 
med krongodslistens udsagn. På Langeland var * Skrøbelev krongods og kongen ejede 
der 3 guld; her er vi i uvished, om han har fået dette af krongodset eller om 
krongodset har bestået i andet end en hovedgård. ' Af Hov tilhørte en del krongodset 
og kongen havde også kun en del deraf, så dette stemmer godt overens. 

Således er det eftervist, hvorledes de 2 lister uagtet de tilsyneladende uover
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ensstemmelser dog kan holdes ud fra hinanden, og der er vistnok ingen anden for-
klaringsmåde mulig. Dog kan jeg ikke forklare, hvorfor Tranekjær s. 36 og ikke 
s. 99 nævnes som krongods. Der er endnu 2 steder, nemlig under Færs (skulde have 
været Dapræ herred) og Ljunits herreder, hvor der står bemærkninger om noget, som 
udtrykkelig siges at være krongods. Her er nemlig beskrevet grænserne af Gårstang 
og Ørsjø. Det har formodenlig været af vigtighed at have disse grænsebestemmelser 
ved hånden, og *da de ikke kunde få plads, hvor de hørte til, har man indført dem 
her, men også disse er formodenlig tilføjede efter 1231. At der er sket tilføjelser i 
det oprindelige håndskrift, er desuden klart, som når der i krongodslisten står under 
Bleking: „alle jorder, skove og det øvrige der hører til disse, i hvis besiddelse kongen 
dengang var, fordi de ikke vare afhændede, ligeledes alt hvad han havde i Lister", 
og under Halland: „hvad (kronen) havde haft på Asen". Det er klart, at der ikke 
kan have stået således i noget oprindeligt håndskrift, da det var meningsløst at opføre 
i en liste over krongodset, som hørende til dette, noget der var afhændet. Der må 
have stået noget andet i originalen, men da de pågældende ejendomme var afhændede, 
er dette bemærket i originalen, hvorefter afskriveren har medtaget dette alligevel uden 
at bemærke det meningsløse heri. Der nævnes ej heller gods i det gamle Lister, 
hverken i kongens eller kronens jordebog, ligesom ej heller på Hallandsås, hvilket sidste 
derimod findes i den ældre Hallandsliste, der opregner både kongens og kronens gods 
i forening. Kronen har altså på disse steder 1231 ejet gods, der siden er afhændet, 
og heraf ser vi den bevægelse stadfæstet, som vi ovenfor har søgt at påvise i det 
øvrige Danmark: noget af kronens gods er afhændet til fremmede og andet overladt 
til kongen, men bemærkningen herom er snart indført i den ene, snart i den anden 
del af jordebogen, eftersom det var vedkommende belejligst. 

Når der er herreder, ved hvilke der ingen afgift nævnes, men dog opregnes 
gods, kunde denne omstændighed tyde på en skødesløshed og forglemmelse enten hos 
forfatteren eller afskriveren, men der kunde dog også være andre grunde, der lader sig 
forklare af skriftet selv. Den liste, der står efter Fyn s. 25, tager sig noget besynderlig 
ud, men ser vi nærmere på den, må den være fortegnelse over gods, som kongen er 
kommen i besiddelse af til en vis tid (der nævnes deri udtrykkelig gods, som Niels Ulvsøn 
besad). Den der har indført dette i det oprindelige håndskrift, har ikke ret vidst, 
i hvilket herred alle stederne lå, og har derfor opført alle disse steder under ét. 
Dog har han sat Hindsholm efter alle Fyns herreder på et sted, hvor den næppe vilde 
have stået, hvis den var indført fra først af; man skulde snarest vente foran Bjerge 
herred. Nyborg er indført mellem Gudme og Vinding herreder, men på en frem
trædende plads, som ikke tilkommer den, og det er formodenlig fordi den er indført 
efter 1231, at den kom til at stå således. Den oprindelige skriver vilde have fundet 
en bedre plads dertil. At den tog del med det herred, hvori den ligger, i dettes 
gæsteri er en selvfølge for den, der først sammensatte bogen. Kyæltæburgh er også 
indført på en så besynderlig plads under Sunds herred, at man ikke kan 'andet end 
bestyrkes i, at den også er indført efter 1231, og end mere fremtræder dette under 
Bjerge herred, hvor der ingen afgift er, men alene står Munkebo. Finder dette nu 
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sted ved det ene sted, ligger det nær at antage, at det også er tilfælde ved de andre 
herreder, ved hvilke ingen afgift findes, at det der opførte gods er erhvervet og indført 
efter 1231. På denne måde bliver der mening i det hele og det gådefulde håndskrifts 
gordiske knude er løst. Professor Paludan-Muller har hugget den over med sin 
kritiks skarpe sværd; om nærværende udgivers løsning er den eneste, overlades frem
tiden at bedømme. 

Med hensyn til de afgifter, der nævnes af dette gods, da njå man undre sig 
over, at disse oftest findes som en samlet sum penge eller korn eller gæsteri. Sagen 
er vistnok den, at der gaves forskellige naturalydelser overalt, som vi ser af stykket 
om Samsø og den ældre Ilallandsliste, men at disse er beregnede til gæsteri, hvor det 
lod sig gøre, ellers til penge eller korn, dels for lettere oversigts skyld over kongens 
indtægter i landets forskellige egne, dels måske fordi det kun var denne korn- eller 
pengeafgift eller dette gæsteri, som den kgl. lensmand ydede, medens han selv oppebar 
naturalydelserne. 

Med hensyn til købstæderne kunde det være påfaldende, at de nævnes blandt 
kongens gods, medens man snarest måtte vente, at de hørte under krongodset, med 
andre ord, at hvis enten kongen eller kronen havde ejendomsret til dem, måtte man 
snarest antage, at de var kronens og anlagte på dens grund. Ti man kan dog ikke 
antage, at sådanne gamle købstæder som Ålborg, Viborg, Århus, Ribe, Odense osv. 
var anlagte på kong Valdemars forfædres grund og siden var nedarvede i hans æt. 
De fleste af købstæderne nævnes tillige under krongodset, men her kan ikke menes 
andet end den kgl. borg, hvorpå udtrykket ved Roskilde, Halmstad, Væ og Helsing
borg „med sit tilliggende", tyder; dermed menes en hovedgård med dens tilhørende 
bøndergods, og derved kan ikke forstås byen, navnlig ikke en stad som Roskilde. Det 
er ej heller alle de her nævnte købsta;der, der findes i krongodslisten, og da navnlig 
ikke Ribe, hvis borg dog allerede synes at være anlagt under kong Niels, men den 
har alene tilhørt kongen. Det er ikke alle daværende købstæder, der nævnes i kongens 
jordebog, således ikke Varde, Lemvig, Nestved, København; men det vides bestemt, at de 
2 sidste tilhørte gejstligheden, hvorfor de ikke omtales. Vi må antage efter hele jorde
bogens natur, at det kun er de købstæder der nævnes, i hvilke kongen havde ejen
domme. De afgifter, der nævnes, er nemlig disse: „exactio", frikøbelse for leding, 
mynten og told. Under Viborg omtales, at hr. Vogn yder af sine „exactiones" 214 
penninge; af Århus 12 i leding foruden „exactio-'; Ribe 200 !j£. penninge „pro ex-
actione"; Åbenrå rug, havre og penge foruden told og „exactio"; Odense 30 ^ rent 
sølv „de exactione1*. I følgende byer nævnes exactio ikke udtrykkelig: Ålborg „af 
møllen og byen 24 |L sølv, Randers „20 ^ rent sølv11, Horsens „2 nætters gæsteri*', 
Kolding „80 |L rent sølv". Under Vordingborg nævnes forskellige særlig omtalte af
gifter, i alt 24 sølv, nemlig ølpenge, torveørtug, indgifte mænd og stud. 

Exactio opfattes oftest som sagefald og derefter skulde exactor betyde den, 
der opkrarvede sagefaldet, men dette ord har en videre betydning og svarer til lensmand, 
den, der oppebar alle de kgl. indtægter. Således står „exactores nostri" i breve fra 
1242 til 1273 i slutningsformularen netop på samme måde som ellers officiales nostri 



XIII 

eller advocati1). Exactio betyder foruden sagefald (f. e. det kgl. pantebrev af 1253, 
hvorved Haraldsted og Yordburgh pantsattes „cum exactione in Jarløfheræth"2), „ex
actio Helligbrøde" SRD. VIII. 222. 234) også skat (exactio regia qvæ precaria major 
vocatur" 13533)) og ligefrem afgift af jordegods -eller den samling af jordegods, der 
stod under samme hovedgård (i Roskilde biskops jordebog4) er således alt godset delt 
i „exactiones"). Ved de byer, hvor „exactio" ellers ikke udtrykkelig nævnes, under
forstås det således, og på den måde er de 24 sølv af Ålborg den samme art afgift 
som de 200 penninge af Ribe „pro exactione"5). 

Frikøbeisen for leding og tolden skulde derimod ikke synes at have noget 
med kongens private besiddelse at gøre; dog er det mere end et tilfælde, at leding 
nævnes ved næsten alle de købstæder, hvor kongen havde ejendomme, ti ved Ålborg 
må dette forstås under „expensa" og Haderslev og Åbenrå underforstås hver under sit 
herred; under Kolding nævnes kun 1 afgift, men dette er formodenlig alene af kongens 
borg der, hvis der overhoved har været nogen købstad på den tid. Ved Odense 
menes leding ved de 20 ^ rent sølv „af selve staden". Derimod nævnes en mængde 
købstæder aldeles ikke, som f. e. Varde, Lemvig, Vejle, der dog vitterlig var til på 
den tid, og grunden dertil må være, at kongen intet gods her ejede, og som en følge 
deraf hørte hverken leding eller nogen anden afgift til kongens private indtægt. Mid-
soinmersgælden, der nævnes somme steder, var vist egenlig en afgift til jorddrotten, og 
mynten var en rent privat rettighed, som kongen kunde overdrage til hvem han vilde. 
Told synes også at være et rent privat pålæg. 

Den første liste er således en fortegnelse over kong Valdemars indtægter af 
hans private ejendomme med senere tilføjelser, der dog næppe er senere end Erik 
Plovpenning død, da vi véd, at endel af det her nævnte gods tilfaldt hans døtre. 
Den anden liste er over krongodset, som det var 1231 og med enkelte rettelser i, 
men uden at man har vedblev.et at gøre disse så længe her som i kongens jordebog. 

En anden optegnelse, man har om kong Valdemars rigdomme eller daglige 
indtægter og udbyttet af sagefaldet, meddeles af Hvitfeld s. 187 efter en „bulle", der 
havde tilhørt Pir. Klavs Bilde. Den er også meddelt i SRD. II. 528, afskreven i 
samlinger af A. S. Vedel og Petrus Olai. Denne er åbenbart af en anden natur end 
nærværende jordebog, og ikke nogen kodex, men kun en rulle (hvilket må være det 
rette og ikke bulle); optegnelserne deri synes at have omfattet alle kongens indtægter 
både af jordegods, sagefald og skatter; den kaldes også Danmarks riges register (re-
gistrum regni Daciæ)6). 

' )  Sml. f.  e.  Ribe Oldemoder s.  29 og 30 med s.  9,  24 og s.  23 og 32. 
-) Meklenb. Urk. II.  44-45. 3) SRD. I.  308. Jfr.  SRD. 1. 307. 309. III.  187. 
4) SRD. VII.  1—152. Roskilde biskop giver Ebbe Jakobsen 1376—77 kvittering »pro exactione 

sua Gøstorp (Arn. Magn. dipl.  fase. XXI. 31. 32).  
s) Når der siges i  selve jordebogen, at Jerrestad herred yder 4 nætters gæsteri eller 80 rent 

sølv 'de exactione«, da kan exactio umulig her være sagefald, da dette ikke kunde omsættes 
ti l  en vis årlig afgift .  SRD II.  528. VII,  511. Hvitfeld 112. Rørdam, historie
skrivningen s.  123. Rørdams monumenta I.  263. 266. 
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Tredje stykke er en fortegnelse over øerne med angivelse af hvilke dyr der 
findes der, eller som ved Saltholm, at der findes kalksten, eller ved Børringe og Bosjø, 
at de er klostre. Ved endel af disse står desuden hus, hvilket her betyder en borg, 
et tårn eller anden befæstning. Man vil vist endnu på de fleste af disse øer finde 
spor af borgpladser, ligesom den på Sprogø er bekendt1). Dette stykke må opfattes 
som sluttende sig til stykket om konunglef. Oprindelig ubeboede øer måtte tilhøre 
kronen og vedblive i samme forhold dertil efter deres beboelse1, idet bønderne blev 
kronens vordnede. De øer, der omtales i krongodslisten, nemlig Fænø, Hven og de 
mange omkring Bleking, findes også i denne liste og er formodenlig kun optagne på 
den første ved uagtsomhed. Når så store øer som Morsø, der allerede da havde 2 
herreder, medtages, så ser det nok noget underligt ud, om den helt var kronens, tilmed 
da der i kongens jordebog opgives gods der, som kongen ejede; ligeledes Samsø, hvoraf 
kongen havde betydelig indtægt, eller Amager, af hvilken i det mindste en stor del 
da og senere den hele tilhørte Roskilde bispestol. Men hertil må svares, at der på 
Samsø 1253 både tales om kongens familieejendom og kronens gods (se s. 97, anm. 
10)2), at Amager (hvor kongens „hus" Borgby, siden Tårnby) med København længe 
udgjorde et tvistens æble mellem kongen og Roskilde biskop, der allerede under Erik 
Plovpenning fremkaldte et voldsomt brud, hvorfor den fra kronens standpunkt med 
rette kunde optages i denne liste; heraf følger da, at kronen ikke ejede alle øer helt, 
men af nogle kun en del, til andre kun en formentlig ret og til de 2 klostre dog vel 
ret over grunden, som forholdet var ved Vestervig. Denne fortegnelse udmærker sig 
forøvrigt ved sin geografiske nøjagtighed, som alt foran omtalt. Når endel øer ikke 
nævnes, da er det fordi de ikke mere var kronens8). 

Det fjerde stykke slutter sig til kongens jordebog, idet det opgiver, hvor 
meget der udkræves til 2 nætters vintergæsten. De indberetninger, der må antages 

' )  Hr. birkedommer Krabbe har således meddelt,  at  der på Fejø findes en sådan. »For omtrent 
en snes år siden har ejeren af den gård, på hvis grund den ligger,  for største delen slojfet 
jordværket,  der beskrives som indtil  11—12 alen højt over vandfladen og som omgivet på de 
3 landsider af en grav, der endnu dengang var så dyb, at  den fyldtes af havvandet,  når dette 
stod højt.  Nu ses kun en ringe forhøjning i  aflang firkant,  omgiven på landsiderne af en 
svag fordybning; forhøjningen er omtrent 28 alen lang og 20 alen bred; fradrages et par alen 
på hver side for den ved sløjfningen udspredte jord, kan jordværket før sløjfningen således 
antages at have været omtrent 24 og 16 alen. Ved sløjfningen fandtes intet andet end et i  
midten lodret slående tømmer, der efter den dybde, hvori det stod, antoges at have i  forliden 
raget højt op. Beboerne kalde stedet Barfred. I vestlig retning derfor,  omtrent midt på 
øen, lå Bommehøj og endnu vestligere nær nordvestkysten Dragbjerg, begge ligeledes ved 
menneskehånd opkastede, men for 20—30 år siden sløjfede jordværker.« 

2) »Huset« på Samsø nævnes 1287 som castrum Samsø (SRD. I.  248). 
3) De 6 øer,  der findes i kongens jordebog s.  38 og som till ige nævnes i ølisten, må være senere 

indførte på førstnævnte sted, da de ikke følger den topografiske orden under herrederne. 
Derpå tyder også, at  der ved Omø står,  hvad den »plejede« at yde, altså t 'ør den blev kongens. 
Akær nævnes kun i kongens jordebog (s.  3);  den har altså fra ældre tid været kongens. Om 
det samme finder sted med Fårø, Masnedø og Oringe (s.  36),  kan ikke afgøres. 
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at ligge til grund for disse lister og hvortil det femte stykke nærmest slutter sig, lige
som stykket om Samsø, nævnede natural- og pengeydelserne, og disse blev nu i kongens 
rentekammer omsatte til gæsteri eller en pengesum alene. 

Det er de nævnte 4 stykker, der udgør den egenlige jordebog og det der 
udtrykkelig er betegnet at være forfattet 1231. De følgende stykker er dels ældre, 
dels yngre. 

Det femte stykke om Halland må tænkes lidt ældre; det har således mere 
end der findes i jordebogen, nemlig de almindelige skatter, fortegnelse over alle skatteydere 
og skibsledingens størrelse, desuden fortegnelse over kongens og kronens gods. Afgiften 
af kongens og kronens gods tilsammen formodes at betegnes ved det, der under hvert 
herred nævnes som „summa", Således har Fjære 103 16 /$, men derfra må drages 
afgiften af Tølø, der var krongods, 20 $., altså 83 16 /3 af kongens gods, del
svarer på det nærmeste til de 80 i kongens jordebog. Viskerdal har 40 , del
svarer til kongens jordebogs opgivelse, og der findes ej heller dér krongods, hvis ind
tægt skal fradrages. Himle herred har 94$., men fradrages der de 8|. af krongodset 
Grimtuna og afgiften af Oræ, der vel nærmest lå her, fås kongens 80 let ud. 
I Favrås herred er summen 122 og desuden afgift af 80 fæstebønder, hvor rigtignok 
afgiften 8 $ af krongodset Favrås skal fradrages, men her kommer ingen overens
stemmelse med kongens 60 I Arstad herred er summen 100 $., derfra drages de 
10 af krongodset Skønevad, men her har kongens jordebog kun 50 dog har de 
omtalte skovbyer. som byggede i kronens alminding, vel også været krongods. Af 
Halmstad herred havde kongen kun indtægt af det halve, nemlig 40 hvilket ikke 
er bemærket i kongens jordebog, så her er intet sammenligningspunkt. I Tønnersjø 
herred er summen 80 men derfra må fradrages indtægten af Skovbyerne. I Høgs 
herred er summen 103 men derfra drages indtægten af byerne på Asen, der var 
krongods, 18 måske også af Laholm, 15 altså bliver 70 til kongens 60 
Sammentællingen tilsidst tager ej heller hensyn til skatterne, men siger, at kongens 
indtaster af Halland er 708 $ sølv, foruden sagefald, fiskeri og leding; denne sum er 
åbenbart alene en sammentælling af de ovennævnte summer, om den end ikke er 
aldeles nøjagtig, ti i virkeligheden er den 682 16 $; men da under Favrås herred 
bemærkes, at afgiften af Agnsjøtorp og 84 bønder ikke er medregnet, er disse dog 
måske tagne i betragtning ved sammentællingen. Den overensstemmelse, der findes 
mellem kongens jordebog og de 3 første herreder, slog således vel ikke til for de 
5 sidste, men overensstemmelsen ser dog ud som mere end en tilfældighed. 

Den følgende opgivelse af sagefaldet er naturligvis kun for det år, da ind
beretningen skede. Hvad den følgende bemærkning har at betyde, at kongen af alle 
disse ikke har uden 210 sølv og 800 laks, véd jeg ikke; men man må nærmest 
antage, at den første del af listen er forfattet medens grev Niels var greve og sand
synligvis havde det halve Halmstad herred. Da han døde 1218 el. 1219, faldt lenet 
tilbage, og derfor findes i den egenlige jordebog 1231 hele indtægten af Halland som 
kongens. Den nævnte bemærkning må va^re yngre og efter den tid da grev Niels den 
anden blev greve (om det vanskelige ved disse forhold se Paludan-Muller i Vid. Selsk. 
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skr. 5 række hist. og filos. afd. 4 b. III). Derefter sammentælles skibene og havne
bønderne, i hvilke sidste der er en fejl, idet der skal være 531 istedenfor 534. 

Stykkets alder ses også af, at der under Høgs herred opføres på Hallandsås byer, 
der i krongodslisten nævnes som afhændede. Imidlertid er dette en senere rettelse i 
listen, ti i den oprindelige fra 1231 må netop disse byer have stået, så det ses kun, 
at dette stykke om Halland er ældre end denne rettelse, der dog vist allerede er 
foretaget i løbet af få år efter 1231; det ser ganske ud som en bearbejdelse af en 
indberetning1) om alle Hallands indtægter, men som man ikke havde brug for i sin 
udførlighed i jordebogen, der kun skulde handle om godsindtægter, ikke skatter og 
sagefald. Hertil slutter sig det så ofte forekommende sjette stykke om grænserne 
mellem Halland og Sverig, der også findes i håndskrifterne af Vestgøtalagen og i flere 
håndskrifter af skånske lov2). 

Det følgende stykke s. 60 — 62 er uddrag af en grænseoverenskomst af 
1254 mellem de 3 nordiske konger om Hallands nordligste grænse. 

Ligeså lidt som de foregående stykker har nogen ligefrem forbindelse med 
Valdemars jordebog, med ligeså liden ret er det tilfældet med syvende stykke, et 
uddrag (s. 63) af Haakon Palnesons skøde til Kristoffer I på gods i Sæland; formodenlig 
er det kun et brudstykke af en større liste over noget af denne konges gods, da det 
ender med kongens 2 gårde i Broby uden nogen forbindelse med det andet. 

Det ottende stykke kaldes „beskrivelse af en vis del af Falster", men om
fatter hele øen. Dette stykke er underkastet en grundig undersøgelse af prof. Paludan-
Muller, der viser, at den opregner alle byer og deres ejermænd, hvoraf man ser, at 
på Falster var alle fæstere; at sogneinddelingen da var omtrent som nu, at vel nogle 
af byerne nu er forsvundne, men dog for en stor del er optagne i øens herregårde og 
store avlsgårde; at kun 18 nuvairende byer og gårde ikke findes i denne foruden køb
stæderne, medens måske nogle af disse dog da var skovbyer, der ikke nævnes ved 
navn. Med hensyn til tiden, da denne liste er forfattet, da bestemmes denne af, at 
2 mænd, Henrik Bovidson og Bo Hose, nævnes både her og i stykket om Falster i 
kongens jordebog, på det første sted som godsejere, på det sidste som kongens lens
mænd; men medens i hin kongens gods er mere spredt, er det i denne mere samlet 
om de 2 store gårde, Egenseborg og kongsgården i Gedesby; deraf må vi slutte, at 
beskrivelsen af Falster er ældre end jordebogen, men dog ikke meget4). Dette stykke 
ligner det om Halland deri, at heri gøres ikke forskel på kongens og kronens gods. 

' )  At det er en bearbejdelse, fremgår formentlig af den omstændighed, at Halmstad s.  57 nævnes 
under Tønnersjø og ikke under Halmstad herred. 

-)  Jordebogens afvigelser fra de svenske texter er vist begrundet i ,  at fra dansk side stil ledes 
krav, der ikke godkendtes fra svensk side; i  det mindste ligger nu flere af grænseskællene i 
Vestergøtland-. Fiere texter er udgivne i  Svensk Diplomatarium I.  nr.  16. 

3) Vid. selsk. skr.  5 række hist.  og philos. afd. 4 b. V 210—28. 
4) At Variøsæ og Vygærlef forekommer her,  men derimod i kongens jordebog Vigerløse, kan jeg 

ikke anse som noget bevis herpå, se s.  158, anm. 2. 
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Det niende stykke s. 73—74 er en liste over kongens gods i Låland. 
Men hvilken konges? I kongens jordebog findes intet gods her, skønt herrederne op
regnes, og dér kaldes Nørre herred Horselund herred, hvilket dog godt kan være 
benævnelser, der er brugte jevnsides. Nærværende godsliste må være yngre end 1231, 
da jordebogen forfattedes, og ældre end 1250, ti under konunglef nævnes Halsted, der 
også findes her, men som kongens gods, og det vides,, at Halsted før Erik Plovpennings, 
død gik over til at blive kongens private ejendom; derimod er det andet krongods, Sangs-
with, ikke på denne liste, hvoraf man kan slutte, at dens bestemmelse ikke er tillige 
at indeholde kronens gods. Den formodning er opstillet s. VIII, at dette gods har 
været henlagt til den unge kong Valdemar og altså kunde Valdemar II ikke optage 
det i sin jordebog; efter sønnens død er denne liste optaget og godset faldet tilbage 
til faderen og ved den lejlighed er vel så Halsted tilbyttet fra kronen. Hvor kronen 
har fået gods igen herfor, ses ikke, da krongodslisten ikke synes at være holdt vedlige 
med de ny tilkomne ejendomme, medens det hele bærer præg af alene at tage hensyn 
til kongernes familieejeridomme. 

S. 76 — 77 meddeles som tiende stykke beskrivelse af Femern1). Under 
konunglef opføres „hele Femern" som krongods og i den følgerække, som den tilhører 
ifølge sin beliggenhed, nemlig mellem Langeland og Rygen. Dernæst står navnet i 
kongens jordebog, men imellem Fejø og Omø, som om man skulde søge den i søen 
mellem smålandene; her er et brud på den topografiske orden, der viser, at den ikke 
tilhører jordebogens oprindelige affattelse, men her er tilsat senere; det samme er til
fældet med Frisland, Rygen og Bornholm, der både er optagne i krongodslisten og indførte 
i kongens jordebog (i krongodslisten står også: „hele Rygen"), og heraf lærer vi, at 
disse 4 erobrede lande, der ikke fra oldtiden regnedes til Danmark, indtog en tvivlsom 
stilling, idet der var tvist om beboerne var kronens eller kongens vordnede. Femerns 
erhvervelse går dog langt tilbage i tiden, som Velschov antager idetmindste til midten 
af det Ilte århundrede2). Det må også fastholdes, at Femern aldrig er henregnet til 
Vagrien og at den i middelaldren hørte under Odense bispestol. Man har antaget, at 
Femern er afstået med Vagrien 1224 og 1227 og fundet en bestyrkelse derfor i, at 
Hvitfeld beretter (s. 217), at Erik Plovpenning indtog øen 1248, men hvorledes det 
end forholder sig med Hvitfelds fortælling, så har vi dog i jordebogens opgivelse et 
bevis derimod, idet den nævner Femern så ofte og i kongens jordebog endog med en 
betydelig indtægt, ti selv om den er sat dér efter 1231 og kunde være tilføjet endog 
efter 1248, så taler krongodslisten dog tydeligt for, at den ikke da tilhørte andre end 
den danske konge. Et uimodsigeligt bevis er dog, at man har et kongeligt brev 
udstædt 1234 på Femern (datum apud Ymbriam)8), ti kongen vilde naturligvis 

' )  På latin kaldes øen både Fimbria og Imbria, det danske navn var Imbræ (s.  38, Ymbræ, s.  49).  
Den slaviske form var Fimbre, Femern, deraf Adam af Bremens fejltagelse ved at gøre Imbra 
og Fembre til  2 forskellige øer.  2) Øen Femerns statsretlige Forhold før året 1326, s.  6.  

3) Ribe Oldemoder s.  5.  Jfr.  Ravit:  die Insel Fehmarn i  Jahrbiicher fur die Landeskunde der 
Herzogthiimer IX. 369 flg.,  hvor denne forfatter også er tilbøjelig ti l  at  antage, at øen tilhørte 
Danmark efter 1224 og 1227. Jfr.  A D. Jørgensen i  hist.  t idsskr.  4 R. I.  775 — 77. 

II 
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ikke der have udstædt_ breve til fordel for andre steder i sit rige, hvis han ikke 
ejede den. 

I hvilket forhold dette stykke står til selve jordebogen, er ikke let at udrede. 
Medens indtægten hist er 500 ^ lybsk, er den her omtrent 365 ^ penninge, men da 
vi ikke kender forholdet mellem datidens ^ lybsk og ^ dansk, kan her ikke vindes 
noget udbytte, dog må det fremgå, at jordebogens indtægt er meget større1). Der 
opregnes først byerne (først de tydske, dernæst de slaviske) og deres størrelse, dernæst 
indtægterne af det kgl. gods og hvilket dette var, dernæst de af kongens mænd, der 
havde fået gods her af kongen, og endelig en anden fortegnelse over de slaviske byer, 
som vi senere ville omtale, da den er af en anden alder end den foregående. 

Summen af bol (mansi) i listen over de tydske byer er urigtig sammenlagt, ti 
medens her opgives 216, er det i virkeligheden 246 foruden 80 haker2); fejlskriften 
er opstået ved at et 1 er glemt, idet der i orig. har stået ccxlvi. Ved kongens ind
tægter er at bemærke, at der først siges, at han har 68 „mansi", og dernæst, hvor 
ejendommene opregnes, bliver der 57-| „mansi" og 60 haker. Nu var en hake vel 
mindre end en hufe, men ikke så lille, at 10^ var =60 haker, hvilket ses nedenfor; 
derfor må hakerne atter her lades ude af betragtningen. Derimod omtales ovenfor, 
at til Burg hørte 9 bol og 20 haker, hvilket også må have tilhørt kongen, da der 
står derefter: preterea håbet dominus ibidem osv., hvorved der bliver 66.1, mansi og 
i alt 80 haker. De byer kongen ejer er de samme som i den større liste og følger i 
samme orden og med det samme tal mansi, dog nævnes Blisækæntborp ikke i den 
større liste, men må antages at være glemt der, da der ikke kan menes nogen af de 
der opregnede byer. Dauidthorp nævnes sidst, fordi den kun har haker, ikke mansi. 
At det ikke kan være noget af det ovenfor nævnte gods, som kongen har overdraget 
sine mænd, ses af, at summen af deres gods er 91 hove foruden 44 haker, ti uilla 
episeopi må også forstås ved gods der er forlenet biskoppen (i Fyn?). 

Den anden liste over Slavernes byer er meget større end den første, og da 
øens oprindelige beboere var Slaver, der her som andensteds efterhaanden fortrængtes 
af Tyskere, må denne del være ældre end den første. Af byer, der i den første liste 
nævnes som tydske, er Ivopendorf, Schlagsdorf, Clausdorf, Hinrichsdorf, Staberdorf og 
Sarensdorf. Af de i den første liste over slaviske byer nævnte findes ikke i denne føl
gende: Darganthorp med 10 haker, Dænskæthorp med 20 haker, Galenthorp med 20 
haker, Gammenthorp med 10 haker og Potgardæ, og i den anden findes følgende: 
uilla Cristiani med 10, Gol med 8, Ratæmærsthorp med 18, Utæsthorp med 16 og 
uilla Sullonis med 8 haker, der ikke findes i de andre lister. Da nu af disse sidste 
kun villa Sullonis endnu kendes som Sulsdorf, må man antage, at de andre har ændret 

' )  100 år efter var 1 penninge — 10 f  lybsk (SRD. VII.  8),  og derefter bliver jordebogens 
opgivelse mere end 3 gange så stor som denne listes.  Jfr.  Steenstrup s.  242. 

2) Hake er oversættelse af det latinske uncus, der er navnet på den slaviske plov, der ifølge 
Helmold I.  14 drives af 2 okser og 1 hest,  og if.  samme forfatter I .  87 drives af 2 okser 
og 2 heste. 
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navne og at således Darganthorp er = uilla Cristiani, da de har samme tal haker, 
Gol — Golendorf, nu Galendorf, Dænskæthorp — Ratæmærsthorp, da haketallet omtrent 
passer, Gammenthorp = Utæsthorp. nu Gamendorf, medens uilla Sullonis ikke findes i de 
andre lister. Dauidthorp i den første liste mellem de tydske byer har der endnu haker, 
men nævnes ikke i denne liste, skønt hakerne dog bestemt angiver, at det var en 
oprindelig slavisk by, ej heller de 20 haker, der hørte til Burg. På den tid, da den 
anden liste forfattedes, havde disse sidste altså allerede ophørt at være slaviske. Der 
er dog den omstændighed der taler imod, at denne listes nu ikke kendte byer må 
svare til de ikke kendte i den første, at Sulsdorf har sit navn endnu, hvilket den næppe 
vilde have hvis den svarede til et andet navn i en anden liste, der er yngre. 

Hvis stykket s. 77 om kongens mænd er jevnaldrende med en af listerne, har 
vi dog nogen vejledning i disses navne, ti det kan næppe fejle, at Henricus Scærping 
er den Henricus Scherpius, der som den første af kongens mænd underskrev kongelige 
breve på møderne i Søllested 1175, i Hjulby 1180 og i Nyborg 11931); han var 
altså en af Valdemar Ps og Knud VI's mænd. Tuko Davidson er vist en af de 
Tuko'er, der nævnes s. 86 under Barvidsyssel, i det der i næst foregående broderskab 
nævnes en David; under Istedsyssel nævnes s. 87 Alfric Hidde. der kan være lig den 
hr. Hiddo, hvis sønner her nævnes blandt kongens mænd. Petrus de Kalundborg kan ikke 
være nogen anden end Peder Strangeson, der levede under Knud VI og Valdemar II, 
men dog først døde 1241. Dette stykke må altså omtrent være fra noget før år 1200, 
og den sidste liste over Slavernes byer må vel være jevnaldrende dermed, idet allerede 
der „villa Henrici" har navn efter den som kongens mand nævnte Henrik Skærping, 
medens den første, hvor Slavernes byer er færre i tal, må være yngre end denne. 
Deraf følger, at vi må antage, at den første del, der vel er fra omtrent 1231, går til 
stykket: „så mange hove", og det andet derfra er endel ældre. 

Når man nærmere betragter det ellefte stykke, indtægtslisten s. 79—81, da 
viser denne sig aldeles ikke som noget tilfældigt, som professor Pal.-Muller vil, ti der 
er fuldstændig topografisk orden i det hele, en orden, som ikke knnde fremkomme 
under en opgørelse af de indtægter, der var indløbne i skatkammeret en bestemt dag 
eller tid. Dens tid kan nærmere bestemmes, ti Scandthorp og Rold arvede Erik 
Plovpennings døtre, hvorfor listen må være fra før dennes død 1250. Endvidere 
nævnes hr. Vogns len, der også omtales i kongens jordebog. På den anden side synes 
den at være lidt yngre end 1231, da her 2 steder omtales plovpenge, hvilken afgift 
tidligst nævnes 12342) og aldeles ikke omtales i jordebogen. Med hensyn til de her 
opførte indtægter, da svarer Jellingsyssel og midsommersgælden af Helsingborg fuld
stændig til opgivelserne i kongens jordebog, men alt det andet er forskelligt derfra og 
det er ikke muligt at finde nogen overensstemmelse. Her findes både kongs- og kron
gods og Helsingør fremtræder her første gang, medens den i kongens jordebog må 
tænkes underforstået under Lyngeherred. Medens afgiften somme steder er mindre end 

1) SRD. I.  279. 280. 283. 2) Ribe Oldemoder s.  5.  
I I *  
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i jordebogen, er den andre steder fordoblet som ved Malt herred og Skandrup, men 
der er rigtignok ingensomhelst oplysninger, om her menes $. sølv eller penge. Jeg 
véd ikke, hvad man skal tænke om dette stykke uden at det måske er gods, der tænkes 
pantsat (hvilket kunde sluttes af slutningslinien: Preter Møn pro 1000 m ar cis denari-
orum), eller udlagt til en af kongens sønner; det skulde så være til Abel, om hvem man 
véd, at han arvede Svenborg, her ved en fejlskrift kaldt Kalændæburgh, men om hans 
forhold til Ribe og andre steder vides intet, så man snarere heri har en tidsbestemmelse 
for at stykket er ældre end 1241, da han fik Svenborg, og som foran vist er det 
yngre end 1234, men det er alt, hvad der kan siges herom. Jfr. under Tilføjelser. 

Dernæst er en side blank i håndskriftet og så følger s. 81 som tolfte stykke en 
fortegnelse over provinserne i Livland med angivelse af hvor mange „kilignnde" (svarer 
til det tydske gau) og plove (slaviske ,,unciu) der findes i hver. Tiden bestemmes 
af den bemærkning, at i Wegele (Waigel) har ridderne 600 plove og biskop Herman 
400, ti denne sidste, der 1224 blev biskop i Leal, overdrog ridderne samme år det halve 
af Waigel*). 

Den på samme side følgende fortegnelse over provinserne i Prøjsen har ingen 
oplysninger, der kan bestemme tiden. Om disse haves oplysninger i et skrift af 
Dr. M. Toppen: historisch-comparative Geographie von Preussen, erste Abschnitt, 
skoleprogram fra Hohenstein 1856 med et kort. Man ser deraf, at Pomizania lå 
østen for Weichsel og mod nord grænsede til det Estniske hav, Lanlania, der er fejl
skrift for Lansania, også kaldet Pogesania, lå østen derfor og gramsede mod nord til 
det Estniske hav. Østen derfor lå Ermelandia, der mod nord grænsede til det Friske 
hav. Osten derfor lå Notangia eller Natangia, der mod nord grænsede til Pregel 
(Lipz), ved hvilken det skiltes fra Samland. Østen for Notangia og Ermeland lå 
Barcia eller Barten. Peragodia kendes ikke, men har formodenlig været på grænsen 
af Barten og Nadrauen. Nadrauen lå østen for Notangen og Barten. Sønden for 
Barten og Nadrauen lå Galindo. Syllonis formodes af Dr, Toeppen at være den 
østlige del af Sudauen, men man skulde snarest vente den sydlige del deraf, som 
grænser op til Galindo, hvor der er en by Seliggen. Zudua eller Sudauen lå østen 
for Nadrauen og Galindo og vesten for Memel. Ved Littauen tænkes her vel nærmest 
på de nærmest nord for Memel liggende Karsovia og Samaiten. På den anden side 
af Inster (Lipz) lå Zambia eller Samland, den halvø, der adskiller det Kuriske og 
Friske hav, og tillige den sandrevle, der skiller det Estniske og Friske hav fra havet 
og hvis vestlige del er det gamle Witland. Scalwo eller Schalauen lå østen herfor 
på begge sider af Memel. Lammato lå nord for Schalauen, østen for den nordlige 
del af det Kuriske hav. Knrland og Semigallien hørte meget uegenlig til Prøjsen. 
Denne liste er vistnok ældre end Valdemar II's fangenskab 1223. 

Den store Estlandsliste medtages ikke her, da den ikke har kunnet udgives på 
samme måde som det øvrige håndskrift. Et facsimile af den hele findes i Antiqvitées 
Russes foruden en mindre god udgave i Bunges Urkundenbuch, og indholdet findes oftere 

' )  Bunge: Lief-,  Esth- und Kurlåndisches Urkundenbuch I.  62. 



XXI 

behandlet af estlandske forfattere, uden at man endnu er nåt til klarhed derom1); dog 
er det klart, at det tilhører Valdemar II's tid. Men her vil vi ikke nærmere gå 
ind derpå, da det ikke har nogen betydning med hensyn til opfattelsen af Valdemars 
jordebog i det hele taget. 

Fjortende stykke s. 82 er en fortegnelse over plovene i de sælandske, 
lålandske, falsterske herreder og Møn og sammentalte i 4 grupper, der giver et tal 
af noget over 2000 plove i hver. Meningen hermed må være at opstille visse skatte-
opkrævningsdistrikter og tiden må være efter c. 1234, da plovpenge ikke nævnes før2). 

Den følgende liste på s. 83 er en fortegnelse over en del købstæder i Sæland, 
i Låland og Falster, blandt hvilke Skibby og Stiftsbjergby, med en lille pengesum ved 
hver. Da København og Nestved, hvis indtægter tilfaldt gejstligheden, nævnes her, 
så kan vi her ikke vente almindelige afgifter, hvis størrelse tilmed ikke svarer til dem, 
der nævnes andre steder; således har Skibby her 20/3, men foran s. 79 40 _1/L penninge, 
Helsingør har 8 men s. 79 20 |L, Skælskør har 13 men s. 32 16 ^ rent sølv. 
Sidst nævnes Hoghakiøping, som man kunde antage for den by Høkækøping, der 
nævnes i gamle krøniker som ældre end Roskilde3), men rigtignok øde; dog må det 
ikke lades ude af betragtning, at i »Skåne findes en landsby og et sogn Høkøping i Oxie 
herred sønden for Malmø, der 1346 også skreves Høkøpinge4), og skont denne ellers 
ikke nævnes som købstad, tyder navnet derpå. Da den også nævnes sidst i denne 
forresten ikke topografisk ordnede liste, kunde det nok tyde på, at den skulde søges 
udenfor Sæland, Låland og Falster. Derved behøver denne liste ikke at være så 
gammel, som den nødvendig måtte blive, når vi mente deri at finde det sælandske 
Høgekøbing. Dog må man vel nærmest tænke sig stykket som sluttende sig til den fore
gående plovtalsliste, der alene omfatter Sæland, Låland, Falster og Møn, men i så tilfælde 
skulde Hoghakøping nærmest søges på Møn, hvor det kunde være et andet navn på 
Stege eller Borre. At plovpenge også ydedes af købstæder, ses af Ribe Oldemoder 
s. 5 og 6 i breve af 1234, 1237 og 1252. Sammentællingen er urigtig, idet her 
står 250 2 ører for 290 2 ører5). 

S. 84—88 findes det femtende stykke, der under hvert syssel i Jylland og 
under Fyn og Sæland nævner en del personer, der er forbundne ved fællesbenævnelsen 

' )  v. Pancker: der Giiterbesitz in Esthland zur Zeit der Dånenherschaft.  Reval 1853. Brevern: 
Studien zur Geschichte Liv-,  Esth- und Kurlands I.  Dorpat.  1858. C. Schirren: Beitrag zum 
Verstandniss des Liber census Daniæ i Memoires de l 'academie des sciences de St Petersbourg 
VII serie,  Tome II,  Nr. 3,  1859. 

a) Jfr.  A. D. Jørgensen i Ny kirkehist.  Saml. V. 869 flg. 
: l) se s.  170. 4) Styffe, Skand. under Unionstiden 58. 
s) Prof.  Pal.-Muller vil  (s.  202) af den omstændighed, at her nævnes Nykøbing, Nakskov, 

Stubbekøbing og Saxkøbing, der ellers ikke forekommer i jordebogen, slutte,  at  dette stykke 
er blandt de yngste i  samlingen; men at stykkerne om Falster og Låland ikke nævner køb
stæderne, kan have andre grunde end at de ikke var t i l ,  og selv den omstændighed, at 
Saxthorp nævnes, udelukker ikke, at der også samtidig var et Saxkøbing. Jfr.  også hvad 
professoren selv siger s.  207 i anledning af Lålandslisten. 
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brødre. Det ses let, at disse personer ikke har været af ringe stand, tvært imod 
findes mange, der har beklædt de højeste poster. Af biskopper nævnes således under , 
Vendsyssel Omerus, der blev biskop i Børlum efter 1177 og 1186 —1204 var biskop 
i Ribe1). Under det første Jalingsysel, der uden tvivl må læses Salingsysel, nævnes 
episcopus Ascerus, der 1191 —1208 var biskop i Viborg; episcopus Petrus Arusiensis 
er Peder Vognsen, der var biskop i Århus 1192—1207; episcopus Nicolaus cancellarius 
var biskop i Slesvig 1193—1233. Under Løver syssel nævnes episcopus Nicolaus 
Vibergensis, biskop i Viborg 1154—91. Under Sæland nævnes episcopus Petrus, der 
er Peder Sunesen, biskop i Sæland 1192 —1215, eller Peder Jakobsen, 1216—25, og 
episcopus Skielm, der var biskop i Århus 1207 —15. Ilvis biskop Niels af Viborg og 
Skælm af Århus ikke havde været med, kunde man af bisperne have sluttet, at for
tegnelsen, er gjort efter 1193 og før 1204, men man har nu 2 biskopper i Viborg, af 
hvilke den ene døde 1191, og 2 biskopper i Århus, af hvilke den ene først tiltraadte 
1207. Altså er de forskellige led i listen gjorte til forskellige tider, men dog, som 
det vil ses af de verdslige personer, i det væsenlige under Knud VI's regering, men 
dog med så sene led, at den under Vendsyssel nævnte biskop Tuui må være ham, 
der var i Ribe 1214—30. 

Et andet spørsmål er, hvad det er for en art brødre, her nævnes, om det 
er medlemmer af et broderskab eller kødelige brødre. Under Thy nævnes Pæter 
Palnisun Hwitæ, der sandsynligvis er den Petrus Palni filius, der 1177 var tilstede 
ved Knuds indsættelse til greve af Halland og 1180 ved udstædelsen af et kgl. privil. 
for Odense kloster2); ganske sikkert er han den Petrus Albi Palnonis, der 1191 — 92 
nævnes blandt de danske pilgrimme3). Hans fader er da Palle Hvide, der var en af 
Valdemar I's stormamd og underskrev 1163 tilligemed kongen stiftelsesbrevet på Tvis 
kloster4); tilligemed ham underskrev også Lagi Palle Hvids søn, og her står virkelig 
en Laghi som Peder Palnesons broder. Under Harsyssel nævnes Asgud Ebbisun og 
som hans brødre Thother, Hacun og Tuui Hirt. En Thoterus var 1177 kongens 
staller5), og det er vistnok også ham der menes, når det i kong Knuds testament. 
c. 1197 nævnes, at „Thone (læs: Thoue) frater Thother" skal have 4^. sølv6). I alle 
fald er her også en Thother, der er broder til en Tue. Den under Jalingsyssel 
(Salingsysel) nævnte biskop Peder i Århus havde virkelig brødrene Niels og Jones 
camerarius;" derimod er det mærkeligt, at hans broder biskop Skælm opføres under 
Sæland med en broder Ulv, der også kendes, og en Sven, der ikke ellers nævnes7). 
End videre nævnes Pøter Stigsun Hwitæ, Aghi og Nicles soiri brødre, og der var 
virkelig 2 sønner af Stig Hvide af samme navn som de 2 sidste8); Ago filius Stigh 

x) Den Omerus, rier blev biskop i Børlum 1219, kan her ikke vel tænkes på efter de andre 
biskoppers levetid. 2) Thorkelins dipl.  I .  45. 263, 265. 

' )  SRD. V 319. 351. En her ikke nævnt broder er vistnok den Henricus Palli ,  qvi dicitur 
Albus, der underskrev Vitskøl klosters fundats (Thorkelin I.  15).  

' )  Danske Samlinger IV. 351. 5) SRD. I.  279 R) Suhm VIII.  707. 
7) SRD IV. tab. 2 (s.  545). s) SRD. IV. tab. 2 (s.  545). 
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Albi nævnes desuden som pilgrimsfarer 1191—921). Petrus eamerarius og Suni var 
virkelige brødre og Sune Ebbesens dattersønner, Sune var marsk 11972); derimod 
kendes ikke den her nævnte Stig. Under Sæland har de 6 første samme navne som 
Sune Ebbesens sønner, dog nævnes her ikke sønnen Jakob; men her er dog det, der 
kunde tale derimod,, at Peder og Anders ikke nævnes som biskopper; i så fald må de 
være optegnede før 1192 og før c. 1194, da Andreas Sunesen blev kansler, med 
hvilken titel han ellers vilde have været nævnt. De 3 følgende kunde være Jakob 
Sunesens sønner biskop Peder Jakobsen i Roskilde, Andreas, kongens eamerarius, 
•j* 1224, medens Nigles ikke kendes og broderen Johannes ikke nævnes her. Nigles 
Absalon, Jones er Esbern Snares sønner3). Olef Glug er vel den ældre, der endnu 
levede 11704), de følgende 3, Ebbi, Ascer, Gummi, er 3 af hans sønner5), og af de 
følgende 4, Olef Inguarsun, Esbern, Aky, Hemming, kendes dog Esbern som søn af 
hans søn Esbern. 

Disse overensstemmelser ser dog ud til at være mere end tilfældige, og det 
er muligt, at der endnu kan findes mere overensstemmelse med Hviderne end der 
tindes på stamtavlerne i SRD. IV, der ikke altid er nøjagtige og pålidelige. Men 
herpå kan vi ikke indlade os her; det er nok at have godtgjort, at der er den største 
sandsynlighed for, at det er virkelige brødre, her nævnes, og virkelige slægttavler, 
af hvilke en del angår Hviderne, ti at listen væsenlig består af stormænd under 
Knud VI, ses både af de foran nævnte personer og dem man kender af de andre. 
Den under Vendsyssel nævnte Aghi Wind underskrev 1193 et kgl. gavebrev6). Den 
mider Thy nævnte Nicles Thorkilsun Beskæ, der ved en fejltagelse må være sat i 
klammer med de foranstående Pallesønner, var formodenlig den Nicolaus Thorkilli 
filius, der 1180 underskrev et kgl. gavebrev7); samme brev underskrev Nicolaus Stigh, 
der vist er den Nicgles Stigsun, der nævnes under Abosyssel. Under Himmersyssel 
nævnes Sælgren, og en mand af dette navn, der kaldes „homo regis'*, underskrev et 
kgl. skøde til Esrom kloster og Tvis klosters fundats8). Scori marscalcus er -Scozio 
marscaleus, der nævnes 1224 og 1230 9). Måske den samme Skori var blandt de 
danske pilgrimme 1191 — 9210); derimod er han na^ppe den Skorro Wagnonis, der 
nævnes 113811), der vel snarest er lig den Skorri af Daggebierch, der underskrev 
Tvis klosters« fundats12). Marsken Skore er vel den Score, som Knud VI testamenterede 
4 ^ c. 1197 og formodenlig da var i hoftjeneste, men endnu ikke marsk, hvilket Sune 
da var13). Olef Pribe er den Olaus Prybbe, der 1193 underskrev det kgl. privilegium 
for St. Knuds kloster i Odense14). Under Jellingsyssel er Esbern Haeunsun den 
Esbernus Haconis filius, der 1180 underskrev det kgl. privilegium for Odense kirke15). 

' )  SRD. V. 349. Sti? Hvide døde 1151 (SRD. II.  522). 
-)  SRD. IV. tab. 4 (s.  545). Suhm VIII.  399. 
' )  smstds tab. 4. 
7) Thork 1. 263. 265. 
") SRD. V. 341-42. 
: !) Suhm VIII.  399. 

>) smstds. 
*) D. Saml. IV. 352. 
' )  Thork. 1. 7.  
' )  Thork. 1. 285. 

3) SRD. IV. tab. 5 (s.  545). 
8) Thork. I.  285. 
s) Thork. 1. 292. Suhm IX. 596. 

1  - ')  D. Saml. IV. 351. 
>•'•) Thork. I.  263. 
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Heraf ses, at foruden biskopper og kgl. kanslere nævnes her kongelige kammermestre, 
en marsk og andre kongens mænd, så man må slutte, at det er fornemme ætter eller 
rigets bedste mænd her nævnes; foruden de nævnte nævnes 2 provster, 1 under Salling 
og 1 under Istedsyssel1). 

Skønt det hele stykkes betydning er tvivlsom, så må det dog slås fast, 
at personerne hører til landets første ætter2) og at det er virkelige brødre, her nævnes; 
at de forskellige grupper af brødre er fra forskellige tider og, som det synes, de sidste 
grupper under hvert syssel yngre end de første, hvilket især fremgår af de under 
Sæland nævnte. Dog synes det, at der oftere er forskellige familier under hvert 
syssel. Man må også lægge vægt på den omstændighed, at det her er en afskrift og 
at folk kan være førte sammen som brødre, der ikke er det, som de 2 øverste linier 
s. 88, og under Thy Nicles Thorkilsun, der urigtig er henført til Hviderne. Derfor 
kommer vi også til at stanse tvivlende under Abosyssel ved Kanutus rex, Eric, Cristo-
forus, ti vi kender vel Knud VI's broder Kristoffer, der døde 1173, men deres broder 
Erik vides ikke at have været til; dog var hans tilværelse jo en mulighed. Der kunde 
her også tænkes på Knud Magnusson, der synes at have haft en broder Kristoffer3), 
derimod næppe på Valdemar Sejrs sønner, ti dennes søn Knud var jo ikke konge, og 
disse står i første led og er altså blandt de ældste i listen4). Hvorfor brødrene står 
ordnede efter sysler og landskaber, er den gåde, det må overlades fremtiden at ud
finde; det kunde betyde fødeegn og at familiens hovedejendomme lå der, men hvorfor 
nævnes af Vognsønnerne nogle brødre under Sallingsyssel og nogle under Sæland, 
hvor deres rette hjemstavn ellers synes at have været? 1 alle fald står denne liste i 
ingensomhelst forbindelse med Valdemars jordebog. 

Idet vi nu sammenfatte hovedsummen af disse undersøgelser, må det anses 
for vist, at s, 81 — 88, deri indbefattet den her ikke meddelte Estlandsliste, er stykker, 
der ikke vedkommer Valdemars jordebog og sandsynligvis er indførte andre steder fra 
end irn det oprindelige håndskrift af denne, medens derimod de andre stykker mer 
eller mindre, om end ofte på en ikke nu forstålig måde, hører dertil og måske alle 
har hørt til den oprindelig i kongens z*entekammer opbevarede kodex. 

Da Langebek 1754 i Stokholm tog den afskrift af Valdemars jordebog, som 
Suhm 1792 udgav i 7de bind af Scriptores rerum Danicarum, vidste man ikke andet, 
end at den var et selvstændigt håndskrift. Det var derfor en værdifuld oplysning, 
bibliothekar Klemming i Stokholm gav 18515), at det håndskrift, der kaldtes således, 

' )  Flere, siden adelige slægtsnavne findes her,  som Skiælghe (0: Skel),  Thun, Vind, Kalv, Høg, 
Mund, Mus, Munk, Ræv, hvilket vel også er mere end et t i lfælde. 

2) Den Asser Kristiernson, der nævnes Under Harsyssel,  og hans brødre kunde, efter navnene 
at dømme, høre til  Sven Aggesens æt (se SRD. I.  tavlen ved s.  43).  

3) Jørgensen: Ridrag til  Nordens Historie 97—98. 
4) Når jeg tidligere (sysselinddelingen 47) har henført denne liste ti l  Abels t id,  da havde jeg 

den gang ikke undersøgt sagen fra alle sider,  men som det ses af Danske Samlinger IV. 351 
var jeg allerede 1869 kommen til  min nuværende opfattelse. 

s) Antikvarisk tidsskrift  1849—51, s.  266—70. 
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var dannet af udtagne stykker af en større kodex, der ligesom hin tilhørte det svenske 
antikvitetsarkiv, nu rigsbibliotheket. Klemming havde nemlig i mange år med sorg 
bemærket, at en gammel kodex fra det 13de årh., der var forsynet med blyants-
paginering, manglede en stor mængde blade, der dog allerede ikke fandtes, da nånd-
skriftet 1705 skænkedes til antikvitetsarkivet af J. G. Sparfvenfeldt. Han blev derfor 
behagelig overrasket, da håndskriftet af Valdemars jordebog efter mange års fraværelse 
1851 kom tilbage fra Lund og viste sig netop at indeholde de blade, der fattedes i 
hin større kodex. Disse var også paginerede med blyant, hvilket dog var gjort 
mindre tydeligt ved en senere paginering med blæk af den samme Sparfvenfeldt, der 
også havde givet dette stykke tillige med sine andre samlinger til arkivet. Klemming 
lod nu de 2 håndskrifter forene til 1 og indsatte bladene således, som den gamle 
blyantspaginering påviste. Herved måtte opfattelsen af Valdemars jordebog væsenlig 
forandres, da det nu viste sig, at den ikke var noget selvstændigt håndskrift, men var 
indført på 2 forskellige steder i et større. Sparfvenfeldt siger, at han har købt 
Valdemars jordebog i København for 12 dansk, så den allerede før 1694, som man 
kan slutte af en påtegning af ham, er udtaget; men dette må dog være sket i løbet af 
det 17de årh., da blyantspagineringen ikke kan være ældre1). Hvor han har fået det 
større håndskrift fra, opgives ikke; dog fejler man næppe i at antage, at det er den 
kodex, som Stephanius ejede fra „1221", idet dette år er trykfejl for 12313). De 
stykker, der var udtagne, adskilte sig imidlertid ved deres skønne udførelse og ved 
håndskriften i en så mærkelig grad fra det meste af det øvrige, at det kunde være 
tilgiveligt, om en mindre literær ejermand havde udtaget disse dele, der ifølge ind
holdet måtte høre sammen, især når der ingen ældre vidnesbyrd var om bladenes rette 
orden, selv om de på hans tid stod på forskellige steder i håndskriftet. Men han har 
dog været mere skarpseende end de mange lærde, der efter ham har undersøgt det. 
De 8 blade, der nu indtager håndskriftets bl. 129— 36 og udgør et læg, har nemlig 
på bagerste side et femtal, skrevet med det 13 århundredes taltegn, og når man så 
blader tilbage til den del af jordebogen, der står i begyndelsen af håndskriftet, finder 
man dennes læg betegnede med 1, 2, 3 og 4 (s. 14, 30, 46, 62). Dette er 
altså den oprindelige orden, og man ser end videre, at jordebogen har været det alier 
første der er indført i håndskriftet. Fra det femte læg fattes enhver angivelse 
af lægenes rækkefølge med undtagelse af et tal, der står inde i et af de seneste læg 
(jeg tror 22), så stykket Jucia, Estlandslisterne, plovtalslisten og broderlisten er det 
eneste af det, der vedkommer os her, som ikke har nogen sikker plads; men da disse 
stykker må være skrevne af samme mand som alle de øvrige jordebogsstykker, kan 
der næppe være spørsmål om, at de jo har indtaget den plads bagefter læg 5, som 
de her har fået. Det er dette håndskriftets opløser har set, hvorfor der er udtalt så 

' )  Når man kender den måde, som Sparfvenfeldt behandlede håndskrifter på, hvorom der skal 
være vidnesbyrd nok i rigsbibl.  i  Stokholm, ligger det nær at antage, at det er ham selv, 
der har udtaget jordebogsbladene. 

-)  Dette antages af Suhm (SRD. VII.  509), jfr.  Pal.-Muller a.  st .  257. 
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megen fordømmelse over ham1); han har taget Jucia og Estlandslisten med, hvorimod 
plovtals- og broderlisten ikke var i noget af håndsskrifterne 1706 — 61, men vides at 
være indsatte i det større håndskrift før 17832). Det er derfor sandsynligt, at han også 
har taget dem med, men at disse blade på en eller anden måde atter er udskilte af 
den ny kode?; og en tid har været hjemløse. 

Ved denne, nyeste opdagelse, at alt hvad der vedkommer jordebogen dog 
alligevel hører sammen, idet det hele er indført af samme hånd og i fortsat følge, 
får undersøgelsen et forandret udgangspunkt, idet man nu bliver fri for indtrykket af 
det tilfældige ved håndskriftets natur, der kunde vise sig i, at noget, der tilsyneladende 
hørte sammen, var indført på forskellige steder mellem aldeles uensartede stykker, 
hvilket formodenlig fra først af har været hovedgrunden til at føre Pal.-Miiller ind på 
den besynderlige mening, at hele håndskriftet er en skrivebog3). 

Da vi nu således har fundet håndskriftets begyndelse, kan vi gå over til en 
kort omtale af de andre stykker deri og følge disse i deres nuværende orden, da del
ingen anden vejledning er. Jordebogen og alt, hvad her er udgivet, foruden Estlandslisten, 
er skreven med 1 hånd (uagtet pennen nogle steder har været spidsere, hånden lidt skødes
løsere og skriften lidt mindre) og omfatter over 8 læg. Af disse læg har det første kun 
7 blade, da det første blad, der vel har været som et slags titelblad, er bortskåret; 2 — 6 
læg har 8 blade, men af det 7de er det sidste blad bortskåret, så det er muligt, at der 
har været mere om Estland; i 8de læg ender de herhen hørende optegnelser, men på 
dets 5te blads bagside, bl. 58, begynder den danske krønike, der er trykt i SRD. III. 
260—65. Bl. 65 begynder den danske kongerække, der er trykt i SRD. I. 19. 
Bl. 67—84 er en fortegnelse over provinser, erkebispe- og bispedømmer under pave
stolen. Bl. 84 b fortegnelse over kejser- og kongeriger. Bl. 85 — 90 er fortegnelse over 
paverne til Gregor IX. Bl. 91 — 97 indeholder en allegorisk fremstilling af menneskets 
affald fra gud og dets frelse. Bl. 97 — 98 indeholder nogle latinske munkevers af 
gudeligt indhold. Alt dette er med samme hånd og samme udstyrelse som jordebogen, 
men istedenfor at tiltage i udstyrelse, tager skønheden af, hvilket tilstrækkelig betegner, 
at håndskriftet ikke kan være nogen skrivebog. Bl. 98 begynder en ny hånd, der vel 
ligner den første ikke lidet, men er spidsere og ikke så skøn. Med denne hånd er 
vistnok også kalendariet foran i bogen skrevet. Den vedbliver dette læg ud og lige 
til bl. 127 og indeholder forskellige mest religiøse sager, deriblandt bl. 99 —104 nogle 
ufuldendte statuter for Benediktinerordnen, men da der er lidt åben plads bagefter, er 
det øjensynligt, at skriveren ikke for øjeblikket har kunnet fuldende stykket, men har 
håbet at opnå det i fremtiden; denne omstændighed synes at tale stærkt imod den 
påstand, at det skulde være alene en øvelse i skøn,skrivning, ti i så tilfælde vilde man 

' )  Paludan Miil ler ,  i  hans her ofte nævnte afhandling,  har derfor uret  når han mener s .  167,  
at  han med overlæg har sal  stykkerne sammen forat  frembringe forest i l l ing om en plan i  
håndskriftet. 2) Paludan-Muller a. st. 168. 

3)  Et  sted går Paludan-Muller  endog så vidt ,  at  han antager,  at  meget deraf er  afskrevet  efter  
løse sedler  (s .  211).  
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vistnok ikke lade pladsen efter stå totn, men benytte det kostbare pergament til noget 
andet. Endnu med samme hånd er rejselisten fra Ribe til Jerusalem, der er trykt 
SRD. V. 622, hvorimod en fjerde hånd umiskendelig har skrevet den på bl. 127—28 
følgende rejseliste fra Utlengi til Estland, der også er trykt i SRD. V. 622 — 23. 
Bl. 129—36 hører som nævnt til jordebogen, men bl. 137 — 51, der indeholder et 
billede af Kerub og forklaring derover, er med den 3dje hånd. Bl. 152 indeholder 
følgende uddrag af et testamente: 

. Item ecclesie Broby vnum piel. Item ecclesie Høthorp, que pauperior est in 
Fyonia, unum baldækin antiquiorem cum tribus marcis cupreis. Item ecclesie Viby 
confero unum solidum grossorum cum ii solidis sterlingorum ad pixidem. Item teneor 
soluere ad altare beate virginis x marcis denariorum cum ij cupreis, pro quibus eis 
inpignoro xiiij partes de nouo sperlakæn de serico, quout heredes mej soluere uoluerint. 
Item confero Jon unum equum, qui uocatur . Harthwick do unum pollidrum 

que famuli, qui equitant, et Slæth confero iij marcas denariorum excepto 
Keethsun, qui debet habere vii marcas uel nigrum, in quo eqnitat. Item Sunth sun 
do unam uaccam. Sacerdoti ibidem unum bouem do, dyacono unam iuuencam. Item 
ecclesie Viby do unum librum nigrum et unum missale. Item Botild Mø rebabere 
debet uaccam suam. Item teneor Botild Akys vij oras cum solido. Istud scriptum 
est de testamento domine Margarete in lecto egritudinis, dum uiuit nichil expositum 
fiet de testamento. 

Dette testament er skrevet med en hånd, som jeg vistnok tror ikke er senere 
end første halvdel af det 14de årh. og viser hen til, at håndskriftet da har været i 
Fyn, da gavebrevet omfatter gaver til kirker i den nordøstlige del af Fyn. Da et af 
stykkerne i håndskriftet omfatter statuter for Benediktinerordnen, ligger det nær at 
antage, at det har tilhørt og er blevet skrevet i St. Knuds kloster i Odense, der også 
ejede andre historiske optegnelser (SRD. II. 16—17). 

Den nærmere undersøgelse af håndskriftets forskellige dele vil være overflødig 
her, da det er vist, at jordebogsstykkerne er et hele og intet har med det øvrige at 
gøre og da en sådan beskrivelse er gjort grundig af prof. Paludan-Muller1). Og deri 
må jeg slutte mig til denne forfatter, at hele håndskriftet er indrettet således fra først 
af, idet det er linieret på samme måde helt igennem med 21 linier på siden med 

' )  Anf.  skrif t ,  s .  165—76. Imod den opfattelse,  som denne forfat ter ,  hvis skarpsindighed og 
grundige lærdom iøvrigt  er  højt  hævet over miji  dom, har gjort  gældende,  vil  jeg kun t i l lade 
mig en enkelt  bemærkning.  Det er  ganske rigtigt ,  at  der f lere steder ikke er  fuldført ,  hvad 
man vilde skrive,  således i  kalendariet ,  i  paverækken og i  bfoderl isten,  idet  dels hele ord,  
dels  mange init ialer  er  udeladte.  Meu det  ses af mange exempler,  at  når man i  middelaldren 
skrev bøger,  skrev man først  med sort  blæk og ventede med at  t i lfoje ini t ialerne og det  der 
el lers skulde males t i ls idst .  Det hændtes derfor ofte,  at  disse init ialer  aldrig kom ti l  og det  
i  meget gode håndskrif ter .  Således kan nævnes den lundske kongeliste,  hvoraf et  facsimile 
f indes i  SRD. 1.  425, hvor f lere ini t ialer  fat tes,  men den og l ignende håndskrif ter  vil  man 
dog vel  ikke gøre t i l  skrif tprøver.  
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undtagelse af paverækken og kalendariet, hvor der er mindre mellemrum mellem 
stregerne. 

Prof. Pal.-Muller fremsætter s. 176 den indvending: „Til hvis brug skulde vel 
indenlandsk og udenlandsk, kronologisk og statistisk, theologisk og historisk, sørejsen i 
Østersøen og kerubens vinger osv. være samlet på disse så ensartet behandlede blade? 
I et kancelli kunde man have brug for et kalendarium og for jordegodslister, men 
hvad skulde man der med stenene i det ny Jerusalems mure eller med en tegning af 
keruben og en vidtløftig udtydning af vingefjedrenes allegoriske betydning? I)g theo-
logiske stykker henvise bogen til et kloster, men i et sådant måtte det være ganske 
ligegyldigt, hvor mange gårde kongen ejede på Femern, eller hvor meget han havde 
købt af Hagen Palnesøn osv. Det er ubestrideligt, at der-ingen fælles interesse er i 
håndskriftets indhold; og når hertil kommer det ufærdige i de stykker, i hvis selskab 
jordebogsbladene her befinde sig, . . . det prøvende og forsøgende i flere stykker, 
i initialerne og deres behandling, afbrydelser midt i sætninger, hvor der var plads 
nok til at fuldføre dem, havde der været lagt vægt derpå" og kommer derpå til det 
resultat, „at det er hverken mer eller mindre end en skriverbog, en bog til øvelse i 
en kloster- eller domskole, hvor man uddannede kalligrafer. Tilfældigvis har man 
haft disse stykker at lade den tilkommende kancellist eller afskriver øve sig på; men 
man kunde ligeså godt have benyttet andet dertil." 

Det er allerede ovenfor bemærket, hvor liden vægt man kan tillægge det, at 
initialerne og de malede ord ikke er udførte. Det hændes end videre ofte, at uens
artede stykker er indførte i et og samme håndskrift. Men er det alligevel så uensartet, 
hvad der er skrevet heri? Først jordebogsstykkerne, der var et vigtigt bidrag til 
oplysning om landets tilstand og om kongens magt og rigdomme; dernæst en dansk 
krønike, dernæst en dansk kongeliste, dernæst oplysning om de katolske bispedømmer, 
dernæst opregning af kejserdømmer og kongeriger, dernæst paverækken. Er dette ikke 
så ensartede stykker, som man vil forlange, alt vistnok med samme hånd, selv om 
denne også har skrevet kalendariet og enkelte andre stykker; at dertil er føjet et par 
gudelige småstykker, som afskriveren også ønskede at have, forandrer ikke denne 
opfattelse. Da han var færdig tog andre hænder fat, men det kan dog ikke være et 
vidnesbyrd om, at samlingen er meningsløst anlagt, at andre har indført uensartede 
stykker deri. Det er kun den mand, vi har at holde os til, som har begyndt hånd
skriftet med at indføre jordebogen deri, de andre vedkommer os ikke. At kodex er 
afstreget fra begyndelsen af med samme redskab, beviser ikke, at indholdet er indført 
deri på samme tid; der er adskillige stykker deri, som må være endel senere. Og 
hvis det virkelig var en skrivebog, måtte man dog se en fremgang, men tvert imod, 
skriveren begynder med en udmærket fast og skøn hånd, der i mange tider må have 
været øvet; der er ikke spor af famlen deri og der er ikke spor af fremgang til noget 
endnu fuldkomnere. Tvertimod, hånden går snarere tilbage. Stykket om Estland og 
det følgende er ikke så godt udført som det første. 

Det er under disse forudsætninger, i forbindelse med den forudfattede mening, 
at jordebogen indeholder indtægterne af de kongelige skatter, at professor Paludan-
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Muller har anlagt sin kritik af jordebogen, og det er derved han er kommen til at se 
den som noget tilfældigt og mangelfuldt, hvor skriveren har medtaget hvad der stod 
på forskriften, når han havde lyst, og lod være, hvis det mere behagede ham. Som 
jeg håber foran at have vist, er der god sammenhæng i jordebogen, der er en nøjagtig 
afskrift af en original og indført som noget, bogens ejer mente at have interesse af 
selv at have for øje, og som noget, han selv forstod. 

Tiden, da den del af håndskriftet er indført, som jordebogen er en del af, 
kan ikke falde før Erik Glippings tronbestigelse, da denne konge nævnes i kongerækken; 
ti den omstændighed, at år 1254 nævnes s. 60 og at jarlen Knud Håkonsen, der døde 
1261, nævnes som endnu levende, betyder intet, da det stykke, hvori han omtales, kun 
er uddrag af et stadfæstelsesbrev fra 1254. På den anden side tilhører det ganske 
bestemt det 13 århundrede, dels ved det stungne u (h) som betegnelse for y, medens 
y så godt som overalt betegner i-lyden, dels ved oftere at bruge r for r i enden af 
et ord, dels ved tegnene å, o, æ som tilkendegivelse af lang udtale1). De ældste 
arabiske tal i dansk skrift forekommer her. Også sprogformen er det 13 århundredes, 
da konsonantsystemet er usvækket som i de ældste lovhåndskrifter; dog forekommer 
også svækkelser som æbin for æpin, Wæstærwigh (2, 45), Nigles, Aghi ved siden af 
Aky, Skodburghæreth formodenlig for Skotburgha;reth, Krybæthorp formodenlig for 
Krypæthorp, Slauløsæ for Slagløsæ, men herpå haves også exempler i lovhåndskrifterne, 
således i Vald. sæl. lov (Thorsens udgave) 2,41: myghæt, 1, 6: vithæ, uthæn2). Lyd
forbindelsen ia forekommer meget almindelig: Byauærscog (35), Biarghæreth (9), 
Lundæbyarghæreth (19) osv., men også ofte iæ: Byærghæreth (24), Kobiærgh (25), 
Hiælm (52) osv. Wimmer anser overgangen til iæ for fuldendt ikke længe efter år 
13003). Af nævneformendelsen -i er der ikke få spor, som Tuki (11), Aghi (69), 
Thyri (70), Gøti (85), Ebbi (86) osv., men denne er ellers som i lovene alminde
ligst gået over til -æ; s. 25 forekommer Ulfsyn og 31 thyngbryth, hvor man ellers 
skulde have ventet Ulfsun og thyngbrut. I det hele er sprogformen som i de ældste 
lovhåndskrifter og med hensyn til håndskriften er det samme tilfældet4). 

Påvirkning af landskabsmålene kendes ikke, hverken af jydsk eller skånsk, endelsen 
-æ eller -e findes i stednavne fra alle landsdelene5). (En undtagelse gør Harasten 
(s. 60) og nogle af navnene i uddraget af det hallandske grænseskæl, som Efyu os, 

' )  S ml.  Thorsens fortale t i l  Valdemars sæl.  lov s .  12,  t i l  Eriks sæl.  lov s .  10,  hvor håndskrif ter  
med disse ejendomligheder bestemt henvises t i l  13de årh.  

- ' )  Sml.  Lyngby, udsagnsordene i  jydske lov s .  13 og Gislasons anmeldelse i  ann.  f .  nord.  oldk.  
1862.  Wimmer navneordenes bøjning 8.  I  det  ældste danske diplom fra 1329,  der har al le 
mærker på ægthed,  forekommer:  uplader,  obnæ, men ellers hårde medlyd.  

•1) Navneordenes bøjning s. 7. 4) se fotolithografiet af det gamle håndskrift af 
Vald.  sæl.  lov og Thorsens fortale t i l  s in udgave af samme lov s .  5.  

5)  Undtagelser er  vel  Hattastath (52; ,  Hallahæreth (7),  Gæstænacka (52),  Sothathorp,  Sotathorp 
(65,  66),  og i  de stykker,  der egenlig ikke vedkommer jordebogen,  Slangathorp,  Nacascogh 
(83),  Flaccabiarhæret ,  Logahæret ,  Lungahæret ,  Faxahæret ,  Tunahæret  (82),  men her står  a  som 
ikke så sjælden el lers i  dokumenter istedenfor æ og stykket er  temlig skødesløst  nedskrevet .  
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og i det hallandske dokument fra 1254, der har nævneformmærke -r, Lithær, Thorlokair, 
Arnold svartær, Høker; ved siden af står dog Thordgrim. Vi må derfor antage for
fatteren for en øbo og afskriveren sandsynligst for en fynbo (jfr. s. XXVII). Men om vi 
tør sætte afskriftens tid til Erik Glippings eller Erik Menveds regering, kan vel næppe 
afgøres, i alle tilfælde falder tiden 1259 —1300. Som afskrift betegner håndskriftet 
sig ved enkelte skrivfejl, som Herlefhæreth, Sthorsakar (7) for Gerlefhæreth, Thorsakar, 
molendinunum (32), Bugizlauo (44) som afskriveren selv har rettet til Bulizlauo, Swen 
Tranføl og Trafner (68) for Trafnøl, Ouenthorp, Jaldænsthorp (76), hvilket han selv har 
rettet, tarbernarii (77) osv., og ved s. 79 at have glemt de 4 linier, der begynder: de 
exactione, og som så er skrevne i den anden spalte med henvisningsmærke. Et par 
steder (s. 12 og 39) har afskriveren tilføjet defectus til tegn på, at noget i originalen 
var gjort ulæseligt, ligesom han også har sat nota ved et par steder, s. 39, hvor 
bemærkningen står under galt herred og s. 50 ved Akærøs, måske forat betegne, at den 
ikke hørte til denne liste, men til kongens private gods, og selv ændret flere steder, 
der ikke kunde stå således i originalen (se s. XI). 

Med hensyn til udgivelsesmåden kan man ikke udgive dette håndskrift som andre, 
men må gengive det så ligt som muligt, forat læseren selv kan sætte sig ind i vanskelig
hederne og læse mellem linierne. Ved på den måde. det her er sket, at meddele det 
side for side og linie for linie, gives der læseren tillige lejlighed til at dømme, om 
udgiveren har truffet den rette fortolkning eller ej. Idet imidlertid forkortelserne er 
opløste, har udgaven fået et noget underligt udseende, idet linierne i håndskriftet må 
tænkes omtrent lige lange, medens de her er af forskellig længde; dette har ikke 
kunnet undgås, uagtet endel forkortelser er blevne stående, nemlig mr, dim, den, arg, 
sol', att' og attin for de forskellige former af marca, dimidius, denarius, argentum, 
solidus og attinentia. Ej heller har henvisningstegnene kunnet blive som originalens, 
navnlig ikke i stykket s. 84—88, og hele Estlandslisten har måttet udelades, da den 
ikke på denne måde har kunnet gengives ved bogtryk. 
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Anno åomini m. cc. xxxi. factum est hoc scriptum. 

Vvændlesasæl. Jn thuristhorp .ii. mr. auri et dim. 

a 

Hornshære^. .x. mr. 

£ Vvinæbiærghære^/i. .xxx. mr. 

^ BurluuhcerefA. .xx. mr. den uel tres mr siliginis. 

£ Jarlslefhær^A. .xvi. mr argenti. 

<T Kyærræhær^A. .xv. mr 

C Hwet- ,xv. mr 



(f ^ Thythæsasæl. 
KJ 

a 

Hanæhære//j. Seruicium duarum noctium. uel . xx. mr 
a 

arønone. et Næs seruicium .i. noctis. uel ,lxx. 
a a a 

mr puri ex utroq-we. uel .xxviii. mr arønone et .xvi. mr arg. 

Possessio no^ra in tymberb« mare suwt .x. atting. et unum 
a-

quodqwe naXet mr auri. Item in langwath sunt 
a 

.ix. atting et dim et ualent .ix. mr auri et dim. 
a 

Hyldæslef ualet .viii. mr auri. 

HildeslefhærefA. Seruicium duarum noctium. 

a 

C Hunbiærghære^. Seruicium .i. noctis uel . v. mr. awnone 
a 

Sundba oc sundba a . octo mr auri. 

a 

(3 Hasinghære£/j. .vi. mr. 

or a 

Refshøghære^. Seruicium .i. noctis et dim. et .iiii. mr 
a 

awnone. Jtem de claustro Wæstørwigh .xx. mr den. 
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a 

vi. mr arg cum itur m expedic«mem. 

a 

Nørræbore^A. .vi. mr arg cuwi itur in expedidønem. 
a 

Jn akær .xviii. mr auri. 

Salingsusæl. 

(T Morsø sundræhære^. 

Fyallanshcpre^. .xii. mr den. Jn truwath e£ flø. 
a 

.xxi. mr auri dim. Lognø. 
a or a 

x mr pun. Jbidem terra .xxiiii. mr auri. Jn hoghæs 
a 

C lef .ix. mr auri. 

£ Rttthingshopre^A. 

a 

([̂  Hærnburghærê . Jn brunnum ha&et Rex .xiii. mr auri. 

a 

Nørgæhæref/i. .x. mr arg. Skhiuægarthæ .xx. 
a a a 

mr arg. Cum attinewem mis ua\et .xl. mr auri. 

a 

([, HargæhæretfA. .xx. mr defi. 

1* 



cf 
Harthesusæl. 

a 

([̂  Vvændlefolkhærê A. .x, mr arønone. Engæbyærgh 
a a 

et in høghum .ix. mr auri. Jn Høldum .xii. mr auri. 
a a 

Nesium cum attinencw' suls .li. mr auri. Jtem in nesium 
a 

.xlviii. mr auri. 
or 

C Skodburghtfre/Å .xxiiii. awnone medietas siliginis. 

Jbidem håbet nicholaus slæt nauigium regis in 

quo sunt . xlii . hafnæ. 

(C Getinghære^. 

C VlburghærøfA. 

C Heingæhcere^A. 

x. mr puri de quærsæt. Jn ryztheet. 

. 1 1 1 .  mr auri. 

xvi. mr puri. 

xxvin. mr puri 

(C Bulænghære^/? 

C Hiarmæhftre^/i. 

.xx. mr puri. Jtem Hacon prind .viii. mr 

C arg 

Jn hwammæ et thrabiærgh et molendi 
a a 

nurø in hæslæ .x. mr auri et xl metre 
a 

tas mellis uel .x. mr arg. Preterea ad nauigium tenew 
or 

tur ex dim nauigw .x. or as awnone et ex dim xliiii agnos. 

a 

Hamrumhære^. .xvi. mr puri. 



tf 
yj Himbersysel. 

C Rinshære^. 
a 

Winblæsæ .ii. mr auri. 
a a 

C- Slætæhære^. Ix mr den. Skithum .x. fiathring que 
a 

ualore exeedunt .xl. mr auri. C Jtem Ykar molen 
a 

dinurø .viii. m auri ualens, Molendinurø intern petri 
or a 

ulke ualuit . iiii. mr auri s ed iam destructum est. 

Gislumhære^A .xx. m puri preter quærsæt. C Jn tysta 
a a 

the håbet åominus Rex sex mansos et valent .lx. m auri 

a 
C HornumhærefA. (C Stenwædlæ wat .ii. m auri. molen 

a a 

dinum in ofhogstorp .ii. m auri. mr arg min^s 

a 

HornøgheerefA. £ Jn waxlef dim fyathring .v. m auri. 

a a 

FlæskiumhærøfA. . lxx. m den. Trannes .ii. m arg. 
or a 

Aleburgh. De molendino et de uilla .xxiiii. m arg. 
or a 

C Jtem de ipsa uilla et de Giol .xxiiii. m arg. pro 
a 

expens/s. £ Hasseris .ix. m auri. 
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C3 Hellyumhære^/i. Beflumfiarthing . xxv. hafnæ. (J3 Jtem 
a 

lyungbu fiarthing de quersæt .xii. mr arg. 

C3 Hethænstathælwr^A. Roldæ fiarthing .xvi. hafne 
a 

et quersæt . viii. m arg. C- Terra dommi regis in rolde 
a 

vnus mansus et vnus qwadrans ualens .xxvi. m auri (C Jtem 
a 

twefthmark ualet .xiiii. m auri. 

(f 
. J Omungærsusæl. 

ti a 

f3 Lyungæhære/A nørræ. Vvibiærgh . cxx mr den pro ex 
a 

pedicione. et lxxx. mr den pro moneta. Dominus woghen 
a 

tenetwr pro exaetionibws suis .cc.xiiii. m den. 

__ a 

13 Lyungæhære^ syndræ .viii. m puri cum fusing (3 Jt em 
a 

Grafusin .iii. mansi ualentes .xxx. m auri. Jtem 
a 

vpfusing .vii. octonarij valentes . vii mr auri. 
a 

Jtem Alum . unum fiarthing .xviii. m arg. 

Mæthælsholmhære^ . xv. m puri cum wæling. Jn wæ 
a 

ling sunt .vi. mansi ualentes .xlviii. m auri. 
a 

Jbidem molendinum ualet .iii. m auri. 
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a 

d3 Othænshyllæhære//* .xvi. m puri circa pascha. 

a 

f3 Styfrigh«?reifA .xxv. m puri — de Randrøs. Et pro 
a 

solucione expedic/onis .xx. m puri. 

f3 Hallæhæretø 

C HerlefhæretfA 

tf 
^J Abosyssel. 

a 

13 Hallahcere^A. Cristiærnsthorp cum attinencm suis .lxxx. 

m auri. 
a 

U3 GaltænhærdA af Bro fiarthing .viii. mr 

13 Saghæbrokhære^/i 

a 

|3 LithæsbiarghærefA. Sthorsakar cum attinewcm suis . c. m aun. 

a a 

|3 Dy ur s æ nørræ hæreth .xl. mr puri. 
or a 

C Syndræhære^. Jn draghbu cum attinenciis suis .xliiii. m auri. 



8 

U 

^ Hælghænæs . xx. m puri 
a 

d3 Mulnæs .xx. m puri. 
a a 

([3 Samsø soluit annuatim .v. m tritici .x. m brasei 
a a 

et .iii. m ordei .xl. boues .clxxx. porcos et totidem 

oues .dccc. caseos. et tantum de butiro qwantum pertine/ 

ad dfctos caseos .dccc. stokfiske .xvi. messe alecmm. 
a 

duo fothær mellis .c. anseres .cc. gallinas .ii. m. 

(f . c ad pisces. 

Hasløghære^. De arus .xii. m de expediaone preter exac 

C, tionem. 
a 

C3 Ninggehæreitø. Withbu .lx. mr auri et ampli?« cum uillulis. 
a 

r.m. auri et ampliwsi 
' a 

d3 Hialmæslefliære^/i af Scandthorp .xxx. mr puri. 

H3 wraghælde et holte. 
a 

^lx. m auri j 

([3 GiærnæhæreZA. Smaængiæ . xv. m puri. 

C3 hwolæ et thorethorp. 

13 Haghælbiarghære^. 

([3 Framlefhærei/i. 
a 

([3 Øndælaghæ .xx. mR 



i Lofræthsasæl. 
or 

C* Harzhære^. cum . iiii. nauitms tenetwr nos transducere q?mre 
or 

in (\uaWoet hat'næ hafot .iiii. homines. 
a a 

Gylling .xii. mr auri. Sæbu .vii. mr auri. 
a 

Phynsten .iii. mr auri et dim. 

a 

(C Horæhære^. Hanstath cum attinenc?Ys suis .xxv. mr auri. 

C- Numhære^A. .xii. mr puri. 

a 

C Hattynghære^A. Seruicium .ii. noctium de horsnæs. et lx. 
a a 

mr den de expediaowe et xla mr pro moneta. 

a 

C Biargheere^. uale£ .viii. mr puri. 

C VvrazhøghæreifA ' 

(C Thystingheere^. 

C HizhærefA. — 

fuerunt seruiciuw uniws 

a 

Aluyng .xxiii. mr auri. 

nosfras quas haéemMs in 

noctis. 

preter partes 

duotm molendinis. 
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C Lyusgardhære^A. Quærsæt . xx. mr. Grønæbæc 
a a 

.v. mr auri. Jallær .xviii. mr 
or a 

auri. Thwærwith .iiii. mr auri. Ruthæ .ii. 
a or a 

mr auri. Rouægard .iiii. mr auri. Fraxing 
a a 

.iii. mr auri. Brothærthorp .iii. mr argenti. 

, Vvarwithsusæl. 
KJ 

C Hornshære^. 

quodam naui 

C Skazstathære^J .ccc. mr arg. 

Lønæburgh .v. fothær mell« 

et dim. et .xx. salmones. Jt em de 

gio dim fothær melis's et . x. salmones. 

C Moltæhære^L .lxxx. mr puri. cum .ii. molendinis 

Wilslef et Estath. 



(f 
^ J Jalyngsusæl. .c. mr den. et .x. de molendino. 

a a 

C Jalynghære^A. . xl. mr puri. Quærsætæ mæn 
a 

Tuki et frater suus .ii. mr annuatim. 

f3 Vvangshære^. 

KJ 
Almundæsasæl. 

IarlæzWre/A. 

(13 Anzstathærê A. 

C3 Almundæhære^A. 

C redditws . cxl. mr den. 

Jn gauærslund .xix. atting 
a 

et .iii. pars unitøs. singuli tres 
a 

mr argenti. 
a 

Terra circa kaldyng valet .xiii. mr auri. 
a 

•De kaldyng .lxxx. mr puri. 

De exactione dorøini tocky utæn 
a or a 

wadn .vi. mr arønone et dim. et .iiii. mr puri. 
a 

De hærslef .ii. mr awnone et dim. De bæcky et 
or a a 

iiii ecclesijs proximis .ix. mr puri et .iii. mr auene et 
a a 

dim. De scandthorp .iii. mr puri et mr auene et 
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a 

dim . De nubøl . xvi. sol. siliginis et mr puri. 

De anzstath .x. oras puri et .x. oras auene. De hyar 
a a 

thorp . dim mr puri. et dim mr auene. De harthwet. 

defecius Bramthorp. et ælmtungæ 

u 
Barwithsusæl. 

a 

Hathærslefhcpre^. .xx. mr puri preter thelonium. et tantum. 
a 

de annona. Terra ibidem .vii. mr auri 
a a 

et dim. Wilstorp . mr auri. Kyrstrop .vi. mr argn. 
a a 

Fristadh .x. mr auri. Bramthorp .ii. mr auri. Rostath. 
a 

-v. mr auri. 

a a 

C- Thyurstrophære^ .xx. mr. Kopærstath .v. mr auri. 
a 

wisænthorp . mr auri. Hæghærls. 
a 

. xiii. mr argenti. 

a a a 

C FrøshæreZA. .1. mr puri. Agthorp . mr auri. 



(S3 Gramæhære^/i. .xl. mr puri. Graam .x. mr auri. 

Jmmæthorp . dim molendinum. Holm 
a a 

uale/ .ii. mr auri. Jarlsæ .iii. mr auri. Moddæbøl. 
a 

C .iii. mr argn. 

a a 

Rafnsthorph(ere^ .xx. mr puri. et de alia parte .xxv. mr 
a 

Rafnsthorp .xii. mr auri. 
a 

De ripis .cc. mr den pro exactione et theloneo. et forban. 
a a 

Jtem pro expedicione .cxx. mr. et pro moneta .cl. mr. Jtem 
a a 

pro theloneo equorum . cccl. mr et ampliws. Jtem pro theloneo 
a a 

salis .xl. mr. Jtem de monetario .c. mr den. 

Ellæmsusæl. 
KJ a 
C HwitynghoretfA. .ccx. mr den preter mel et awnonam. 

C- Løghæhwre//*. .iij. fothær mellis. Swansthorp .xvi. 
a a 

mr auri. Jn cumled .xv. mr auri. 



Høthærshære//t. . cxx . mr 

RisæhæreM. .Ix. mr. vel .x. mr siligmw .iiii. mr aue 
or a 

ne .xxiiii. mr den exceptis theloneo 
a 

et exactione. Jtem de colonis in sudthorp .ii. mr 
a 

arg. Hæslæ et arslef .vi. mr auri et dim. 
a a 

Opnør .ii. mr auri et dim. Jn barsmark . mr auri. 

Locthorphære^ . vi. mr silige'm's. et . vi. mr auene et . x. mr 

C den 

a a 

Clyppæløfhære^A . xx. mr puri. Wiuælsbæc .ii. mr 
a 

auri . ii. mr arg min^s. Horsthorp 
a a 

houæth .xiii. mr arg et dim. Enstath .ii. mr 
a 

auri et dim mr argenti. 

a a a 

Kyærræheere^. .1. inr puri. Lecky .xii. mr auri. 
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Sundwith. mr frumenti .x. mr auene et 
or a a 

.xxiiii. mr den. Warnæs .c. mr 
or a 

auri .iiii. minws. Baghthorp mr auri. Hoc est de 
a 

biturø regis de warnæs .v. mr arønone et dim. et iii. 
a 

mr den. de arngiald. et stuth. et garcætegiald. 

et molendino et transitu maris .viii. sol. arg et 
a a a 

.ii. mr. et de sundwith .vii. mr annone et .xxii. mr 

C den 

< 
Istathesusæl. .ec. mr puri preter Slæswich et 

monetam et danwirky et ykærn 
a 

burgh. Slæsmynnæ .xx. mr puri. 

C Y\\z\xæxeth. 

C Husbuhære/Zi 

| a a 

.Ix. mr puri preter theloneum 

.) 

C Nuhære^. wyppethorp .xxxvi. mr auri. 
a 

Runætoft .vi. mr auri. Gyælting 
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a 

.xxx. mr puri. Nota. quod Røst. Grouæ. fornæs. 

Mynnæsbu. Rackæthorp. tolægarhd. fughælsnæs. 

Gyæltyng et wakærbol. omnia ista uocamws Geltyng. 

a 

.37. mr anri. 
a 

SlæshoreM .xx. mr puri. Skyræthorp totum. Tøsthorp. 
a 

fere .xxii. mr auri. Rafnækyær .xiiii. 
a a 

mr auri. et dim. Fughælwich .iiii. partern. Grøthæbol 
or a 

totum. Jn dolruth .iiii. mr auri et dim. Skiæggeruth. 
a _ a a 

.v. mr arg. Bølæ .v. mr auri. Tyarsnæs .vi. mr 
a 

auri. Jn syndræbrathorp . vi. mr auri in baxis thri 
a 

thyng. Jtem vnam mr auri in hakonis thrithyng. 
a 

Jn nutæfellæ .ii. mr auri et dim. et xvi. sol. argenti. 
a 

Jn brethæbøl .vi. mr arg. sic antiqm'tus est appreciata. 

a 

. et .viii. mr den. 
or a 

(S3 Struksthorphærê . .iiii. mr auene. Grumbu et 
a 

Thwet .vii. mr auri et dim. 

a a 

C VgglæhæretfA .xx. mr puri. Cum byscopstoft .xl. mr auri. 
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a 

C Nørrægøshcpreitø. .c. mr pun. Jn brethæstath cum attinenciis suis 
a 

. xviii. mr auri. 

a 

Syndrægøsha?re£A. Hattastath .xxx. mr auri. 

Arældslir/'re^. Danæwyrki cum eydærstath et lundæbiarglirrreM 
a 

.cxx. mr puri. et prøcurationem trium noctium 

in estate cum exercitu sicut consweuit rex in vtlandi 

am transire. Jtem prøcurationem .iij. noctium in hyeme 
a 

uel .dece. mr den. 

a 

(T. Fræzlæt. cum ykærnæburgh .c. mr puri. 

Dom?'n?/s rex håbet in ter Slæ et eydær .cccc. 

houæ et .xx. Jn Swansø .xxvi. aratra et dim. et preter 

lioc multas siluas. 

a 

Swansø .x. mr argenti. 

2 
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C Kamp. .xx. mr. 

, Vtland. 

(C Horsæbulwre^A. .lx. mr puri. 

a 

(13- BokynghrmtfA. .lx. mr puri. 

a 

Syld. .xl mr puri. 

C Føør østærlwre/A a or a 

, . liiii. mr puri. 
el wæstærlwre/Å. 

C, Bultrynglirt'ref/i. . Ixxx. mr puri. 



Vvyrikshwre^/«. .xl. mr puri. 

a 

Pylwærmhtf're/A. .lxxx. mr puri. 

Edomslif/'re/A. .cxx. mr puri. tanturø ualet et tanlvm inde datwr. 

a 

LundæbyarghrnW//. .xii. mr puri. 

Thanninglirmrf//. 

a a 

' De istis .v. liabe/ rex .1. mr puri 
a a 

GiæthninglwreM. pro wingift. et A. mr puri pro studh. 

preter apparatuw .vi. noctium qui pert i 

Holm. net ad danwyrky. 

Hæfræ. 



nus 
Jstas possessiones emit Rex waldemamv in thetmærsch 

a 

de abbate hermanno de hærseueld pro . cc. mr argfl 

in cowmuni placito. Jn Ciuængehusæ .ii. houæ. 

Jn heem . iij. houæ. Jn crembøl . iij. houæ. supra ulram 

dim mansuw. Jn uluersum .v. houæ excepto uno jardæ 

Jn melsword .ij. houæ. Jn ysmædowæ .ij. houæ et dim. 

Jn ændebytæl. et metæs .ij. houæ et dim et dim jarde. 

Jn tharnword .j. houæ et dim. Jn flede .i. houæ et 

dim. Jn læ dim houæ. Jn gardæsflyt .i. houæ. 

Jn hunsbytæl et flette .i. houæ et .i. jarde. Anno 
O O 

incarnationis dorøini . m . cc. xvij. 





Patn'monium nojtfrwm in tionia c/rca .400. mr auri secundum antiquam 

e stimac ionem. 

dV* • Feonia. Stauæbu et aghælbu cum attinencm suis . Ixxx. mr 

KJ auri. 
or a a 

C Vvændæslætlwre/A. Seruicium . iiij. noctium ue] . lxx mr arg. 

Mæthlæfar. Wordburgb uak£ .xvi. 
a 

mr auri s ecundum antiqwam estimac«øwem. Fyunnæs .xxx. 

or 

(C Bokæhæreth Seruicium .iiij. noctium. Asnæs cum attinencm 
a 

suis .xx. mr auri uale£. Syaluærstath .xxx. 
a 

mr auri uale£. 

or 

C Salænghcrre//?. Seruicium .iiij. noctium. Horn cum attinencm 
a 

Foburgh. suis ualei .xxx. mr auri. Swanæwich. 

.ij. partes. Dighærnæs. 

a 

Sundzhflpre^/i. .Ixxx. mr puri cum thosland. 

Kyælteburgh. 
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C Guthumh^re/A. Jn Guthumha?re£/i vtæn scogh sunt .xxx. 

hafnæ. de quaMhet hafnæ dim ora aue 
or  

ne. et xviii. den. £ Ouæn scogh sunt .xxiiii. haf 

næ. de qualibetf hafnæ. dim ora auene et .xviii. den. 

Jn Gysæl sunt ,x. hafnæ de quaWhet tantum ut suprø. Jn 
a  

hærmæstath dantwr . ii. ore auene et .viii. mr deri. 

(C Nuburgh. 

C Vvinnynghæretf/J 

1 o r  

J>Seruicium .iiij. noctium. 

Hyulbu ualef .ix. mr auri. Jn agnslef fyartliyng. 
or  

sunt . xxiiii. hafnæ et dim. de qualibeZ hafnæ dantw 

.ij. ore auene .ij. ore den. dim ora auene .xviii. den 

et .vi. galline. Jn coltliorp fyarthing sunt .x. hafnæ 

de qualib^. dim ora auene .xviii. den. et vi. galline. 

Jn ørbæc fyarthing sunt .viij. hafnæ. de q%ia\ihet hafnæ 

dim ora auene .xviii. den. et vi. galline. Jn Sølyng 

fyarthing sunt xvi. hafnæ. de qnalibef tantum ut supm. 
a  

Frøthorp ualei .ix. mr auri. Jbi sunt .viii. hafnæ. de quaMhet 

.ii. ore annone et .ij. ore den. dim ora auene .xviii. den 

et .vi. galline. 



Byærghære/A. Munkæbotbæ. 

Sællæbiargh cum attinenciis mis .xiii. mr auri. 

Asumhære^A. 

I 

Ia  a  
De exactione .xxx. mr puri. De ip.va 

I  a  a  a  

j ciuitate .xx. mr puri. uel .c.I. mr den. 
|  a a  

Lundæhære^A. J Lyungbu. cum attinencm suis .lx. mr auri. 

a  

SchogbuhæreÆA. cum haræslef .cccc.xl. mr den. 
or  a  

Haræslef cum attinencm suis .c.xliiii. mr auri. 
a  a  

Scogbu .x. mr auri. Scogbuoræ et Bro .Ixiii. mr auri. 

a  

Schammæhære^A. .xv. mr 

Hægnæzholm. 
a 

.xv. mr. 



Preter hægnæzholm. Nuburgh. Twywath. Hæsleakær. 

Kyarba. Munkæboth. Kyælteburgh. Kobiærgh. cum 

attinencm suis. et bona que possedit nicholaus ulf syn. 

.vi. pars in hælghænæs. 
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Alsæ 
kJ 

SttndræhærefA 

C3 Nørræhære/A 

Ærræ. .xxx. mr annone .x. mr arg et .iij. mr ordei. 
^^  a 

"* et unam mr tritici. 

Skyoldænæs et brunznæs kunæglef. aliud totum pa 

trimonium. 
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Thosland. 

5 Lansæland. 

(C Syndræhæretø 

NørræhæreJA 

Hee sunt possessiones q?ms åomimis rex \\abet in 

sendrehære£/i in langlandia. Jn maklebu 
a  a  

.v. mr auri. Jn nørræworæ .ix. mr. arg. 

Jn syndræworæ .ii. oms arg. Jn thrug 
a  

geleue .ii. mr arg. Jn humlæthwet. 
a  a  

.x. mr arg. Jn ketebu ,xii. mr argewti 
a  

et dim. Jn hakæbølæ .ii. mr arg. Jn bramsby 
a  a  

.ii. mr arg, Jn hitningthwet .iii. mr auri. 
a  a  

et .i. mr arg. Jn linløsæ .iii. mr argenti. 
a  a  

Jn skreuelef .iii. mr auri. Jn sygmundebole .vi. mr arg. 
a  a  

Jn swærkisbole .iii. mr arg. Jn liungæhals .i. mr arg. 
a 

Jstas .x. mr scotauit petrws reghin sun dommo regi. Nieholaus 
a 

Rink s un scotauit regi .xiii. mr arg. Jn botoftebool .vi. 
a  

mr arg. Olaws scotauit regi in Swansakærbol . iii. 
a  a  

mr arg. et iii. o ras. Jn kyrkebol .iii. mr arg et .iii. oras. Jn 
a a  

accæbol .viii. mr et dim oram. Jn sleteøbol .vi. mr et dim 
a  

arg. Jn frælliswich .ii. mr et .ii. oras arg. Jn swans 
a  

akar. molendinum et stagnum. tot mr scotauit olawws 

.100. 
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Terra que attinet regno. Jn trawnækyær .vii. mr 

arg. Jn bosebol scotauit aggi aute s un comiti Godefrido. 
a  

.iii. mr arg. sit in ues/ro1) arbitrio utrum habeat necne. 
a  

Swen scotauit regi .v. mr arg. Jtem in frællæswich 
a  

.iii. mr arg. qwas ingilbertws aufert Regi. Jn lekebole 
a  

.xx. so lidos arg. Jn hælghætoft. mr et dim arg. Jn 

Colzebøle oram arg. Jn hælghemark . v. or as argn. 
a  

et de silua que åicitux ho. attinet regi .xii. pars. et de porte 
a  a  

heredum hælghi .x. pars. De dom«'na Botild .x. mr 
a 

auri. f3 fere . c. mr auri. 

tf 
Laland 

KJ 

(T, Arnønghære//? 

f3 Horselundhære^ 

13 Fuglæhære^/i. 

' )  el. nostro se an in til dette sled. 



([, Mos s æh rer etli 

5 Getæsbu skuld . xl. pund tn'tici et . xl. 

Falstria. pund ordei. Curia ibidem persoluit 
a  

awnuatim .x. mr argenti. Piscatio 
_ a  a  

(L Sundreho>re£/t .x. mr arg. De pratis .x. mr deil. De 
a  

equis indomitis .x. mr arg. De the 
a  

loneo .x. mr arg. De conductione na 
a 

(L Nørræhrere//i uiuw .x. mr arg. Skælbu .xlv. 

pund tn'tici. et xlv. pund ordei. Sta 
a  a  

uærbu .xxiiij. mr arg. Brusethorp .vi. mr arg. 
a  a  

Marbæc .vi. mr arg. Høky .x. mr arg. Stuth 
a  a 

.iii. mr arg. Wikærlosæ .x. mr argenti. 



Falstria 

Nørræhærefti. 
a 

Babæthorp habe£ hænrich bowith s un ad ualorem . x. mr. 

Jtem in Eskistliorp. Thordh scauæ et hacon uplændning 
a  

duas mansiones ad .iij. mr. Jtem in brænningy maklæ 
a  

hakon uplændning. ad unam mr. Jtem Esbiorn dræg 
a  

ibidem ad . ij. mr. Jt em in Gundrizlef maklæ tbord 

scauæ terram .xii. orarum. in censu. Jtem in sulæthorp. 
a  

hænrich bowith s un ad .ii. mr. Jtem in nubølæ. kietil 
a  

Gyurætli s un ad .iii. mr. Jtem in bosæthorp. Bo hosæ 
a  a  

ad .iii. mr. Jtem in barnethorp. Snellard ad .iii. mr. 
or  a  

Jtem in Scernæ. thord døbic s un. ad .iiii. mr. Jtem in 
a  

lundbu. iacob eest .vi. mansiones ad .xii. mr. 
a  

Jtem in brunætoftæ. lydbrict lænzin ad .xii. mr. 
a  

Jtem in øpæthorp. Symon ør s un ad .vi. mr 

Jtem in norræhwre/A. hee mansiones pertinent ad eknæsbwrgh. 

In Risæthorp .iii. mansiones. Jn withbu. una 

mansio. Jn walnæs .iij. mansiones. Jtem in eklef 

habe/ cristiarn mask vnam mans/ørøem parwm ualentem. 
a  

Jn aflanxthorp dim mr tn'tici. 
or  a  

Jn sundræhÉPr^/?. Jn wedringy ad .iiij. mr. 



Jn asthorp. ad .vi. mr. Jn morknæsb«. ad .vi. mr. 
a  

Jn særslef .iii. mansiones ad .xii. mr. Jn Miæthæ 
or  a  a  

løsæ ad . iiii. mr. Jn karlæbu. ad .xvi. mr. Jn 
a  a  

tonnæthorp. ad .i. mr. Jn ælknør ad .x. mr. Jn 
a  or  a  

øghæ. ad .i. mr. Jn vgglæthorp. ad .iiii. mr. Jn 
a  a  

ydringsthorp. ad .x. mr. Jn skiælbu. ad .iii. mr. 

Hee commutauit dominus rex ab eipiscopo othonien« dans 

in feonia et recipiens in falstria. 
or  

Jn stauærbu .iiii. sol' in censu. Jn Marbæc .ii. 
a 

oras. Jn øthænslef dim mr. Jn biørnætliorp. 

.viii. sol'. Jn ormsthorp .ij. oras. Jn totæthorp .i. orarn 

et .vii. sol'. Jn silua tantum. Jn holæbek .v. sol'. 
or  

Jn withbu .i. sol'. Jn eglef .iiij. sol', et dim. Jn 

bræeningy maklæ .i. or am et .iii. den. Jn vluærslef 

.xxiiii. sol'. Jn biørnæthorp de aky botild s un pro 

thyngbruth .viii. sol' in censu. 
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if 
KJ 

Syaland. C Withskyuæl .xvi. mr puri in minorj 
a 

pondere. Jtem ibidem terra .v. mr in cewsu. 
a  

Flackebyærghære^A. Skiælfiskør .xvi. mr puri 

in maiori pondere. Jtem karæbæc. 

SlauløsæhæretfA. Jn halsæbu. terra .iiii. mr in censu. 

.ii. sol' mini«. 

Hee sunt terre attinentes domino Regi in Slauløshære^/i. 

Borslund. Jn lyungbu terra .xix. in censu. 
or  

Jn Synæs. totum preter unum quadrantem. Æspæ. terra .iiii. 
a  

sol' in censu. et iiii pars de lyndescogh. Jn Grutæthorp. 

.ix. orøs in censu et .vii. den. Jn parochia wimmærlef. Jn hylby 

. xiiii. orøs in censu. Jn ormslef domicellus nicholaus fere 

totum. håbet. Jn tyarbu .i. mansum. et dim. octonario mi 
a  

nus. Mansws soluit .ii. mr. Jn fornælef .vii. mansi. Jn 

withakræ. octonarium et dim. Jn warbu. pro dim manso. 

recepit in langland. Jn nesb« .iii. mansi. Jbidem est 

aqua que uocatwr brething et ualet .x. oras argenti qwolibetf awno. 

Hithningy. ibidem .v. mansi .iii. atting minws. Molendi 
a 

nunum in walbu. ualet .xii. mr arg quolibe^ anno. 
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Jtem ibidem .iii. qwadrantes. Jn scogliusas. tantwm. in silua q?mntum 

pertinet ad unum mansum. Jn snækkethorp. Rex håbe/ totum. 

£L a 3<  ̂

Løghæhæreth. xl mr Magnus af Ølbu mr arg amiuatim. 

Domimis rex håbet terciam partern in rethærsø que est de sua 

acquisici'one. Reliquum est konunglef. Jtem unam c u ri am 
a  

que dicitwr hals. c?'rca mr auri. 

([ Arfsh«?re//i. Seruicium duarum noctium. cum angxethorp et s vis 

attinentibw.f. Jtem de uno molendino iux/a angxethorp .xii. 
a  

mr puri m maiori pondere. et de alio molendino iuxta eandem 
a  

uillam .ii. mr annone et .vi. or as arg. 
a  

Kalundæburgh. valet .xxx. mr puri. Jtem Røhsnæs ualet 
a  

.xx. mr puri. et .x. ad edificandum domos. Jtem de Wiskyngy 
a  

.xvi. mr puri. Hee sunt attinencia Wiskingy 
or  a  

Jbidem sunt in censu .iiii. mr .vi. sol' minws et dim. De 
a  

eodem soluuntwr .x. ore awnone .i. sol' min?«, et .ii. mr den. 

et .x. sol' et dim. Jtem in tota terra possunt seminari .viii. 

3 



mr et dim et .ii. sol' et dim amione. Jtem ibidew? possunt habe 
or  

ri . dc. et xxiiij. plaustmta fem. Jtem in ornuwmæ possuwt 
a  

seminari simul duobws annis . v. mr arønone. s ed in tercio 

anno erit in pascua pecon/w. Jtem in alio ornuwimæ 

possunt seminari .xiij. sol' awnone el falcari .c. plaustmta 

feni. Jtem in dagthorp est terra .xvi. sol' in censu. Jbi 

possunt seminari .xv. ore awnone et falcari .xxx. plaustmta 

feni. Jtem in løthæthwet. est terra .xvi. sol' in censu. 
a  

Jbi possunt seminari .ij. mr annone et falcari .xxxv. 

plaustmta feni. Jbi sunt pascua .xxx. porcorum. Jtem in 

Ruglithwetoræ sunt pascua .xc. porcoruw. et . xxxiii 

thrauæ arundinis. 

TuzælwreM. .xii. mr s ed plus ualet. 

Hakæstath. 

xxx. mr puri. 

Skyppingsh^re^/i. j 

Odzbcere^. 



Strøliære//j. . c. mr puri. 

LyungheereM. Seruicium duarum noctium. 

a  
Jurlundhrmtf/j. xl. mr arg. 

Smwremslwreifø. 

StøfnæsWreÆ/i. 

Litlæh<m?£Æ 

TunæWref// , 

I 
i . °r 

Semælwi%eth . Seruicium .iiij. noctium. De moneta 

• a 

I Roskildmsi .cm. mr argen//. 

RamsyolwiWA 

a  

Byauærscogshff'r^A vij. mr puri in maiori pondere. 
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(T, SthethyumshwrefA. 

Faxæh«?iv?//L 

riamarshcpri?^. 

C", Burghøsh«?re//i. 

C 

Lalf de alaslef tenet?«' annuatiw 
a  

de quærsæt dim mr pun in niaiori pon(lere. 

Dighræhouæth. fitli. worthorp. 

Roholt. Lefsthorp. 
a  

Ornæbiargh .viii. mr arg. wyn 

ning et Stocbu .mr. Knutsbu. 
a  

Snesør .viii. sol' in censu. soluit awnu C- mr ai 'g-
a  a  

atim . iii. mr arg. Tercia pars de burghus . xii. mr arg. 
a  

Junxhouæth .xv. mr arg. Withemosæ et Scanynghafn. 
a  or  a  a  

.xii. mr arg. Mærn .xxiiii. mr arg. Stensbu mr et dim. 
a  a  a  

Faarø mr arg. Masnæth .iii. mr arg. Worthyng. mr 
a  a  

arg. Kaarlsthorp .iii. mr arg. Thruls uillicrø .iii. mr. 
a  a  

Asmund uillicws .ii. mr arg. Transits .xviii. mr arg. Red 
a  a  

ditus de ceruisia .vii. mr arg. Thelonium .vii. mr arg. 
a  a  

Torgh ørtygh .iii. mr arg. Jngifte men .x. mr argenfø". 
a  

Studh . iiij. mr arg. Ørslef. 



d3 Thyuthæbiærghære^. 

f3 Ryngsthathrere^. 

(f3 Alæstathære^. 

d3 Myærløshære/A. 

d3 Vvalbusherre/A. 

13 Hornshære/Æ. 

a  

cum haraldstath .xx. mr 

a  

.x. mr arg. Jn holæbæc emit dowi/nws Rex 

fundum quendaw de abba/e de Ryngstath pro 
a  

.v. mr auri. 
a  

.v. mr arg. 

a  

.xx. mr. De agatha uidua pro quær 

sæt. marcam puri in maiori pondere. 
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i ! Møøn. . 

C Fymø. 

C Fæø. 

C Jmbræ. 

C' Omæ. 

C. Akærøs. 

C' Syrø. 

( Vvæthaerø 

a  a  

xx. mr tritici uel .c. mr arg. 

a  

.d. mr den lybecens/ww. 

or  

Solebat soluere .iiij. pondera butiri et casei. 

pondera butiri et casei. 

Rø. 
a  

. cc. mr den. 



kJ 
Scania 

Asbohære^ sundræ. 
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C RunæbyarglwreZ/i. 

LyuthgudhoreZ/i. 

> Seruicium .vi. noctium uel .c.Ixxx. 
I  a  

| mr arg. De mitsummærs gyald 

I ) .xxx. mr den. 

Othænshære/A. xii. mr puri. 

f, Daprælwre/A. Seruicium .iiij noctium. uel .xl. mr. 

(T, FærshrrreM. 

defecUts 

Seruicium .iiij. noctium. uel .1. mr. 

køptæ abbat joon af øwit for swa gooh iordh sum 

twa mare gulzs. i garstangæ. oc war scøøt i hælsyngbwrgh 

northæn capell swa til fyur mærki. Synnæn i thæn 

wægh ær synnæn liggær skinfælz mosæ. wæstæn 

i stæn kyælden. Northæn i næstæ alminnis wægh. 

Østæn af Byoghlingæ bothæstath oc i utræ wæthil. 

østæn æbbæ gardh. hwat sum thær ær yuyr takæt 

thet ær kunnunglef mæth boui jngy suns aluær. 

Nota. 



(13 BaræhæretfA. 

d3 Harthakærshære//i./-Seruicium .iiij. noctium. uel .Ixxx. mr. 
a  

| De moneta lundens« .m.cc. m puri et 

I •• a 
(3 Thorn ælu/'reZ/j. .viii. mr auri. Jtem pro redempczone 

a  

expedic/onis .xl. mr puri. Jtem de 
a  a  

mytsurømærsgyald .lx. mr den. De illis percipiunt canoni 
a  

ci lundernes annuatim . xxvij. mr den. 

(T Oshoglir/'reZA. Seruicium duarum noctium. 

a  

([3 Skøzhæreth. . xii. mr argenti preter scanøR. 

a  a  

(T, Vvæmundhøghcpre^. .1. mr arg. 

Thettæ ær skial mællæ 

bondæ mark oc kununglef. 

(J7 LyugnæshfpreZ/?. Af æskils syo nithær at æs 

kils bæc swa i hæmblæbyargh 



mosæ up at holæbæc i lyungsyo dam. Af lyungsyo dam. 

swa i dikæt withær Gøzscogh swa i uglæhusæ dam sun 

næn wart a. swa at daminæn i bækkæn. swa nithær 

at bækkæn i høkis wasæ. swa i brutæ. swa i twestenæ 

syo i walgard woræ. Swa stigh røthæs bek. swa i tockæ 

hæmæls syo. nithær at thæn bæk swa i stubbæ torp syo. 

Hæruæstathære^. Seruicium duarum noctium uel .xxx. mr. 

JngilstathrereJA. Seruicium .iiij. noctium uel .xl. mr. 

Jarlæzstath«'re^. Seruicwm .iiij. noctiurn uel .Ixxx. mr de exactiorøe. 
a  

Tummæthorp . xiiij. mr pro soluc/owe expedic/o?m, 

a  a  

Alboh«re/A. . xl. mr arg. 

a  a  

Vvætlandsheere^. .xl. mr arg. 
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a  a  

C Gæræhære^A cum wæ. .lxx. mr argeniti. 

Gttthinghære^/i. Seruiciuw .iiij. noctium. uel .1. mr arg. 
a  a  

preter alia multa. scilicet .c. mr den .lxx. 
a  

pecora. et .vij. m mellis. 
or  a  a  

([ AsbohæreM nørræ. Seruicrøm .iiij. noct ium uel . xl. mr. 

a  a  a  

Biærghø?re/A. .xii. mr amione el .lxx. mr den. cent um et duo 
a  

porci ad estimacz'onem .xxx. mr arg. preterea 
a  a  

superadduntwr porcis qwandoqwe .viii. mr qvandoqve .ix. mof/o nal<?£ .lxxx 
a  

mr puri el . c .  p o r c o s .  



43 

I Halland. 
or  

C' Høxhæret/t. Seruiciuw .iiij. noct ium.. qwarum qu e]ibet redimitw p ro . xv. 
a  

mr arg. Jtern . m. salmones de amne que uocat?/r 

laghæ. Jterø de iolianne swen sun .xxx. salmowe.* pro quær 

sætæ. et de .xx. salmowes. et de xv salmones. 

a  a  

C ThundrøshæretfA . xl. mr arg. 

a  a  

C Halmstathh«?re/A. Seruic?'ww . iij. noctmm uel . 1. mr arg. 

a 

IT Aræstathhfl»refA. Seruicmm iij. noctmw uel . 1. mr arg. 

or  a  a  

Farthusæli«'r<?//t. Seruicmw .iiij. noct ium uel .lx. mr arg preter alia. 
a  

Jtem scønæwaht .x. mr arg. 

Hænøflæ. 
a  a  

. lxxx . mr arg. 
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a a 

C Vviskærdal. . xl. mr arg. 

lxxx. mr arg. 

Hee simt possessiones regis waldemari. 

in swethia. Jn arem .xvi. octonarij. 

Hallæstathæ .viij. octon. Guluæ , viij. 
or  

octon. Rynkebu .iiij. octon. Hwals 
or  

byargh .viii. oct'. Jstath .iiij. oct'. Cnæbu 
or  

.vi. oct'. Burghær .iiij. oct'. Wighbu 
_ 0r 

(C Vvæstærsthære^A. .xxiiij. oct'. Vluæruth .vi. oct'. Cnæbu 

Hughbu. in thyustæ . ij . oct'. preter alia multa que 

pertinent ad syghridlef. et pret er illas 

(C Mæthlæsthære£/<. possessiones qw«s bulizlaws hereditauit 

Rotnæbu. mortuo patre suo swærcone antiqwo. 

et mortuo d/cto bulizlauo1) easdem possessi 

ones hereditauit soror eiws sophia regina 
ii.  

Østærstheere^. danorum mater regis waldemari. Et sciendwm 

Lusn. qwod omnes pred2'ctas possesswwe-s' dedimws duci kanuto 

preter hereditatem bulizlaui. 

Fyæræ. 

(L, Lystær 

Blekyng. 

' )  rettet fra bugizlauo. 
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Burghændæholm. 

a  

Hwæthæn. .xx. mr arg. 

Jsta pertinent ad kununglef in jucia. 

Jhoringy. Randrøs. 

Vluæscogh. Praturø qwod åicitvR stens 

Akærsburgh. mare soluit . cxla. 

Vtliolme. arietes. 

Hyldeslef. Hælghænes. 

Syorændæ. Arus. 

Wæstærwigh. Nym. 

Øræn. Jalinge. 

Plættæ Byrkingy. 

Skyuæ Almiuid. 

Aleburgh. Warwith curø attincwcm s vis. 

Wybærgh. 

C Brutyenes. 

Høthær. 

Sudthorp. 

Klyppælef. 

Hanæwitli. 

Gyælting. 

Jarnwith. 

Kamp. 

De hetheb« tres 

partes pertinent ad 

kununglef et qwr/r 

ta pars ad ducatwm. 



Jtew to tv .s" census in C- Jn laland. 

frisia pertinet ad Sangswith. 

regem. Jtem de Haldstath. 
or  

.iiij. brænnæstal 

lær. tres pertinent ^ Jn falstria. 

ad regen? et qwartus 

ad ducatum. 

vtru???q?/e kyrkybu. 

Farnæs. 

Hee pertinent ad 

kunnwglef in 

feonia. 

A-bn. 

Othænsø. 

Ilæghnæthscogh 

iuxtø mæthælfar 

Fænø. 

Tota silua in hæg 

næzliolm preter 

mesyng et salris. 

(T Jn alsia 

Ketyngy et clin 

tyngy. 

Jn ærræ 

Brunznæs. 

Skyoldænæs. 

cr' Hee pertinent ad 

kunnunglef in 

selandia. 

ørwith et opida 

inde facta. 

Syoburgh c nm 

attinenem suis quocl datum 

est pro Ryngstath. 

Alerne cum aleme oræ. 

Martheme cuw .sil 

ua sua. 

Alexandsthorp. 

Gripscogh cum 

attin enciis s uis. 

Edwinæthorp 

cum attinencm mis. 

Karlæbothæ. 

Seles oræ. 

Slangæthorp 

cun? aitmenciis s uis. 

Hals iux/a ysør 

cu?/? attmcnciis s uis. 

Smørhem minor. 

Lyungbu cum attinenciis mis. 

scilieet bouæscogh el eetera. 



Brunbu curn 

attin enciis s uis. 

Roskildis curø 

attin enciis s vis. 

Skipbu cum 

hornswith. 

Lumsås dim. 

Hakæstathe 

cu«? att inenciis s uis. 

Røthæstænsore. 

Stighsburgh 

cum åttinenciis suts. 

Anxyothorp 

curø att inenciis s uis. 

Røhsnæs cm« 

attin enciis s uis. 

Løghæ. 

Rethæsø dim. 

Hals. 

Slauløsæ. 

Thornbwrgh cuw 

halsæbu et 

bræcnnæs quod 

datuw est pro and 

worhscogh. 

Karæbæc cuw 

attinewcm s uis. 

Haraldstath 

c nm att inenciis s vis. 

IJæddyng cmn 

nXtinenciis s uis. 

Worthingb^rgh 

cu« tota stens 

with. quicqw?d 

est extra brothæ. 

preter sæbæksore. 

et omnia oppida 

faeta de stens 

with. 

Hee pertinewt in scania. 

ad kimnunglef. 

Wetland. 

Nosbu cmn attin s uis. 

scilicet sygthæsore cum 

ceteris uilh'.s' factis de 

alminning. 

Wæ cu?/? attiii s uis. 

Gnæslef cuw att' s uis. 

Raflund cu m att' s uis. 

Tummæthorp. 

Vnuw, hæræth in 

burghændholm. 

Aruælund. 

Asum cu m att' s vis. 

Øræsyo. 

Gyullæ. 

Øshøe. 

Scanør. 

Lund. 
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Garstangh. 

Sygrithekiøp. 

Sæb« eum att' s uis. 

Tota hwæthæn. 

Hælsyngburgli 

c mn attin. s uis. 

Omnes insule que 

uocantwr almin 

ning el opida 

ex eis focta que 

domhivs rex non ali 

enauit secundurn bono 

rum testimonium. 

Alminning. 

Thyumæn. 

Ilørswitli. 

Stening et opida 

inde facta. 

J Hee pertinent ad 

kunnunglef 

in blekyngh. 

Omnes terre et sil 

ue ceteraqne eis 

attineneia in 

(\uoYum possessione 

tune erat domimis 

rex quia non e 

rant alienata. 

siim'k'fer et omnia 

que hadebat lystær. 

Jtem multe insule 

babitate et inha 

bitate c/rcumiacen 

tes blekyngh. 

Hee sunt nomina 

uillarum. 

Lusn. et opida in 

østræhære£/z que ad 

lusn pertinent. 

Rotnebu eum att' s vis. 

Wambasæ eum att' s vis. 

Hubu eum att' s uis. 

Mørum eum capt?*ra 

salmonum. 

(J3 Hee pertinent in Hal 

landia ad kun 

nunglef. 

Quicq?«^ habuerat 

super as. 

Halmstatha eum 

attin s tiis. 

Farthusæ et scønæwath. 

Grimetunæ cuw 

attin s uis. 

Oræ. 

Thølæ. 

Tota silua que dicituv 



alminning et 

opida inde faeta. 

et omnes silue ad 

iacentes. 

Lagheliolm. 

C Hee pertinent ad 

kunnurøglef. 

Jn thosland. 

Wymunde næs. 

C Jn langeland. 

Skreuælef. 

Ho in parte. 

(£ Totum Ymbræ. 

Totum Rø. 

(C Burghændeholm. 
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Flec sunt nomina insularuw. 

Gath. ibi sunt cerui. ursi et apri. 

Pytærø. cerui. 

Bars. cerui dame. 

Arø. hus et da. 

Thorø. da. 

Bokø. cerui et da. 

Øbrawzø. da. 

Fænø. liiort. 

Øndælaghæ. hus. h. et da. 

Hiarnø. Imv. haræ 

Alrø. hus. ha. Noia 

Thund. hus. 

Samsø. hus. da. ra. ha. et marth. 

Æggiæholm. hws. 

Gyol. hvs. haræ. 

Vrst. hus. 

Lygh. hws. ha. 

Lognø. hw.s\ ha. 

Fuur. hus. ha. 

Morsø. hus. haræ. 

Ekund. hus. 

Læsø. hws. hiort. 

Hælsholmæ. 

Anund. hus. 

Esæl. hus. 

Warthærø. hw.f. hiort. 

da. ha. ra. cuning. 

Æ skil sø. h«.v. 

Syrø. hus. 

Rethæsø. hw.?. da. ra. 

Akærøs. hws. h. da. æbin. 

Omæ. hus. da. hiort. 

Glænø. hus. hiort. 

Sprowæ. hws. cuning. 

Thorø maior. hio. ra. da. 

Skaarø. hiort. 

Hiortø. hors. 

Byrkholm. hors. 

Østrædraghø. hvs. hio. 

da. hors. 



Wæstræ draghø. h. d. 

Hyornø. da. 

Lynthø. hio. da. hors. ra. 

Jim. 

Stran. hiort. hors. 

Sithø. hors. 

Lang maior. hiortæ. 

Ønæliøghæ. 

Wæthærø. lmv. 

Raø. Irn.v. 

Fæø. hws hiortæ. 

Thymø. hrø. hiort. 

Askø. hus. 

Wiskø. hiort. 

Halsø. hus. ra. 

Jthænø. hus. 

Gapnø. lmv. ra. 

Swinø. hws. hio. 

Dyupsø. 

Masnæth. h?«. ra. mar. 

Worthing. 

Bokø. hus. hiort. 

Thærhøfthæ. lm.v. 

Lang. hus. 

Burghund. hiort. 

Cost. hus. 

Nyorth. hiort. 

Amakæ. hus. haræ. 

Saltholm lijm. 

Hwæthæn. hus. hara. 

Wæthærø. 

Jfiø. hus. 

Burdingø. clostær. 

Bosø. clostær. 

Niærdholm. 

Onæhøghæ. 

Tærnø. 

Haslo. hus. 

Gyø. hus. 

Storko. hus. 

4* 
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Sinhorn. hw.v. 

Ænlang. 

Vtlængi. 

No^a Et dicitwr qwod tot 

suwt. insule cz'rca 

blekyngh. q?/ot 

swwt dies in anno 

C 
Vvæstæn land. 

Fanø. hus 

Mannø. hrø. 

Rumø. hw.v. ha. 

Hiort s and. hw.s'. 

Syld. hws. ha. 

Ambrum. h?/s. ha. cn 

Føør. h?/.9. ha. 

Åland. hws. 

Gæstænacka. hws. 

Hwælæ minor. h«s. 

Hwælæ maior. hus. 

Hæfræ. hws. 

Holm hws. 

Hælghæland. hrø. 

Jtem insule minores. 

Øksnø maior et minor. 

Calf ø. 

Lyndholm. Rethesø holm. 

Ekholm. Maklæø 

Fænø calf. Ekø. 

Swinø. Litlæø. 

Æblæø. Ekholm. 

Wigælsø. Hælghæholm. 

Mældø. Due ramsø. 

Thornø. Hal mø. 

Bokø. Jholm. 

Lang. Strun calf. 

Due insule Wrysn. 

iuxta akærnæs. Ekø. 

Rumsø. Sokø. 

Due hiortholm. Wæthælø. 

Kitheholm. Stensø. 

Wæthærø. Wængisholm. 

Hiælm. Lindholm. 



Procuracio hiemalis åomim 

Regis est de duatm.s1 noctibns. 

Dim fother mellis mensura 

ti. scilicet quinqwe pondera. 

Anena ad pabulurø vi. mr 
a 

De farina. mr siliginis et 
a a 

mr tritici. et dim mr ordei. 
a 

Tres mr brasei. marca myr 

ti mensurati sicw£ mensurat?/r 

auena .xxvi. porci salsi. 

xiiii. porci uiui .xvi. boues 

salsi .xxvi. oues salse .xiiii. askæ butiri. aska est 
a 

to 1 tin und .ccc.lx casei. de quol/^e/ caseo debent fieri 
a 

.v. scutelle. Jtew .ccc.lx. galline .c.lxxx anseres. duo 

pondera piperis et cymini. vnum pondw.v salis .viij. mesæ 
a a 

alec ium .ccc.lx. stokfiskæ. Jt em . i j. mr arg ad pisces emen 
a 

dos .ij. oras deri ad portitores. Jterø Marscalco. mr arg. 
a a 

submarscalco dim mr. Dapifero maiori. mr avgenti. 

dapifero miwori. dim. Pincerne maiori et minori similiter. Jte/// 

custodi capelle. orarø arg. Wisthus. or am arg. Jn cellario 

Sugbændæ. 

Dy dræb olm. 

Masnæthcalf. 

Far o. 

Lindholm. 

Et alia lindholm. 

iux/a Warthærø. 

Larnbø. 



o ram arg. Jn coquina or am arg. Diskæswenæ el dukæ 

swenæ .ij. sol'. Jn fothærhus or am. arg. Jlli qui distn 

buit candelas o ram arg. Elemosinario or am arg. Jt em 
a 

.c. scalæ .cccc. scutelle. Ad ligna dim mr arg. 
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KJ 

Hii sunt reddituv in halian dia pertinentes ad d ominuva reg em. 

Fyæræ. Jn thølæ mansio eum incolis de othænsale. in 
a 

sale el ordeo el wadmal . xx. mr arg. Preterea prouincia genera 
a or a 

liter in duobrø annis soluit .xxv. mr annone .iiij. m. mellis. 
a a 

.xx. boues .xiij oras arg. Jn tercio vero .xii. m mellw .xviii. mr 
or a or a or 

auene .xx. boues .iiij. mr frumenti .iiij. mr brasei .xxiiij. 
or a 

porcos .xxiiij. pernas .lx. oues. pondus butiri. pondns casei. 

Si rex uenerit uimvquisqwe rusticon/m gallinam. uel duo rustici 
a 

anserem. et omnes .iij. mr arg ad emewdos pisces. Hee prouin 

cia håbet .M.dcc.xi. rusticos. et duas naues. quarum al 

tera. scilicet dan håbet .xxvi. hafnæ. Nauis andree. håbet 
a 

.xxxij. Summa illm.v prouincie .c.iij. mr et xvi. sol'. 

Vviskærdal. Jn duobm- annis separatim debe/ .x. boues. 
a a 

.ij. m mellis .xij. mr auene .xx. sol' arg. De incolis in 
a a 

tercio anno .x. boues .vi. m mellis .xii. mr auene .xxx. oues. 
a a 

.xii. pernas .xi. porcos .ij. mr frumewti .ij. mr brasei. Summa 
a a 

illiw.y prøuincie awnuatim . xl. mr. Nauigium ibidem quod håbet 

Swen. håbe/ .xxviij. hat'næ. Prouincia generaliter habetf .d.xiij. 

rusticos. 



Henøflæ. Jn duobtøs annis debe£ donmio Regi annuatim 
or a or a 

xxiiii. mr auene .iiij. m. mellis .xxxviii. mensurata pon 
or 

dera butiri et casei eum . xviii. or as arg. Jn anno tercio . xxiiij. 
a or a or a or 

boues .xii. m. mellis .iiij. mr frumewti .iiij. mr brasei .xxiiij. 
01* 

pernas .xxiiij. porcos .lx. oues. cum rex uenerit quisqwe rusticorwm 
a 

debe£ gallinam uel duo unum anserem. et omnes pariter .iij. mr argfi. 

Jnsuper mansio de Grymætun eum colonis de warum soluit 
a or a 

.viij. mr arg. Summa prouincie illiws annuatim .xc.iiij. mr. et 

habei .m.d. rusticos. et duo nauigia. scilicet Siwit. eum . xl. hafnæ. 

et magni eum .xxv. hafnæ. 
a 

Farthusæha're/A. Debet domino regi annuatim .v. mr ordei .xx 
o a a 

viii. mr auene de wintærstud. De warstudh .vii. mr 
a ^ 

auene .xiii. pondera butiri .xiij. pondera casei .xiij. mr 
a 

den. Jpsa mansio de farthusæ .viii. mr eum molendino et 
a 

incolatu. Habe£ eniin summa illins prouincie .c.xxij. mr argfi. 

exceptis opidis que anxiothorp attinent. et exceptis . lxxx 
or 

iiij. colonis nuper iure acqnisitis. Jn eadem au tern. prouincia s?mt 

duo nauigia. scilicet dom/ni regis quod hadet . xxxv. hafnæ. el Gudh 

phast. qnod hadet .xiij. hafnæ. habetf autem prouincia illa .m.ccc. 

xxvi. rusticos. 



AræstathærefA. . xxv. mr auene . x. mr ordei . xviii. mr den 
a 

Warstuth .vij. mr auene .xxvi. mensurata pondera butiri. 

Jn illa prouincia sunt opida siluestn'a- .xxvi. Scønæwathsbnrgh 
a 

soluit .x. mr arg. cum vij. opidis sibi attinentibns. Asakå 
or a a 

.iiij. mr. arg. Airuth .ij. mr arg. Jpsa mansio de hiorts 
or a 

biargh eum colonis et piscatura soluit .iiij. mr arg. Håbet 
a 

en/m summa illin.v prouincie . c. mr arg. Jbidem sunt duo nauigia. 

vnum q?<od håbet .xxxiij. hafnæ. et aliud qwod hadet .xiij. hafnæ. 
a 

IIalmstathære£/j. Håbet .xiii. mr auene 
a 

de wintærstudh. de warstudh autem .v. mr auene. de qwer 
a a 

sæt .xii. mr den. Håbet en?'m illa prouincia dim .xl. mr arg. 
a a 

Biscopsthorp .viij. mr arg. Harpælyung .vi. mr argenti. 

Nauigium Eskilli ibidem hadet .xvi. hafnas. Nauigium thor 
a 

Iaci hadet xl. hafnas. Jn illa prouincia sunt .dcc.xxvi. rustici. 

Thundrøsæha're/A. De winterstudh. 
or a a 

.xxiiij. mr auene. de warstudh .viij. mr auene. de qnersæt 
a a 

.xij. mr den. Jpsa mansio halmstath .x. mr arg. Summa 
a 

au tem. i Hins prouincie .lxxx. mr. Opida siluestria .vi. 

m.xx. rusticos hadet. Jbidem sunt tria nauigia. Nauis uf 

fonis .xxv. hafnas hadet. Nauis Johannis .xxvi. Nauis haldan. 

C xxiij. 
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N ota 

(J3 lløxh«ereth. De wintærstudh soluit .xxv. mr. de war 
a or a 

studli .ix. mr. Quærsæt awnuatim .xxiiij. mr. den. wlgaris 
a 

incolatrø .xvi. mr den. Jpsa mansio de laghæholm. de foro. 

de colonis. de tributo. de molendino. de piscatura soluit 
a a 

.xv. mr arg. Hadet au tem summa ibidem .c. iij. mr arg .m.cxx. 

rusticos. Piscatura domini regis ibidem .m.cc. salmoues. Atta 
a or a a 

woræ .iij. mr arg. Hurukuruth .iiij. mr. Baramus .ij. 111. 
or a a 

Hulmgyærthorp .iiij. mr. Kararuth .ij. mr. Ploglisthorp. 
a or 

.iij. mr. Jn illa prouincia sunt .iiij. nauigia. Nauis aaron 
or 

håbet .xxiiij. hafnæ. Nauis rethær .xxv. Nauis petri. 

. xxvi. Nauis filiomm arnwith . xxiij. 

(l, llabet autem summa redditws domz'ni regis in hallandia .dcc.viij. 
a a a a 

mr arg. exceptis causis trium mr et .xl. mr. excepta piscatwra 

lagheholm et excepta liberac/one expedic/onis. 
a 

Subactores de causis. Fyærum .xl. boues. Wiskærdal 
a 

, .xviij. Hænøflæ .xxxviii. Færthusæhære/A .xvi. mr arg. 
I a a 

Aræstathæretø . xv. mr arg. Halmstatha?re//t altera pars . x. mr. arg. 
a a 

ThundrøsæhæreM .xvi. mr arg. lloxhæreth .xx. mr arg. De hijs 
a 

onmibw n ec håbet do minus rex m'si .cc.x. mr arg. el .dccc. salmones. 
or 

Suwt au tem in hallandia in .xviij. nauigijs .d.xxxiiij. hafnæ 
a 

seu totidem mr arg et siluestn'a opida . c. xxvi. 



if % Landæmærkæ byrius i stæntnæsundæ. i fiæræ. i klæ 

uærås. i klyuær. i hæstås knap. i tutiærn. i wambasten. 

i gnipu. i ensyokalf. i dyupædal. i rafna. i rnuglæbæc. 

i waghasrythwath. i thæghslæ ås. i klockæbyargh, 

Vviskærdal. i gaghnæ Rør. i miethæl næs. i ormæ. 

i eksio os. i øfræ. i biærnædal. i skutærbughæ. i skut sio. 

f\ Hænøflæ. i øræ rausæ. i thæchslæbæc. i thæchslæ syo. 

i myolbæc. i myol syo. i burø. i speksyo. i spæcsyo. i spec 

syo. i spæcå. i ælmtæbiærgh. i skamå. 

| , FarthusæhceretfA. i byæsyo. i høste, i almarnæstikæ. 

i hadle syo. i ef syo. i hunsliyll. i høcsyo os. i høstsyo. 

i danaeke. i dana syo. i danabæc. i scata os. i scata syo. 

i scatæbec. i dyurædal. i wranæbæc. i hælghæås. 

i botn. i ørsyo. i mulløgh. i ørsyo botn. i rakiældæ. 

i rabæc. i kunnungæwath. 

(L, Aræstathære/A. i myodkiældæ. i myod yrtædal. i thran 

gædal. i ørmæ musæ. i fugthæsås. i flobæc. i kalf. 

i efyu os. i pors syo. i boghsyo ut at boghsyobec. i bogh 

ås. i t'yghthi. i barnsbæc. i barnå. i hoghæsyo. i un 

dærn ås. i eghælsbæc. i holk. i hornæbiærgh. i felleås. 



Halmstathr/>r^/?. i saxæwich. i fellefors. i marthæsyo. 

i marthækiældæ. i wadnå. i withibæc. 

ThundrøshoreM. i sendæ os. i utrugs næs. i utrugs kiæl 

dæ. høgsio lithi. i høgsyo rør. i holmstene, i aigu 

thæ os. i frithekalf. i wracsnæs. i fulduboghå. i 

hildæs bæc. i hunsbiargh. harasten. i enwalda 

Høxhrrreth. i wlffæbæcs rør i biørnæ fors. 

syo. i swinæør. i ulfsbæc. i tit iunk. 

Jn tiæræ in parochia Slep. anno åomim .m.cc.l.iiij. 

quando åominus Rex cristofowv occurebat regi norwegie et du 

ci suecie in conhmo regni sui. Quedam vidua de bothe 
o 

kiarri. Gundbiør nomiw.e. scotauit domino regi .viii. 

sol' terre in agris. pratis et siluis et eum tota capitab 

portione sua. per niaimy åomim Laurencij thorbern sun et 

Jacobi diaconi. presentibwi' Ketildor lippæ. Anoldo e 

nær s un. Thruæls dan s un. Rolf fvatre eitts. Swenone genero 

cuimdam dan. Erico swen s un. Thorstano tilio ems. Thord 



pæ s un. Gudmundo et Ranæ fratre eius. Jn curia Othæslef. 

Jtem Særæø quedam insula adiudicata dorømo Regi 

eum iuramento bonorum uirorwm. scilicet Thorlokær. Wathær. 

Lithær filio eirø. Erici swen s un. tborstani erich s un. ørri 

genen dan. adam. aslogh. helli føs. burgar reg 

nild s un. Thrngilli dan. Thorstani dothær s un. 

C Jtem dux Kanut?« de norwegia ha&uit in concessu de 

Rege waldemaro. Gøtulfruth. qwandam terram quam 

adhuc detinet. Jn qua ha&itant. Annold swartær. 

Høkær. Thordgrim gandæ. Ketil qui uem't de vbbæhalt. 

Jtem in parochia Slep. Quidam usurpaueruwt sibi siluam 

que uocatw ascrascogh. dommo Regi attinentem. 

13 Jtem Brænnæø attine/ domino regi. quam. kaarl swænkæ 

C s ibi detinei. 

Jtem aspærø. Sturisø. Dunso. Tliiulfø. Wranghø. 

attinent domino Regi dacie. 
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([; Jtem uillani de warbu uendiderunt o pi dum scutækiar 

quod domino Regi attinebat. 

Dowimws holmwith. de marø håbet duos colonos regis. 



Jucia. 
a 

Ripæ . dcccc . mr den. 
a 

Mannæø . xvi. m. 
a a 

MoItæhfmtfA .clx. m. 
a a 

Kaldyng .cc.lxxx. m. 
a 

Gauærslund .c.xx. m. 
a 

Jalyngsysæl .c. et .x. m. 
a 

Samsø. .ccc. m den. 
a a 

Hambrwwhære^/j . xxx. m . 
a a 

Scandthorp . lx. m. 
a a 

Grindhøgh .lx. m. 
a a 

Rondrus .c.lx. m. 
or a 

Brofiarthyng . xxiiij. m. 
a a 

Rold .xl. m. 
a 

Lognhø . xxiiij. m. 
a a 

Alburgh .e.lxx. m. 
a a 

De quærsæt .lxxx m. 

De fionia 
a 

Othænsø . c. lx. vij. m 
a 

Salsengh^reZ/i .cc. mr. 

Foburgh . x. m 
a a 

Kalændæburgh .cc.xl. m. 
a 

et pro moneta .xxx. et de o 

thænsheere£/t. Salænghærrt/i et 

Sunzdhære/A. pro ploghpennyng 
a 

.c.xxxv. m. 

De exactione dommi woghæn. 
a 

.cc.xx. m pro redempc/one ex 

pedic/onis. De horsnæs et 
a 

de arus .lxxx. m. pro eodem. 

Jn selandia. 

De exactione åomim pincerne 
a 

.lx. m. 
a 

Løghæ .lx. m. den 
a 

Vbbtt .lx. m. den 
a 

Skypbtt .xl. m. den 
a a 

Slangethorp .lx. m. 
a 

Syoburgh .cc. m. 
a 

Hælsingør .xx. ra. 
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a 

Lyungba .lx. m. 

De aratris . v. Yiæreth . cccxx . 
a a 

m. et dim m den min«s. 

De moneta roskilden« 
a 

.lxxx. mr den. 

a 

De Guthæsboh«'r^/i . ccc. mr 

Jn scania. 
a 

Hælsingburgh . cc. m. 
a 

et de eadem uilla .xxx. 
a 

m. pro mitsumærsgiald. 
a 

Biærghæreth . cc. mr den. 

De moneta lunden,sj. . 

denarios pro .ccc. mar 

cis argenti. 

a 

Preter møn pro .m. mr den. 
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(f Jsta bona scotauit haquinws palne s un domino Regi Cristoforo. 
y_J a 

Jn kalundæbwrgh. . xviii. mr auri in terra. 
a 

Jn karlsworæ ibi prøpe .ix. mr auri. 
a 

Jn wætlæthorp et calæthorp .vi. mr auri. 
a 

Jn jordstyngbiargh iii. mr auri. 
a 

Jn Rørbu .xiiii. mr auri et dim. 
a 

Jn byargh .v. mr auri et dim. 
a 

Jn jurløs .xii. mr auri. 
a 

Jn molendino ørwith .ii. mr auri. 
a 

Jn aluærshaghæ .iij. mr auri. 
a 

Jn Culba .iij. mr auri et dim. 
a 

Jn Sten sløs .vi. mr auri. 
a 

Jn wæthwetæ .vi. mr auri. 
a 

Jn niløsworæ .vi. mr auri. 
a 

Jn thurnwichthwet .vi. mr auri. 
a 

Jn odthorp .iij. mr auri. 
a 

Jn writløs .iij. mr auri. 
a 

Preter duas curias Regis in brobu cuw? . vij. mr auri 

et dim. 

5 



• Descripcio cuiusdam partis falstrie. 

Vvalnæs . x. bool .x. marcar?/w. Rex håbet .iij. bool singula 
a 

riter in silua. et viij. mr in uilla et dim. et ij. oras. 
a 

Eknæs .i. bool .v. mr. totum est dorø/ni Regis. 
a o 

Kyppingi .xiiii. bool. quodl/de/ mr et viij. sol'. Do/w/m/s Rex hobet 
a a 

dim mr. woghæn dim mr. 
a 

Withbu nørræ .ix. bool .xviii. mr. Woghæn hobet .xvi. sol'. 
or a 

dow?/n?/s Rex .iiij. mr et dim o ram.. 
or a 

Rysæthorp .i. bool .iiii. mr. Do/wim/s rex håbet .xiii. oms in censu 
or a 

et, .ij. soli dos. fj, Grimulfsthorp .i. bool .iiij. mr .ij. oris 
a 

minw.v. Grimulf hobet vnaw ora/w et .ij. mr. Rex håbet oram. 
a 

Ægglef .v. bool .x. mr. Dominus rex hobet . x. oras. 
a 

Alslef nørræ . vii. bool. quodl/£W .ii. ud .iij. mr. heredes wa 
a a or 

ghæn dim mr. Clæmænd sur dim mr. Rex hobet . iiij. 
o a 

sol'. Ranæs .ij. bool .viij. mr. Dominus rex håbet, .iij. 
a 

mr et, vij. sol'. ([", Kyrkebu nørræ .iii. bool .vi. 
a a 

mr. Dorø/m/s rex hobet .iij. mr. ([, Byørnsthorp .i. bool. 
a 

ij. mr. Dominus rex håbet .v. sol'. Johaww.es totum aliud. 
or a 

Linnelef .iiij. bool .v. mr. et viii. sol'. Petrus symon s un 
a a 

håbet mr. Dommus rex .v. soF. C- Rafnsthorp .i. bool .ii. mr. 

Aluræth håbet totuw? prater .viij. sol'. (T Sothathorp et 
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barnætliorp .i. bool .ii. mr. Sotathorp totum thrugilli trundæ sun. 
a 

f3 Gundrizlef litlæ .vi. bool .xii. mr. IZipiscopus habet fere toturø. 
a a 

f3 Skærnæ .vi. bool .xii. mr. Agbi ha&et mr. Joseph .xiiij. or as. 
a 

Johowrøes .xiiij. or as. Woghæn . or am. Dammus rex .ij. mr et v. oms. 
or a a 

([", Thorkilsthorp .ii. bool .iiij. mr. Aghi rugh håbet .ij. mr et dim. 
a 

(J3 Gundræzslef makle .x. bool x. mr. Dom/nws rex \\abet .xiij. oras. et sol'. 
or a 

Petær wiuæ sun . x. oms. f3 Sulætborp . i. bool . iiij. mr. 

Dorømws rex håbet .xiij. or«.?. henrich botwith s un .vi. orw. et ij. sol'. 

Petær rand . vii. o ras. f3 Dukkætborp .xii. oiw. Petær 
a 

symon s un .ij. o ras. (J3 Qlætsthorp .iii. bool .vi. mr. Petær 
a 

rand .iii. mr. Petær falstær .x. sol'. C Skythringy 
a a 

.ij. bool .v. mr. henrich .ij. mr et dim. Josæpli .i. orarø. 

f3 Bosæthorp . xv. o ras. Dominus rex \\abet .xiiij. om.1?. ([3 Ketælscogh 
a 

rex mr et .v. sol'. C Brænningy litlæ .iiij. bool .viij. 
a a 

mr. Hænrich .vi. mr. Rex .i. or am.. f3 Babæthorp .ii. bool. 
a a 

.iiij. mr. Totum Regis. (T Farnæs .iiij. mr. C Bram 
a a 

ningy .iiij. bool .viii. mr. Rex håbet .iij. mr et dim. 
a 

Asgutsthorp .i. bool .iij. mr. Hastæn håbet toturø. preter ij. oro.s-. 
or a a 

IL, Stangæthorp .i. bool .iiij. mr. Bo .v. sol'. Rex .iij. mr et 
a a 

.vij. sol'. ([3 Rathwet .ij. bool .iiij. mr. Rex .ij. mr et . xvi. 

5* 



sol\ Galman . oraw. Asthorp .iii. bool .iiij. mr. Rex håbet . xv. 
a 

o ras. Galman .ix. or as. (f, Wætring .viii. bool .xi. mr .viii. 
or a 

sol' min?/,v. Rex hafot .iiij. mr et .ij. sol'. Galman .xiiii. o ras. 

Kiætil gamæl .xiii. sol' et dim. Frændi æsgi s un .vii. oms 
a a 

sol' mirm.s\ Bo dim mr Morknæsbn .vi. bool .viij. mr. 
a ^ or or 

Rex hrtfot .iij. mr et dim et iiij. sol'. Bo pæter s un .iiij. sol'. Peter 
a a 

thatæ sun mr. fj, Horbærlef .vi. bool .viii. mr. Gorm 
a 

.iij. mr .vij. sol' min?/,?. Thorbiorn .xiii. or« et sol'. C Særs 
a a 

lef . v. bool . x. mr. Rex håbet . viii. mr et . viii. sol'. Bo pet er sun 
a a 

dim mr. C Tostæthorp .i. bool .iii. mr et dim. Bo byr 

.xiiii. o ras. Thruuls .vii. aras. £ Kietilsthorp .i. bool .ij. 
a a 

mr. totum est gnemær. (C Methæløsæ .v. bool .vii. mr 
a 

et dim. Rex håbet .iii. mr. Petær magnws sun .xv. o ras. Gorm 
a 

.iij. mr .iij. om minws. 0 Brækningy .vi. bool .viii. 
a 

mr. Rex håbet . xiiij . o ras. Gorm . ij . o ras. £ Syghærsthorp 
or a 

ij. orai. C3 Fulcarslef . iiij . bool . viii. mr. Petær iul 

kil sun håbet .xii. o ras et sol'. Petær ref .xi. or« et sol'. Galman 
or a 

.ij. orai-. Rex håbet . C3 Dalba .i. bool .iiij. mr. 
or 

Petær symon sun . iiij. sol' et dim. Kietil gamel . v. oms. 
a % 

Tlirulsthorp .i. bool. mr et dim. Kietil gamæl .xi. or«. 
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C Wirky .v. bool .v. mr. Petær ret' .ij. mr .ij. sol' rniimv. Pet«?/' l'alster . mr 
a or a 

Niclæs giera . mr .ij. sol' minw,v. f3 Karlæbu .iiij. bool .xii. mr. 
a or a 

.x. mr et dim et .ij. sol' dow//ni regis. (£ Tonnæthorp .i. bool .iiij. mr. 

rex håbet .xv. oras. Petær iulchil .ij. ora.v et dim sol'. Petær bondæ 
a a 

.xiij. sol'. Horæbtt .x. bool .xij. mr. Joseph .iiij. mr sol' mmus. 
a a a 

Petér falster. mr. Rex mr. Frændi esgi s un dim. mr. Cl Eki .i. 
a 

bool . vi. mr. Grimulf . xij. o ras. Gnemer . xij. oras. Rex . ij. o ras. 
or a 

E\)iscopus .iiij. sol'. f3 Øslef .viij. bool .x. mr et .xvi. sol'. Kietil 
a 

ma s un .xij. o ras sol' minus. Alkil slæntæ .xvi. sol'. Rex .v. m 
a a 

.ij. om mi nus. Olef .ij. m. (j~ Liizthorp .viij. bool .xi. mr .viij. 
a 

sol' mi/m. Bo pæter sun .v. mr. Alkil .viij. sol'. (j3 Sestopht. 
a 

.ij. bool .v. mr et dim. Rex hobet .vi. o ras. Alkil .x. sol'. Jonæs 
a _ 

olef s un .ij. or as. Vgglæthorp .iiij. bool .v. mr et dim. Rex 
a _ 

hrt&et .iij. mr. Alkil .vij. sol'. Joseph .ii. o ras. Biornæthorp. 
a a 

.i. bool .viij. mr. Rex håbet .ij. mr. Bo ulf sun .x. ora.s. Kietil 
or or a 

ma s un. o ram. Dompnæthorp .iiij. bool .iiij. mr. Rex håbet 
a or a 

.iij. mr et vi. oras. Kyrkebu sundræ .iiij. bool .v. mr 
or a 

et .viii. sol'. Rex håbet .iiij. mr et viij. sol'. Ranstorp .i. sol', 
or a 

Thorkilstorp .i. bool .iiij. mr. Kietil ga .ij. o ras. Bo hosæ .ij. oras. 

Brækningy .i. bool .xvi, sol'. Knut touæ sun håbet .viij. sol'. 
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a 

Kietil .viii. sol'. £ Ekæbiargh .i. bool .iij. mr. Rex håbet .vi. 

or as. Petær benedict sun .xij. oras et sol'. Petær thruls sun .x. sol'. 
a 

Tostæthorp .i. bool .i. mr. Swen trafnøl dim. Bellingy. 
a 

dim bool .iij. mr. Joseph håbet .xij. oras. Køcæliz .vi. 
a a 

bool .vi. mr. Episcopus håbet .ij. mr. Frændi .x. oras. Petær iulkil 
a a 

sun dim m. Knut touæ sun dim m. (C Alslef sundræ. 
a 

viii. bool .xi. m .viii. sol' minws. Bo hosæ håbet .xvi. sol'. Fræn 
a 

di toturø aliud. £ Jdringsthorp .ii. bool .ij. mr. Rex håbet 
a a a 

m. kietil mr. (C Krybæthorp .i. bool .i. m. Rex håbet 
_ a 

dim et kietil dim. C Algutsthorp .i. bool .i. m. Kietil 
a 

håbet dim. C Lumsthorp .i. bool .ij. mr et .ij. oras. Rex hafot 
a a 

.iii. oras. Kietil dim. mr. Bo hosæ mr. Peter iukil sun .iij. oras 
a 

Swen trawføl .iij. oras. (T Gogæthorp .i. bool .ij. m. et ij. oras 
a 

Rex ha&et toturø. C Withbu syndræ .viii. bool .xi. mr .viii. 
or 

sol' minws. Rex håbet .xvi. sol'. Kietil sluffæ .iiij. sol'. Eric 
a 

tubæ sun dim mr. Biørn scatæ .xvi. sol', Oræthorp. 
a or 

.i. bool .iij. mr. Gnemær .iiij. sol'. Marcus .iiij. sol'. 
a 

Gunnildethorp. dim mr. Rex håbet .i. oraw. Swen trafner 
a 

.ij. oras. Haddæthorp .i. bool .i. mr. Frændi håbet toturø. 
a a 

£ Tyærbu .viij. bool .xi. mr .viij. sol' minws. Rex håbet .i. m 
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et dim. Kietil .viii. sol'. Petær magimv s un .viij. sol'. Asy .viii. 

sol'. Aghi seak .viij. sol'. Lauræns .xi. oras sol' mim/s. 
a 

f3 Sildæsthorp ,i. bool .iij. mr. Rex \\abet .xiiij. sol'. Esbærn. 
a 

. xij . oras. (3 Thoristhorp syndræ . i. bool . ij. mr. Rex håbet 
or a 

.xv. oras. Kietil .ij. sol'. C3 Elkenør .iiij. bool .iiij. mr 
a 

toturø est dorøini regis. C Hezislef .viii. bool .xi. mr .viij. sol' 

imnus. Kietil sluffæ .iij. bool. Gnemer .i. bool. Rex ha&et .vij. oras. 
a 

13 Yleslef .i. m et dim. C* Tokæthorp .i. bool. toturø. est kie 

tilli et Gnemer. ([3 Bysæthorp .i. bool. Esbærn ha&et toturø. 
a 

f3 Hyldæsthorp .i. bool .iij. mr. Ep«scqpws ha&et .i. bool. Ylf dim. 
a 

bool. Grimulf .viii. sol'. Petær iulkil sun mr. Bo hosæ 
a 

dim mr. Petær magnws sun |3 Wygærlef .xiiij. 
a a a 

bool .xiiij. mr. Rex .viij. mr et .v. sol' et dim. Flijc .ii. m 

et dim. Kietil sluffæ .viii. sol'. Thorkil lucæ sun .vi. oras. 
a a 

Aghi scak. dim m. C- Warløsæ .i. bool .iij. m. Rex håbet 
a 

.ix. oras. Flic dim m. Kietil sluffæ .vi. oras. Petær iulkil 
a 

sun . iij. oras. ([3 Stokbu . viij. bool . viij. mr. Vbbi frændæ 

sun .ij. oras. Rex ha&et .ix. oras. Thorkil luci sun |3 Rabærgh 
or a or 

. iiij. bool . viij. mr. Flic . vij. oras. C3 Egy . iii. bool . iiij. 
a a 

mr. Rex ha&et .ij. m et ij oras. Knut stygh sun .xvi. sol'. 
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a a 

Esbørn . mr. Marbæch .vi. bool .vi. mr. Rex habe t . ij. 
a a 

mr. Thruls thyri sun. mr. Philippa kiæc .vi. oras. Kietil 
a 

sluff. dim m. Petær luci s un .xvi. sol'. C Brusæthorp. 
a 

.i. bool .iij. m et iij. orarum. Rex .ix. oras. Petær luci sun et thor 
a a 

kil luci s un et frændi .ij. m et ij oras ha&ent. C Stauærby 
a 

.viii. bool .xi. m .viii. sol' mi nus. Gnemer \\abet .vij. oras sol' 

minus. Thuri dramb .ij. oras. Peter ræf . orarø.. Bo pætær sun 
or a or 

.iiij. sol'. Episcopus .viij. sol'. Rex ha&et .vi. bool .ix. m et .iiij. sol'. 
a 

Fiskæbæc .ii. bool' .ii. m awnone debito modio. Skiælby. 
a 

.viii. bool. Rex ha&et .v. m arenone et .v. oras. 

dim bool. Thorkil et Petær luci s un .i. oram. C Getæsbu 
a 

.vi. bool .vi. m. vnurø bool pertinetf ad curiam åomini regis. 
a 

Rex ha&et .vi. m. annone. cui^s medietas est tn'ticum et medie 

tas curø modio supradteto. Jtem .ij. bool in skielbu et .ii. in 

Getæsbu surøt deserta. s ed tam en petær falster tantwm seruit 
a 

regi de incultis qwantum de cultis. C Fiskæbæc .ij. m. 
a 

£ Thingstathæ dim. bool .iij. m .iij. on's miwws. Rex ha&et .xiij. 

oras. Magrer Olef .xiiij. oras. (C Øpæthorp .iiij. bool .viij. 
a 

m. Petær magmas sun .vi. oras. Gnemer .i. ora»?. Esbærn wæsæ sun 
a 

.xi. sol'. Stubbæthorp .ij bool .iiij. mr. Rex .xiij. sol'. 



et dim. Petær m£trgre[fe(?)J s un .iij. sol' et dim. Josæph .x. sol'. 
a 

|T Todethorp .i. bool . v. m. et dim. Rex håbet .vi. o ras sol' mim/s. 
& 

Kietil gamæl .viij. sol'. Brunætoftæ .i. bool .vi. m. 
or 

Rex håbet - xij. oras. Niclæs alæxander s un .iiij. et sol'. Thorkil 
or 

et petær luci s un .ij. oras. Syothorp .i. bool .iiij. et ij. or arum. 
a a or a 

Ep?'scojows hobet .iij. m .ij. sol' minws. f., Esgisthorp .i. mr .iiij. ro. 
a a 

Dowi/nws rex .ij. m et sol'. Aghi . m. (J-. Styrsthorp .ij. bool .iij. 
a 

m. Aky thruut sun .ix. oras. Withie or am. Bodethorp .i. bool 
a or 

.i. m. Petær wiuæ s un .viij. sol'. ([, Ønislef .iiij. bool .viij. 
a 

m. Gnemer pæter sun .x. sol'. Styrgær .ij. oras. Woghæn .ij. oras. 
a a 

Rex .iij. m et .vi. oras. (C Stathagræ .iij. bool .iij. mr. 

Gnemer .vi. oras. Martin .v. oras. C- Asgutstliorp .i. bool .ij. 
a a or 

mr. gnemer mr. Petær ret .iiij. sol'. Aki biorn sun .ij. oras. 
a 

C. Sundbu .viij. bool .viij. m. Rex ha&et .vij. oras. Jngimar 
or a 

bo sun .vij. sol'. C Brothærthorp .i. bool .iiij. m. Rex 
a a a 

ha&et m el sol'. £ Lundbfi .v. bool .x. m. Rex ha&et .vij. mr 
or 

et dim. et iiij. sol'. Petær ræf .iij. oras. (3 Aflangsthorp. 
a a 

ij. bool . viij. mr. Rex ha&et heredes Jngwari dim m. 
or a a 

Ormsthorp .iiij. bool .viij. m. Aghi. dim m. Pætær 

ræf .vi. oras. Aky thruut sun . x .  s o l ' .  R e x  h a & e t  . i j .  s o l i d o s .  





Terra åomim regis in lalandia. 

Mossæhære^. Rokælund .x. bool .ij. oris minws. 

Thoræba .viij. bool. et census .iii. oxarum. 

Flyntingi. census .ix. soMdorum. 

Ruggøthorp. census .vi. orarum. 

Wyrnæs .xi. bool .ij. soMdis mmus. 

Cnytæsbøl dim bool 

Rørbæc .v. bool. census .xiiij. so Mdorum. 

Bramsthorp. census .xij. so Mdorum. 

Woræbu .ij. bool. 

Saxthorp. census .xij. o xarum. 

Wapnæstath dim bool. 

Refslialæburgh et skærømyng .iij. bool. et cens us .ij. or arum. 

Jngæstopht. et wra .i. bool. et census .ij. or arum. 

Olafsthorp. cen&us .i. solid i et dim idii. 

Sclyming. census .v. or arum. 

Fughælsh« jr^A. Sæthyng et Ruthba . iij. bool et dim 
or 

Stockæmarc iiij. bool. C census .ij. or arum. 
or 

Thianæmarc .iiij. bool. 

Brikæthorp . i. bool et dim. 
or 

Syothorp census .iiij. or arum et dim idie. 
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Østoft .i. bool et census .x. sol', preter terram swenonis. 

Nørræhære/Æ. Halstath .vi. bool. 

Wæstærburgli et hæluing .i. bool et dim .ij. sol' miw. 

Kæpælef. census .ij. or arum. 

Wyndesæbu et brytisæbu .iij. bool .ij. om minws. 

Høxmarc. census .xi. sol'. 

Brandæslef census .v. o xarum. 

Sandbu. census .ij. or arum. 

Horsælund .iij. bool et dim .ij. sol' mim/s. 

Nubølæ .ij. bool et dim. 

Thwet census .iiij. sol'. 

Thængilsthorp. census .i. ore. 

Harpælund census .ij. sol'. 

Høxmarc. census .i. ore. 

Arnunghæhære^A. Agnwith .ij. bool. 

Nesbu .vi. bool. Lætæs dim bool. 

Skogh et arning . dim bool. Halæbu dim bool. 

Rughbiargh censws .vi. or arum. Thorp dim bool bonuw. 

Skipælund .ij. bool. et census .ij. o xarum. 
a 

Wantæworæ .vi. bool ualent .xviij. mr auri. 
a 

Mæthælbøloræ .iij. mr auri. 





Hee sunt nnmina uillarurø in ymbria. 

Wænækænthorp. attinent .vi. mansi. 

Wollwe .v. mansi. 

Slawæsthorp .xij. mansi. 

Ouenthorp .vi. et dim. 

Hærthingsthorp .viij. et dim. 

Elbærnesthorp .xiij. el dim. 

Tessikænthorp :vi. mansi. 

Todænthorp .iiij. mansi. 

Jaldænsthorp .xij. 

Kubbæntliorp .xi. 

Petærsthorp . xij. 

Boyænthorp .vi. 

Marlefsthorp .iiij. 

Hænric særpingesthorp .viij. 

Todænthorp .xij. 

Markolfsthorp .viij. 

Nyænthorp .xij. 

Præzniz .x. mansi. 
a 

Dauidtliorp .Ix. unci. 

Niclawsthorp .x. mansi. 

Fathærsthorp .xx. mansi. 

Murømænthorp .viij. et dim. 

Mizænthorp . xviij. mansi. 

Stobærthorp .xii. mansi. 

Ziarnæsthorp .xij. mansi. 

Castro attinent .ix. mansi. 

et .xx. unci. 

Preterea ha&et dorø/nws ibidem .xx. 
a 

mr de tribw.? uillicis. 

Summa mansor?m .cc.xvi. 

Hee sunt norøiwa uillaruw? sclauor?«/?. 

Lymækænthorp .xx. unci. 

Darga.nthorp .x. unci. 

Godescalsthorp . viii. 

Pudzæ .x. unci. 

Dænskæthorp .xx. 

Tæssemærthorp .x. 

Bondemærthorp .x. 

Galentorp .xx. 

Gawmenthorp .x. unci. 

Potgardæ uale£ awnuatim. 
or a 

.xxiiij. m den. 



Redditus in ymbria incipiunt in festo mnct\ michaelis. 

Feriee persoluit awnuatim . xl.vi. mr. den. Tarbernarij. 
a a 

. c. xl. mr den. Lxviij . mansi sunt in terra qui regi persol 
a 

uuwt. et (\\n\ibet mansi soluit .ij..m et dim. den et iij. sol' et ij. 

Tot house ha&enm«? in ymbria. Jn howænthorp .vi. liouæ 

et dim. Jn blisækænthorp .xi. Jn Gældænthorp .xii. 
a 

Jn puzniz .x. Jn mizænthorp .xviij. Jn Dauidtliorp .lx. uncos. 

Tot houæ corøcessinm* howinibw.v no.v/ris. Dommus ouæ et haler eius 

hflfønt .x. mansos. Oddo et {vatres sui .xix. Filij åomim hiddoni 
or 

.ij. åo mi nus ducco .iiij. Hermann«.? de basthorpe .viii. Frater 
or 

weneconis .iiij. Petrus de Kalundæburgh .xij. Hen 

ricus scærping .xiiij. uncos. Willikin«.* et iohemwes .xxix. 

Tuko dauid s un .ij. Frédéric«,* de rauene .i. houæ. 
a 

Jn uilla episcopi sunt . xxx. unci. 

Jste sunt uille sclauorwrø. Jn uilla cristiani sunt .x. unci. 

Jn uilla lymeconis sunt .xvi. Gol ha&et viij. Jn uilla 

gedescalci .vij. et dim. Jn pudza^ .x. Jn uilla cubonis. 

.xij. Jn Sclawæsthorp .xiiij. Jn ratæmærsthorp 

xviij. Jn thæssemærsthorp .x. Jn vtæsthorp .xvi. 

Jn blandemærsthorp .xij. Jn uilla sullonis .viij. 

Jn uilla nicholai .xiiij. Jn uilla henrici .viij. 

Jn stubperthorp .xviij. Jn zarnæsthorp .xvi. 

Summa reddituuw? dow/ni Regis in annona de tota terra 
or a 

ymbrie . lxxxiiij. m annone. et iiij. pund. 
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Her ender hvad der i  egenlig forstand kan siges at henhøre til  jordebogen over 

kongens og kronens gods, i  ethvert t i lfælde hvad der i  håndskriftet bestemt betegnes som 

hørende sammen. 



Jucia. 
a 

13 Ripæ .dcccc. mr den. 
a 

Mannæø .xvi. m. 
a a 

Moltæhtmtf/i . clx. m. 
a a 

Kaldyng .cc.lxxx. m. 
a 

Gauærslund .c.xx. m. 
a 

Jalyngsysæl .c. et .x. m. 
a 

Samsø. .ccc. m den. 
a a 

Hambrumliæxeth .xxx. m. 
a a 

Scandthorp .Ix. m. 
a a 

Grindhøgh .lx. m. 
a a 

Rondrus .c.Ix. m. 
or a 

Brofiarthyng .xxiiij. m. 
a a 

Rold . xl. m. 
a 

Lognhø .xxiiij. m. 
a a 

Alburgh .c.lxx. m. 
a a 

De quærsæt .lxxx m. 

De fionia 
a 

Othænsø .c.lx.vij. m 
a 

SalænghrnW/j .cc. mr. 

Foburgh .x. m 
a a 

Kalændæburgh .cc.xl. m. 
a 

et pro moneta .xxx. et de o 

thænshæretfA. SalænghoreifA et 

Sunzdhære/A. pro ploghpennyng 
a 

.c.xxxv. m. 

De exactione dow/'ni woghæn. 
a 

. cc. xx. m pro redempc/one ex 

pedici'onis. De horsnæs et 
a 

de arus .lxxx. m. pro eodem. 

Jn selandia. 

De exactione dommi pincerne 
a 

.lx. m. 
a 

Løghæ .lx. m. den 
a 

Vbba .lx. m. den 
a 

Skypb« .xl. m. den 
a 

Slangethorp .lx. m. 
a 

Syoburgli .cc. m. 
a 

Hælsingør .xx. m. 

6 
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Lyungbu .lx. 111. 

De aratris .v. hæreth .cccxx. 
a a 

111. et dim m den mim/s. 

De moneta roskildensi 
a 

.lxxx. mr den. 

a 

De GuthæsboWre^ .ccc. mr 

Jn scania. 
a 

Hælsingburgh .cc. m. 
a 

et de eadem uilla .xxx. 
a 

m. pro mitsumærsgiald. 
a 

BiærgbtPre^/i .cc. mr den. 

De moneta lunden,sj. 

denarios pro . ccc. mar 

cis argenti. 

Preter møn pro .111. mr den. 

Foran side 81 er en ubeskreven side. 
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C Ju wironia .v. kiligunde. in quibns sunt .iij. milia uncorw. 

d3 Jerwia .iij. kiligunde. que hø&cnt duo milia uncorrøn. 

13 Wegele. vna kiligunda in qua hafent iratres milicie .dc. uncos. 

et ep iscopus hermannus . c ccc. 

Møge. vna kiligunda in qua sunt .cccc. unci. 

([3 Norumegunde. vna kiligunda. in qua sunt .dc. vnci. 

13 Alempos. vna kiligunda in qua sunt .cccc. vnci. lianc habent 

iratres milicie s/bi iniuste uendicataw cun? a nullo dinoscuntw 

certo titulo habuisse. 

f3 Jn Reuælæ .iij. kiligunde. in quibn.v sunt .m.dc. vnci. 

13 Jn harriæn .iij. kiligunge in quibn.v sunt .m.cc. vnci. 
or 

C Jn osilia .iiij. kiligunde in quibn.v sunt tn'a milia vncorww. 

13 Jn Roteløwich .vii. kiligunde. in quibn.v sunt .m.dcccc. vnci. 

KJ 

Hee sunt nomina terrarurø pruzie. Pomizania. Lanlania 

Ermelandia. Notangia. Barcia. Peragodia. Nadrauia 

Galindo. Syllonis. Jn zudua. Littonia. Hee sunt terre 

ex una parte fluuij qui uocatnr lipz. f3 Ex altera parte eiusdew?. 

Zambia. Scalwo. Lammato. Curlandia. Semigallia. 

Umiddelbart herefter følger den store Estlandsliste,  der af typografiske grunde ikke 

medtages i  denne udgave, da håndskriftets ejendomligheder kun kan gengives ved hjælp af 

l i thogrnfien. Umiddelbart efter denne foleer de næste stykker. 
G* 
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Strehæret .d.lvi aratra 

Lungaha'ret . dxli. et dim. 

Jurlundhoret . cci et dim. 

Stufnishffret . ccxl. iiii. et di. 

Smærhemsheeret . cc. xxviii. 

Lidlæhwret .c.xl. 
or 

Tvnahæret .cc.xiiii. 

Semæhæret .cc.xci et di. 

Hee est summa, duo milia ccccxvii 

Flaccabiarhcpret .dc.xv. 

Slaglæsæhæret .ccclxvi. 

Logahæret .ccc.lxvi. 

Arfshopret .cccc.xi. 

Skippingsheeret .cxxi. 

Odzhæret .cccli. 

Tucehæret . ccxliij. 

Miarlosæhæret . dv. 

Hee est summa . ii [milia] . dcccclxxviij. 

Hornshepret . cc. xlix. 

Valbushfpret .cc.lviii. 

Ramsyohcpret .cc.xlviii. 

Biafræscoghæret .ccxxviii. 

Stethemshcpret1) . ccc. vii. 

Ringstathahopret . ccccl. 

Thuthibiarshceret . cclxxx. 

Alextathahoret . ccxxv. 

Hee est summa duo milia cc.xlv. 

Hamershoret . cc. lxxxv. 
or 

Faxahcpret .eclxiiii. 

Burghrøhæret .cccxxx. 

Falstria cccc. et xxx. 

Lalandia dccc.lxxx.i et di. 

Hee est summa, duo milia c nonaginta 

Møn \iabet ccxl uno mim/.v. 

1) rettet fra Stemhemshæret.  



Vvorthinburgh .xv. mr. denariorum et dim 
a 

Hedding mr. 
a 

Roskildis lxxx. mr. 
a 

Slangathorp . ii. mr. 
a 

Helsingher . viij. mr. 

Skybi .xx. sol'. 
a 

Stigsburh .ii. m. et dim. 
a 

Holebec .xii. mr. 
a 

Ringstath .ix. m. et dim. 
a 

Neswit .xl. mr. 
a 

Skelfiskør .xiii. mr. 
a 

Slaglæsæ . xviii. mr. 
a 

Kalendeburgh .xxxiii. mr. 
a 

Kiopmanhafn . xxviii. mr. 
a 

Sioburgh .vi. mr. 
a 

Nacascogh .v. mr. et dnas oras. 
a 

Nykoping .viii. mr .viii. sol' minus. 
a 

Saxakopingh . iiii. mr. 
a 

Hoghakiøping .iiii. mr. et dimidiam. 
a 

Summa ccl. mr. et ij oras 
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frases 

£ Vvendelbysel 

Episcopus omerus 

Aghi. et ion. isti tres 

Thorkyl skiælghe 

Sven thun 

Aghi wind 

Episcopus tuui. palni. iones 

> frases 

Ascer c ri s ti ara s?m 

Peter. Nicgles. arnfast.] 

Thruuls skret} 

Pæter Esgi 

Aghi dikænday.' 

Thruls. Esge ] 

fr a/r es 

fra/re s 

fra/res 

fratres. 

Thiud 

Pæter palni sun hwitæ. 

Laghi et peter 

Nicles thorkil sun. beskæ. 

Jnguar. et iwar) 

Peter, thorkyl 
fratres 

fratres Omungærsysel 

Eskil solæ Thord. nigles fratres 

Peter aghi sun. Cristiarn] 
/ fratres 

Nigles j 

Harthæsysel 

Asgud ebbi sun 

ThotheR. et hacun. 

Tuui hirt 

Jones, et peter pip. 

Jngymar 

fratres 

fratres 

£ Abosysel 

Kanutus rex 

Eric Cristoforws 
fratres & 



Nicgles stigh s un. knut 

Suen. tuki— 

Tupy camerarius 

Hogni. et thruut 

frases 
Nigles net-

fratres 

Jalingsysel 

Episcopus ascerus 

Gerlef. ro. hælf fratres 

Knut. waghen 

Aghi. biauer 

Nigles. ubbi fratres 

•Prepositus half et ulf. 

et thorkyl. j 
fratres, 

fratres 
Vuoghan. gummi.) 

Episcopus petrus arusiensis. 

Nigles. iones camerariws. fratres 

Episcopus nicolaus cancel 

larius. Gøti. tholf. auti. fratres 

Ascer 

Pøter stigsun. hwitæ. 

Aghi. nicles. fræfres 

Petrus camerarius 

Svni. et stigh fratres. 

Ascer fagher. knut. 

Karl. thuri. nigles 

Esbern. 

Pæter kalf. hakun. ebbi fratres 

fratres 
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Himbersysel 

Sælgren tade ] 
/ fratres 

Henric. thørbiorn) 

Scori marscalcusl 

Oosten. henric. J> fratres. 

Nigles. j 

Olef. pribe. biorn. thruuls. 

siælgren > fratres. 

Esgy. palni. ascer. J 

Jalyngsysel 

Juuær hasæ. gyrd. ] 
1 fratres 

Olef. ) 

Elef gyursw«. palni) 
1 fratres. 

Jones, et ebbi. ) 

Jnær naghelhoueth. } 
) fratres. 

Jones, et iacop ) 

Esbern hacunsww. } 
/ frases 

Magnus, nigles. hacun.) 

Louuorthsysel. 

Episcopus nicolaus. \?'\hergensis\ 
| fra/res 

Ascer spitæ. iones. } 

Petrus puf. malti stuf. 

Sstygh. fratres. 

Vuarwithsysel. 

Esgy. høc. palni. nigles. frases. 

lmundsysel. 

Palni thordsrøi. 

ghi. et c ri s ti ar n frases. 

Barwithsysel. 

aghi. taky mund 

Dauit. frases 

uky mus. iuær. 

Ebbi frases 

acop lothen. tuky. 

Pæter. fratres 



Haldan munk) 
} fra/res 

Taky. et tuky. ) 

C3 Ellemsysel. 

Knut cnubbe. Hrafres 

Tholf. et suen 

Jacop ble nigles ] 
} fratres. 

Peter. ) 

Nigles wind. tuui.] 

Jard. 
fratres. 

C Jstadsysel. 

Prepositus. ion. 

Tuky hole. 

Astrad 

Tuui ref. biorn." 

Ricolf. j 

Byllyng. suen frelle fratres. 

Alfric hidde. radolf.) 

> fratres 

fratres 

Vvidigh. folklef j 
fratres 

C< Meynard. occa. fræthi. fratfres 

Nigles. hæf. tætæ. fratres. 

Poppo. wirik. olef. frases. 

Nafni. ketyl. knut. 

Vwaghen. 
|  fratres. 

fratres. 

d3 De feonia. ocoo=oo. 

Taky. astrad ysi. 

Othencar. 

Esbern. alli. ubbi. frases 

Mathes gamel. gummi. 

Jon 
fratres. 

(£ Sellandya. 

Ebbi. pæter. ånders] 

Jones, therbern. > frases 

Laurens. J 

Episcopus. pe. andreas ) 

Nigles 
|  fratres 



fratres. 
Nigles. absalon. iones fratres ] 

Olef glug hacun. hemming. thorstin |  

Ebbi. ascer. gummi. fratres. 

Olef inguarswrø. esbern. aky. hemming fratres. 

Episcopus-skielm. ulf. suen. oc oo == oo == fratres. 

Gummi. karl. ascer. oooo = oo = 00 — fratres. 



OVERSÆTTELSE OG OPLYSNINGER. 



Første Afsnit. Kongens Jordebog. 

J y l l a n d .  

I Herrens år 1231 er dette skrift forfattet. 
Vendsyssel (Wændlesysæl). I Thuristhorp1) er 2$% guld2). Horns herred 

(Hornshæreth) yder 10 %. Vennebjerg herred (Winæbiærghæreth) yder 30 %. 
B ø r l u m  h e r r e d  ( B u r l u n h æ r e t h )  y d e r  2 0  $ .  p e n n i n g e  e l l e r  3  %  r u g .  J a r l s l e f -
h æ r e t h 3 )  y d e r  1 6  f y  s ø l v .  K j æ r  h e r r e d  ( K y æ r r æ h æ r e t h )  y d e r  1 5  f y .  H v e t b o  
herred (Hwet4) yder 15 

' )  Ved en fejltagelse er dette sted, der må være indført i  det oprindelige håndskrift ,  efterat det 

var afsluttet,  kommet til  at  stå her istedenfor under et af herrederne. Der kendes nu intet 

Thorstrup eller l ignende navn i Vendsyssel,  som det kan væTe.  Man kunde dog tænke, på 

Tyrrestrup, Torslev sogn, Dronninglund, tidligere Jerslev herred. Der er dog størst sand

synlighed for,  at  det erTolstrup sogn og by i  .Børlum h.,  der 1520 skrives Thorstrvp (Ny kirke-

hist.  Saml. II.  537). 

• i) Om den gamle jordvurdering se indledningen. 
J) Jerslev herred er nu i  det væsenlige optaget i  Dronninglund herred, der oprettedes 1815 og 

1825, medens dog også dele deraf blev henlagte til  Horns, Vennebjerg og Børlum herreder.  

Det i  middelaldren en tid bestående Skovbo herred havde også i  sig dele af det,  der siden 

hørte til  Jerslev herred. Det ses, at  ved år 1400 hørte dertil  dele af eller hele V. Brønderslev, 

Jerslev, Albæk, Skjæve, Tårs,  Understed, Vorde, Hørby, Vormstrup og Thorslev sogne (Petersen og 

Molbechs Udvalg af danske diplomer 26. 28. 29. 360. 361. 362. 364. 366.).  Det var dog op

rindelig kun et • mageting« for Skovbo fjerding i Børlum herred og bestod endnu 1535 (æ. 

Ark. Reg. III.  103—04. 106). Det synes altså ikke at have haft de fulde rettigheder som et 

herredsting. I det 15. Årh. var Jerslev herredsting ved Hvilshøj i  Øster Brønderslev sogn 

(D. Mag. 3 R. III.  258), og et gammelt tingsted ved Stubdrup i  samme sogn beskrives i  Ant.  

Annaler III.  325. 
4) Da Hvet ikke kaldes herred, hvilket det dog udentvivl var,  er dette navn formodenlig betegnelse 

for et  ældgammelt særskilt  distrikt,  der oprindelig har været en ø, hvorom jordbundsforholdene 

bære tydelige vidnesbyrd (P. W. Becker i  Molbechs nord. Tdskr. IV. 261. 263 n.).  
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Thy syssel (Thythæsysæl). Han herred') (Hanæhæreth) yder 2 nætters 
gæsteri eller 20 korn, og Næs2) yder 1 nats gæsteri; eller der ydes 70 ^ rent 
sølv eller 28 fy korn og 16 fy sølv af begge. Vor ejendom i Tymberby8) mark er 
10 otting jord og hver er vurderet til 1 fy guld. 1 Langwath4) er 9?, otting, der 
e r e  v u r d e r e d e  t i l  9 ^  g u l d .  H y l d æ s l e f 5 )  e r  8 ^  g n i d .  H i l l e r s l e v  h e r r e d  ( H i l —  
deslefhæreth) yder 2 nætters gæsteri. Hunborg herred (Hunbiærghæreth) yder 
1  n a t s  g æ s t e r i  e l l e r  5  f y  k o r n .  S u n d b y 6 )  o g  S u n d b y  å  e r  8  f y  g u l d .  H a s s i n g  
herred (Hasingha~reth) yder 6 fy. Rævs herred (Refsliøghæreth) yder H nats 
gæsteri og 4 fy korn. Af Wæstærwigh7) kloster ydes 20 fy penninge. 

Salling syssel8) (Salingsysæl). Morsø Sønder herred yder 6 fy sølv, 
når der drages i leding. Nørre herred yder 6 sølv, når der drages i leding. 
I Akær9) er 18 fy guld. Fjends herred (Fyallanshæreth) yder 12 fy penninge. 

]) Var da endnu ikke delt  i Vester og Øster Han herreder.  
2) Halvøen Hannæs, der havde sit  eget t ing og også kaldtes Næsbo fjerding (se f.  e.  Sulim XIII 

307. 309); Næsbo ting (nævnes f.  e.  D. Mag. 3 B. 111. 260. 269) kaldes også Hannæs Ung, der 

endnu bestod 1553 (æ. Ark. Beg. III.  62).  1558 fik beboerne kgl.  t i l ladelse lil  at  beholde 

Næsboling, skønt de for nogle år siden var henlagte til  Han herredsting, da der var en ond 

vejle,  de skulde over ti l  t inget (Beg. o. a.  L. VI. 425). Det var et oprindeligt fjeidingsting, der 

som det er vist s.  91 note 3, l igesom det i  Skovboherred blev oprettet som et »mageting« n: til  

beboernes bekvemmelighed. En nats gæsteri af godset paa Hannæs var altså ikke lidet større 

end af det i  det øvrige Han herred, idet det bliver 8 korn og 16 $ sølv eller,  da del af 

dette sted ses, at 1 $ korn kostede omtrent 2 eller nøjagtig 1-}|  $  sølv, omtrent 16 korn 

eller 384 ørtug =4608 skæpper =576 tdr. ,  hvilket var en betydelig afgift ,  der antyder, al  

kongen har ejet omtrent hele godset på Hannæs. 

; 1) Tømmerby sogn og by på Hannæs. J) Langvad, Tømmerby sogn. 

' )  Se under konunglev. Som det er vist i  indledningen, er dette navn tilkommet i det oprinde

lige håndskrift  senere end dettes første affattelse og er derved kommet på et urigtigt sted 

istedenfor under Hillerslev herred. 
B) Sundby, Stagstrup sogn nu i Hassing herred. Jf.  Danske atlas V. 467 hørte Sundby endnu 

1380 til  Hunborg herred og 1406 blev vandmøllen der med dam og damsbond tildømt kronen. 

Det er altså mølledammen, der menes ovenfor ved Sundby å. 
7) Vestervig kloster og sogn se under konunglev. 
s) Dette syssel var større end det landskab, der kaldtes og endnu kaldes Salling, fordum Salling

holm, idet det ti l l ige indbefattede Morsø og Fjends herred. 
9) Agerø hører nu til  Karby sogn i Sønder herred. 1239 skødede Viborg Domkapitel omtrent 

30 $ guld jord her til  kongen (Poht.Ann.il .  113), og da det er en lil le o, kunde man, skønt 

den er frugtbar,  dog ikke godt antage, at  der da var andre lodsejere. Men da der ovenfor 
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I Trywath1) og Flø2) er 21^ fy guld. Lognø3) yder 10 fy rent sølv, sammesteds 
e r  e n  j o r d  p å  2 4  f y  g u l d .  I  H o g h æ s l e f 4 )  e r  9  f y  g u l d .  R ø d d i n g  h e r r e d  ( R y -
thingshæreth). Hinborg herred (Hærnburghæreth). I Brunnum5) har kongen 
13^- guld. Nørre herred (Nørgæhæreth) yder 10^. sølv. Skhiuægarthæ6) yder 
20 $. sølv, er med sit tilliggende 40 fy guld. Harre herred (Hargæhæreth) yder 
20 $. penninge. 

Har syssel (Harthesysæl). Yandfuld herred (Wændlefolkhæreth) yder 
101. korn. Engæbyærgh7) og i Høghum8) er 9 fy guld. I Høldum9) er 12 fy guld. 
N e s i u m 1 0 )  m e d  s i t  t i l l i g g e n d e  e r  5 1  f y  g u l d .  I  N e s i u m  4 8  f y  g u l d .  S k  o d  b o r g  
herred (Skodburghæreth) yder 24 [$.] korn, deraf det halve rug. Her har Niels 
Slæt kongens skibsrede, i hvilket der er 42 havner11). Ginding herred (Geting-
h æ r e t h )  y d e r  1 0  f y  r e n t  s ø l v  a f  k v æ r s æ d e .  I  R y z t h e e t 1 2 )  e r  3  f y  g u l d .  U l b o r g  
herred (Vlburghæreth) yder 16fy rent sølv. Hing herred (Heingæhæreth) yder 
28 fy rent sølv. Bølling herred (Bylænghæreth) yder 20 fy rent sølv. Hakon 
Prind yder 8 fy sølv. Hjerm herred (Hiarmæhæreth). 1 Hwammæ18) og Thra-

siges, at  kongen har 18$ guld her,  må man dog antage, at  den er indført i  jordebogen 1231 

og ikke efter 1239, da der så viide have stået 30 guld; øen havde altså mindst 48 guld. 

Den nævnes ikke i  »listen. 

' )  Trevad, Vredsled sogn. Tilfaldt i  arv Erik Plovpennings døtre (Tliork. dipl.  II .  102). 

*) Fly sogn og by. Tilfaldt i  arv Erik Plovpennings døtre (Thork. II 102). I nabosognet Vrov ligger 

Børsting, som også tilfaldt disse og vel altså har hørt under Flø. 
a) Nu halvøen og sognet Lundø. Nævnes længer henne blandt øerne. 
4) Højslev sogn og by. 5) Brøndum sogn og by. 
K) Da Skive også nævnes blandt kronens gods, er det blevet kongens ejendom efter 1231 og 

altså senere indført på dette sted i det oprindelige håndskrift .  Derved er det blevet sat 

under et galt  herred, da det aldrig kan have ligget andre steder end i Hinborg herred. Se 

iøvrigt under Konunglev. 
7) Engbjerg sogn og by. 8) Hygum sogn og by. 
9) Heldum sogn og by, nu Skodborg herred. 

l n) Nørre Nissum sogn og by. Kongensgård i  dette sogn er formodenlig den gamle kongsgård. 

Stedet kan enten forstås således, at  kongen kun ejede de 48 af Nissums 51 guld, eller hvad 

der er det rimeligste,  at  de overskydende 3 $ guld lå i  en anden by. 

' ' )  Til hver havne hørte,  hvis beregningen er som i jydske lov, 3 $ guld, altså ejede kongen 

her 126 $ guld. l 2) Formodenlig i Ryde sogn 
1 3) Hvam, Borbjerg sogn. Dette gods her er gået i  l ige arv til  Erik Glipping, der 1259 gav til  

Bibe domkirke for sin faders sjælemesse sit  gods i  Hwammæ, Hæslæ mølle og Quimæruth 

og andet ti l l iggende (Ripæ Cimb. 205. Ribe Oldemoder 63). 



94 

biærgh1) og møllen i Hæslæ2) er 10$. gnid, og [deraf ydes] 40metreter3) honning 
eller 10 fy sølv. Desuden ydes til skibsredet af det halve distrikt 10 ører korn 
og af det andet halve 44 lam. Hamrum herred (Hamrumhæreth) yder 16 fy 
rent sølv. 

llimmer syssel (Himbersysel). Rinds herred (Rinshæreth). Slet herred 
(Slætæhæreth) yder 60 fy penninge. Winblæsæ4) er 2 $ guld. Skithum5) 10 fjerding 
(o: 2\ bol), som vurderes til 40 fy guld. Ukar mølle6) er vurderet til 8 fy guld. Peder 
Ulkes mølle har været på 4 fy guld, men er nu ødelagt. Gislum herred (Gislum-
hæreth) yder 20 fy rent sølv foruden kværsæde. I Tystathe7) har kongen 6 bol og 
de ere vurderede til 60 fy guld. Hornum herre d8) (Hornum hæreth). Stenwædlæ 
wat9) er 2 fy guld. En mølle i Ofhogstorp10) er 2 fy guld, fradraget 1 fy sølv (altså 
1-| fy guld). Hornøghæreth11). I Waxlef12) 1 fjerding (o: bol) på 5 fy guld. 
Fieskum herred (Flæskiumhæreth) yder 70 fy penninge. Trannes13) yder 2 $ 
sølv. Aleburgh14) af møllen og af byen 24$. sølv. Af selve byen og Giol15) 24 fy 

' )  Trabjerg, Borbjerg sogn. 

-)  En nu forsvunden mølle, formodeniig ved Hesselmose i Borbjerg sogn. 
J) Dette smør-,  honning- og kornmåls størrelse opgives ti l  1081T ijfr.  SRD. VII.  565, Ribe Oldemoder 

se registret),  men det er ikke muligt.  Da under Han herred opgives, at  1 $ sølv er = { # 

korn. er 1 metrete i  værdi = 3 ørtug korn. En metrete vin kaldes også i tyske doku

menter stovikinus, stiibchen (Mechlenb. Urk. II .  318). 
4) Vindblæs sogn og by. Er egenlig i  håndskriftet indført som hørende under Rinds herred, 

men ved en streg er der ti lkjendegivet,  at  det hører hertil  
5) Skivum sogn og by, nu Års herred. f i) Veggergårde, Skivum sogn, Års herred. 
7) Tisted sogn og by. f l) Herredet har gået længer mod vest end nu. 
s) Stenild, Års sogn, Års herred. 1 0) Ovstrup, Års sogn, Års herred. 

1  ' )  Svarer ikke til  nuværende Års herred. Det har således gået længer mod øst,  da Vokslev nu 

hører ti l  Hornum herred, men ikke gået så langt mod syd, idet Års og Skivum sogne hørte 

ti l  Hornum og Slet herreder.  Hornøg herred har altså ikke overskredet den å, der nu danner 

Hornum herreds vestlige grænse, og må have udgjort den nordvestlige del af Hornum herred. 

Da Års herred blev oprettet,  har det altså optaget dele af flere omliggende herreder; det om

tales vel ikke før 1408 (Molbech og Pet.  danske diplomer 374). 
1 2) Vokslev sogn og by, Hornum herred. 
1 3) Nørre og Sønder Tranders sogne og byer. I  det skøde, som Dronning Margrete 1406 fik på 

gods her,  hedder det:  »somme sige, at  kronen og kongedømmet have der ret ti l« (Molbech og 

Petersens udv. af danske diplomer s.  250. 265. 279). 
1 4) Ålborg købstad. Den første afgift  er jordebogsafgift ,  den anden måske leding. 
1  s) Øen Gjøl,  der nu regnes til  Hvetbo herred. Nævnes nedenfor blandt øerne. 
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snlv i leding)?)1). Hasseris2) er 9 fy guld. Helium herred (Hellyumliæreth). 
1 Beflum fjerding3) 25 havner. I Lyungby fjerding4) i kværsæde 12 fy sølv. 
Hinsted herred (Hethænstathæhæreth). Roldæ fierding5) 16 havner og i kvær
sæde 8 fy sølv. Kongens jord i Rolde6) er 1 bol og 1 fjerding, der er vurderet 
til 26 fy guld. Twefthmark7) er 14 fy guld. 

Omnier syssel (Omungærsysæl). Nørlyng herred (Lyungæhæreth nørræ). 
Wibiærgh8) 120 fy penninge for leding og 80 fy penninge for mynten. Hr. Vogn giver 
214 fy penninge i fogedafgift9). Sønderlyng herred (Lyungæhæreth syndræ) 
yder 8 fy rent sølv med Fusing10). Grafusin11) er 3 bol, vurderede til 30 fy guld. 
Upfusing12) er 7 otting vurderede til 7 fy guld. Alum13) er 1 fjerding jord til 
18 fy sølv (o: 2] $ guld). Medelsom herred (Mæthælsholmhæreth) yder 15 fy 
rent sølv tilligemed Wæling14) (o: deri indbefattet afgiften af Wæling). I Wæling 
er 6 bol, der er vurderede til 481 fy guld. Møllen sammesteds er på 3 fy guld. 
O n s i l d  h e r r e d  ( O t h æ n s h y l l æ h æ r e t h )  y d e r  1 6  f y  r e n t  s ø l v  v e d  p å s k e t i d .  S t ø v r i n g  
herred (Styfrighæreth). 25 fy rent sølv af Randrøs15) og for fritagelse for leding 20 fy 
rent sølv. Nørre Hald herred (Hallæhæreth). Gerlev herred (Herlefhæreth16). 

' )  »pro expensis«. '-)  Hasseris,  Ålborg Bodulfi  landsogn, nu Hornum herred. 
3) Fjerdingen har navn efter Bælum sogn og by. 
4) Fjerdingen har navn efter Lyngby sogn og by. r ' )  Opnævnt efter Rold sogn og by. 
6) Rold sogn og by. Rold hørte ti l  Erik Plovpennings døtres arvegods (Thork. dipl.  II .  102). 

Dr. Margrete fik skøde på. Rold med mere gods låret uvist),  formodenlig som tildømt tidligere 

kongsgods (æ. Ark. Reg. I .  *3). 
7) Tveden, Rold sogn. Mon Twefth ikke er en fejlskrift  for Tweth? 
8) Viborg købstad. 
9) Afgift  af kongens ejendomme i Viborg og vel også af den egenlige byskat.  

l f l) I den oprindelige jordebog vilde det været meningsløst under en almindelig afgift  at  t i lføje,  at  

noget af godset i  distriktet skulde regnes med. Enten er så Fusing blevet kongens efter 1231 

eller der har været særegne forhold, der gjorde den til  en omtvistet ejendom. Fusing delles 

i  efterfølgende 2 dele. 
1 1) Fusing by og hovedgård, Ålum sogn. ' -)  Overfusing, Bjerregrav sogn. 
, 3) Ålum sogn og by. 
1 4) Øster og Vester Velling er nu 2 byer og 2 sogne og de var formodenlig dengang endnu ikke 

adskilte.  Velling var et birk, som dr. Margrete 1407 forlenede bort (Pel.  og Molb. dipl.  322—23. 

jfr.  æ. Ark. Beg. 1.15). 1355 købte Valdemar Atterdag en gd. i  Øster Velling (æ. Ark. Reg I.  92).  

På reformationstiden hed det Østervelling birk (D. Mag. 4 R. I.  210), så her menes vist Øster 

Velling, da de gamle birker stå i  nær forbindelse med det her opregnede kongsgods. 
1 5) Randers købstad. 1 6) Skriveren har åbenbart skrevet galt  for Gerlefhæreth. 

7 
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Op syssel (Abosysæl). Sønder Hald herred1) (Hallahæreth). Cristiærns-
thorp2) med sit tilliggende er 80 fy guld. Galten herred (Galtænhæreth). Af 
B r o  f i æ r d i n g  8  $ 8 ) .  S a b r o  h e r r e d  ( S a g h æ b r o k h æ r e t h ) .  L i s b j e r g  h e r r e d 4 )  
( L i t h æ s b i a r g h æ r e t h ) .  T l i o r s a k a r 5 )  m e d  s i t  t i l l i g g e n d e  e r  1 0 0  f y  g u l d .  N ø r r e  h e r r e d  
(Dyursæ6) nørræ hæreth) yder 40$ rent sølv. Sønder herred (Dyursæ syndræ-
hæreth). IDraghby7) med dens tilliggende er 44 fy guld. Helgenæs8) (Hælghænæs) 
yder 20 $ rent sølv. Mols (Mulnæs) yder 20 fy rent sølv. Samsø udreder årlig 5$ 
hvede, 10 fy malt og 3 $ byg, 40 okser, 180 svin og lige så mange får, 800 ost 
og så meget smør som hører til disse ost, 800 stoktiske, 16 »messe« sild, 2 
»fothær« honning, 100 gæs, 200 høns, 2 fy til fisk9). Hasle herred (Hasløg-

' )  Rugsø herred var da ikke til .  Da det skiller Nørre og Sønder Hald herreder,  der oprindelig 

må have været 1 distrikt,  kan dette herred ikke være ret gammelt.  Det har dog på denne, 

t id været et særskilt  landskab (oprindelig en ø),  t i  1282 nævnes Vilgrip provst i  Roxho (Nv 

kirkehist.  Sml. III.  378) og 1203 nævnes Utby in Roxø (SRD. VI. 404). 

-)  Kristrup sogn og by. Af et  kgl.  stadfæstelsesbrev (Neckelmann, Randers 29) af 23 avg. 1320 

på birkeretten i  Kristrup sogn til  Grev Albert Albertson afEberstein, ses,  at  hans fader allerede 

havde haft det før ham. Denne, der ver gift  med Esbern Vognsens datter,  f  1289 (Suhm XI. 

60. SRD. IV. 546. tab. t i l  544). 
 ) Af en dom af 1355, hvorved Bro fjerding tildømtes kronen (Suhm XIII.  829—30), ses,  at 

hertil  hørte Niclestorph (der må have udgjort det nuværende Vorup sogn, hvor der har ligget 

Nielstrup vandmølle),  Værum, Ørum, Lavrbjerg og Haslum sogne, altså herredets nordligste 

del (æ. Ark. Reg. I .  9.  90).  
4) Nu delt  i  0.  og V. Lisbjerg herred. Om delingen se bemærkningen æ. Ark. Reg. I.  425. 
5) Thorsager by og sogn. I hdsk. står vel Sthorsakar,  men dette kan ikke være andet end en 

skrivfejl .  Under Thorsagers ti l l iggende hørte vist Rostlrweth, nu Rostved by i  samme sogn, 

der hørte til  Erik Plovpennings døtres arv (Thork. II.  102). 
 ) Kaldes endnu Dyrsland. 7) Dråby by og sogn, nu i Mols herred. 8) Se konunglev. 
u) Dette stykke om Samsø er mærkeligt i  forhold ti l  den øvrige jordebogs afgifter,  t i  medens 

der alle naturalydelser er beregnede til  den afgift  af penge, korn eller ti l  det gæsteri,  som 

kongens fogeder skulde yde heraf,  er her meddelt selve naturalydelserne, der dog allerede 

i  det s.  63 meddelte stykke også er beregnede i  penge, nemlig 300 penninge. Når vi 

efterser den s.  53 meddelte beregning over gæsteriet,  kan Samsøs ydelser anslås ti l  følgende: 

5 # hvede =5 nætter,  10 $ malt — 3j nat,  3 # byg — 6 nætter,  40 okser —2^ nat,  180 

svin — 42
l  nat,  180 får =7 nætter,  800 ost =2g nat,  800 stokfiske = 2|  nat,  16 mes sild 

(1 mes —1 læst,  if.  Flensborg stadsret 1284, g 93) — 2 nætter,  2 »foder« honning (1 foder 

= 10 "fT) =4 nætter,  100 gæs — f nat,  200 høns nat,  2# til  fisk =1 nat.  Dette giver 

i  gennemsnit værdien af omtrent 3 nætters gæsteri,  hvis der ikke var nogle produkter,  der ikke 

ydedes paa Samsø, af hvilke der ti l  3 nætter krævedes 18 $ havre og 3 $ rugmel, og af 
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hæreth1). Af Arus2) 12$ for leding foruden fogedafgift. Ning herred (Ningge-
h æ r e t h ) .  W i t h b y 3 )  e r  6 0  $  g u l d  o g  m e r e  m e d  s m å b y e r n e .  H j e l m s l e v  h e r r e d  
(Hialmæ?lefhæreth). Af Scandthorp4) 30 $ rent sølv. Wragliælde5) og Holte6). 
Gjærn herred (Giærnæhæretli). Smaængiæ7) er 60 $ guld, [giver] 15$ rent sølv. 
H w o l æ 8 )  o g  T h o r e t h o r p 9 ) .  H o v l b j e r g  h e r r e d  ( H a g h æ l b i a r g l i æ r e t h ) .  F r a m l e v  
herred (Framlefhæreth). Endelave10) (Øndælaghæ) yder 20 $. 

Lever syssel (Lofræthsysæl). Hads herred (Harzhæreth) skal føre os over 
med 4 skibe, hvorfor det i hvær havne har 4 mænd11). Gylling12) er 12 $ guld. 
Sæby13) 7 $ guld. Phynsten14) 3^ $ guld. Vor herred (Horæhæreth15). Han-
stath16) med sit tilliggende er 25 $ guld. Nim herred (Nymhæreth) yder 12 $ 

mindre ydelser 6 $ peber og kommen, 3 $ pors og 3 $ salt.  Således har 'formodenlig de 

indberetninger været beskafne, der ligge til  grund for jordebogen, af hvilke vi i  stykket om 

Halland har et t i lsvarende sidestykke hertil .  

' )  Det mærke, der står foran herredets navn, betegner et større afsnits begyndelse. Man må 

altså antage, at dette store syssel har været delt  i  2 dele. 2) Århus købstad. 
a) Viby by, Viby sogn. 1 Viby var vistnok en kongsgård, hvor Valdemar I havde møde med 

prins Magnus 1176 (Saxo s.  906). Af denne var der fordum spor og sagnet gav den navnet 

kongsgård (D. Atl.  IV. 109). 
4) Skandrup, nu Skanderborg. Her har altså allerede været kongsgård i  Valdemar Sejrs tid. 

Skandthorp tilfaldt Erik Plovpennings døtre (Thork. II.  102). 
s) Vrold, Skandrup sogn. 6) Holte er formodenlig Holtskovgård, Skandrup sogn. 
7) Sminge, Tvilum sogn, opr. et  særeget sogn og birk (æ. Ark. Reg. II .  54).  Tilhørte opr. -bispe

dømmet i Århus, der gav den til  det senere Øm klosters munke, der igen nogen tid efter 

overdrog den til  kongen i  mageskifte for Veng, t i l l igemed 3 $ guld i  Eskingbek og byerne Far-

dale og Vole. Kongens søn Knud VI arvede dette efter ham og gav det ti l  sin fril le (SRD. 

V. 236- 246). Efter hendes død er altså i det mindste Sminge og Vole kommet til  kong Valdemar. 
H) Vole, Tvilum sogn. 9) ubekendt.  

l u) Endelave ø, nu under Nim herred. Nævnes også i  ølisten. Kongen pantsatte den 1253 til  

hertug Albert af Brunsvig til l igemed Samsø »cum bonis nostris tam patrimonialibus quam 

regalibus ibidem et cum omni jure nostro« (Schl.  holst.  Urk. I .  498). 1406 fik hr.  Mogens 

Munk den i  len (Ny D. Mag. VI. 236). 

")  Om dette alene gælder kongens bønder, eller alle,  kan ikke ses. Men da denne byrde, der 

formodenlig kun gjaldt om at færge over Horsens fjord og, selv om der var længre sejlads, 

dog ikke var meget byrdefuld, er der vist kun tale om kongens bønder. 
I J) Gylling by, Gylling sogn. 1 3) Søby, Gylling sogn. 1 4) Fensten, Gosmer sogn. 
1 5) Oræhæreth sml. f.  e.  Sakses Hestia for Estia,  Holandia for Ølandia. 

1 6) Hansted by og hovedgård, Hansted sogn, ejedes allerede i  midten af det 14 årh. af Vor kloster 

(æ. Ark. Reg. I .  194—95). 

7* 
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rent sølv. Hatting herred (Hattynghæreth) yder 2 nætters gæsteri af Horsens 
og 60 $ penninge i leding og 40$ for mynten. Bjerge herr e d (Biarghæreth) ydel
se rent sølv. Vrads herred (Wrazhøghæreth) og Tyrsting herred (Thysting-
hæreth) have ydet 1 nats gæsteri1). Hids herred (Hizhæreth). Aluyng2) 23 $ 
guld foruden de dele vi have i 2 møller. Lysgård herred (Lyusgardhæreth) 
kværsæde 20$. Grønæbæc3) er 5$ gnid. Jallær4) 18$ guld. Thwærwith5) 4$ 
guld. Rythæ6) 2 $ guld. Rouægard7) 4 $ guld. Fraxing8) 3$ guld. Brotliær-
thorp9) 3 $ sølv. 

Varde syssel (Warwitlisysæl). Horns herred10) (Hornshæreth) og Sk ad s t 
herred (Skazstathæreth) yde 300 $ sølv. Lønæburgli11) 5.V foder honning og 20 laks. 
Af et skibsrede \ foder honning og 10 laks. Malt herred12) (Moltæhæreth) yder 
80$ rent sølv, tilligemed de 2 møller Wilslef13) og Estath14). 

Jelling syssel (Jalyngsysæl). 100 $ penninge og 10 af en mølle (eller 

' )  Her synes at være sket en ændring i det oprindelige håndskrift ,  t i  det har dog ingen mening, 

at der opgives i  en indtægtsfortegnelse ting, som ikke mere ydes. Formodenlig har der været 

ydet dette gæsteri 1231, men siden har kongen afhændet af godset her,  og dette er bemærket 

ved en rettelse i  håndskriftet,  hvilken så afskriveren har medtaget.  

'-)  Det senere Alling kloster.  At det lå i  Svostrup sogn i Hids herred og ikke i  Grønbæk sogn, Lys

gård herred, se Thyregods Afh. i  Saml. ti l  jydsk hist.  og topg. 1 173 flg. Da dette kloster 

første gang nævnes 1268 (Suhm X. 996), bliver det sandsynligt,  at  det er anlagt af Valdemar II 

eller hans nærmeste efterfølgere. 

: i) Grønbæk by, Grønbæk sogn. Kongens gård i  Grønnebæk by nævnes 1444 (æ. Ark. Reg. II.  173). 

4) ll ler,  Grønbæk sogn. 5) Kendes ikke. G) Kendes ikke. 

7) Ro, Grønbæk sogn. 8) Fravsing, Hinge sogn. °) Brårup, Grønbæk sogn. 

1  °) Var før 1300 delt  i  Vester,  Øster og Nørre Horne herreder (se O. Nielsen, Vester Horne 

herred s.  5).  

1 ' )  Lønborg hovedgård, Lønborg sogn, var endnu kongsgård 1278, da Erik Glipping her udstædte 

et brev (Suhm X. 771. sml. Regesta I.  156). Den kom siden til  bispen af Ribe, der havde 

birket her i  pant af kronen (Kinchs Ribe 604 og registret dertil .)  

1  -) Indbefattede på den tid endnu Gørding herred under sig, hvilket dog er blevet t i l  før 1300 

(se 0.  Nielsen Malt herred s.  168). Der synes at være foregået en forandring med herrederne 

i  Vardesyssel i  løbet af det 13de årh. 

l 3) Vilslev mølle,  Vilslev sogn, Ribe herred. Røde mølle tæt ved Jested mølle hørende til  

Vilslev by var endnu kongens mølle 1603 (Riberhus lens regnskab 1602—03). 

, 4) Jested mølle,  Vilslev sogn, Ribe herred, ti lhørte allerede i  beg. af 14de årh. Andvordskov 

kloster.  
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af møllen1). Jalynghæreth2) yder 40 $ rent sølv. Kværsædemænd Tuki og 
h a n s  b r o d e r  y d e  2  %  å r l i g 3 ) .  W a n g s h æ r e t h 4 ) .  

Almind syssel (Almundæsysæl). Jerlev herred5) (Jarlæzhaereth). I Ga-
uærslund6) 19 otting (jord) og 3djedelen af en, hver otting er 3 % sølv, indtægten 
140 $ penninge. Andst herred (Anzstathæreth7). Almundæhæreth8). Jorden 

' )  En sådan almindelig afgift  ved syslet findes ellers kun ved Isted syssel,  hvor det kan ses, at 

det er en sammentælling af herredernes indtægt. Da her kun Jelling herred gav afgift ,  ses 

det,  at  40 rent sølv var lig med 100 $ penninge, eller 42 $ —110 # penninge, hvilket 

viser,  at  1 $ rent sølv her er beregnet ti l  c.  2- '  penninge. 

0 Jelling herred fik siden navnet Tørild herred, der nævnes 1387 (Suhm. XIV. 196. Jfr.  Ny 

kirkehist.  Sml. III.  838). 
3) Disse kværsædemænd var kongens bønder. 

' )  Kaldes nu Nørvangsherred. Til forskel fra Tørild herred kaldtes det Nørre herred i  Jelling

syssel 1323 (Suhm XII. 358), 1342 (æ. Årk. reg. I .  98).  I  Ribe oldemoder s.  63 står med en 

hånd fra første halvdel af det 14de årh.:  Wonghærith quod nunc vocatur Nørhærith. Man 

kunde derefter være tilbøjelig ti l  at  tro, at den tid da Jelling herred ændrede sit  navn til  

Tørild herred, blev dette kaldt Sønder herred i  Jelling syssel og Vangs herred Nørre herred i 

Jelling syssel,  men da Grejs sogn, der nu ligger i  Nørvangs herred, et sted (æ. Ark Reg. III 

282) siges at l igge i  Søndervangsherred, må der dog virkelig en tid være sket en deling af 

Vangs herred, skønt jeg ellers ikke véd at have truffet på navnet Søndervangsherred. Men 

det er da rigtignok mærkeligt,  at  da herrederne igen forenedes, de ikke atter fik fællesnavnet 

Vangsherred. På den anden side vilde navnet Nørvangs herred næppe nu hedde således, hvis 

det havde navn i  modsætning til  Tørild herred, t i  Nørvang forudsætter et Søndervang, og 

Tørild herred vilde alene have kunnet hedde Sønder herred, ikke Søndervangs herred. Alt 

vel overvejet,  er der formodenlig i  slutningen af det 13de årh sket en omordning af syslets 

herreder,  der bevirkede at Jelling herred kaldtes Tørild herred og Vangsherreds deltes i  

2 herreder.  
6) Holmans herred, der ikke nævnes her,  hed opr. Holmbomothæreth og nævnes allerede 1329 

(Ripæ Cimb. 132. jfr.  Ribe oldemoder s.  70).  Det har sandsynligvis på jordebogens tid været 

en del af Jerlev herred. 
6) Gaverslund sogn og by, Holmans herred. Kongen ejede altså her 58 # sølv. En # sølv i  

jord ydede således her 2 # 9| |  /3. 
7) Andst herred. Hvis dette sted skal forstås således, at  den jord omkring Kolding både hørte til  

Andst og Almind herred, må det første have gået længer mod øst end nu, men det er ikke 

rimeligt,  da Harte og Bramdrup c. 1340 hørte til  Brusk herred (Ribe oldemoder s.  109). 
8) Nu Brusk herred, opr. Broskoghæreth, der allerede nævnes 1329 (Ripæ Cimb. 132, jfr.  Olde

moder 70). Herredet har altså skiftet navn før 1329. Under det hørte det nuværende Elbo 

herred, der var et særeget distrikt (måske fjerding) under navn af Elendæ, Elnd. (O. Nielsen 

om sysselinddelingen 63) og første gang nævnes som jurisdiktion 1476. 
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omkring Kaldyng er 13 fy guld. Af Kaldyng1) 80 fy rent sølv. Af hr. Tokes len 
utæn wadn2) 6^ fy korn og 4 fy rent sølv. Af Hærslef3) fy korn. Af Bæcky4) 
og de 4 nærmeste kirker 9 fy rent sølv og 3j fy havre. Af Scandthorp5) 3 fy 

rent sølv og H fy havre. Af Nybøl6) 16 skilling rug og 1 fy rent sølv. Af Anz-
stath7) 10 ører rent sølv og 10 ører havre. Af Hyarthorp8) \ fy rent sølv og -1 fy 

havre. Af Harthwet9), Bramthorp10) og Ælmtungæ11) 
Barvid syssel (Barwithsysæl). Haderslev herred (Hathærsletliæreth) yder 

15$. rent sølv foruden told og lige så meget korn (15 $ korn). En jord sammesteds 
er fy guld13). Wilstorp13) er 1 fy guld. Kyrstrop14) er 6 fy sølv. Fristadh15) er 10 fy 
g u l d .  B r a m t h o r p 1 6 )  e r  2 $  g u l d .  R o s t a t h 1 7 )  e r  5 f y  g u l d .  T y r s t r u p  h e r r e d  ( T h y u r s -
trophæreth) yder 20 fy. Kopærstath18) er 5 fy guld. Wisænthorp19) er 1 fy guld. 
Hæghærls20) er 13 $ sølv. Frøs herred (Frøshæreth21) yder 50 fy rent sølv. Agthorp22) 

' )  Kolding købstad i  Brusk herred. 
2) »ulæn wadn« o: udenfor vand er formodenlig det s.  99anm. 8 omtalte »Elendæ« (Elbo herred) 

der er en fremspringende halvø og betyder udenfor landet (jfr.  Gislason i  ann. f.  nord. oldk. 

1858 s.  89).  3) Herslev sogn og by, Brusk herred. 
4) Bække sogn og by, Andst herred. Bække og de følgende kirker har altså været kongens 

o: han har haft besættelsesret og oppebåret kirketienderne. »De 4 nærmeste kirker« kan ikke 

være de 4, der hernæst nævnes, da disses afgift  af havre overskrider hines. De må søges 

i herredet og er formodenlig Verst,  Erst (Lejrskov), Gæsten, Jordrup eller Vamdrup. 
5) Skandrup sogn og by, Andst herred. 
6) Vester Nebel sogn og by, Brusk herred. 7) Andst sogn og by, Andst herred. 
8) Hjarrup sogn og by, Andst herred. 9) Harte sogn og by, Brusk herred. 

1 0) Bramdrup sogn og by, Brusk herred. M) Eltang sogn og by, Brusk herred. 
1 2) Der kan ingen spørsmål være om, at her menes Haderslev købstad, hvorom også toldindtægten 

vidner. 5 otting jord i  gamle Haderslev ti ldømtes kronen 1285 (Schl.  holst.  Urk. I .  121). 

Her er altså vel gods gået over til  kronen fra kongen. 
1 3) Vilstrup sogn og by. Ved Sønder Vilstrup er en borgplads. 
1 4) Kjærstrup, Hoptrup sogn. Her er en rund borgplads. 
1 5) Fredsted, gammel Haderslev sogn. l 6) Bramdrup, Moltrup sogn. Her er en borgplads. 
1 7) Rovstrup, Moltrup sogn? 1 8) Kobbersted, Aller sogn. 
1 9) Vejstrup sogn, men nogen by af dette navn er ikke til  mere. 2 0) Hejls sogn og by. 
2 1) Kalvslund herred havde da endnu ikke udskilt  sig heraf.  Det var ti l  i  midten af det 14de 

årh. (Ribe oldemoder 109. Slesvigske Provinsialefterretninger IV. 209). Det er formodenlig 

ved dette herreds dannelse, at  Gram herred har mistet sin vestlige del,  da vi ser,  at Hygum 

og Østerlinnet sogne endnu her i jordebogen regnes til  Gram herred. 
2 3) Agtrup i  Rjært sogn, nu Tyrstrup herred. Her var en gammel hovedgård. Da Frøs herred 

aldrig har gået så langt mod øst,  er Agthorp vist t i lføjet senere end jordebogens første affattelse. 
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er 1 fy guld. Gram herred (Gramæhæreth) yder 60 fy rent sølv. Graam1) er 
10 fy guld. Immæthorp2) det halve af en mølle. Holm3) er 2 $ guld. Jarlsæ4) 
er 3 fy guld. Moddæbøl5) er 3 fy sølv. Rangstrup herred (Rafnsthorphæreth) 
yder 20 fy rent sølv og af den anden del6) 25 fy. Rafnsthorp7) er 12 fy guld. Af 
Ribe8) 200 fy penninge i fogedafgift og told og forban9). I leding 120 fy og for 
mynten 150 fy10)- I hestetold 350 fy og mere11). I salttold 40 $18). Af 
møntmesteren 100 fy penninge. 

Ellum syssel (Ellæmsysæl). Hvidding herred (Hwitynghæreth) yder 
210 fy penninge foruden honning og korn. Løg herred (Løghæhæreth) yder 3 »fo-
t h æ r « 1 3 )  h o n n i n g .  S w a n s t h o r p 1 4 )  e r  1 6  f y  g u l d .  I  C u m l e d 1 5 )  1 5  f y  g u l d .  H ø j e r  
herred (Høthærshæreth) yder 120 fy. Ris herred (Risæhæreth) yder 60 fy eller 
10 fy rug, 4 fy havre, 24 penninge, deri ikke indbefattet told og uvisse ind

' )  Gram slot,  by og sogn nu i Frøs herred. Slottet skal være opført af hertug Erik af 

Sønderjylland 1314, men har sandsynligvis allerede været hovedgård på Valdemar Sejrs t id.  

12 otting jord i  Gram tildømtes kronen 1285 (Schl.  holst.  Urk. I .  121). Altså var dette sted 

gået over ti l  at  blive krongods efter 1231. 
2) Endrupskov, Gram sogn, nu Frøs herred, t idligere eget sogn. Møllen er ikke til  mere. 
3) Holm, Hygum sogn, Frøs herred. 
4) Jels sogn og by. I  Jels sø borgplads. 1403 havde Henneke Limbæk af hertug Gerhard i len 

gården »Jørltze«. 
s) Modbøl, øster Linnet sogn, nu Frøs herred. Her en borgplads. 
f i) Udtrykket den anden del vidner om, at herredet da allerede var delt  i  Nørre og Sønder 

Rangstrup herred, hvilke også nævnes 1299 (SRD. VIII.  108), skønt man ellers nærmest 

måtte antage, at  dette først skede efter reformationen, da 3 sogne af Sønder R. herred kom 

fra Ribe til  Slesvig bispestol.  
7) Rangstrup sogn og by, hvoreftet herredet har navn. 
8) Ribe kan aldrig have ligget i  Rangstrup herred. Den må enten have ligget i  Frøs (og Kalvs-

lund) herred eller i  Hvidding herred. Det er dog sandsynligt,  at  den hørte til  Frøs herred, 

da den nævnes under Barvid syssel,  skønt dens gamle marker lå syd for åen og altså hørte 

ti l  Hvidding herred. 
9) Udførselstold (Geh. Ark. Årsber.  V. 30).  1 0) Biskoppen ejede da det halve af mønten. 

")  Var egenlig dobbelt så stor,  da den til  1234 deltes med biskoppen. 
1 2) Deltes også med biskoppen, og var altså dobbelt så stor.  — Jfr.  Kinchs Ribe s.  641—42. 
1 3) 1 foder — 5 *3". 
, J) Svanstrup, Brede sogn. Kong Abel gav 1252 til  Løgum kloster sine ejendomme her.  Det 

hedder i  brevet,  at  det er på grund af denne ejendom, at hans forfædre havde kaldsret ti l  

Brede kirke. I  hans søns stadfæstelsesbrev kaldes det hans »bona patrimonialia« (SRD. VIII.  

113. 116). l 5) Kummerlev, Brede sogn. 
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komster1). Af landboerne i Sudthorp3) 2 fy sølv. Hæslæ3) og Arslef4) er 6| fy 
guld. Opnør5) er 21? fy guld. I Barsmark6) 1 fy guld. Slogs herred (Locthorp-
l i æ r e t h 7 )  e r  6  f y  r u g  o g  6  f y  h a v r e  o g  1 0  f y  p e n n i n g e .  L u n d t o f t  h e r r e d  ( C l y p -
pæløfhæreth) yder 20 fy rent sølv.. Wiuælsbæc8) er 2 fy guld fradraget 2 fy sølv 
(lf $ guld). Horsthorp houæth9) er 13£fy sølv. Enstath10) er 2 fy guld og i fy sølv. 
K j æ r  h e r r e d  ( K y æ r r æ h æ r e t h )  y d e r  5 0  f y  r e n t  s ø l v .  L e c k y 1 1 )  e r  1 2  f y  g u l d .  S u n 
deved12) (Sundwith) yder 1 fy korn (rug og byg), 10 fy havre og 24 fy penninge. 
Warnæs13) er 96 fy guld. Bagthorp14) er 1 fy guld. Dette er kongens indtægt afWar-
næs: 5^ fy korn og 3 fy penninge i arnegiald15) og stuth16) og garcætegiald17); og af 
møllen og færgen 2 fy 8 skilling sølv og af Sundwith 7 fy korn og 22 fy penninge18). 

Nemlig af Åbenrå, der da allerede var købstad. Jfr.  P. G. Thorsens slesvigske Stadsretter 51. 

se under konunglev, lå i Hjordkjær sogn. 

Nogle jorder sydvest for Åbenrå under denne købstads landsogn kaldes endnu Sønder og 

Nørre Hejsel.  4) Årslev, Hjordkjær sogn. 

En landsby, siden kaldet Gammel Opnør, af hvilken Åbenrå købstad er fremgået og har fået 

navn (P. G. Thorsens slesvigske stadsretter 50—54). 

Barsmark, Løjt sogn. Sml. Barsø under øerne. 

Da byen Lovtrup, hvorefter det havde navn, ligger i  Uge sogn, nu Lundtoft herred, må Slogs 

herred dog ikke være fuldkommen det samme som Lovtrup herred. 

Vilsbæk, Holbøl sogn. y) Ilostrup, Ensted sogn. 

Ensted sogn og by. Årup i  sognet,  nu hovedgård, var vist også kongeligt gods, t i  1203 lik 

Åbenrås indbyggere græsningsret på Hostrups, Stubbæks og Athorps med flere marker (Åbenrå 

skrå g 4).  1 ' )  Læk sogn og by Her var fordum et slot,  Lækhus. 

Nu Nybøl herred. Strakte sig dengang længer mod nord. 

Varnæs sogn, by og birk, hvilket sidste allerede forekommer 1411. 

Ved Varnæshoved en borgplads. I 4) Borup, Varnæs sogn og birk. 

Den afgift  af købstæderne, der andre steder kaldes midsommersgæld og bestod i  en vis afgift  

af hver familie.  Skulde her da været en slags købstad, eller var arnegæld også en landskat 

af birker.  1 6) Den almindelige afgift  af bønder. 

Afgift  af gårdsæder, fæstebønder, der har bygget på en større gårds mark. 

Det må undre at se her en anden afgift  af Sundeved end ovenfor; da der både er korn og 

penge, svarer det udentvivl ti l  den første opgivelse for Varnæs og betegner de almindelige 

skatter,  der ellers ikke nævnes, med mindre den sidst nævnte afgift  er en senere ti l

føjelse. 
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Isted syssel (Istathesysæl) yder 200 $ rent sølv x) foruden Slesvig 2) og mønten 
o g  D a n e v i r k e 3 )  o g  E g e r n b o r g 4 ) .  S l æ s m y n n æ 5 )  y d e r  2 0 $  r e n t  s ø l v .  V i s  h e r r e d  
(Wizhæreth) og Husby herred (Husbyhæreth) yde 60$ rent sølv foruden told6). 
Ny herred7) (Nyhæreth). Wyppethorp8) er36$ guld. Runætoft9) er 6$ guld. Gyæl-
ting10) yder 30 $ rent sølv. Røst11), Grouæ12), .Fornæs13), Mynnæsby14), Rackæ-

]) Skønt der flere gange ved de andre syslers navne findes et stednavn, hvilket,  som vi har set,  

er sat der ved en fejlskrift  og fordi det var senere tilføjelse, så findes der ellers kun ved 

Jelling syssel en sådan samlet sum. Da indtægtsangivelsen ellers findes under hvert herred, 

vilde det ingen mening have, om der også var en indtægt af syslet,  med mindre det var den 

samlede sum af herredernes indtægt, hvilket er ti lfældet her.  Denne sammentælling giver en 

interessant oplysning; ti  der er ikke medregnet de 30 $ af Gelting, hvorfor heri er et bevis 

mere lor,  at  denne først senere end 1231 er indført i  det oprindelige håndskrift  og dens afgift  altså 

ikke talt  med, hvilket den der har skrevet det her udgivne håndskrift  ikke har bemærket.  Ti af 

Vis og Husby herreder ydedes 60 af Slis herred 20 Ugle herred 20 Nørregøs (og 

Søndergøs) herred 100 $ rent sølv, hvilket giver den samlede sum af 200 medens den 

lil le indtægt af Strukstrup herred, der ikke var i  rent sølv, ikke er talt  med. Under Arns 

herred nævnes kun indtægten af Danevirke, der ikke skulde regnes med. Fræslet ses at have 

hørt ti l  lstedsyssel,  da den nævnes i  forbindelse med Egernborg, hvis indtægt ej heller skulde 

medtages; ligeledes, som det synes, landet mellem Sli og Ejder og Svansø. 
2) Underligt nok nævnes indtægten af Slesvig og af dens mynt ikke, hvor den skulde stå under 

Strukstrup herred, men da vi af stykket om konunglef oplyses om, at fjerdedelen deraf hørte 

under hertugen, må der være noget hidhørende til  grund derfor.  
3) se under Arns herred. 4) se under Fræslæt. 
5) På den sydlige side af Sliens munding i  Svansø sogn på Svansø er voldstedet »Gamleborgen«. 

På Lodsøen og ligeoverfor ved 0 lå 1634 2 fiskerlejer Norder og Suder Schliesmiinde (Schmidt 

Slesvigs land og folk 365—66). Her i  nærheden har vel også ligget det under Ny herred 

nævnte Mynnæsby. Formodenlig er det t i lstødende Olpenæs og Nonæs, der 1285 tildømtes 

kong Erik som krongods (Suhm X. 1029), det samme, hvis ikke Siesminde og Mindesby er det 

samme og begge har hørt ti l  Gelting, der alt  var krongods. 
6) Told af Flensborg, der lå på grænsen af disse herreder.  7) Nu til l ige Kappel herred. 
8) Vippetorp, Eskris sogn. Her er en borgplads og her var også i  det 14 årh. en hovedgård. 
a) Runtoft hovedgård i  Eskris sogn. Dens adelige ejere kendes siden midten af det 14. årh. 

" ')  Her menes distriktet Gelting, der synes at have omfattet både Gelting og Kappel sogne. Se 

iøvrigt under Konunglev. Om Gelting se især Jensens afh. i  Michelsens og Asmundsens Arkiv 

III.  1-98. 

") Røst hovedgård, Kappel sogn. Adelige ejere kendes fra det 14. årh. 
1 2) Gråmark i  Kappel sogn, hed 1498 Gromark, ligesom Grauhøvd og Graukjær er navne på en 

landspids og en eng ved Slien i godset Runtoft.  
1 3) Må være et sted ved Sliens munding. 
| 4) Er vel ved Sliens munding, der i  daglig tale kaldes »de Mimi'«. Sml. ovenfor anm. 5. 
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thorp1), Tolægarlid2), Fughælsnæs3), Gyælting4) og Wakerbol5), alt det kalder vi 
Gelting6). Slis herred7) (Slæshæretli) yder 20 $ rent sølv. Hele Skyræthorp8) er 
37 $ guld. Tøsthorp9) er næsten 22 $ guld. Rafnækyær10) er 14^ $ guld. |  del af 
Fughælwich11). Hele Grøthæbol12). IDolruth13) er 4£ $ guld. Skiæggeruth14) er 5 fy 
sølv. Bølæ15) er 5$ guld. Tyarsnæs16) er 6$ guld. I Syndræbrathorp17) 6$ guld i Baxis 
treding og 1 fy guld i Håkons treding18). I Nutæfellæ19) 2| fy guld og 16 /3 sølv. I Bre-
t h æ b ø l 2 0 )  6  f y  s ø l v .  S å l e d e s  e r  d e t  v u r d e r e t  f r a  a r i l d s  t i d .  S t r u k s t r u p  h e r r e d  
(Struksthorphæreth) yder 4 fy havre og 8 fy penninge. Grumby21) og Tlivvet22) er 

fy guld. Ugle herred (Ugglæhæreth) yder 20$ rent sølv; tilligemed Byscops-
toft23) er der 40 fy guld. Nørrægøshæreth24) yder 100 fy rent sølv. I Bre-
thæstath25) med sit tilliggende er 18 fy guld. Syndræ gø shær eth26). Hatta-
stath27) er 30 fy guld. Arns herred (Arældshæreth). Danevirke tilligemed Ejder-

' )  Hvis det.  er Svakketorp i Gelting sogn, Kappel h.,  har afskriveren læst galt .  

2) Formodenlig ved Tolslev, Eskris sogn. Der er rigtignok et Tolgård med en borgplads i Orfeld 

gods, men det kan det if .  Dr. Jensen ikke være. Han mener at det er Kronsgård, hvor der 

også er en borgplads. 

3) Er if.  Dr. Jensen ved Falshøved. 
4) Hovedgård og by i  Gelting sogn, Kappel herred. Adelige ejere kendes fra det 15. årh. 
5) Vakerballe,  Gelting sogn, Kappel herred. 
r) Gelting var altså et større distrikt,  der ikke alene omfattede det nuværende sogn af samme navn. 
7) Nu Slis og Fysing herreder.  8 ;  Skjørdrup, Tøstrup sogn, Kappel herred. 
9) Tøstrup sogn, by og hovedgård, Kappel herred. 1  °) Ravnkjær sogn og by. 

1 1) Fovlløk, Ravnkjær sogn. '2) Grødesby, Ravnkjær sogn. 
1 3) Dollerød, Ravnkjær sogn, kom som by under Gelting og deraf dannedes i  det 16 årh. et 

adeligt gods. 

1 4) Skæggerød, Nørre Brarup sogn. 1 5) Røle sogn og by. 

1 6) Kendes ikke. 

1 7) Sønder Brarup sogn og by. , e) Om inddelingen i tredinger se indledningen. 
1 9) Notfeld, Sønder Brarup sogn, tidligere adeligt gods. 2 0) Bredbøl,  Sønder Brarup sogn. 
2 1) Grumby, Tolk sogn. Oprettet t i l  adeligt gods 1682. 
2 2) En nu forsvunden by i  samme sogn. 
2 3) Bistoft,  Store Solt sogn, ti ldømtes kongen som krongods 1285 (Suhm X. 1024), er altså 

blevet krongods efter 1231. »Tilligemed« er tilføjet i  det oprindelige håndskrift  for at  betegne, 

at  afgiften heraf ikke er trukken fra herredets samlede indtægt, efterat det var blevet krongods. 

7 i) Nu Bredsted Amt. 2 S) Bredsted flække. 2 6) Nu Husum Amt. 

2 7) Hatsted sogn og by. Tildømtes 1285 kronen (Suhm X. 1025). Blev altså krongods efter 1231. 
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sted og Lundebjerg herred1) yde 120$ rent sølv og 3 nætters gæsteri om sommeren 
med hæren, således som kongen [skal have da han] plejer at gå over i Utland. 
3 nætters vintergæsten eller 800$ penninge. Fræz 1 æt2) med Ykærnæburgh2) yder 
100 $ rent sølv. Kongen har mellem Slæ og Eydær2) 420 gårde (houæ). I Swansø2) 
26t1 plove og desuden mange skove. Svansø yder 10$ sølv. Kamp2) yder 20 $. 

' )  I det følgende under Utland nævnes, atLundebjerg herred og de 4 herreder,  der udgøre Ejder-

sted, t i lsammen ydede 100 $ rent sølv og 6 nætters gæsteri,  de 20 $ rent sølv falder altså 

på Arns herred. 

' )  I en tale,  som Esbem Snare holdt 1190, hvori han opmuntrede til  korstog, omtaler han den 

store ørken, som forbinder Slavernes land, Holsten og Danmark (SRD. V. 348), og hermed kan 

ikke menes andet end den sydlige del af Sønderjylland, navnlig midten, der længe efter endnu 

kun var lidet opdyrket.  Disse distrikter var vistnok som oprindelige almindinger kronens og 

kongens. Af denne jordebog fremgår det,  at  landet sønden for Sli  bestod af følgende dele: 

' )  Jarnwith, der var krongods, 2) Fræslæt, 3) Svansø og 4) Kamp, der nævnes dels som kron

gods, dels som kongens. Jarnwith, tysk Isarnho, er det nuværende Dånischwold og tildømtes 

endnu 1285 kong Erik som krongods (Suhm X. 1025). 1313 gik distriktet over ti l  hertugerne, 

der fik forlening på alt  krongodset,  men allerede 1307 var der tale om gods i  »silva danica« 

ved skiftet efter grev Adolf af Holsten. Dette distrikt var,  som navnet betegner, oprindelig 

skov og alminding og som sådant krongods. Fræslæt må have ligget ved Ekernførde, der 

endnu ikke var købstad, men kun den kgl.  borg Egernborg, da det stadig optræder i for

bindelse dermed. Om kongen har ejet det hele. distrikt,  ses ikke tydeligt,  men det er troligt,  

da afgiften er så stor.  1285 tildømtes »Croop« kronen, hvilket vistnok var en del af Fræslæt, 

om ikke det hele, dog er en del af landet mellem Sli og Ejder arvet af Abels enke og sønner, 

og dette var 1260, 1288 og 1325 genstand for pant og salg til  de holstenske grever; da Ekern

førde nævnes i sammenhæng hermed, må det være Fræslæt, hvis udstrækning omtrent må 

have været de nuværende Krop og Hytten og vel også Hohn herreder.  Svansø kan man se, 

at  kongen ikke ejede helt ,  da der kun opgives 26^- plove og mange skove, med kun en afgift  

af 10 # sølv. Godset her tilfaldt Abel,  da hans sønner 1260 pantsatte det.  Kamp nævnes 

blandt krongodset,  men også her havde kongen ejendomme, der ydede 20 Da Kamp ikke 

nævnes i  dommen 1285, må det antages, at den forinden er gået over ti l  at  blive kongens 

private ejendom og at det Kamp her står i  kongens jordebog er indført senere i  det oprindelige 

håndskrift .  Det har formodenlig endog kun omfattet Kampen by, der er lagt under Rensborg, 

og næppe endog Kampen sogn, endnu mindre Hohn heried. Ti ingensteds nævnes Kamp som 

noget distrikt.  Blandt de godser,  som Abels sønner pantsatte 1260 mellem Sli og Ejder,  

nævnes Kamp ikke, men alene Stapelholm, hvilket måske da har skullet betegne dette ti l l ige, 

hvis det ikke snarere forstås under Fræslæt (Frelhslet) i  dette brev. Når her ovenfor straks 

efter Fræslæt omtales, hvor mange gårde (houæ; denne benævnelse er bevis på, at distriktet 

her var befolket af Tyskere) kongen har mellem Sli og Ejder,  må dette ikke forstås som et 

særeget distrikt,  men her angives kun dem i Fræslæt, og delte er en bestyrkelse mere af.  at 
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Utland1). Viding herred (Horsæbyhæreth) yder 60 $ rent sølv. Bøking 
herred (Bokynghæreth) yder 60 $ rent sølv. Sild (Syld) yder 40$ rent sølv. Før 
(Føør) Oster og Vester herred yder 54$ rent sølv. Byltrynghæreth2) 80 $ rent sølv. 
Wyrikshæreth3) 40$ rent sølv. Pylwaermhæreth4) 80$ rent sølv. Edoms-
hæreth5) 120 $ rent sølv. Såmeget er det vurderet for og såmeget gives deraf. 
Lundæbyarghæreth6) 12 $ rent sølv, Thynninghæreth7), Giæthninghæreth8), 
Holm9) og H æfræ9). Af disse 5 har kongen 50 $ rent sølv i wingift10) og 50 $ rent 
sølv i stud, foruden 6 nætters gæsteri, som hører til Danevirke. 

Fræslæt t i l l ige indbefattede Kamp. (Den bedste fremsti l l ing af de oprindelige forhold her 

f indes i  Stemanns Geschichte des offentl ichen und Privat-Recli ts  des Herzogthums Schlesvig 

18—20, 162—72),  hvorfra udgiveren dog afviger i  enkelte punkter.  

' )  I  krongodslisten kaldes det  Frisia og der slår ,  at  hele skatten deraf t i l falder kongen (ikke 

hertugen).  Formodenlig står  de følgende afgifter  på en anden måde end de i  det  øvrige land,  

t i  der er  ingen spor af ,  at  kongen her har ejet  så meget gods,  at  deraf kunde gives så be

tydelige afgifter ,  l igesom også gæsteriet  er  beregnet langt højere end i  de andre landsdele.  

Når »hele skatten af Frisland« nævnes i  krongodslisten,  der også t i ls idst  har:  »hele Femern,  

hele Rygen,  Bornholm«, må man sammensti l le  disse og se dem under 1  belysning.  Ellers 

nævnes skatter  af  landskaber ikke under krongodset ,  hvort i l  der dog kunde være nogen grund,  

da landskatterne måtte siges at  være noget der t i l falder kronen; men dette betragtes som en 

selvfølge,  at  skatterne i  Danmark t i lfalder Danmarks krone.  Derimod er Frisland,  Femern,  

Rygen og Bornholm opførte under Konunglev,  fordi  de ikke var dele af  Danmark,  men erobrede 

riger.  Det er  formodenlig af  samme grund,  de også f indes i  kongens jordebog og det  for

modenlig med deres skatteindtægt,  fordi  kongen også kunde betragtes som ejer  af  denne.  
2)  Vest  for Nørre Gøs herred.  Herredet  gik t i l  grunde ved vandfloden 1638. 
 )  Herredet  ødelagdes omtrent  helt  ved vandfloden 1362. 
4)  Heraf blev kun den nuværende ø Pelvorm, Hooge,  Suder-  og Nordervog t i lbage efter  vand

floden 1362. 1593—1634 bestod igen benævnelsen Pelvorm herred,  men af andre dele end 

det  oprindelige.  s)  Gik t i l  grunde undtagen Nordstrand ved vandfloden 1634. 
 )  For en stor del  ødelagt  1362 og resterne 1593 lagte t i l  Fdoms herred.  De følgende 4 kaldtes 

oprindelig Ejdersted,  se s .  105 anm. 1.  7)  Nu kaldet  Ejdersted.  
h)  Everschop. Hertug Otto af  Brunsvig og Lyneborg solgte bl .  a .  s ine ejendomme i Gerdinghe 

sogn og i  Thedinbole t i l  grev Gerhard 1297 (Sch.  holst  l i rk.  I .  522.  524).  Disse ejendomme 

er vistnok de eneste her,  om hvilke det  hedder,  at  de har t i lhørt  kongefamilien.  

°)  Disse 2 må t i lsammen have udgjort  det  1187 nævnte Holmbo herred.  
1  °)  Vingift  forekommer med formen vingæf i  Vestgøtalag G. B. 2 som den sum, som manden 

efter  si t  bryllup gav t i l  s in hustrus fader el ler  værge.  I  norske diplomer kaldes det  vingafa 

og vingjøf og betegner en afgift ,  som den ene af 2 parter  i  en retstrætte efter  overenskomst 

ydede den anden (se Fri tzners ordbog og de der opførte kilder) .  På grund af Frislands sær

lige st i l l ing er  vingift  sandsynligvis den afgift ,  som landet  skulde yde t i l  Danmarks konge som 
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Disse ejendomme købte kong Valdemar II i Ditmarsken af abbed Herman 
1 Hærseueld1) for 200 $ sølv på »det almindelige ting« o: Ditmarskens landsting 
eller gauting. I Ciuængehusæ2) 2 hufe, i Ileem3) 3 liufe, i Crembøl4) 3 hufe. 
Ovenfor Ulra5) \ bol. I Uluersum6) 5 hufe, fradraget 1 jardæ7). I Mel s word8) 
2 hufe. I Ysmædowæ8) 2|- hufe. I Ændebytæl8) og Metæs9) 2.j hufe og ! jarde. 
I Tharn'vord10) 1| hufe. I Flede11) 1|- hufe. I Læ12) -L hufe. I Gardæsflyt13) 1 hufe. 
I Hunsbytæl14) og Flette15) 1 hufe og 1 jarde. I herrens år 1217. 

fyn. Vort fædrenegods i Fyn er omtrent 400 $ guld efter den gamle 
vurdering16). Stauæby17) og Aghælby18) med deres tilliggende er 80 $ guld. 
Vends herred (Wændæslæthæreth) yder 4 nætters gæsteri eller 70$ sølv. JVlæth-

undertvunget land,  medens det  desuden ydede den almindelige skat .  Denne afgift  kan 

derfor gærne være ældgammel,  da A. D. Jørgensen uden tvivl  har ret  i  s in mening,  at  Fris-

lands forbindelse med Danmark falder forud for al  historie (Bidrag t i l  Nordens historie I .  63).  

' )  Harsefeld kloster  ved Stade.  Abbed Herman levede endnu 1226 (SRD. VII.  580).  
2)  Senhusen,  Hemme sogn. 3)  Hemme sogn og by.  4)  Krempel,  Lunden sogn.  
r >)  Et  nu ukendt vandløb.  6)  Wollersum, Lunden sogn.  
7)  Jarde var en markinddeling mindre end en hufe,  hvilken svarer t i l  vor plov (se f .  e .  Bolten 

Ditmarschische Gesch.  I .  425—26).  Jarde bruges endnu i  England (a yard land),  men dens 

størrelse er  der forskell ig.  

8)  Disse 3  byer antages af Bolten (Ditmarschische Geschichte II .  307—08) at  have l igget  udenfor 

det  nuværende dige ved Ejderen og gået  t i lgrunde ved vandflod.  

9)  Hed siden Metz,  lå  i  egnen ved Wollersum, hvor nu havnen er,  og er  ødelagt  ved vandflod 

(Bolten anf.  sted).  , 0)  Darenwurd,  Lunden sogn.  

1 [)  Flede,  Lunden sogn.  1 2)  Lehe,  Lunden sogn.  1 3)  Kendes ikke mere.  

1 4)  Bolten formoder (II .  309) at  det  er  Bøsbii t tel  i  St .  Annæ sogn,  da denne by endnu i  hans 

t id undert iden hed Hunnengatt .  l S)  Kendes ikke.  

1 6)  Dette står  øverst  i  s idens rand som en bemærkning,  der egenlig ikke vedkommer den øvrige,  

text .  1 7)  Stavrby.  Vejlby sogn,  Vends herred.  

'8)  Avlby,  Vejlby sogn,  Vends herred.  Denne og foregående by t i l l igemed Lumby og Stege for

uden andet  gods må i  arv være t i lfalden Valdemar Sejrs  søstersøn hertug Otto af  Brunsvig,  

hvis sønnesønner 1300 solte det  t i l  grev Gerhard af Holsten (Schl.  holst .  lauenb.  Urkunden-

buch I  524),  hvis søn Gerhard overdrog Stavrby og Avlby med mere t i l  s in broder Johan den 

milde 1314 (smstds II .  137—42).  1332 forbeholdt  han sig endnu si t  arvegods i  Jylland og 

Fyn (Suhm XII.  225,  sml.  O Nielsen Sysselinddelingen s .  66.  Pal .  Muller  i  Vid.  Selsk.  Skr.  

5R. hist .  og fi los.  Afd.  4 B. 264 flg.) .  Dette hører t i l  Vends herred,  hvor det  skulde have slået ,  

men er  ved uagtsomhed sat  her som f.  e .  ved Vendsyssel  s  1.  Det er  al tså vistnok indført  

her efter  jordebogens første affat telse.  



læ far1). Wordburgh2) er vurderet til 16 $ guld efter den gamle vurdering. 
Fyunnæs3) 30 ($ guld). Båg herred (Bokæhæreth) yder 4 nætters gæsteri. 
Asnæs4) med sit tilliggende er vurderet til 20 $ guld. Syaluærstath5) er 30 $ 
guld. 'Salling herred (Salænghæreth) yder 4 nætters gæsteri. Foburgh6). Horn7) 
med sit tilliggende er vurderet til 30$. guld. 2 dele af Swanæwich8). Dighærnæs9). 
Sunds herred (Sundzhæreth) yder 80$ rent sølv tilligemed Thosland10). Kyælte-
burgh11). Gudme herred (Guthumhæreth12). I Gudmeherred »uden skov« er 30 

' )  Middelfart ,  oprindelig en kongsgård.  Jfr .  indber.  t i l  O. Worm 1623 (Suhms Saml.  II .  83):  

»Medelfarts  vestre ende skal  være den ældste,  hvori  t i l forn skal  have været  en herregård,  

kaldet  borgen.« 
2)  Varbjerg,  Brænderup sogn,  blev 1229 givet  i  morgengave t i l  den unge Valdemars hustru 

Eleonora af Portugal  (Nordalb.  Stu.dien I .  84—85. Jfr .  WerlaufT i  Ant.  Tidskr.  1852—54. s .  251).  

Kristoffer  I .  pantsatte »Worthburgh« 1253 ti l  grev Gunzelin af  Sverin (Mechl.  l i rk.  II .  44—45).  
3)  Halvøen,  sognet og byen Føns.  Jerlev herred,  Føns og Gamborg må have været  pantsat  t i l  

hertug Valdemar,  men igen frataget  ham af Erik Glipping (Suhm X. 924).  1296 gjorde her

tugerne igen krav derpå (Suhm XI.  220).  På halvøen Fønsskov er  en borgplads.  1419 kendtes 

Føns at  være kongens og kronens ret te birk undtagen 1  gård med 2 landbostavne (Æ. Ark.  

Reg.  I .  31).  
4)  Assens synes da endnu kun at  have været  en kongsgård.  1295 var den dog købstad (Suhm XI.  211).  
r ' )  Søllested sogn og by.  Valdemar I  har dateret  et  brev herfra 1175 (Thorkelin,  dipl .  1.  255),  

så her al lerede da har været  kongsgård.  
G)  Fåborg købstad.  Overlodes 1229 i  morgengave t i l  prinsesse Eleonora,  f  1231 (Nordalb.  

Studien I .  84—85).  Den står  på et  sådant sted i  hdskr.  og på en sådan måde,  at  den må 

være indført  senere end jordebogens første affat telse.  Fik privilegier  1251 (Suhm X. 969),  så 

den vel  al lerede t idl igere har været  købstad,  t i lmed da der i  senere breve omtales privilegier  

også af Valdemar Sejr  (Aktst .  t i l  Fyns hist .  I .  124).  

")  Halvøen,  sognet og byen Home. 6)  Svaninge sogn og by.  
9)  Diernisse sogn og by.  1313 gav Erik Menved Fåborg borgere t i l ladelse t i l  at  lade deres kvæg 

græsse på denne og de 2 foregaaende byers marker og tage kviste t i l  deres gærder derfra,  som 

brugeligt  havde været  fra gammel t id (Suhm XI.  696).  Da var de al tså endnu kongens.  Jfr .  

Aktst .  t i l  Fyns hist .  I .  123,  hvor der tales om græsningsret  på Valdemar I l 's  t id.  
1  °)  Tåsing,  Sunds herred.  Dr.  Margrete pantsatte øen t i l  biskoppen i  Odense (Æ. Ark.  Reg.  I .  33) 

og den forblev derunder t i l  reformationen.  

")  Kan ikke være et  andet  navn på Svenborg,  der nævnes 1229 i  prinsesse Eleonoras morgen

gavebrev (Nordalb.  Studien I .  84—85),  men må have l igget  i  den egn; dog næppe på Tåsing,  

som man har ment.  
'  -)  Der må have været  en stor skov i  herredet ,  der har gjort ,  at  noget  har kunnet hedde udenfor 

skoven og noget ovenfor skoven.  Ved disse benævnelser kan ikke menes enkelte gårde,  som 
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havner, af hver havne -J- øre havre og 18 penninge; »oven skov« er 24 havner, og 
af hver }£ øre havre og 18 penninge. I Gysæl1) 10 havner, af enhver ligesom 
foran. I Hærmæstath2) gives 2 ører havre og 8 % penninge. Gudme herred og 
Vinding herred yde 4 nætters gæsteri tilligemed Nyburgh3). Vinding herred 
(Winnynghæreth). Hyulby4) er vurderet til 9 $ guld. I Agnslef fjerding5) er 24i 
havner, af hver havne gives 2^ ører havre, 2 øre penninge og 18 penninge (18 pen
ninge = ̂  øre) og 6 høns. I Colthorp fjerding6) er 10 havner, af hver ^ øre havre, 
18 penninge (= i øre) og 6 høns. I Ørbæc fjerding7) er 8 havner, af hver havne 
h øre havre, 18 penninge og 6 høns. I Sølyng fjerding8) er 16 havner af enhver 
som ovenfor. Frøthorp9) er 9$. guld; der er 8 havner, af enhver 2^ øre havre og 

når der 1515 og 1529 i  Gudme herred nævnes en gård,  der kaldes Ovenskov (Aktst .  t i l  Fyns 

hist .  I .  112.  164).  ' )  Gislev sogn og by.  

' )  På Herrested kan der ikke tænkes,  der l igger et  godt stykke inde i  Vinding herred og al lerede 

1258 kaldes Hærrigstath,  l igesom den allerede 1415 med bestemthed vides at  have l igget  i  

Vinding herred (hist .  t idskr.  IV. 602.  605).  Det må være en nu forsvunden by.  Da desuden 

Vinding herreds fjerdinger herefter  nævnes og den ene hedder Søll inge,  der er  nærmere ved 

Gudme h.  end Herrested,  må dette sted ikke have kunnet l igge andre steder end i  Vinding herred.  
3)  Nyborg der l igger midt  i  Vinding herred har ved uagtsomhed eller  fordi  skriveren ikke har 

forstået  at  sætte den på en anden betegnende måde,  fået  en urigtig plads som om den var 

et  særeget  herred. '  Erik Plovpennings datter  Jutta arvede efter  s in fader gods i  byen Nyborg 

og borgen der,  hvilket  hun 1284 gav Erik Glipping i  mageskifte for gods på" Låland 

(Suhm X. 1021).  
4)  Hjulby var t idl igere et  sogn,  nu under Nyborg landsogn. Her var al lerede under Valdemar I  

en kongsgård,  da han har dateret  breve herfra 1180 og 1183 (Thork.  dipl .  I .  55.  263).  Erik 

Plovpennings datter  Jutta havde Nyborg og Hjulby i  fædrene arv,  hvilket  hun bortbyttede t i l  

Erik Glipping 1284 (Suhm X. 1021).  
5)  Har navn af Avnslev sogn.  Til  denne fjerding,  hvori  Hjulby lå ,  har l igget  al t  norden for 

Vinding å.  I  Ålykke var 1623 en stenhob kaldet  t inget  (Suhms Saml.  I .  1.  75).  
8)  Har navn af Kullerup sogn.  Denne fjerding har været  skil t  fra Ørbæk fjerding ved Ørbæk å 

og fra Søll inge fjerding ved Vinding å.  
7)  Har navn af Ørbæk sogn og by.  Fjerdingen er  herredets sydøstl ige del ,  der skil les fra det  

øvrige ved Ørbæk å.  
8)  Har navn af Søll inge sogn og by.  Fjerdingen er  den del  af  herredet ,  der l igger vesten for 

Vindinge å.  

°)  Frørup sogn og by lå i  Ørbæk fjerding.  Efter  jydske lov skulde 9 #  guld kun udrede 3 

havner,  så man ser,  at  ledingsforholdet  er  blevet  ændret  1241.  Omtrent 1370 t i lhørte en del  

gods her Roskilde bispestol  (SRD. VII.  132) og 1376 blev 5 gårde solt  af  hr .  Niels Eskilsen 

t i l  Evert  Moltke (Æ. Ark.  Reg.  I .  33).  Da afgiften af  hver havnebonde var så høj ,  har guld-

vurderingen formodenlig været  efter  den gamle vurdering og lavere end den siden blev.  Også 
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2 øre penninge og 18 penninge (18 penninge — \ øre) og 6 liøns. Bjerge herred 
(Byærghæreth). Munkæbotliæ1). Sællæbiargh2) med sit tilliggende er 13 $ guld. 
Asum herred (Asumhæreth), Odense herred (Othænshæreth), Lunde herred 
(Lundæhæretli). I fogedafgift 30 $ rent sølv. Af selve staden3) 20 $ rent sølv 
eller 150 $ penninge. Lyungby4) med sit tilliggende er 60 $ guld. Skovby herred 
(Schogbyhæreth) med Haræslef yder 440 $ penninge. Haræslef5) med sit til
liggende er 144 $ guld. Scogby6) er 10 % guld. Scogbyoræ7) og Bro8) er 63 $ 
guld. Skam herred (Schammæhæreth) yder 15$. Hindsholm9) (Hægnæzhohn) 

yder 15 $. 
Foruden Hindsholm, Nyborg10), Twywath11), Hæsleakær12), Kyarby13), 

Munkæboth14), Kyælteburgh15), Kobiærgh16) med sit tilliggende og de godser som 
Nicholaus Ulfsøn besad og 6tedelen af Hælghænæs17). 

her er  l igesom ved Samsø naturalydelserne meddelte i  det  enkelte,  og den endelige beregning 

i  en pengesum eller  gæsteri  ikke gjort .  Frørup må være t i lføjet  efter  det  oprindelige hånd

skrif ts  affat telse,  da afgiften her er  større end den under Ørbæk fjerding.  

' )  Munkebo sogn og by.  2)  Sellebjerg hovedgård,  Birkende sogn.  
3)  Odense købstad var kort  iforvejen falden t i lbage t i l  kongen,  idet  prinsesse Eleonora,  der 1229 

havde fået  den i  morgengave (Nordalb.  Stud.  I .  84—85) i  dette år  var død,  13 maj 1231. 
4)  Lumby sogn og by,  Lunde herred.  Om dette sted og det  i  sognet l iggende Stige (1300 Steeke),  

der sandsynligvis her er  indbefattet  under Lumbys t i l l iggende,  se anm. 18 s.  107.  For de 

sidste 4 herreder er  ingen afgift  opført .  
5)  Harrislevgård,  hovedgård i  Skovby sogn.  Erik Valdemarson af Sverig f ik sig 1327 t i ldømt som 

mødrenearv denne gård »med des fang« og Bogense (Hvitfeld I .  439).  Mellem 1397 og 1408 

fik Berneke Skinkel  bl .  a .  Harrislev birk i  pant  af  dr .  Margrete og det  vedblev at  være et  kgl .  

len t i l  1560 (Vedel-Simonsens Bugård 1.  1 .  124 II .  3)  B)  Skovby sogn og by.  
7)  Ore sogn,  by og hovedgård.  Var et  kgl .  len under navn af Ure birk (Suhm XIV. 420.  

Vedel-Simonsens Rugård I ,  2.  7.  16.  17).  
8)  Bro,  Brænderup sogn,  Vends herred.  Grænser op t i l  det  fornævnte Varbjerg.  Hele den vestl ige 

del  af  Skovby herred var således kongens.  
9)  Var særlig jurisdiktion og formodenlig mest  skov.  l 0)  Nævnes foran s.  109 anm. 3.  

1 J)  Tvevad,  Rolvsted sogn,  Åsum herred.  1 Ell inge Langskov, der hører t i l  Rønninge Søgård,  

har været  ruiner af  et  slot  Tvevad,  der nævnes i  et  vers af  en vise om Valdemar og Tove,  hvor 

den sidste siger:  Han gav mig slot ,  han gav mig len,  han gav mig Tvevad slot  i  Fyn (Indber.  

t i l  O. Worm 1623 i  Suhms Sml.  I .  1.  92).  1  •)  Hesselager sogn,  by og hovedgård,  Gudme herred.  
l 3)  Kjærby,  formodenlig Over Kjærby i  Drigstrup sogn eller  Vester  Kjærby i  Agedrup sogn ved 

Munkebo i  Bjerge herred.  I 4)  se foran anm. 1.  1 5)  se foran s .  108 anm. 11.  
1 6)  Koborg,  Vissenbjerg sogn,  Odense herred.  

' • )  Helnæs halvø,  sogn og by,  Båg herred.  Om betydningen af dette stykke se indledningen.  
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AIs (Alsæ). Sønder herred, Nørre herred1). 

Ærø (Ærræ) yder 30 fy korn, 10 fy sølv, 3 fy byg og 1 $ hvede. Skyol-
dænæs2) og Brunznæs2) er konunglev, det øvrige kongens fædrenearv3). 

Tåsing (Thosland4). 

Langeland (Langæland4a). Sønderherred. Dette er de besiddelser, som 
kongen har i Sønder herred i Langeland. I Makleby5) 5 fy guld. I Nørræworæ6) 
9$ sølv. I Syndræworæ6) 2 ører sølv. I Thruggeleue7) 2$. sølv. I Humlæthwet8) 
10 fy sølv. I Keteby9) 12*- fy sølv. I Hakæbølæ10) 2 fy sølv. I Bramsby11) 2 fy 
sølv. I Hitningthwet12) 3 fy guld og 1 fy sølv. I Linløsæ13) 3 fy sølv. Nørre 
herred. I Skreuelef14) 3 fy guld. I Sygmundebole15) 6 fy sølv. I Swærkisbole16) 
3 fy sølv. I Liungæhals17) 1 $ sølv. De sidste 10 fy sølv skødede Petrus 
Reghinsun til kongen. 

Nicholaus Rinksun skødede kongen 13 fy sølv. I Botoftebool18) 6 fy sølv. 
Olav skødede kongen i Swansakærbol19) 3 fy sølv og 3 ører. I Kyrkebol20) 3 fy 
sølv og 3 ører. I Accæbol21) 8 fy og ^ øre. I Sleteøbol22) 6^ fy sølv. I Frælliswich23) 
2 fy og 2 ører sølv. I Swansakar møllen og mølledammen; så mange $ skødede Olav. 

Jord, som tilhører riget. I Trannækyær24) 7 fy sølv. 

I Bosebol25) skødede Aggi Autesun grev Godefrid26) 14 fy sølv, det skal 

' )  Her er  ingen indtægt,  t i  kongens søstersøn grev Albert  af  Orlamynde havde al t  kongsgodset  her.  
2) Nævnes under konunglev. 
; <)  Herved menes hele den øvrige del  af  øen,  hvis beboere på den måde alle har været  kongens 

fæstere.  4)  Nævnes foran under Sunds herred med sin indtægt,  men der må det  

senere være t i lføjet ,  da der slår  »cum Thosland«.  4 a)  1 randen står  100,  formodenlig 

kongens $  guld i  Langeland".  
5)  Magleby sogn og by.  Nord for Magleby ved stranden en voldplads,  kaldet  Kalø slot .  
8)  Ovre,  Fodslet te sogn 7)  Tryggelev sogn og by.  8)  Humle (Humble) sogn og by.  
9) Kjædeby. Humle sogn. , 0) Havbølle, Humle sogn. '') Brandsby, Humle sogn. 

, 2)  Hennetved,  Lindelse sogn.  1 3)  Lindelse sogn og by.  
1 4)  Skrøbelev sogn og by,  se konunglev.  l S)  Simmerbølle sogn og by.  
1 6)  Kendes ikke.  7)  Longeise sogn og by.  
I f t)  Botofte,  Tranekjær sogn.  Formodenlig var dette noget af  det  N. Rinksun skødede,  og en 

anden by er  formodenlig glemt.  
1 9)  Ved Tranekjær slot  lå  fordum Svansager sø (Rasmussens Udtog af Langebeks Scriptores s .  14).  
2 0)  Kendes ikke.  2 1)  Kendes ikke.  2 2)  Kendes ikke.  -  2 3)  Frellesvig,  

Tullebølle sogn.  2 4)  Tranekjær sogn,  by og slot .  
2 5)  Måske Bosgård i  Skrøbelev sogn (Rasmussens Udtog s .  17).  2 < s)  Hvem var det? 

8 
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være i vor voldgift, om han skal have det eller ej1). Sven skodede kongen 5 $ solv. 
I Frællæswich2) 3 $ sølv, som Ingilbert gør kongen stridigt. I Lekebol3) 20/3 sølv. 
I Hælghætoft4) 1| fy sølv. I Colzebøle5) en øre sølv. I Hælghemark6) 5 ører 
sølv, og af den skov, som kaldes Ho7), tilhører kongen 12te delen og af Helges 
arvingers del en tiende del. Af fru Botild 10 fy guld. Næsten 100 fy guld. 

Litlaiid. Sønder herred (Arnønghæreth8). Nørre herred (Horselund-
liæreth8), Fugl se herred (Fuglæhæreth), Mosse herred (Mossæhæreth9). 

Falster. Sønder herred10). Getæsbys11) skyld er 40 Jé hvede og 40 B 
byg. Gården sammesteds yder årlig 10 fy sølv, fiskeriet 10 fy sølv. Af engene 
10$ penninge. Af stodhors 10$ sølv. Af told 10 $ sølv. Af skibe i udførsels
told 10 $ sølv. Skælby12) 45 B hvede og 45 B byg. Stauærby13) yder 24 $ 
sølv. Brusethorp14) yder 6 $ sølv. Marbæc15) yder 6$ sølv. Høky16) yder 10$ 
sølv. Stuth17) yder 3 $ sølv. Wikærløsæ18) yder 10 $ sølv. 

' )  Næmlig om det  el lers skal  være kongens.  Der skal  formodenlig læses nostro ikke uestro,  

hvilke ord omtrent  ser  ens ud i håndskrif ter  fra middelaldren.  I hdskr.  s tår  r igt ignok uro,  

men derfor kan originalen godt have havt nro.  uestro vil  ingen mening give.  
2)  Frellesvig,  Tullebølle sogn.  3)  Lejbølle,  Rødstrnp sogn 4)  Helletoft ,  Bødstrup sogn.  
5)  Korsebølle,  Tranekjær sogn.  e)  Formodenlig ved Helletoft ,  Bødstrup sogn.  
7)  Hovdistr iktet ,  den nordligste del  af  landet ,  hvor byen Hov l iar  bevaret  navnet i  Snøde sogn.  

Noget heraf var konunglev.  8)  Kaldes i  den s.  74 meddelte Lålandsliste Sønder og Nørre herred.  
9)  Grunden t i l  at  her intet  gods står ,  er  den,  at  kongen da intet  gods ejede her.  I  håndskrif tet  

er  der r igt ignok ladet  plads åben t i l  indførelse for det  t i l fælde,  at  kongefamiliens gods hrr ,  

der da l igesom godset  på Als for en t id må have været  besiddet  af  et  medlem af denne,  

t i l faldt  kong Valdemar,  og den længer frem meddelte Lålandsliste indeholder da dette gods-,  som ved 

et  medlems dødsfald arvedes af kongen.  Mon den udvalgte prins Valdemar,  der døde 28 nov.  

1231,  ikke var den der havde dette gods,  hvilket  så faldt  t i lbage t i l  hans fader? I så fald er  

den utvivlsomt yngre Lålandsliste optegnet meget kort  efter  1231.  
1 0)  Det nu følgende er  hele sydspidsen af Falster ,  nemlig Veggerløse,  Skælby og Gjedesby sogne.  
1 1)  Gjedesby sogn og by og t idl igere kongsgård.  I  den større l iste står ,  at  kongen har 3 #  hvede 

(og* 3  #  byg);  da 3 # er = 36 ??,  så er  afgiften forhøjet  her.  
1 2)  Skjælby sogn og by.  I  den større l iste er  afgiften her 5 $  og 5 ører korn = 67\ 9/T, a l tså el

afgiften her højere og nedenfor er  jorden kun vurderet  t i l  3  
1 3)  Stavrby,  Skælby sogn.  I  den større l iste siges kongen her at  have 6 bol t i l  9  $>'  4  jSs skyld.  
1 4)  Bruserup,  Veggerløse sogn.  I  den større l iste siges kongen her at  have 9 ører jord.  
1 5)  Marrebæk, Veggerløse sogn.  I  den større l iste siges kongen at  have her 2 $  jord.  
1  r ' )  Højet ,  Veggerløse sogn.  If .  den større l iste havde kongen her 2 #  og 2 ører jord.  
1 7)  En nu ukendt by i  Veggerløse sogn Kan ikke være Stovby. 
I S)  Veggerløse sogn og by.  If .  den større l iste havde kongen her 8  $ 5j ji jord.  
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Nørre herred. Babæthorp1) har Henrik Bovithson2), vurderet til 10$. 
I Eskisthorp3) har Thord Scauæ og Hakon Uplænding 2 gårde til 3 $'s vurdering. 
I Brænningy maklæ4) har Hakon Uplænding jord til 1 $'s vurdering, Esbjørn Dræg 
en jord til 2 $. I Gundrizlef maklæ5) har Thord Scauæ 12 øre jord i skyld. 
I Sulæthorp0) har Henrik Bovithson jord til 2 $'s skyld. I Nybølæ7) har Ketil 
Gyridson jord til 3 $'s vurdering. I Bosæthorp8) har Bo Hosæ jord til 3 $. 
I Barnethorp9) har Snellard 3 $'s jord. I Scernæ10) har Thord Døbicson 4 $'s 
jord. I Sundby11) har Jakob Eest 6 gårde, vurderede til 12 $. I Brunætoftæ12) 
har Lydbrikt Lænzin 12 $'s jord. I Øpæthorp13) har Simon Ørson 6 $'s jord. 

I Nørre herred høre disse gårde til Eknæsburgh14). I Risæthorp15) 3 
gårde. I Withby16) 1 gård. I Walnæs17) 3 gårde. I Eklef18) har Kristiern Mask 
1 gård, der kun yder lidt. I Aflanxthorp 19) \ $ hvede. 

' )  Bårup,  Lil lebrænde sogn,  der i  den ældre l iste også opføres som kongens,  men der er  kun 

4 £ 's  jord.  

*')  I følge den ældre l iste over Falster  havde han gods i  egnen,  men det .  ses ikke,  om han da 

også havde Bårup.  
3)  Eskildstrup sogn og by.  I  den ældre l iste nævnes kongen med 2 $  1 /S's jord.  
4)  Maglebrænde sogn og by.  If .  den ældre l iste havde kongen der 3 |  jord.  
r ' )  Gundslevmagle,  Thorkildstrup sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen der 13 øre og 1  ji jord.  
R)  Sullerup,  Thorkildstrup sogn.  If  den ældre l iste havde kongen her 13 øre jord.  
7) Nybøllegård, Nørre Kirkeby sogn, nævnes ikke i den ældre liste. 
8)  Nu ikke t i l  mere.  If .  den ældre l iste havde kongen her 14 øre jord.  
9) Banderup, Nørre Kirkeby sogn. 

1 0)  Skjernede,  Gundslev sogn.  If .  den ældre l isle havde kongen her 2 $  5 øre.  
, !)  Sundby, Stadager sogn.  If .  den ældre - l is te havde kongen 7 øre.  

'  Bruntofte,  Tingsted sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen her 12 øre.  Mon der her skulde 

stå øre for $>",  t i  i  den ældre l iste opgives,  at  hele byen kun havde 6 $>*? 
1 : !)  Øverup,  Tingsted sogn.  I  den ældre l iste er  kongens del  ikke opgivet .  
1 4)  Egense,  Vålse sogn.  Ved Vålse by en borgplads,  måske denne borg.  If .  den ældre l iste 

havde kongen hele Egense,  der var 1  bol t i l  5  
l s)  Biserup,  Nørre Vedby sogn.  Valdemar II  f ik 1209 en gård her af  St .  Peders kloster  i  Nestved 

(Thork.  Dipl .  I .  90).  If .  den ældre l iste havde kongen her 13 øre 2 /?.  
1  ' ' • )  Nørre Vedby sogn og by.  If .  den ældre l iste havde kongen her 4 $  ̂  øre.  
, 7)  Vålse sogn og by.  If .  den ældre l iste havde kongen 8 6 øre i  byen og 3 bol i  skoven.  
1 5)  Egelev,  Norre Vedby sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen 10 øre jord.  
, 9)  Alstrup,  Brarup sogn.  

8* 
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I Sønder lierred. I Wedringy1) gods til 4 f y ' s  vurdering. I Asthorp2) 
til 6 fy. I Morknæsby3) til 6 fy. I Særslef4) 3 gårde til 12 fy. I Miæthæløsæ5) 
t i l  4  f y .  I  Kar læby 6 )  t i l  16  f y .  I  Tonnætborp 7 )  t i l  1  f y .  I  Ælknør 8 )  t i l  10  f y .  

I Øgliæ9) til 1 fy. I Ugglæthorp10) til 4 fy. 1 Ydringsthorp11) til 10 fy. I 
Sk iælby 1 2 )  t i l  3  f y .  

Dette fik kongen i mageskifte af biskoppen i Fyn, idet han gav gods i 
Fyn og fik igen i Falster. 1 Stauærby13) 4/3'sjord. I Marbæc14) 2 ører. I Øthæns-
lef15) 1 fy. I Biørnæthorp16) 8 ft jord. I Ormsthorp17) 2 ører. I Totæthorp18) 
1 øre 7 i skoven ligeså meget. I Holæbek19) 5 I Witbby20) 1 I Eg-
lef21) 4^ /.?. I Bræcningy maklæ22) 1 øre 3 penninge. I Uluærslef23) 24 . 
I Biørnæthorp24) fik kongen 8 /3 jord i skyld af Age Botildson for tingbrud. 

Sæland. Flakkebjergherred (Flaekebyærghæreth25). Withskyuæl26) 

' )  Vejringe,  Åstrup sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen 4^2^.  
2)  Åstrup sogn og by.  If .  den ældre l iste havde kongen 15 øre.  
3)  Moseby, Åstrup sogn,  endnu 1664 Maarszby.  If .  den ældre l iste havde kongen 3 $  16 ji. 
4)  Særslev,  Horbelev sogn.  I  den ældre l iste havde kongen 8 $" 8  fi .  
5)  Melse,  Horbelev sogn.  I  den ældre l iste 3  #.  
6)  Karleby sogn og by.  I  den ældre l iste 10 $" 14 [i .  
7)  Tunderup,  Karleby sogn.  I  den ældre l iste 13 øre.  
s)  Elkenøre,  Idestrup sogn.  If .  den ældre l iste var her 4 $•* og det  hele kongens.  
9)  Eget,  Horeby sogn.  I  den ældre l iste 2 øre.  

'  °)  I  Systofte sogn,  kendes ikke mere.  I  den ældre l iste 6 øre.  
1 ])  Idestrup sogn og by.  I  den ældre l iste 1  Hele byen er  der kun på 2 
1  -)  Ovenfor s .  112 nævnes afgiften deraf.  1 3)  Stavrby,  Skælby sogn,  se ovenfor s .  112.  
1 4)  Marrebæk, Veggerløse sogn,  se ovenfor s .  112.  

' s)  Er dette Ønslev sogn og by,  der på den ældre l iste kaldes Ønislef? Man skulde ikke synes,  

at  på den t id sådanne 2 former kan være betegnelse for samme sled Jfr .  dog Uluærslef ,  

der i  den ældre l iste kaldes IJleslef .  
1 B)  Bjørup,  Systofte sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen 2 $"• 

")  Lå vist  i  Brarup sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen her 2 li .  
! 8)  Tåderup,  Tingsted sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen her 5  øre 2 fi .  
, 9)  Hullebæk, Systofte sogn,  nævnes ikke i  den større l is te.  
2 < 1)  Sønder Vedby, Idestrup sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen her 16 li .  
2 ' )  Egelev,  Nørre Vedby sogn.  If .  den ældre l iste havde kongen her 10 
2 2)  Maglebrænde sogn og by,  se foran s .  113 anm. 4.  
2 3)  Ulslev,  Idestrup sogn.  Kaldes i  den ældre l iste Uleslef .  2 4)  Bjørup,  Systofte sogn,  

se foran anm. 16.  2 B)  Var endnu ikke delt  i  Vester  og Øster Flakkebjerg herred.  
2 6)  Vidskolle,  Tjæreby sogn,  Vester  Flakkebjerg herred.  
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yder 16$ rent sølv i den lille vægt1). Gården der er 5 $ i skyld. Skiælfiskør2) 
16 $ rent sølv i den store vægt3). Karæbæc4). Slagelse herred (Slauløsæ-
hæreth). I Halsæby5) 3 $ 22 $ jord i skyld. Dette er de jorder, som tilhøre 
kongen i Slagelse herred6). Borslund7). I Lyungby8) 19" (/3?) jord. I Synæs9) 
det hele undtagen 1 fjerding jord. Æspæ10) 4 $ jord og \ del af Lyndescogh11). 
I Grytæthorp12) 9 ører og 7 penninge jord. I Wimmærlef13) sogn. I Hylby14) 
14 ører jord. I Ormslef15) har junker Nikolaus16) næsten det hele. I Tyarby17) 
1 bol og 3 otting, bolet* yder 2$. I Fornælef18) 7 bol. I Withakræ19) \ }2 otting 
jord. I Warby20) har kongen mageskiftet \ bol for gods i Langeland. I Næsby21) 
3 bol; der er et vand som kaldes Brething22) og yder 10 ører sølv hvert år. 
Hithningy23) 4 bol 5 otting. Møllen i Valby24) yder 12 $ sølv hvert år. Der er 
desuden 3 fjerding jord. 1 Seoghusas25) så meget i skoven som hører til 1 bol. 

' )  Ducange nævner vel  pondus grandum og minus,  men man kan ikke se,  hvad der forstodes 

ved dem. I  almindelige møntværker nævnes de ikke.  
2)  Skælskør købstad.  3)  Se anm. 1.  
4 j  Også opført  under konunglef.  Må være indført  her efter  1231.  
5)  Også opført  under konunglef.  Må være blevet  kongens efter  1231,  så dette er  indført  efterat  

det  følgende var skrevet .  
6)  Af dette Udtryk ser  man også,  at  det  foregående om Halseby er  indført  efterat  dette blev skrevet ,  

da det  i  modsat  fald vilde se ud som det  skulde fremhæves,  at  Halseby ikke var kongens,  

hvilket  den må være ifølge jordebogens beskaffenhed.  

" ')  Boslunde sogn og by,  nu i  Vester  Flakkebjerg herred,  ved hvilken en voldplads.  Her menes 

dog vist  kun,  at  det  følgende l igger i  Boslunde sogn.  
B)  Lyngby, Egeslevmagle sogn nu hovedgård under V. Flakkebjerg herred.  

°)  Kendes ikke.  1 0)  Eske hovedgård,  Boslunde sogn.  
1 1)  Lindeskov, nu by i  Boslunde sogn.  1 2)  Gryderup,  Boslunde sogn.  
1 3)  Vemmelev sogn har på den t id været  langt større end nu og indbefattet  foruden Tårnborg sogn 

det  meste af de omliggende sogne.  
1 4)  Hulby,  nu Tårnborg sogn.  1 5)  Ormidslev,  Vemmelev sogn.  
, 6)  Grev Niels af  Nørre Halland,  Valdemar Sejrs  sønnesøn.  ")  Tjæreby,  nu Tårnborg sogn.  
, 8)  Forlev.  Tildømtes 1397 kronen og kongedømmet (æ. Ark.  Beg.  I .  147.  Jfr .  smslds III .  339).  
1 9)  Hvidagergård,  nu i  Boslunde sogn.  2 0)  Vårby,  nu Hemmershøj sogn.  
2 1)  Næsby, nu Sti l l inge sogn.  
2 2)  Halskov Vejle,  nu mest  i  Tårnborg sogn.  Afgiften må være af f iskeriet ,  der også beregnedes 

i  penge,  se den større Hallandsliste,  Høgs herred.  
2 3)  Hejninge sogn og by.  Her er  borgpladsen Trælleborg.  
2 4)  Store og l i l le  Valby i  Slagelse St .  Mikkels landsogn, af  hvilke den første og noget af  den 

sidste nu danner hovedgården Valbygård.  2 5)  Kendes ikke.  
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I Snækkethorp1) har kongen det hele. Løve herred (Løghæhæreth) 40 ^1. 
Magnus af Ølby2) yder 1 |L sølv om året. Kongen har ^ del af Rethærsø3), som 
han har erhvervet sig, det øvrige er konunglef. En gård kaldes Hals4), er omtrent 
1 Hf. guld. Ars herred (Arfshæreth) 2 nætters gæsteri tilligemed Angxethorp5) 
og dens tilliggende. En mølle ved Angxethorp yder 12 ^ rent sølv i den 
store vægt og af en anden mølle nærved samme by ydes 2 ̂  korn og 6 ører sølv. 
Kalundæburgh6) yder 30 % rent sølv. Røhsnæs7) yder 20 % rent sølv og 10 % 
til at bygge huse for8). Af Wiskyngy0) 16 % rent sølv. Dette er det der ligger 
til Wiskingy: der er 3 % 17| skilling jord, af hvilken ydes 9 ører korn og 
2 ørtug og 2 % lOj /3 penninge. I hele jorden kan sås 84- og 2h ørtug korn 
og kan avles 624 læs hø. I et ornum kan sås i 2 år tilsammen 5 ^ korn men 
det tredje år ligger det ud til græsgang. 1 et andet ornum kan sås 13 ørtug korn 
og avles 100 læs hø. I Dagthorp10) er 16 skillings jord og der kan sås 15 ører 
korn og avles 30 læs hø. I Løchæthwet11) er 16 /3 jord og der kan sås 2$. korn 
og avles 35 læs hø; der er 30 stykker kvægs græsning. I Rughthwetoræ12) er 90 
svins græsning og avles 33 traver rør. Tudse herred (Tuzæhæreth) yder 12 |L, 
men yder mere. Hakæstath13). S kip pin g (Skyppingshæretli) og Ods herred 

5)  Snekkerup,  Fårdrup sogn,  V. Flakkebjerg herred.  
2)  Højelse sogn,  Ramsø herred.  
3)  Se under konunglef,  hvor der står ,  at  det  halve er  konunglef.  
4)  Se under konunglef.  l i r  indført  efter  1231.  
5)  Se under konunglef.  Udtrykket »ti l l igemed« vilde al lerede tyde på,  at  dette var senere indført ,  

selv om vi ikke af kvongodslisten så,  at  stedet  endnu 1231 hørte t i l  konunglef.  
6)  Kalundborg købstad.  7)  Se under konunglef.  Er bleven kongens efter  1231.  
8)  Afløsning for at  deltage i  arbejde på bygninger i  kgl .  gårde og borge (jfr .  Erik Glippings 

håndfæstning 1282 \  7.  8) .  
3)  Viskinde sogn,  by og hovedgård,  nu i  Skipping herred.  1319 t i lhørte gods her Grev 

Herman af Gleichen og 1346 fru Kirst ine Rud(?) af  Løve,  hvilke begge skødede deres ret  

dert i l  t i l  Roskilde bispestol  (æ. Ark.  Reg.  III .  324.  326).  
1 0)  Dagerup,  nu hovedgård,  Bjergsted sogn,  Skipping herred.  
1 1)  Løgtved,  Viskinde sogn,  Skipping herred.  Om Løgtved 1319 og 1346 gælder det  samme som 

om Viskinde.  1529 fik Fredrik I  Løgtved hovedgård i  mageskifte af  Roskilde biskop (æ. Ark.  

Reg.  III .  362).  
1 2)  Rugtved,  Viskinde sogn,  Skipping herred.  
1 3)  Se under konunglef.  Rlev al tså kongens private ejendom og indførtes her efter  1231; som 

en følge heraf blev indtægten af kongens gods i  herredet  større,  og derfor har skriveren,  der 

ikke noje kendte afgiften af  Hagested,  t i l føjet :  sed plus ualct ,  hvilket  er  medtaget  i  afskrif ten her.  
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(Odzhæreth) yde 30 % rent sølv. Strø herred (Strøhæreth1) 100 ^ rent sølv. 
Lynge herred3) (Lyungliæreth) yder 2 nætters gæsteri. Ølstykke herred3) 
(Jurlundhæreth) yder 40 sølv. Smørum herred (Smøremshæreth), Sokke
lunds herred (Støfnæshæreth4), Litlæhæretli5), Tune herred (Tunæhæretli). 
Sømme herred (Semæhæreth) og Ramsø herred (Ramsyohæreth) yde 4 nætters 
gæsteri. Af Roskilde mynt 900 % sølv. Bjæverskov herred (Byæuærscogs-
hæreth) yder 7 |L rent sølv i den store vægt. Stevns herred6) (Sthetliyums-
hæreth). Fakse herred (Faxæhæreth). Lalf af Alaslef7) skylder årlig for 
kværsæde b rent sølv i den store vægt. Dighræhouæth8), Fith9), Worthorp10), 
Roholt11), Lefsthorp12). Hammer herred (Ilamarsliæreth). Ornæhiargh13) yder 
8 % sølv. Wynning14) og Stocby15) 1 (sølv). Knutsby16) 1 % sølv. Bårse 
herred (Burgliøshæreth). Snesør17) 8 skilling jord, yder årlig 3 % sølv. |  del 

' )  Da var Holbo (Holmbo) herred endnu ikke udskil t  som særligt  retsområde.  
2)  Endnu ikke delt  i  de 2 Lynge herreder.  * 
:>) Sognet Jørlunde,  hvorefter  herredet  havde navn,  l igger nu i  Lynge-Fredriksborg herred;  

dette herreds omfang er  al tså blevet  formindsket .  Jurlund herred nævnes endnu 1497 (ann.  

f .  nord.  Oldk.  1838—39 s.  348).  
4)  Navnet Støfnæsherred vedblev at  bruges l ige t i l  heniinod reformationen,  men ved siden af 

brugtes også Sokkelunds herred,  der al lerede nævnes 1349 som placitum Stocchælundæ, og 

må have navn af t ingstedet ,  i  lunden Stokkelund,  der nu ikke kendes,  men må have udgjort  

en del  af  Jægersborg dyrehave, .  da den vistnok har navn af el ler  dog samme oprindelse som 

den ved Dyrehavens indretning nedlagte by Stokkerup,  hvis plads endnu påvises nær ved 

Eremitagen.  (Jfr .  O. Nielsens undersøgelser om Københavns ældre forhold i  Danske Saml.  VI).  
h)  Fra 1577 en del  af  Smørum herred.  
6)  Ved en fej l tagelse er  dette herred ved en streg betegnet ,  at  høre sammen med de 3 følgende,  

da der dog intet  af  det  opgivne gods l igger her.  
7)  Alslev sogn,  by og hovedgård.  1335 og 1355 nævnes Bos sønner af Alslev og 1400 Evert  

Grubbe af Alslev (æ. Ark Beg. I .  43.  127.  III .  351).  

")  Da Lindersvold i  Roholte sogn er  oprettet  af  en by Akselhoved,  og Strandegård i  samme 

sogn af en by Fiskerhoved,  var Digræhoved vist  et  andet  navn på en af disse.  Valdemar 

Atterdag havde 1345 pantsat  Fiskerhoved (æ. Ark.  Reg.  I .  97).  
, J)  Fed landtunge,  Roholte sogn.  Tidligere bevokset  med skov,  der afbrændte i  den svenske krig 

1657—59, opdyrket  t i l  en stor avlsgård siden 1848. 

'")  Ovrup,  Roholte sogn.  1 1)  Roholte sogn og by.  

' - )  Ledstrup,  Kongsted sogn.  1  '*)  Ornebjerg,  Kastrup sogn,  Hammer herred.  
, J)  Vinding,  Kastrup sogn.  1 5)  Stubby, Kastrup sogn.  

" ' )  Knudsby,  Vordingborg landsogn, Bårse herred.  
I 7)  Snesøre sogn og by.  Arvedes af  Erik l ' lovpennings døtre (Suhm XI 206.  258).  
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af Burghus x) 12 sølv. Junxhouæth2) yder 15 sølv. Withemosæ 3) og 
Scanynghafn4) yde 12 fy sølv. Mæru5) yder 24 fy sølv. Stensby6) yder fy. 
Faarø7) yder 1 fy sølv. Masnæth8) yder 3 fy sølv. Worthyng9) yder 1 fy sølv. 
Kaarlsthorp10) yder 3 fy sølv. Thruls bryde 3^-. Asmund bryde 2 fy sølv. Færgen 
18 fy sølv. Afgift af øl 7 fy sølv. Told 7 fy sølv. Torvørtug 3 fy sølv. Indgifte 
mænd11) 10 sølv12). Studh13) 4 sølv. Ørslef14). Tybjerg herred (Thyu-
thæbiærghæreth). Ringsted herred (Ryngstathæreth) med Haraldstath15) 20 
Alsted herred (Alæstathæreth16). Merløse herred (Myærløshæreth) yder 10^. 

' )  Bårse sogn og by.  Arvedes af Erik Plovpennings døtre (Syhm XI.  206.  258).  
2)  Jungshoved sogn og hovedgård,  var kgl .  s lot  t i l  1665.  
3)  Vimose by,  Kallehave sogn.  
4)  Kallehave sogn.  I  Roskilde biskops jordebog (SRD. VII.  10) kaldes sognet »Skaningæhafn,  

som nu kaldes Kaluehaue«.  Det er  nu et  spørsmål,  om Kallehave by også hed således,  el ler  

om Scanynghafn har været  en særegen by el ler  alene havnen i  sognets sydligste del;  denne 

må i  al le fald have haft  en væsenlig betjdning.  Et  kgl.  brev af 1304 er nemlig dateiet  

Kalvæhaghæ (SRD. VI.  449) og 1387 holdtes kgl .  Rettert ing i  Kalfl 'uehatl 'ue (æ. Ark.  Reg.  I .  52).  

s)  Mærn sogn og by.  

B)  Stensby,  Kallehave sogn.  Valdemar I l 's  forl ig med de tyske r iddere er  dateret  herfra 1238. 

Stensby birk bestod endnu 1610. 
7)  se ølisten.  8)  se ølisten.  9)  se ølisten.  

l 0)  Kastrup sogn og by,  nu Hammer herred.  
1 ' )  Ingifte mæn kan ikke betyde andet  end mænd, der har giftet  s ig ind,  nemlig i  byen Vording

borg.  Når man véd,  hvor tæt sluttede samfund byerne da var (f .  ex.  at  den der ægter herre

mand skal  forlade byen,  Kbnh. stadsret  g 9) ,  er  det  ikke så underl igt ,  om udenbys,  der har 

giftet  s ig t i l  grunde i  byen,  må betale afgift  t i l  kongen.  
1 2)  Med forestående afgifter  menes Vordingborg købstad.  Hvis det  forholder sig r igt igt ,  at  det  i  

diplomer 1270 og 1278 nævnte Hvitanger marked holdtes ved Vordingborg,  da færgegården der 

længe efter  hed Hvitanger,  da kan denne omstændighed,  der må være fremkaldt  ved ældre 

forhold,  der fandt sted også på jordebogens t id,  have bidraget  t i l  de her nævnte afgifter  og 

t i l  Vordingborgs fremvækst.  

1 3)  Starby i  0.  Egesborg sogn eller  er  det  afgiften stud af købstaden Vordingborg,  hvilket  ikke 

er  ret  r imeligt ,  da stud var en almindelig skat  og ikke gaves under det  navn af købslæder.  
1 4)  Ørslev sogn og by.  

1 5)  se under konunglef.  Da den nævnes under konunglef,  er  den efter  1231 bleven kongens 

private ejendom, hvilket  pantsættelsen 1253 også viser.  Udtrykket t i l l igemed vidner desuden 

t i ls trækkelig om, at  den senere end det  øvrige er  indført  her.  
l e)  Den oprindeligere form Alextathahæret  f indes side 82.  
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sølv. I Holæbæc1) købte kongen en grund af abbeden i Ringsted for 5 $. guld. 
Valborgherred (Walbyshæreth) 5 $. sølv. Horns herred (Hornshæreth) 20 fy. 
Af enken Agathe ydes 1 fy rent sølv i den store vægt for kværsæde. Møn (Møøn) 
yder 20$. hvede eller 100 sølv. Fymø2). Fæø3). Imbræ4) yder 500 $. lybsk. 
Oraæ5) plejede at betale 4 pund smør og ost. A kær øs6) pund smør og ost. 
Syrø7). Wæthærø8). Rø9) yder 200 fy penninge. 

Skåne. Sønder Asbo (Asbohæreth syndræ), Røn.neberg (Rynæbyarg-
hæreth) og Luggude (Lyuthgudhæreth) herreder yde 6 nætters gæsteri eller -180$. 
sølv. I midsommersgæld10) 30 fy penninge. Onsjø herred (Othænshæreth) yder 
12 fy rent sølv. Froste herred (Dapræhæreth) yder 4 nætters gæsteri eller 40$.. 
Færsherred (Færshæreth) yder 4 nætters gæsteri eller 50 $.n). Abbed Jon 
af Øvit12) købte 2 fy gulds jord i Garstangæ18) og det var skødet i Helsingborg 
norden for kapellet; det strækker sig således til 4 sider: fra sønden i den vej, 
der ligger sønden for Skinfæls mose, fra vesten i Stenkilden, fra norden i næste 
alfar vej, fra østen fra Byoghlingæ bodsted og til Ydre Vejle østen for Ebbes 
gård. Hvad der ligger udenfor dette er konunglev efter Bove Ingesons alvorlige 
udsagn. Bara (Baræhæreth), Harjager (Harthakærshæreth) og Torne (Thornæ-
hæreth) herreder yde 4 nætter gæsteri eller 80 fy. Af mynten i Lund14) ydes 
1200 fy rent sølv og 8 fy guld. For leding 40$. rent sølv. Midsommersgæld 60$. 
penninge, men deraf få kannikerne i Lund årlig 27 fy penninge. Oxie herred 
(Oshøghæreth) yder 2 nætters gæsteri. Skøtsherred (Skøzhæreth) yder 12 fy 
sølv foruden Scanør15). Væmmenhøgsherred (Wæmundhøghæreth) yder 50 fy 

' )  Holbæk var købstad under Kristoffer  I  (SRD. V. 590) og vistnok ældre.  
2)  se under øerne.  3)  se under øerne.  4)  Femern,  se anm. t i l  s .  49.  76—77. 
s)  se under øerne.  Hvorfor s tår  her plejede ikke plejer? Mon afgiften var forandret .  
6)  se øerne.  Tallet  har skriveren ikke kendt.  ' )  se under øerne.  
8)  se under øerne.  9)  Rygen.  Om denne gælder også anm. t i l  s .  49.  

1 0)  nemlig af Helsingborg,  der l igger i  Luggude herred.  
1 1)  1 randen står  defeetus,  hvilket  har hensyn t i l ,  at  en l inie foran abbed må have været  udslet tet  

i  originalen.  Ligeledes står  der i  randen nota med hentydning på,  at  det  følgende skulde have 

stået  under Froste herred.  Dette var al tså gods,  der var solt  bort  fra krongodset ,  og havde 

således ingen egenlig plads her blandt kongens gods.  
| 2)  Klostret  er  nu hovedgården Øfved kloster ,  Øfved sogn,  Færs herred.  
, 3)  se konunglef.  l 4)  Lund købstad,  l igger i  Torne herred.  
1 5)  Skauør nævnes blandt krongodset  og er  al tså efter  1231 blevet  kongens private ejendom, 

hvis indtægt ikke er  tal t  sammen med den anden del  af  godset  i  herredet .  
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sølv. Dette er skæl mellem bondemark og konunglef1). Af Eskils so ned i 
Eskils bæk, så i Hæmblæbyargh2) mose op ad Ilolæbæc2) i Lyngsødam, derfra til 
diget ved Gøzscogli2), så i Uglæhusse3) dam sønden Wartå4), så ad dammen i bækken, 
så ned ad bækken i Høkis wasæ5), så i Brutae6). så i Twestenæ7) sø, i Walgard 
woræ8), så Stig Rødes bæk, så Tockæ Hæmæls9) sø ned ad den bæk og så i Stubbæ-
torp10jsø. Ljunits herred11) (Lyugnæshæreth). Herrestad herred (Hæruæstat-
hæreth) yder 2 nætters gæsteri eller 30 fy. In gelstad herred (Ingilstathæreth) 
yder 4 nætters gæsteri eller 40 fy. Jærrestad herred (Jarlæzstathæretli) yder 
4 nætters gæsteri eller 80 fy i fogedafgift. Tuimnæthorp12) 14 fy for ledingsfrihed. 
Albo herred (Albohæreth) yder 40$. sølv. Villands herred (Wætlandshæreth) 
yder 40 fy sølv. Gærds herred (Gæræhæreth) med Wæ13) 70 fy sølv. Gønge 
herred (Gythinghæreth) yder 4 nætters gæsteri eller 50 fy sølv foruden meget andet, 
nemlig 100 $. penninge, 70 øksne og 7 fy honning14). Norre Asbo herred 
(Asbohæreth nørræ) yder 4 nætters gæsteri eller 40 fy. Bjerge herred (Biærg-
hæreth) yder 12 fy korn og 70 fy penge, 102 svin til en værd af 30 fy sølv; des
uden lægges til svinene undertiden 8, undertiden 9 fy; nu yder herredet 80 fy rent 
sølv og 100 svin15). 

Halland. Høgs herred (Høxliæreth) yder 4 nætters gæsteri, af hvilke 
hver frikøbes for 15 fy sølv. 1000 laks af den å, som hedder Lagliæ16). Johannes 
Svenson 30 laks for kværsæde og af N. N. 201ax og af N. N. 15 laks. Tønnersjø 
herred (Thundrøshæreth) yder 40 fy sølv. Halmstad herred (Halmstathæreth) 
yder 3 nætters gæsteri eller 50 fy sølv. Ar stad herred (Aræstathhæreth) yder 

' )  Må være Ørsjø sogn og by,  da der ikke findes noget konunglef under Ljunits  herred.  Her er  

krongodsets grænseskæl l igesom foran ved Gårstånga urigtig indført  blandt kongens private gods.  

•)  Kendes ikke.  3)  Uglehuset ,  Skurup sogn.  4)  Kendes ikke.  
r ' )  Vase betyder i  Skåne el  r isknippe,  som lægges i  en våd jordbund forat  man kan komme 

derover.  1 jydsk er  det  gået  over t i l  at  betyde en opkastet  vej .  K)  Kendes ikke.  
7)  Kendes ikke.  8)  Kendes ikke.  9)  Kendes ikke.  

1 0)  Stubborp,  Slemminge sogn.  
1 1)  Her er  ingen indtægt,  fordi  Sven Grade gav det  kgl .  gods t i l  Lunds erkesæde (SRD. VI 624).  
1  •*) se  konunglef.  Tommerup var da købstad,  nu sogn og by.  Her menes vist  alene købstaden,  

men blandt krongodset  kongsgården ) ; i)  Væ købstads kongsgård.  
1 4)  fra foruden og hert i l  må være en senere t i lføjelse i  originalen.  
1 5)  fra nu yder herredet  må være en senere t i lføjelse i  originalen.  1 6)  La gå.  
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3 nætters gæsteri eller 50 fy sølv. Favrås herred (Farthusæhæreth) yder 4 nætters 
gæsteri eller 60 fy sølv foruden andre ting. Scønewaht1) yder 10$ sølv. Himle 
herred (Hænøflæ) yder 80 fy sølv. Viske herred (Wiskærdal) yder 40 fy sølv. 
Fjære herred (Fyæræ) yder 80 fy sølv. 

Lister (Lystær2). 

Bleking. Brækne herred (Wæstærsthæreth). Hughby3). Medelsta 
herred (Mæthlæsthæreth). Rotnæby4). Øster herred (Østærsthæreth). Lusn5). 

Dette er kong Valdemar l's besiddelser i Sverige. I Arem6) 16 otting. 
Ilallæstathæ7) 8 ottiug. Guluæ8) 8 otting. Rynkeby9) 4 otting. Hwalsbyargh10) 
8 otting. Istath11) 4 otting. Cnæby12) 6 ottiug. Burghær13) 4 otting. Wigh-
by14) 24 otting. Uluæruth15) 6 otting. Cnæby16) i Thyustæ17) 2 ottiug foruden 
meget andet, som hører til Syghridlef18) og foruden de ejendomme, som Bulis-

' )  se konunglef.  Er al tså bleven kongens private ejendom efter  1231.  

- ' )  Lister  er  den vestl ige del  af  Bleking og kaldes nu Lister  herred.  1 Valdemar I l  s  t id og 

endnu i  det  16.  årh.  regnedes Lister  som et  selvstændigt  landskab.  Den vestl igste del ,  Melby 

sogn og l idt  t i l ,  er  en ø,  og det  er  egenlig den der hed Lister .  Når almuen taler  om 

Lister ,  menes dermed kun dette (Sjøborg Blekings hist .  och beskrifning s.  34),  så Lister  

herred vistnok er  meget større end det  gamle Lister .  

Da den også nævnes blandt konunglef,  er  den altså bleven kongens private ejendom efter  1231.  
4)  Da den også nævnes blandt konunglef,  er  den al tså bleven kongens private ejendom efter  1231.  

• ' )  se konunglef.  Er al tså også bleven kongens efter  1231.  s)  Kendes ikke.  
7)  Langebek formoder Hellestad sogn og by i  Østergotland,  men dette skrives 1377 Hærlestadhæ 

(Styil 'e ,  Skand.  under Unionstiden 195).  Derimod kan det  være Hallstaberg,  Kumle sogn,  Flyrbo 
hundred i  Vestmanland.  

8)  Langebek formoder Gålby i  Skærkinds herred,  men dette var på hans t id en fordrejelse af  

Gårdeby (Styil 'e  anf.  s t .  194 og hist .  geog.  lex.  ofver Sverige).  
9)  Rinkabo sogn og by i  Nærike.  I 0)  Kendes ikke.  

1 ])  Langebek formoder Gistad i  Skærkinds herred,  men delte skrives 1415 Gislastadhæ (Styil 'e  anf.  

s t .  194).  1 2)  Eneby sogn i  Kind herred i  Småland.  1 så fald må læses Enæby. 
1 3)  Må have l igget  i  Kind herred.  
1 4)  Viby,  hovedgård,  Vårdnæs sogn,  Kind herred i  Småland.  
i r ' )  Er vel  øvre og nedre Ullerød sogn i  Kils  herred i  Vermeland,  hvis det  ikke lå i  Småland.  
1 6)  Kendes ikke.  1 7)  Tjust  herred i  Småland.  
1 f l)  antages at  være Sigrid Storrådes ejendomme, der arvedes af dattersønnen Sven Estridsen og 

siden af dennes efterkommere (se Langebeks anm. t i l  dette sted SBD. VII.  529,  P.  A. Munch 

det  norske Folks historie II .  127,  309.  738.  HI.  13).  
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laus1) arvede efter sin fader Sværko2) den gamles død, og efter samme Bulislaus 
død arvede hans søster, den danske dronning Sofie, kong Valdemar II's moder, 
dem. Og det skal vides, at alle disse ejendomme gav vi hertug Knud3) foruden 
arven efter Bulislaus. Bornholm4) (Burghændæholm). Hven5) (Hwæthæn) yder 
20. % sølv. 

' )  Søn af den svenske kong Sverker og den i  næste note nævnte Richiza el ler  Sventoslava,  

al tså en halvsøster  t i l  Valdemar Sejrs  moder.  
2)  Kong Sverker 1 i  Sverig,  f  1156,  var gif t  anden gang med Richiza el ler  Sventoslava,  der først  

var gif t  med Magnus,  den danske kong Nielses søn,  derpå med fyrst  Vladimir af  Haliez,  og 

ved ham moder t i l  dr-onning Sofie.  (Køniysfeldts geneal .  tabeller  s .  19 og 159.  Jfr .  

S.  Grundtvig,  Danmarks gamle folkeviser III .  83—84.)  
3)  Valdemar Sejrs  uægte søn,  da hertug af Reval.  Hans søn Svantopolk,  f  1310,  opholdt  sig i  

Sverig og har r imeligvis al tså fået  disse godser efter  s in fader.  
4)  under konunglef nævnet 1  herred på Bornholm. Da Bornholm her ikke nævnes med nogen 

afgift ,  er  det  tvivlsomt,  om kongen virkelig har ejet  gods her.  
5)  se konunglef.  Da Hven ikke er  opført  under Rønneberg herred,  er  dette et  vidnesbyrd mere 

om, at  den først  senere end håndskrif tets  oprindelige affat telse er  indført  her;  den var al tså 

først  kronens,  men gik efter  1231 over t i l  at  bl ive kongens private ejendom. 



Andet Afsnit. Kronens Jordebog (konunglef). 

Dette hører til kununglef i Jylland: Ihoringy1). Uluæscogh2). Akærs-
burgh3). Utholme4). Hyldeslef5). Syorændæ6). 

' )  Hjørring købstad i  Vennebjerg herred.  Dette navn er  sandsynligvis fej lskrevet  for Hioringy 

3:  Hiøringy.  Knytl inga saga kalder byen Jorungr,  el lers kaldes den Hiøringh,  Hiøringhe 1374, 

1395,  1401. (Suhm XIII .  875.  XIV. 357.  Petersens og Molbechs d.  Diplomer s .  122),  og Høring 

1406. (P.  og Molb.  dipl .  126.243.)  Der haves et  privil .  for  byen 1243, stadfæstet  1459.  Som 

Vendsyssels t ingsted og som myntsted havde stedet  al lerede længe halt  betydning.  Erik 

Menved t i lbød 1299 sjet tedelen af Hjørring t i l  salg (SRD. VI.  359).  2)  Kendes ikke.  
: i)  Agersborg,  nu sogn,  by og hovedgård,  i  Øster  Han herred.  Her ses endnu levninger af  en 

gammel borgplads.  Den nævnes som kongsgård c.  1109 i  Ælnoths krønike om Knud den 

hell iges drab (SRD. III .  357 sml.  note s .) .  2  kongebreve fra 1272 og 1327 er  daterede 

Akærsburgh (Ny kirkehist .  Saml.  II .  330.  332).  1373 forpligter  hr .  Niels Eriksen sig t i l  at  

opbygge Aghersborgh med al  sin bygning og hus og barfred og forborg med broer og planker 

og grave,  som det  nogensinde var,  før  det  brændt vorde« læ. Ark.  Reg.  I .  95).  1441 blev den 

opbrændt af bønderne under Kristoffer  af  Bajem. Det er  ikke bekendt,  når den kom fra kronen.  
4)  Udholm, gård i  Hune sogn,  Hvetbo herred.  
5)  Hillerslev sogn og by Levninger af  den kongsgård,  der har været  her,  f indes endnu. Ikke 

længe efter  1231 er den bleven kongens ejendom (jfr .  s .  92,  hvor den opføres blandt kongens 

gods),  t i  den t i lfaldt  efter  Erik Plovpennings død hans døtre Agnes og Jutta (Thork.  II .  102.  

Der står  r igt ignok HyldishøfT, men i  orig.  i  geh.  arkivet  Hyldislef) .  Senere er  den at ter  bleven 

kronens,  t i  dronning Margrete forlenede 1406 den faste gård Hildersløwæ ti l  Niels  Strangesen,  

og 1408 kaldes den borg (castrum) (Molbech og Petersen ,  Udvalg af  danske diplomer 

253-55.  354).  
6)  Sjørind,  som udtalen endnu er,  ikke Sjørring,  som der skrives,  sogn og by i  Hundborg herred.  

Nævnes som kongsgård under Knud den hell ige at  Sævarenda (Knytl .  saga) 0:  ved enden af 

søen (der nu er  udtørret) .  Om det  betydelige spor af  voldstedet  se antiq.  t idsskrif t  1846— 48. 

s .  181—92. Borgen er  siden bleven ødelagt ,  men det  er  sandsynligvis den,  der menes,  når 

Bo Høg og flere medlemmer af ætten Glob 1365 og 1367 skøde Valdemar Atterdag deres ret  

i  en gård og 2 øde gårde i  Syørind sogn,  t i  delte gods er  sandsynligvis blevet  dem fradømt 

på ret tert inget  som krongods (æ. Ark.  Reg.  I .  9 .  89.  104).  
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Wæstærwigh1). Øræn2). Plættæ 3). Skyuæ4). Aleburgh 5). Wybærgh 6). 
Randrøs7). Den eng som hedder Stensmarc udreder 140 væddere8). Hælghænes9). 

' )  Vestervig kloster ,  rrn sogn og hovedgård i  Rævs herred.  Nævnes også foran s .  92.  Klostret  

er  al tså st if tet  af  krongods og har haft  marken i fæste og derfor måttet  give den afgift  deraf,  

som nævnes foran s .  92.  Det er  som en følge af  detle forhold,  at  det  under Ghrist iern II  

s iges,  at  det  fra ari lds t id plejede at  holde en borgelejehest  (Daugårds Klosterhist .  346).  Frik 

Plovpenning gav 1248 klostret  skøde på dets mark (æ. Ark.  Reg.  III .  135).  
2)  Må være Ørum i Hassing h. ,  der nu er  hovedgård,  by og sogn; endelsen må være ændret  i  

t idens løb;  det  er  mærkeligt  at  f inde det  bestemte kendeord i  et  s tednavn, t i  der  er  ingen 

spørsmål om, at  Øræn må forstås om strandbredden ved Ørum sø,  der fordum har været  

havbugt.  Ørum kom fra kronen i  det  14de årh. ,  men 1373 udstødte Mogens Maltesen (el ler  

Mathisen) et  brev,  hvorved han forpligter  sig at  opbygge og fuldkommen istandsætte Ørum 

slot  med bygninger,  huse,  grave,  volde,  barfred og planker i  a l ie  måder,  som det.  var t i l 

forn førend han og hans staldbrødre brød det  ned i  s idste fejde,  og t i lbagegive,  hvad han 

havde oppebåret  deraf (Vid.  Selsk.  Skr.  IV. 1750.  s .  183—84. Æ. Ark.  Reg.  I .  93).  Det har al tså 

t i l  den t id været  krongods.  Til  ydermere bestyrkelse f ik kongen skøde derpå 1367 af Bo Høg 

(æ. Ark Reg. I .  9.  89.  103) og 1406 stadfæstelse derpå af dennes søn (smstds 1.  22.  Pet .  og 

Molb.  Dipl .  231).  Fra den t id var det  et  kgl .  s lot ,  t i l  det  1661 blev bortsolt .  
3)  Plet ,  Vrejlev sogn,  Børlum herred.  
4)  Foran nævnes under Nørgeherred Skhiuægarthæ, der med si t  t i l l iggende bestod af 40#* guid,  

var al tså en betydelig ejendom. Men det  nuværende Skive l igger i  Hin borg herred og kan 

ikke have hørt  t i l  Nørge h. ,  hvorfor det  må have været  indført  foran på et  urigtigt  s ted.  

1304 nævnes S.  Peders Kirke i  Skive (Svensk dipl  II .  409—10).  1327 t i ldømtes tredjedelen 

af Skive Erik Valdemarsøn af Sverig som mødrenearv (Hvilfeld).  1367 holdtes kgl.  ret tert ing i  

Skiuæ (æ. Ark.  Reg.  I .  94).  1407 fik r idder Johan Skarpenberg pantebrev på det  s lot  og 

fæste Skinæ ti l l igemed de 4 herreder Hønborg,  Rødding,  Nørge og Harge l i .  i  Salingeholm, 

med det  birk i  Skywe (Pet .  og Molb.  dipl .  338—41).  Skivehus vedblev at  være et .  s lot  t i l  1661.  

• ' )  Formodenlig alene kongsgården i Ålborg.  

' )  P'ormodenlig alene kongsgården i  Viborg.  

' )  Formodenlig alene kongsgården i  Randers.  
8)  Stensmark hovedgård i  Nørre herred,  Dyrsø;  den testamenteredes 1506 af Eskil  Gove t i l  

kong Hans.  
9)  Halvøen Helgenæs,  der udgør et  sogn for sig selv,  nu under Mols herred,  dannede et  eget  

birk endnu i forrige årh.  Da var her endnu en stor bondegård,  som hed kongsgården,  nu 

flere mindre,  der i  ældre t id også kaldtes Helgenæsgård (D. AU. IV. 354).  Det synes dog ikke,  

at  Helgenæs oprindelig har været  krongods,  t i  1203 gav biskop Peder Vognsen ti l  Århus dom

kirke blandt andet  Helgenæs gård (mansionem de Helgenes);  han siger om dette gods,  at  

noget  har han fået .  ved arv,  noget ved mageskifte,  noget  ved køb (SBD. VI.  404).  Imellem 

1203 og 1231 må Helgenæs al tså være kommen ti l  kronen,  sandsynligvis i  mageskifte for 

andet  krongods.  Al der under Helgenæs her ikke er  forstået  hele sognet,  men gården med 



125 

Anis1). Nym2). Jalinge3). Byrkingy4). Almund5). Warwith med sit tillig
gende6). Brytyenes7). Høthær8). Sudthorp9). 

maske en del  gods under,  ses af ,  at  Århus domkirke 1279 af Niels Knudsen fik skøde på al t  

hans gods i  Hælugnæs (SRD. VI.  416),  hvorunder forstodes gods i  Borup (SRD. VI.  425),  og 

1360 gav Stig Andersen dert i l  s i t  gods i Pejrup (Fæghædorp) i  Helnæs (SRD. VI.  479).  

Kongen havde også gods her (foran s .  96).  

' )  Vistnok alene kongsgården i  Århus.  

-)  Nim sogn og by i  Nim herred.  I e t  brev 1308 udsiger Erik Menved: »det  gods udi  Nim 

svare vi  så t i l ,  at  vor herre fader forlente det  marsk Stig og derfor når vor fader døde,  var 

den forlening ude" (Hvitfeld s .  343).  Danske Atlas IV. 199 fortæller ,  at  i  Nim skov findes et  

bjerg,  kaldet  t is lund bjerg,  hvor der har slået  en gård med volde om, hvis rndera ses,  at  

den skal  være ødelagt  af  de svenske og grunden lagt .  t i l  2  gårde i  Nim, og at  derpå bode 

en fornem mand, Kristoffer  Holgersen;  af  Schlegels Saml.  I .  1 .  s .  79 ses,  at  denne mand 

havde en gård i  Nim kvit  og fr i ,  fordi  han var foged der.  Altså har gården sålænge vedblevet  

at  være krongods.  

'• ' )  Jel l ing sogn og by i  Tøri ld herred,  t idl igere i  Jel l ing herred,  og som også har givet  syslet  

navn.  Om den gamle kongsgård l ier  er  det  overflødigt  at  give nærmere underretning,  medens 

det  kun skal  fremhæves,  at .  byen vedblev at  være krongods t i l  1743.  
4)  Kendes ikke.  
r >)  Almind sogn og by,  Brusk herred.  Om den gamle kongsgård l ier ,  der el lers ikke nævnes,  

hedder det  i  ind her.  t i l  O. Worm 1638 (O. Nielsen,  sysselinddelingen s.  63) »findes der tvært  

over fra kirken udi en skov et  smukt bjerg,  kaldes Kongensholm, hvorpå menes i fordum tid 

at  have stået  et  sloL, den gamle vej  dert i l  synes endnu at  være kjendt.  Sønden for Almind 

hos vejen er  en stor s ten,  kaldes Wagssteen,  hvor vagt i  fordum tid for slottet  haver uden 

tvivl  s tået .« 
f i)  Kongsgården ved Varde købstad,  hvoraf endnu er spor.  Også f indes her en mark,  kaldet  

Gårdsmnrk,  t idl igere Kongsgårdsmark,  der har haft  hovedgårds taxt .  
7)  Foran delte navn står  et  af  de sædvanlige mærker,  der betegner cl  nyt  afsnit ;  her gøres al tså 

forskel  på Nørre- og Sønder Jylland.  Brytyenes er  Brøns sogn og by i  Hvidding herred.  

1285 t i ldømtes Brytynæs Kong t ir ik som krongods (Snlim X. 1025).  Det Bit tenes,  som fore

kommer i  det  fej lfulde stykke i  SBD. VI.  360 og af hvilket  Erik Menved 1299 ti lbød at  sælge 

t iendedelen,  er  vistnok dette sted.  

")  Højer sogn og by i  Højer herred.  1285 t i ldømtes Høthær »med si l  t i l l iggende« kong Erik 

som krongods (Sulim X. 1025).  
s)  Sødernp,  Hjordkjær sogn,  Ris herred,  nævnes også foran s .  102 »af landboerne i  Sudthorp 

2 #>* solv«.  Det er  bekendt,  at  Sven Estridsen døde her (Ælnoth SRD. III .  337.  Sakse 566.  

Knytl .  kap.  24) og deraf kan man slutte,  at  her har været  en kongsgård,  der fra ældgammel 

l id har haft  betydning som liggende kun -J mil  fra det  gamle Umelioved t ing,  der fra forst  

af  vistnok alene har været  sysselt ing for Ellumsyssel .  I det  15 årh.  bestod (dipl .  Flensb.  

1.  176) endnu Søderup birk,  hvilket  tyder på,  at  Soderup har haft  en større betyd ding end 



Klyppælef1). Hanæwith2). Gyælting3). Jarnwith4). Kamp4). Af Hetheby5) til
høre 3 dele konunglef og den fjerde del hertugdømmet. Hele skatten i Frisland 
tilhører kongen6). Af 4 brænnæstallær7) høre 3 til kongen og den fjerde til her
tugdømmet. . 

Dette hører til kununglef i Fyn: Aby8). Othænsø9). Hæghnæthscogh ved 

det senere fik,  og nærværende jordebogs klare opgivelse på 2 steder viser ,  at  der ved konung-

levet  Søderup ikke kan være ment Bjollerup,  hvor der løvrigt  af  andre vidnesbyrd kan sluttes,  

at  der har været  en kongsgård (Thorsens Runemindesmærker I .  286—87).  Men måske er  i 

en senere t id Søderups retLigheder gåede over t i l  Bjollerup.  der ej  heller  nævnes i  dommen 

1285, hvor derimod Sudthorp t i ldømmes kong Erik som krongods (Suhm X. 1025).  

' )  Kliplev sogn og by i  Lundtoft ,  t idl igere Kliplev herred 1285 t i ldømtes Klippæløf kong Erik 

som krongods (Suhm X. 1025).  Af den gamle kongsgård er  sandsynligvis hovedgården Søgård 

opstået  (Schmidt,  Slesvigs land og folk s .  196),  der t idl igst  t i lhørte Limbækkerne.  1299 t i lbød 

Erik Menved Johan Grand 12tedelen af Klippeløff  (SRD. VI.  360).  
2)  Hanved sogn og by i  Vis herred.  1285 t i ldømtes Handwith med si t  t i l l iggende kong Erik 

som krongods (Suhm X. 1025);  her har al tså været  en kongsgård.  1299 ti lbød kong Erik 

Johan Grand 12tedelen af Handwith (SRD. VI.  360).  
3)  Gelt ing sogn og by i  Ny herred.  Nævnes også foran s .  103—04, og det  ses,  nt  Gel ing var et  

helt  distr ikt  og indbefattede bele Angels østspids,  omtrent  sognene Gelt ing og Kappel (sml.  

Jensens Angel s .  62 flg.  Jensen i Archiv lur  Slaats-  und Kirchengescli iehte III  14 ftg.  Thor

sens Runemindesmærker s .  240).  1285 t i ldømtes Gælting ultra Brotæ (hvilket ,  s ted ikke kendes) 

og al t  det ,  som Kally Sweningsen havde i Wakærbøøl,  kong Erik som krongods (Suhm X. 

1025),  og endnu 1299 ti lbød Erik Menved Johan Grand tyvendedelen af Golt ing (SRD. VI.  360).  

1313 forlenedes al le de sønderjydske krongodser t i l  hertugen og siden er  der ikke mere tale 

om disse som hørende under kronen 4)  se den nærmere forklaring ovenfor s .  105—06. 
5)  Slesvig se foran s .  103.  De 3 dele af  Slesvig t i ldømtes også 1285 kong Erik som krongods 

(Suhm X. 1025).  
6)  Dette s tår  i  modsætning ti l  det  foregående og efterfølgende,  hvor der er  tale om at  en del  hører 

t i l  hertugdømmet.  Foran s .  106—07 findes afgift  af  al le herreder i »Uland« opført  som kongens 

indtægt,  og da disse er  betydelig større end i  alm. ved de andre herreder,  ses det ,  at  dette 

er  herredernes almindelige afgifter ,  der opregnes t i l  forskel  fra del  øvrige lands,  fordi  de for

holde sig på en særegen måde som kronens indtægt,  medens skatterne i  det  øvrige land kunde 

afveksle.  Da Frisland engang i  t iden må være erobret ,  er  der sandsynligvis pålagt  det  en 

bestemt skat .  Det ses også af  de sidste 5  distr ikter ,  at  skatten bestod dels al '  wingift ,  dels  

af  s tud og for disse herreders vedkommende af 6  nætters underholdning af den kgl.  hær 

ved Danevirke.  7)  Steder,  hvor sal t  blev brændt.  Se Falcks udgave af Heimreichs 

nordfresische Chronik.  Vorrede s .  XXXII anm. 
B)  Sandsynligvis Sønder Åby, Husby sogn,  Vends herred.  Vedelsborg hed oprindelig Husby,  

hvilket  betyder kongsgård.  Formodenlig alene kongsgården i  Odense.  
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Mæthælfar1). Fæno2). Hele skoven på TTægnæzliolm foruden Mesyng og Salris3). 
I Lålaiul: Sangswith4). Ilaldstatli5). I Falster: Begge Kyrkyby6). Farnæs7). 
På Als: Ketyngy8) og Clintyngy9). I Ærø: Brunznæs10). Skyoldænæs n). 

Dette borer til kununglef i Sæland: Ørwith og de byer, der ere opståede 
deraf12). Syoburgb med sit tilliggende, som er givet for Ringsted13). Aleme 

' )  Dot senere Hindsgavl i  Middelfart  sogn,  Vends h. ,  kaldes Hegnæsgavel (f .  e .  SRI).  II .  175),  

så delte kgl.  s lot  er  alLså opbygget der efterat  noget  af  skoven blev ryddet;  det  nævnes først  

i  beg.  af  Erik Menvcds regering og vedblev at  være statsejendom ti l  1695 (D Saml.  VI.  186.  f lg.) .  

-)  Fæno i Middelfart  sogn,  Vends herred.  
: i)  Mesing er  sogn og by og Salby en by i  samme sogn på Hindsholm i Bjerge herred.  Halvøen 

Hindsholm består  nu af sognene Stubberup,  Dalby,  Mesing,  Viby,  men en stor del  synes da 

at  have været  skov.  Den har været  en særlig jurisdiktion under »Hindsbo t ing«,  se også foran,  

hvor Hindsholm står  sideordnet  herrederne.  
4)  Sangsø,  Vestenskov sogn,  Sønder herred.  
r ' )  Halsled hovedgård,  nu . luell inge,  Halsted by og sogn i  Sønder herred.  1177 henlægges Halsted 

kirke t i l  abbeden i Ringsted kloster  ( in poteslate et  dispensatione) o:  han fik patronatsret  

dert i l  (Dån. Bibi .  III .  139—40).  Denne kirke har al tså været  kronens.  Formodenlig er  det  

senere Halsted kloster  anlagt ,  fra Bingsted,  og dette må altså være sket  efter  1231,  el ler  vel  

endog efter  1284,  da godset  l ier  endnu var kronens.  Halsted inevnes siden som kongens private 

ejendom i Lålandslisten s .  74,  og at  den da virkelig var bleven kongens,  ikke kronens,  ses 

af ,  at  1284 fik Erik Plovpennings datter  Jutta i  mageskifte af  Erik Glipping al t  kongens gods 

her (Suhm X. 1021).  Det er  så vel  hende,  som har st if tet  klostret  på si t  dødsleje.  
K)  Nørre Kirkeby sogn og by i  Nørre herred,  Sonder Kirkeby i  Sønder herred;  formodenlig de 

første kirker (herredskirker)  i  Falster .  I  beskrivelsen af Falster  s .  64 opføres Nørre Kirkeby 

med 6 mark,  hvoraf kongen havde de 3,  og i  Sonder Kirkeby (s .  67) havde kongen alt  und

tagen 1  jord;  men i denne gøres vist  ikke forskel  på kongens og kronens gods.  
7)  Nu en l i l le  skov i  Gundslev s . ,  Nørre herred Strædet mellem sognet og Bogø hedder Farnæs 

eller  Sortsø gab.  lf .  beskr.  af  Falster  s .  65 var her 4 $  jord.  Af Farnæs må Sortsø by 

være fremstået  
8)  Kett ing sogn.  Deraf er  Avgustenborg oprindelig en del ,  dannet af  byen Stavnsbøl.  
a)  Klinting i  Ulkebøl sogn.  

1  °)  Antages at  være Marstal  sogn.  
1 1)  Borgruin i  Søby sogn.  
1  -)  Vill ingerød i  Esbondrup sogn siges 1140 at  l igge i  denne skov (Thork.  I .  7) .  
, 3)  Søborg,  t idl igere slot  og købstad,  nu by og sogn i Holbo herred,  er  ifølge ovenstående givet  

i  mageskifte for Ringsted.  Ringsted by har al tså været  krongods,  indti l  f lere konger gav dons 

mark t i l  Ringsted kloster ,  hvorfor de har maltet  give Søborg,  der således har t i lhørt  konge

familien,  i  mageskifte.  Erik Emune gav klostret  nemlig 1135 det  halve af Ringsted skov og 

noget af  byens midsommersgæld (Thorkelins dipl .  I .  4) .  Sven Grade gav det  1148 hele 

9 
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med Aleme oræ1). Martheme2) med sin skov. Alexandsthorp3). Gripscogh4) 
med sit tilliggende. Edwinæthorp med sit tilliggende5). Karlæbothæ6). Seles 

skoven Thislund (det  er  vel  den samme som ovennævnte Ringsted skov),  hele midsommers-

gælden af byen og dagsværk i  høsten (af  byens beboere,  der al tså oprindelig var fæstere) efter  

den gamle sande vurdering,  l igesom han ved sin regjerings t i l t rædelse havde givet  det  halve 

af byens mark,  en eng og et  møllested (Thorkelin I .  11).  Valdemar I  gav det  øvrige af  

byens mark og t ienden 1164 (Thork.  I .  21).  Således blev hele Ringsted klostrets  ejendom og 

det  må altså være sket  i  årene 1135—64, at  Søborg blev konunglev.  Søborg slot  vedblev at  

være kongsgård,  t i l  det ,  som det  antages,  odelagdes i  Grevens fejde.  

' )  Alume, Græsted sogn,  Holbo h.  Alume ore må have været  en skov.  At ore betyder skov,  

er  formodet af  N. M. Petersen (Saml Afh.  I .  153—55).  Til  de der nævnte eksempler kan 

føjes,  at  Hvitfeld I .  96 kalder Haraldsted skov Ilarrested ore;  Bøgeore nævnes både i  Herman 

Weigeres Reinike Fos 109.  110 og i  et  vers i  Worms monumenta 152.  I  Skåne og Vest-

gotaland forekommer formen ora dels om en tæt og stenet  skovbakke,  dels om stenet ,  vi ld 

mark,  bevokset  med små trær,  enebær og lyng,  dels om stor skov,  urskov.  Når Rietz (ordbok 

ofver sv.  al lmoge språket  487) vil  forklare det  af  urd,  stenet  mark,  lægger han vægt på,  at  

det  der kaldes ora undert iden er  stenet ,  hvilket  vistnok ikke er  grundbetydningen.  Vægten 

skal  vist  lægges på,  at  det  er  en udyrket  udmark og ordet  er  vist  dannet af  præposit ionen or.  

Oredrev,  Overdrev er  nærmere afledning heraf end l igefrem af or .  1 det  vestl ige Jylland 

hedder den udyrkede strandbred Ovren (e owr') ,  hvilket  kan være jydsk udtale af ore (øre,  

som man ellers forklarer det  af ,  kan det  ikke være),  men når det  indtages t i l  dyrkning og 

bliver indgrøftet ,  hedder det  ikke længer ovre,  men »indgrov«. Denne egns udtale af  if jor  er  

if jowr,  skjorte skjowt (for skjowrt) ,  s tyrte stowt,  hjord hjowr;  det  viser  sig da her,  at  ore er  

den udyrkede udmark,  der på øerne oftest  var begroet  med skov,  hvorfor det  der gik over l i!  

at  betyde skov.  Forresten kunde ovre være et  med det  tyske ufer beslægtet  ord.  
2)  Mårum sogn og by,  Holbo herred.  

3)  Alsyndrup sogn og by,  Strø herred.  Om det  hele på den t id har været  krongods,  vides ikke,  

men l ibbe Sunesen (f  1208) ejede her en brydegård med en landbo på.  1292 gav Erik 

Menved t i l  Æbelholt  kloster  med sin moders samtykke al le sine jorder i  Æbelholt  vang,  der 

t idl igere lå t i l  Alsentorp (Knudsen,  Strø herred 52— 53).  

4)  Grib skov,  der optager den sydøstl ige del  af  Holbo herred,  er  endnu slatens ejendom. Skovens 

»ti l l iggende« er  formodenlig nogle af  de nærliggende byer,  der var opslået  af  ryddet  skov.  

I  kongens jordebog nævnes Holbo herred ikke,  så det  formodenlig på den t id næsten 

udelukkende har bestået  af  skove el ler  Skovbyer med kun en vinge befolkning.  Jeg ved ikke,  

om herredet  nævnes før 1339 (Suhm XII.  418).  

5)  Man kunde tænke på Evetofte,  Melby sogn,  Strø herred,  men efter  rækken,  hvori  den her 

nævnes,  må der snarere menes en forsvunden by ved Fredriksborg.  

G)  Karlebo sogn og by,  Lynge-Kronborg herred.  
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oræ1). Slangæthorp med sit tilliggende2). Hals ved Ysør med sit tilliggende3). 
Lille Smorhem4). Lyungby med sit tilliggende, nemlig Bouæscogh og det øvrige5). 
Brunby med sit tilliggende6). Roskilde med sit tilliggende7). Skipby med Horns
with8). Det halve Lumsås9). 

' )  Dette har al tså også været  en skovstrækning,  men der kendes nu ingen af det  navn,  derimod 

er  sandsynligvis Sæls mark og Sælsø i  Blovstrød sogn,  Lynge-Kronborg herred,  levning heraf,  

hvis der ikke menes Sælsø i  Horns h. ,  Sælsø sogn,  hvilken hovedgård Valdemar Allcrdag 

ejede (æ. Ark.  reg.  I .  62) og som i  15.  og 16.  årh.  var et  kgl .  len;  men delte er  ikke sand

synligt ,  da det  her er  opregnet mellem andre byer i  Lynge herred.  
2)  Slangerup,  forhen købstad,  nu sogn og by i  Lynge-Kronborg herred,  var al tså her en gård 

med t i l l iggende gods,  men kunde derfor gærne t i l l ige da have været  købstad.  Erik Ejegod 

var fodt  her,  hvilket  tyder på,  at  her har været  kongsgård al lerede i  Sven Estridsens t id.  
3)  Isøre hed den nordøstl ige kyst  af  Ods herred,  hvor kongevalget  skede i den ældre middelalder.  

Rørvig sogn kaldes i  biskoppens jordebog fra omtrent  1370 Ysøørn o:  Isøren (SRD. VII.  121).  

Den modstående halvø på den anden side af Isefjorden hedder Halsnæs,  så det  er  al tså denne 

her menes.  I  Torup sogn på denne halvø,  al tså i  Strø herred,  l igger en bondegård,  Kongs

gården,  mellem Torpmagle og Torpli l le;  denne var i  middelaldren en større gård,  der for

lenedes bort .  (Knudsen,  Strø herred 105.)  Det er  vel  den samme gård i Torpli l le ,  som 

Valdemar Atterdag byggede og forsynede med flere herl igheder (Knudsen,  Strø herred 103) og 

som efter  reformationen kaldtes Torupgård.  1 æ. Ark.  reg.  I  142 omtales »et  skrif t ,  i  hvilket  

som skrevet  stander al le de gods som kronen og kongedømmet havde på Halsnæs«.  
4)  Smørumnedre el ler  Smørumøvre,  Smørum herred 
5)  Må være Lyngby by og sogn,  Sokkelunds herred,  også kaldet  kongens Lyngby. Lyngby i  Slagelse 

herred,  der nævnes i  den egenlige jordebog, kan der ikke lænkes på her efter  rækkefølgen 

med de andre steder.  Bouæscogh kendes ikke.  
6)  Brøndbyøster  el ler  Brøndbyvester ,  nu 2 byer og 2 sogne i  Smørum h.  Af æ.  Ark.  Reg.  I .  61 

ses,  at  biskoppen og kapit let  i  Roskilde på dronning Margretes t id havde i  pant  af  hende gods i  

Bryndby og Bryndbyfang.  At det  har været  Brøndbyvester ,  synes at  fremgå af æ.  Ark.  Beg.  I .  49.  
7)  Boskildegård,  Kongsgård i  Roskilde.  
8)  Skibby sogn og by i  Horns herred.  Hornswith har været  en slor skov i  Horns herred.  Hvor 

vidt  denne har strakt  sig er  ubekendt,  men det  er  sandsynligt ,  at  Abrahamstrup (Jægerspris) ,  

der nævnes som et  kgl.  s lot  i  Erik Menveds t id,  er  anlagt  deri .  Ifølge sammenhængen må 

Hornswith have strakt  sig t i l  nærheden af Skibby,  men det  meste af s trækningen må dog al le

rede da have været  ryddet,  s iden Horns herred al lerede nu var t i l  og havde 249 plove (se 

s .  82),  hvilket  tal  var mere end Jørlunde,  Sokkelunds,  Smørum, Lil le,  Tune,  Skipping,  Tudse,  

Ramsø, Bæverskov og Alsted herreder,  så den t id,  Hornsvid har bedækket hele herredet ,  må 

være fjern.  Den nævnes endnu i  et  kongebrev 9 juni 1577 (Sæl.  Reg.  I .  291—92).  
9)  Lumsås,  Højby sogn,  Ods herred.  I  Roskilde biskops jordebog fra c.  1370 nævnes blandt 

kongens gods,  som biskoppen havde i  pant ,  12 gårde,  af  hvilke hver havde 2 /S jord og gav 

9* 
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Hakæstathe med sit tilliggende1). Rothæstænsore2). fttighsburgh med sit til
liggende3). Anxyothorp med sit tilliggende4). Holismes med sit tilliggende5). 
Løghæ6). Det halve Rethæsø7). Hals8). Slauløsæ9). Thornburgh10) med ITal-
sæby11) og Bræcnnæs12), hvilket er givet for Andworhscogli13). Karæbæc med sit 

et  pund korn ' 'af  disse var 2 ode),  og 1(5 gårdsæder,  af  hvilke 8 ode; hver gav 6 s  ter  l iner.  

(SRD. VII.  36).  Biskoppen havde kun 14 jord I skyld,  af  hvilke hovedgården havde 5 f> 

jord,  det .  andet  var 8  gårde (SRD VII 32).  Desuden var der 2 selvejere (SRD. VII.  40).  

' )  Hagested hovedgård og by,  i  Hagested sogn,  Tudse herred Foran s .  116 ses,  at  den efter  

1231 blev kongens private ejendom. Den er formodenlig t idl ig afhændet,  l i  1347 navnes 

ridder Per Jenson,  som kaldes Pelegrim, af  Hagestædhæ (æ. Ark.  reg.  I .  120).  

' )  Må s  og es i Tudse herred.  
3)  Bjergbygård,  Stif tsbjergby (t idl igere Stigsbjergby,  Styos Bierby 1403, æ. Ark.  reg.  III  358) sogn,  

Tudse herred.  
4)  l i t  s ted af samme navn lå i  Halland,  se s.  144.  Her må være skrevet  således for Agnsyo-

thorp,  og dette er  Agnsøgård,  Agnso sogn,  Skipping herred.  Når Larsen (Ods og Skipping 

herreder,  s .  201) siger,  at  den efter  ref .  kom ti l  kronen,  idet  han vel  al tså mener,  at  den 

t idl igere har t i lhørt  Boskilde bispestol ,  da f indes intet  herom i don gamle jordebog. At den 

var et  kgl .  Jagthus fra Frederik I ls  t id og senere,  er  sikkert  nok Angxethorp kaldes foran 

s .  33 vil la,  der var al tså da en by foruden hovedgården.  Den nævnes der under Ars herred 

og var bleven kongens private ejendom efter  1231.  
s)  Bevsnæs landtunge og sogn i  Ars herred.  En by her hedder Kongstrnp,  hvorved l injen 

Kongshoj.  I  Revsnæs var det  Valdemar Sejrs  son dodelig såredes af  en »balista«,  al tså på 

jagten i  den kgl.  skov.  Foran s .  116 ses,  at  Revsnæs efter  1231 blev kongens private 

ejendom. 
K)  Love by (hovedgården oprettet  1722) i  Gjerslev s . ,  Løve herred.  
7)  Foran s.  116 siges,  at  tredjedelen af Relhærsø t i lhorer kongen,  det  øvrige er  konunglev.  Når 

her står  det  halve,  kunde det  tyde på ret telser  i  texten,  både her og i kongens jordebog. 

Halvøen Rersø hører t i l  Helsinge sogn i  Løve herred.  

*) Dette Hals må søges omtrent  mellem Rersø og Slagelse,  og lå ifølge kongens jordebog i 

Løve herred.  Den er  al tså efter  1231 bleven kongens ejendom. 

'• ' )  Kongsgården ved Slagelse.  
1  °)  Tårnborg,  nu hovedgård og sogn ved Korsør i  Slagelse herred,  var i  dot  13—14 årh.  en kgl.  

borg,  der svandt for Korsør slot .  

" )  Halseby,  Tårnborg sogn,  Slagelse herred.  Er efter  1231 blevet  kongens,  se s .  115.  
1 2)  Mon Nisse mølle i  Tårnborg sogn indeholder levning af dette navn? 
1 3)  Som ti lfældet  var med Ringsted,  har det  al tså også været  med Andvordskov, al .  denne op

rindelig har været  konunglev og al  kongen har givet  andet  gods i bytte derfor.  And\orskov 

opgives at  være oprettet  af  Valdemar I ;  ved 1170 antages dette kloster  at  være.  s t if tet  og de 

er  al tså ved den t id,  at  ovennævnte gods blev krongods.  
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tilliggende1). llaraldstath2) med sit tilliggende. Hæddyng med sit tilliggende3). 
Worthingburgh4) med liele Stenswith5) [nemlig] hvad der er udenfor Brotliæ, for
uden Sæbæksore, og alle byer dannede af Stenswith5). 

Dette horer til kunnunglef i Skåne: Wetland6). Nosby7) med sit tillig
gende, nemlig Sygthæsore8) og de øvrige byer, der er opståede af alminning. 

' )  Karrebæk sogn og by,  Øster Flakkebjerg herred Blev kongens private gods efter  1231,  se 

s.  115.  1293 pantsætler  Krik Menved kronens gods i  Karrebæk. Noget efter  opkommer gården 

Solle (Salto) i  samme sogn, men denne er dog næppe opført  på Karrebæks oprindelige grund,  

da vi  også l inder en Solte by,  dog må det  formodenlig henfores under Karrebæks »ti l l iggende«.  

Vi f inder af  et  t ingsvidne 1501, at  Karrebæk sogn har været  fr i t  birk af  ari lds t id t i l  Solt ,  

hvilket  formodenlig skriver sig fra denne t id.  I  de urolige t ider i  midten af det  14 årh.  var 

Solt  al lerede 1351 i  Tyskeres eje,  indti l  dr .  Margrete 1386 i ik skøde derpå,  og næste år  for

lenedes det  bort  med t i l l iggende gods,  hvoriblandt Karrebæk by (Suhm XIV. 178).  1393 gav 

hun Solt  med t i l l iggende t i l  bispebordet  i  Boskilde for s jælemesser (Suhm XIV. 313.  368.  579.  

609.  æ, Ark.  Beg.  I .  48).  1396 skodede dronningen t i l  biskoppen Karrebæk og gods i  Flin-

t jnge (æ. Ark Beg. III ,  315; vigtig med hensyn t i l  Soltes historie er  æ. Ark.  Beg.  III .  315—17).  

Efter  ref .  faldt  Solte t i lbage t i l  kronen og blev et  kgl .  len.  

-)  Haraldsted sogn og by,  Bingsted herred.  Cecil ia,  Knud den hell iges datter ,  gif t  med Erik jarl  

af  Vestergøtland,  bode i  Haraldsted,  hvor Knud Lavard besøgte hende kort  før s i t  mord (Jfr  

Bæder,  Danmark under Svend Estridsen og hans sonner 459.)  Blev kongens private ejendom 

efter  1231,  se s .  118.  Kristoffer  1 pantsatte 1253 ti l  grev Gunzelin af  Sverin sine ejendomme 

i Harældstath (Mechlenluirg.  Urk.  II .  44—45).  Endnu under Krist ian IV log kongen ikke 

sjælden ind her på sine reiser .  En bondegård hedder endnu Kongsgård og byen kaldes endnu 

af bønderne Kongens Haraldsted.  Se Worsaae:  Minder fra Valdemar den stores t id.  Overs,  

over vidensk selsk.  forl i  1855 nr.  7 og 8.  afd.  IV. 

' )  Store og l i l le  Heddinge i  Stevns herred.  

' )  Vordingborg slot  i  Bårse herred.  

• r ' )  Stenswith må have været  en stør skov,  der har bedækket den landtunge,  på hvilken Vording 

borg l igger og vel  også strakt  sig længer.  1415 fik Vordingborgs indbyggere t i l ladelse t i l  

som sædvanligt  at  have fægang i  kronens skov Stensved iD. Atl .  III .  105).  Når man vidste 

hvad'Brothæ var,  kunde man nærmere have set  dens udstrækning.  I forrige årh.  lå  i  Kastrup 

sogn en by Stenbjerg,  hvilket  sandsynligvis er  levning af navnet.  Om Sæbæksore minder 

formodenlig Oreby og Oregård i  Kastrup sogn.  
s)  Den by,  der har givet  Vil lands herred navn og som nu aldeles ikke kendes.  Da man har 

udledet  herredets navn af Vid ri  k Verlandsen og påviser hans gravhøj i  lvetofte sogn nær ved 

Blekings grændse (Suhms Saml.  I .  1 .  118.  Grundtvigs folkeviser I .  93),  har Villand måske 

l igget  der.  
7)  Nosabv sogn og by,  Vil lands herred.  I  sognet lå siden et  kgl .  s lot  Hammerhus.  
H)  Kendes ikke.  
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Wæ med sit tilliggende1). Ønæslef med sit tilliggende2). Raflund med sit til

liggende3). Tummæthorp4). Et herred i Burghændholm5). Aruælund6). Asum 

med sit tilliggende7). Øræsyo8). Gyyllæ9). Øshøe10). Scanør11). Lund12). 

Garstangh13). Sygrithekiøpu). Sæby med sit tilliggende15). Hele Hwætliæn16). 

Hælsyngburgb med sit tilliggende17) Alle øer18), som kaldes Alminning, og byer, 

opståede deraf og som kongen ikke har afhændet, efter gode mænds vidnesbyrd. 

Alminning. Thyumæn19). Hørswith20). Stening21) og byer opståede deraf. 

Dette hører til kunnunglef i Blekyngh: Alle jorder og skove og det øvrige 

der ligger til disse, i hvis besiddelse kongen da var, fordi de ikke vare afhæn-

' )  Kongsgården ved Væ købstad i  Gærs herred 

' ' )  Langebek antager det  for Ønneslev,  Bondrup sogn,  Torne herred,  men efter  stedernes folge 

synes det  ikke godt at  kunne være denne.  
3)  Raflund sogn og by,  Albo herred.  
4)  Kongsgården ved Tommerup købstad,  Jærestad herred.  
5)  Bønne herred,  som kongen solte 1303 ti l  erkebispen.  De undre 3 herreder gav Sven Grade 

t i l  erkestolen 1149 (Saxe (575,  han siger vel  kun inagna pars,  men i andre kilder nævnes de 

3 herreder,  i  hvilke erkesædet dog vist  t i l forn havde ejendomme, jfr .  Suhm. VI.  40).  
6)  Tidligere et  sogn i  Ingelstad herred,  siden formodenlig delt  i  Nederby og Øverby sogne,  af  

hvilke det  første nu er  en del  af  det  sidste (Styffe,  Skand.  under Unionstiden s .  63) 

' )  Åsum sogn og hovedgård i  Færs herred.  8)  Ørsjø sogn og by i  Veminenhøgs herred.  
9)  Gylle sogn og by i  Skøts herred.  1 0)  Oksie sogn og by,  Oksie herred.  

")  Kongsgården ved Skanør købstad,  Skøts herred.  
1 2)  Kongsgården ved Lund købstad,  Torne herred 
, 3)  Øster og Vester  Gårdstånga sogn og by,  Froste herred.  Jfr .  foran s  119.  
1 4)  Sirekøping sogn og by og hovedgård,  Bønnebjerg herred.  
1 5)  Sæby sogn og by,  Bønnebjerg herred,  det  senere Landskrona er  opstået  af  en del  af  sognet.  

En hovedgård her hedder endnu Sæby kongsgård.  
1 6)  Øen Hven hører også nu t i l  Bønnebjerg herred.  Kong Valdemars brev,  dat .  Hven 2 juni 1232, 

f indes hos Suhm IX 769.  
1 7)  Kongsgården ved Helsingborg i  Luggede herred.  

l b)  Formodenlig fej lskrif t  for  »skove«,  da der kun findes meget få øer ved Skånes kyst;  el lers kunde 

»øer« nok have givet  mening,  da oprindelig ubyggede øer også var kronens ejendom. 

1 9)  Bjuf sogn og by,  Luggede herred.  

2 0)  Må have været  en skov,  hvoraf byen Hør i  Sønder Asbo herred,  Sonnerslev sogn,  formodenlig 

er  levning.  

2 1)  Må også have været  skov,  hvoraf formodenlig Stenestad sogn og by i  Sønder Asbo herred 

er  levning.  



133 

dede1), ligesom også alt hvad han havde i Lystær2). Mange beboede og ubeboede 

øer omkring Blekyngh. Dette er byernes navne: Lusn og de byer i Østræhæreth, 

som høre til Lusn3). Rotneby4) med sit tilliggende. Wambasæ5) med sit til

liggende. Iluby6) med sit tilliggende. Mørum7) med laksefiskeri. 

Dette horer i Halland til kunnunglef: Hvad det (kunnunglef) havde 

haft på åsen8). Halmstatha9) med sit tilliggende. Farthusæ10) og Scønewath11). 

Grimetunæ ined sit tilliggende12). Oræ13). Thølæ14). Hele den skov, som 

' )  Denne bemærkning lyder på,  at  kronen 1231 havde flere ejendomme her end senere,  hvilket  

man siden har bemærket i  det  opr.  håndskrif t ,  og afskriveren har medtaget  hele bemærkningen 

som den stod.  Det samme gælder om del  følgende hvor der tales om hvad kronen ejede i  Lister .  
2)  Om Lister  se foran.  3)  Løsen sogn og by,  Øster  herred 

' )  Rotneby sogn og by i  Medelsta herred,  fordum købstad.  Indbyggerne flyttede efter  kgl .  be

fal ing 1680—87 ti l  Karlskrona.  
s)  Vambåsa,  Forkjærla sogn,  Medelstad herred.  * i)  Hoby sogn og by,  Brækne herred.  
7)  Mørrum sogn og by,  Lister  herred,  formodenlig da i  Vesterherred.  Laksefiskeriet  er  endnu 

kronens,  se Sjøborg, 'Blekings hist .  s .  362.  
s)  Hallandsås,  den sandryg,  der går på grænsen af Halland og Skåne.  Langebek i  anm. t i l  dette 

sted og Paludan Muller  i  Studier t i l  Danm. hist  1 stykke s .  125 noten fremsætter  den mening,  

at  her ved as forstås Ås kloster ,  medens sidstnævnte i  andet  stykke forholder sig meget mere 

tvivlende.  Jeg ved ikke,  hvorledes han her vilde forklare super,  der må have hensyn (i l  

noget  højt l iggende og enten betyde på el ler  over,  men det  er  umuligt ,  at  det  kan være klostret ,  

t i  l igesom i hovedstykket bevæger denne l iste sig i  Skåne og Halland fra syd t i l  nord,  og 

vi  må derfor søge ås sydligere end Halmstad.  As kloster  lå  derimod i Nørrehalland i  Viske 

herred,  så det  vilde være at  søge el  brud på ordenen i  jordebogen,  som ellers ikke findes 

deri ,  t i  man sige om den hvad man vil ,  den geografiske beliggenhed bliver ikke her forvansket  

på den måde.  Desuden vilde der nødvendig have stået  Ås kloster .  Medens vi  f inder så godt 

som alle de steder,  der nævnes her,  også i  det  større stykke om Halland,  f inder vi  ikke noget 

ås,  men derimod under Høgs herred flere byer,  der netop l igger på Hallandsås.  Det må være 

dem, her menes.  1 det  andet  stykke opregnes de,  her opregnes de ikke,  fordi  de ikke var 

konunglef mere.  Men i  det  oprindelige håndskrif t  vi lde det  være meningsløst  at  nævne gods 

som krongods,  der ikke var det  mere,  og derfor må der have stået:  quicquid håbet  super as,  

el ler  måske endog dette nærmere betegnet ,  men da dette hørte op med at  være krongods,  er  

håbet  ret tet  t i l  habucrat  el ler  l ignende ændring foretaget .  Den større Hallandsliste er  al tså i  

al le fald ældre end denne ret telse.  
9)  kongsgården ved Halmstad.  1 0)  i  Favrås herred,  se s .  144.  

1 ' )  i  Årstad herred,  se s .  145.  1 2)  i  Himle herred,  se s.  144.  
1 3)  Må have været  i  Himle,  Viske el ler  Fjære herreder.  Da detle sted ikke nævnes i  den store 

Hallandsliste og det  er  et  almindeligt  navn,  hvorunder meget kan indbefattes (skov),  er  det  

formodenlig Ousala,  der l igger ved stranden i Fjære h. ,  se s  143 '1)  i Fjære herred.  
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hedder Alminning og de byer, der ere dannede deraf, og alle nærliggende Skove. 
Lagheholm1). 

Dette hører til kunnunglef i Tåsing (Thosland): Wymundenæs2). 
I  L a n g e l a n d :  S k r e u æ l e f 3 ) .  H o  f o r  e n  d e l 4 ) .  
Hele Femern4) (Ymbræ4). 
Hele Ry g en5) (Rø). 
Bornholm7) (Burghændeholm). 

1)  Laliolm i  Høgs herred skulde egenlig have fulgt  efter  »super as«,  og det  er  ikke let  at  sige,  

hvorfor den er  sat  her,  med mindre den ved mageskifte forst  er  bleven kronens efter  l 'J31,  

men af s l ige t i lføjelser  er  der el lers ingen spor i  denne l iste. .  Man kunde også tænke sig,  at  

den store Hallandsliste l igger t i l  grund for denne; her nævnes t i l  s idst  f iskeriet  ved Laliolm 

og Skovbyerne.  I  det  alminningsskoven ikke alene har strakt  sig i  det  nordlige,  men også i  

det  sydlige Halland,  som det  ses,  at  der var 0 Skovbyer i  Tønnersjø og 26 i Årstad herred,  

nævnes skoven således t i ls idst  som noget almindeligtog l igeså f iskeriet  vedLaholm, hvorfor 

man må antage,  at  Laholm gård alene var kongens ejendom. Her fremkommer rigtignok den 

vanskelighed,  at  f iskeriet  her også opføres i  kongens jordebog, men det  kunde være en af dc 

så ofte foretagne ombytninger,  således at  f iskeriet  er  blevet  afstået  fra kronen ti l  kongen 

efter  1231.  
2)  Halvøen Vemmenæs, Bjergby sogn.  3)  Skrobelev sogn og by.  
4)  Hovdistr iktet  er  den nordligste del  af  Langeland,  hvor byen Hov i  Snøde sogn l igger.  
5)  se anm. t i l  s .  49.  76—77. 6)  se anm. t i l  s .  49.  7)  se anm. t i l  s .  99-



Tredje Afsnit. Ølisten. 

D e t t e  e r  ø e r n e s  n a v n e :  
Gatli1), der er hjorte, bjørne2), og vildsvin. Pytærø3), hjorte. Bars3), hjorte, 

dådyr. Arø5), hus6) og dådyr, Thorn7), dådyr. Boko8), hjorte og dådyr. 
Obranzou), dådyr. Fæno10), hjorte. Ondælaglue u), hus, hjorte og dådyr. Hiarno12), 
hus, harer. AIro13), hus, harer. Thund14), hus. Samsø15), hus, dådyr, rådyr, 

' )  Nævnes med summe navn (Gaath 1339 og 1463 (Gode) og er  det  senere 0 (Oéhe) i <let t ing 

sogn i  Angel,  nu landfast .  Hertug Valdemar pantsatte den med mere gods 1339 ti l  Sigfrid 

Sehested ,  der deraf oprettede godset  Bnckhagen.  1 det  16de årh.  oprettedes 0 ti l  det  adelige 

gods Oehe (Jensen,  Angel s .  63 210—11. 215—19. 384.  Samme i Michelsens og Asmussens 

Arkiv 111. 25).  
2)  Jfr .  Bricka i hist .  tdskr.  f jerde række.  II .  843—44. 
3)  Bevero i  Gelt ing sogn i  Angel (Jensen,  Angel 63.  375).  Den nuværende udtale er  Pero 

(Schmidt,  Slesvigs land og folk s .  276),  hvilket  l igger den oprindelige skrivemåde nærmere 

end den nuværende.  1494 skrives den Pero (Jensen i  Michelsens og Asmussens Arkiv III .  26).  
4)  Barso,  Løjt  sogn,  Bis herred.  Den nærliggende del  af  fast landet  i samme sogn hedder Bars-

mark og nævnes s.  102 som kongens gods.  Den halve del  af  oen med mere pantsattes 1411 

af hertug E;ik af  Saksen og hertuginde Elisabet  t i l  dronning Margrete (Dipl  Flensb I .  176.  179).  
s)  Årø,  Øsby sogn,  Haderslev herred.  Tilhørte siden bispesædet i  Slesvig (SRD. VII.  488).  
6)  Da hus var uforandret  i  f lertal ,  kan man ikke se,  om her menes huse eller  hus,  om der 

menes,  at  oen er  beboet el ler  at  der er  et  kgl .  tårn som på Sprogø,  hvilket  sidste dog er  

uden al  tvivl .  
7)  Thoro,  Kjærum sogn, Båg herred.  s)  Bågø, Assens landsogn, Båg herred.  
a)  Brandso,  Husby sogn,  Vends herred.  1 0)  Fæno, Middelfart  landsogn, Vends herred.  

' ' )  Endelave sogn,  Nim herred,  se s.  97.  1  - ' )  Hjarnø sogn,  Bjerge herred.  
1 3)  Alrø sogn,  Hads herred.  
1 4)  Tuno sogn,  Ning herred.  Valdemar II  gav denne o i  mageskifte t i l  Århus domkirke 1216 

(Thork.  I .  96-97.  SRD. VI.  396).  
1 5)  se foran s .  96.  Curia nostra Samsø nævnes SRD. VI.  396.  
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hare og mår. Æggiæholm1), hus. Gyol2), hus, hare. Urst3), hus. Lygh4), 
hus, hare. Logno5), hus, hare. Fuur6), hus, hare. Morso7), hus, hare. Ekund8), 
hus. Læsø9), hus, hjort. Hælsholmæ10). Anund11), hus. Esæl12), hus. War-
thærø13), hus, hjort, dådyr, hare, rådyr, kanin14). Æskilsø15), hus. Syrø16), hus. 

' )  Egholm under Frue sogn i  Ålborg,  Kjær herred.  

-)  Gjøl  sogn,  Hvetbo herred,  nævnes foran s.  94.  
3)  Vusl  sogn,  nu landfast  med Vester  Han herred,  hvorti l  det  hører.  Sandsynligvis har Han vejle-

her gået  ud t i l  Vesterhavet .  Hørte da vist  t i l  Næsbo t ing,  hvilket  Ellesbøl i  sognet gjorde 

(l) .  Mag. VI.  128).  Her kan vi  søge endnu en gjennemgang for Harald Harderåde (jfr .  Årbøger 

for nord.  Oldk.  1868.  313.  f lg.  1869.277.  flg.  1870.  111.  l ig.  1871.  402.  Og.);  t i  når  her var for

bindelse med Vesterhavet ,  lå  det  nærmest  at  gå den korteste vej .  I ' .  A.  Munch (norske folks 

historie III .  271.  jfr .  s .  241) mener,  uden at  kende den omstændighed,  al  Vust  var en ø,  at  

Harald gik over landlungen ved Vust  V'usl  kan godt have været  o på den måde,  at  vandet på 

dens østre og vestre side har været  meget grundt.  
4)  Livø,  Bjørnsholm sogn,  Slet  herred.  Kristoffer  I s tadfæstede 12f>2 Bjørnsholms klosters (Vit

skøl)  ejendomme, deriblandt hele øen Ligh (Suhm X 972).  
r ' )  Nu halvø og sogn i Fjends herred.  Nævnes foran s .  93.  
6)  Fur,  Furland,  sogn,  Harre herred.  Pave Alexander 111 s tadfæstede 1170 Viborg domkapilel  

patronatsret len t i l  St .  Mortens kirke her (Thork.  1 25).  
7)  Morsø,  der bestod al lerede da af 2  herreder,  se foran s .  92.  B)  Jegindø sogn under Mors.  
9)  Læsø ejedes al lerede 1219 af Viborg domkapitel  og Vitskøl kloster .  

1  °)  Hirsholmene,  nu sogn,  t idl igere under Ell ing sogn i Horns herred.  

")  Anholt  sogn under Nørre herred,  Dyrsø,  t idl igere under Morup sogn,  Favrås herred i  Halland 

(Bexell ,  Halland II .  77),  kaldes af indbyggerne Anø, gammeiidragning af Anundø. Blev først  

solt  fra kronen 1668. Anolt  kaldes den al lerede 1441. 
1 2)  Hesselø,  Rørvig sogn,  Ods herred.  Tidligere et  kgl .  s tod på øen.  
1 3)  Ovrø sogn,  Horns herred i  Sæland.  At øen endnu har været  krongods i  det  13 årh.  sidste 

del ,  ses af ,  at  her holdtes fredsmøde mellem de danske og norske 1293 (se P.  A. Munchs 

norske historie VI.  211 og Ann. f .  n .  Oldk.  1860.  113,  der urigtig henlægger stedet  t i l  Halland:.  
1 4)  Hos Bjørn Haldorsen forekommer isl .  kuningr i betydningen kanin,  l igeså oldengelsk cyning.  

Formen cuning er  vel  så bedre end cyning.  
1 5)  Eskilsø,  nu landfast  med Selsø sogn i  Horns herred,  hvorti l  den hører.  Her st if tedes et  kloster  

c.  1136,  der c.  1176 flyttedes t i l  Æbelholt .  Formodenlig har det  været  hele Selsø sogn,  der hed 

Eskilsø,  t i  om dette sogn påviser Forchammer og Steenstrup i  Vid.  Selsk Overs.  1848 s.  62—71, 

at  det  har været  ø.  Abbed Vilhelm forbyder vel  Æbelholt  kloster  at  afhænde Eskilsø 1178 

(SRD. VI.  136—37),  og erkebiskop Absalon stadfæster klostret  Eskilsø med kirken der ved 

samme tid (SRD. VI.  138),  rnen den synes ikke siden at  nævnes som ti lhørende dette.  
1 6)  Sejrø sogn under Ods herred,  soltes fra Kronen under Fredrik 111, kaldes endnu 1541 Sere.  
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Rethæsø1), hus, dådyr, rådyr. Akærøs2), hus, hjort, dådyr, »a>bin«3). Omæ4), hus, 
dådyr, hjort. Glænø5), hus, hjort. Sprowæ6), hus, kanin. StoreThorø7), hjort, rå, då. 
Skaarø8), hjort. Hiortø9), hors. Byrkliolm10), hors. Østrædraghø n), hus, hjort, då, 
hors. Wæstrædraghø11), hjort, då. Bjørnø12), då. Lyutliø13), hjort, då, hors, rå. lim14). 
Stryn15), hjort, hors. Sithø16), hors. Store Lang17), hjorte. Onæhøghæ18). Wæthærø19), 
hus. Raø20),hus. Fæø21),hus, hjorte. Thymø22), hus, hjort. Askø23),hus. Wiskø24), 

' )  Rersø,  se foran s .  130.  2)  Agerso,  se foran s .  119,  t idl igere annex ti l  Skjelskør.  Et  NB 

står  ved siden.  3)  lf .  meddelelse af  dr .  Wimmer må æbin være samme ord som epin 

i  Flensborg stadsret  g 43,  der if .  den plat tyske og lat inske text  betyder abe,  sml.  de t i lsvarende 

steder i  Slesvigs og Åbenrås stadsretter;  epin kan ikke udledes af  api ,  men af hunkonsforincn 

apynja,  apinja,  der i  gi .  svensk også bruges i  betydningen abc,  ikke abinde;  sml Fri tzners 

ordbog, apynja.  Men aber kan ikke have levet  på Agerso,  såSuhms formodning (SRD VII,  599) 

vist  nok er  r igt ig,  at  det  betyder egern,  der i  populær forstand gærne kan være en l i l le  abe.  
4)  Omø, sogn,  Annex t i l  Agersø,  t idl igere t i l  Skelskør,  under V. Flakkebjerg herred.  
s)  Glæno, Ørslev s ,  Vester  Flakkebjerg herred.  
6)  Sprogø skulde egenlig nævnes mellem Rersø og Agersø,  men indtager denne plads,  fordi  den 

hørte t i l  Fyn 1592 hørte den således under Nyborg len og var krongods (D. Mag. 3  R. III .  76),  

kom siden t i l  s tamhuset  Juelsberg,  men da den at ter  blev statsejendom, kom den under 

Sæland.  Valdemar I  byggede tårn på Sprogø. 1427 var den øde (Glaudii  Glavii  beskr.  af  de 

nord riger.  Nordalb Studien 1 185).  Siden var her kongeligt  s tod (D. Mag. 4  R. I .  187.189).  
7)  Thorø sogn,  Sunds herred Var 1421 forlenet  t i l  biskoppen i Odense,  kom ved ref .  t i lbage 

t i l  kronen.  Kom 1625 fra kronen Her synes fra gammel t id at  have været  en »hovgård« 

(Engelsloft ,  beskrivelse af  øen Thurø i  hist .  t idskr.  3  R. 331—428).  
s)  Skårø,  Drejø sogn.  °)  Hjortø,  Drejø sogn.  1 0)  Birkholm, Drejø sogn.  

u)  Drejø,  Sunds herred.  Hvis begge disse øer var det  nuværende Drej«,  kunde man finde 

medhold deri ,  at  dens 2 dele er  forenede ved en smal landstrimmel;  men der kan næppe 

være sporsmål om, at  Wæstrædraghø er Avernakø,  der el lers ikke nævnes her.  (Jfr .  Breds

dorff  i  bland,  fra Sorø VI.  113).  Drag el ler  Drej  betyder netop den smalle landstrimmel,  som 

forbinder 2 stykker land (Molb.  Dial .  Lex.  80.  Hagerup,  det  danske sprog i  Angel,  2  udg.  16).  

De 2 Drag o er  har derfor navn af denne landlunge,  som både Diejø og Avernakø har,  og der 

kan ikke være tale om, at  det  nuv.  Drejø har Aæret  2  øer,  t i  så vilde særkendet ved naMiet  

ikke være t i l .  1 2)  Bjørnø,  Fåborg sogn,  Sall ing herred.  1 3)  Lyø sogn,  Sall ing hencd.  
! 4)  Jlumo, Svanninge sogn,  Sall ing herred.  '5)  Strynø sogn under Langeland.  
I 6)  Siø,  Rudkøbing sogn,  Langeland.  ' )  Langø, Kappel sogn,  Lålands Sønder herred.  
1 8)  Enehøj,  Sandby sogn,  Lålands Nørre herred.  l 9)  Vejro,  Fejø sogn og birk.  
a 0)  Rågø, Horslunde sogn,  Lålands Nørre herred.  2 l)  Fejø sogn og birk.  
2 2)  Må være fej lskrevet  for Phymø o:  Fjmø, som det  skrives foran i  den egenlige jordebog, og er  

Fæmø sogn, Fejø birk.  , 3)  Askø sogn,  Fejø birk.  2 é)  Vigsø,  Vigsnæs 

sogn,  Musse herred,  er  kun en l i l le  ø og skulde snarere være nævnt blandt småøerne.  
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hjort. Halso1), hus, rå. Ithæno2), hus. Gapno3), hus, rå. Swino4), hus, hjort. Dyupso5). 
Masnæth6), hus, rå, mår. Worthing7). Bokø8), hus, hjort. Thærhøf'thæ9), hus. Lang10), 
hus. Burghund11), hjort. Cost12), hus. Nyortli13), hjort. Amakæ14), hus, hare. 
Saltholm15), lim (kalksten). I-Iwæthæn16), hus, harer. Wæthæro17). Itio18), hus. 
Byrdingø19), kloster. Boso-0), kloster. Niærdholm21). Ønæhoghæ22). Tærno-3). 

' )  Hasselø,  Veggerløse sogn,  Falsters Sønderherred.  
2)  Enø, Karrebæk sogn,  Oster  Flakkebjerg herred.  
3)  Gavnø hovedgård,  baroni,  nu ved dæmning forbundet med fast landet ,  Vejlø sogn,  Hammer 

herred (SRD. IV. 357).  Kom fra 1292—1347 ii l  Andvorskov kloster  ved pantsa ' t lelse af  for

skell ige.  Klostret  solte det  igen 1402 ti l  dr .  Margrete (SRD IV 389).  
4)  Svinø,  nu halvø,  Kong sogn,  Hammer herred.  Tilhørte senere Roskilde bispestol  (SIW). VU. 9)  

Den sønden for l iggende Agno var også bispestolens,  men nævnes ej  her 
r ' )  Dybsø,  Vejlø sogn,  Hammer herred.  Tilhørte senere Hoskilde bispestol  (SRD VII.  9) .  
G)  Masnedø, Vordingborg landsogn, Bårse herred 
7)  Oringe,  nu halvø,  Vordingborg landsogn, Bårse herred 
K)  Bogø sogn,  Møns herred.  En bakke kaldes hovgården.  
3)  Tærø,  Kallehave sogn,  Bårse h.  

1 0)  Langø, Kallehave sogn,  Bårse h.  
1 1)  Borren,  Damsholte sogn,  Møn. 

' - )  Koster,  nu halvø.  Stege landsogn. Mon. 
1 3)  Nyord sogn under Møn. 1769 købte beboerne oen af kongen 
1 4)  Amager,  Sokkelunds herred.  Denne ø har kronen da na 'ppe ejet ,  l i  Valdemar 1 har  givet  t i l  

Absalon og denne ti l  Roskilde bispestol  Borgby med dens t i l l iggende,  og ved samme tid ejede 

Lunds domkapitel  gods i  Sundbyøster ,  Sundbyvestcr  og Magleby 'SRD. III .  428—29).  
1  °)  Saltholm, Sokkelunds herred.  1230 gav kongen denne o t i l  Roskilde bispestol  (Københavns 

diplomatarium I.  6) .  

1 9)  Hven, se foran.  l 7)  Vejrø,  Nordby sogn,  Samso. 
l s)  Ivø sogn,  i  Ivø so.  Vil lands herred.  Herpå en »hovgård«,  der synes at  have heddet Bratt ings

borg.  Erkebisp Andreas Sunesen flyttede hert i l ,  da han 1223 blev spedalsk.  Mon den da 

har t i lhort  erkebispedømmet? 
1 5)  Borringe,  nu hovedgård,  sogn og by,  Vemmehøgs herred.  Sognet er  nu ingen ø.  Styil 'e  

(Skand. under Unionstiden s .  60) siger,  at  kongen var klostrets  patron.  Det er  al tså oprettet  
af  krongods.  

•°)  l iosjo kloster ,  sogn og hovedgård i  Froste herred i  Ri 'ngsjøn.  Del er  st if tet  af  en Tliord,  som 

det  antages i  det  12te årh. ,  men i  så fald havde kronen intet  dermed at  gøre.  
2 I)  Mon det  kan være Norje by i  Ysanna sogn,  der l igger på en holm, i  Lister  herred? 
2 ' J)  Kan være Hanø, Solvitsborg sogn,  Lister  herred.  
2 3)  Tærnø, Hellarvd sogn,  Brækne herred.  
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ITaslo1), hus. Gyo2), hus. Storko3), hus. Sinhorn4), luis. Ænlang5). UtlamgiG). 
Og der siges, at der er så mange øer omkring Bleking, som dage i året7). Vesten 
land8). Kano9), hus. Manno10), lins. Rymo11), lins, hare. Jliortsand12), hus. 
Syld13), hus, hare. Amhrum 14), hus, hare, kanin. Føør15), hus, hare. Åland16), 
hus. Gæstænacka17), hus. Lille Ilwadæ1S), hus. Store IJwadæ19), hus. Hæfræ20), 
hus. Holm21), hus. Hælghaland22), hus. De mindre øer. Store og Lille Øksno23). 
Calf o24). Lyndholm25). Ekholm20). Famo call'27). Swinø28). Æblao29). Wi-
gælso30). Mældo31). Thorno32). Boko33). Lang34). To øer ved Akærna^s35). 

' )  Hassel«,  Forkjærla sogn,  Medelsta herred.  

'• ' )  G jo på en halvo i Listerhy og Ederstad sogn,  Medelsla herred.  

' )  Stork«,  sogn under Øster herred.  4)  Senoren,  Bandala sogn,  Øster  herred.  

' )  Inhengan,  Torhainn sogn,  Øster herred.  6)  Utlængan,  Torhamn sogn,  Øsler herred.  

")  Alle ner ved Uleking nævnes i  Sjoborgs Blekings hist .  och heskrifning s.  161—63. 
s)  Delle er  ikke betegnelse paa nogen særegen del  af  landet ,  men står  kun l i l  nærmere orien

tering fnrat  vise,  at .  de følgende,  oer l igger vesten for Jylland.  

")  Særskil t  birk,  under Skadst  herred i  geisl l ig henseende.  Indbyggerne,  koli te sig selv 1741, 

da komen lod landet  sa ' lge ved avktion.  

" ' )  Mann, da muler Fros,  siden Rihcrhus birk,  var al tså da en særskil t  o og ikke sammen

hængende med Fan«. ' ' )  Homo, under Hvidding heircd.  
1 ' - ' )  Jordsand,  nu en l i l le  ubeboet o,  der om vinlien slår  muler vand,  horer t i l  Hjeipsled sogn,  

I lojer  herred.  
1  ; 1)  Si ld,  horle l i l  Frisland.  Kgl.  brev dateret  Sild 1206 (Ribe.  Oldemoder 29).  

' ' )  Amrum, borte t i l  Frisland.  , 5)  For,  horle t i l  Frisland 1 ' " ' )  Oland,  under Pelvorm. 
1 7 ,  '  * og 1  • ' )  Den sydlige del  af  Langenæs hedder Buthvel  og var t idl igere sammenhængende 

med ( ' . rode.  Det antages (Trap,  Slesvig 2u8j,  vistnok med gi  und,  at  Gnide.  l label  og Appel

land er  Store Hwælæ og Langenæs,  og Nordmarsch Lil le l lvvalæ. 

' ")  Vester  og Øster I lever sogne,  nu landfaste med Ejdersted.  
2 I)  Tating og St .  Peders sogne og Olding,  nu landfaste dele af  Ejdersted.  

- '2)  Helgoland,  horle under Frisland.  
2  3)  De 2 Okseoer,  l lolbol  sogn,  Vis herred.  2 ))  Kalvo,  I loptrnp sogn,  Gram herred.  
2 ' ' )  Må være en o \es1en for Fyn.  2 K)  Ægholm. Assens landsogn, P.åg herred.  

-7)  Fæno kalv,  Middelfart  landsogn, Vends herred.  2 ! >)  Svin«,  Gamborg sogn,  Vends herred.  
2 S I)  Æbelo,  Klinte sogn,  Skam herred.  3 0)  Vigeiso,  Østrup sogn.  Lunde herred 
3 l)  Mejl«,  Mesing sogn på Hindsholm. 3 2)  Torno,  Munkebo sogn,  Bjerge herred.  
3 : |)  Dog«, Stnbberup sogn,  Hindsholm. 3 4)  Lang«, nu l ialvo,  Stubbeiup sogn,  Hindsholm 
: I") Ved Agerna's  hal\« i Krogsbolle sogn,  Skam heired,  l igger en l i l le  o Oksenpletten,  men der 

kan have været  f lere,  der nu er  inddæmmede. I forrige årh.  og endnu 1S34 var her 2.  store 

og l i l le  « (SRD. VII.  601.  Uland,  fra Sor« VI.  101).  
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Rumsø1). To Hiortholme 2). Kitheholm3). Wæthærø4). Hiælm5). Rethesø holm6). 
Maklæø7). Ekø8). Litlæø9). Ekholm10). Hælghæholm11). To Ramsøer13). Halmø13). 
Iholm14). Stryn calf15). Wrysn16). Ekø17). Sokø18). Wæthælø19). Stensø20). 
Wængisholm21). Lindholm22). Sughændæ23). Dydræholm24). Masnæth calt'25). 
Farø26). Lindholm27). Og en anden Lindholm ved Warthærø28). Lambø29). 

' )  Ramsø, Viby sogn,  Hindsholm. 
2)  Hjortholm, Onsbjerg sogn på Samsø; Eskholm eller  en af de andre nærliggende øer har vel  

også heddet Hjortholm. 
3)  Kyholm, Onsbjerg sogn på Samsø. 4)  Vejrø ved Samsø. 
s)  Hjelm, Æbeltoft  sogn,  Mols herred.  Det vides ikke,  om Marsk Stig ejede den inden han der 

anlagde sin befæstning.  
f i)  En nu ukendt halvø ved Rersø,  Helsinge sogn,  Løve herred.  7)  Magien ved Korsør.  
8)  Egø, nu landfast  med Tårnborg sogn,  V. Flakkebjerg herred.  9)  Lil leø ved Korsør.  

, 0)  Egholm, Agersø sogn,  V. Flakkebjerg herred.  
1 1)  Helleholm, nu landfast  med Agersø sogn,  V. Flakkebjerg herred 
1 2)  Formodenlig ved Langeland.  1 3)  Halmø, Marstal  sogn på Ærø.  
l 4)  Store og Lil le Egholm, Marstal  sogn på Ærø.  '5)  Strynø kalv,  Strynø sogn.  
1 6)  Vresen,  Langå sogn,  Gudme herred.  
1 7)  Formodenlig Ydø, Kappel sogn,  Lålands Sønder herred.  
1 8)  Må være en af de andre små øer i  Nakskov fjord,  mon ikke Bogø i Kappel sogn.  1 så fald 

er  Sokø vel  fej lskrif t  for  Bokø. 
1 9)  Store og Lil le Vejlø,  Vestenskov sogn,  Lålands Sønder herred.  
2 0)  Stensø,  Vestenskov sogn,  Lålands Sønder herred.  
2 1)  Vensholm, Sandby sogn,  Lålands Nørre herred.  
2 2)  Lindholm, Stokkemarke sogn,  Lålands Sønder herred.  
2 3)  Suderen,  Valse sogn,  Falsters Nørre herred.  
2 4)  Dyrefoden og Skåneholm, Nørre Vedby sogn,  Falsters Nørre herred.  
2 5)  Kalvø ved Masnedø, Vordingborg landsogn, Bårse herred.  
2 f i)  Farø,  Bogø sogn under Møn. 2 7)  Lindholm, Stege landsogn, Møn 
2 f l)  Lindholm, syd for Ovrø,  Horns herred.  
2 U)  Lammeholme i  Lammefjord under Fårevejle sogn,  Ods herred.  



Fjerde Afsnit. Kongens Vintergæsten. 

Kongens vintergæsten er i 2 nætter: ^ fotlier målt honning, nemlig 5 få. 
Havre til foder 6 %. 1 % rugmel og 1 |  hvedemel, og \ !j£. bygmel. 3 % malt. 
1 ty pors *), der måles ligesom havre. 26 saltede svin. 14 levende svin. 16 saltede 
okser. 26 saltede far. 14 ask smor, aske er tolfmund2). 360 ost, af hver 
ost bor haves 5 brikker3). 360 høns, 180 gæs. 2 U peber og kommen. 1 li 
salt. 8 mes4) sild. 360 stokfiske. 2 % solv at kobe fisk for5). 2 øre pen
ninge til dragerne. Marsken 1 ty sølv. Undermarsken6) J ty. Drosten7) 1 ty 
solv. Underdrosten7) J- ty. Over- og under-skænken8) ligeledes. Kapellets 
vogter9) en øre solv. Fadeburet10) 1 øre sølv. I kældren 1 ore sølvn). 

' )  Brugtes istedenfor humle.  Hvorledes det  gamle danske porsøl  endnu på denne t id brugtes 

og lysk ol  furst  da blev kendt her,  ses i  biskop Gunners levnpd (SRD. V. 578).  1 Flensborg 

stadsret  1284 g 93 omtales told af  pors.  Endnu 1328 brugtes porsøl  ved siden af humleøl 

(Købenli .  dipl .  i .  69).  
2)  lf .  A. Sunesens parafraser t i l  Skånske lov 14,  3 er tolfmnnd et  mål,  der i  højden har 6 og 

i  diameter 12 tommer.  Det kaldes siden tolmands ask (Jfr .  Dueholm klosters diplomatarium 128).  

Den almindelige beregning deraf var vistnok,  at  det  var Ide.  (Arent Berntsen 175—224) 

el ler  1J- 11.  
3)  så meget som udkrævedes t i l  5  portioner.  

•>) mes — 1 læst (Flensb.  sladsret  1284 g 93).  1 Haderslev stadsret  1292 g 5  derimod regnes 

en l i l le  mes tønde,  en stor mes = £ tønde.  I  Lybæk var mes 12 skepper (Mechlenburg.  

l l rkundenbuch 11 223).  s)  Jfr .  en sådan afgift  ved Samsø s.  96.  Her menes fersk f isk.  
s)  Forte t i lsyn med befordringen og tal te på kongens vegne ved ofl 'enlige møder.  
7)  Han var køgemester og førte t i lsyn med kongens bord og kukken.  
H)  Havde t i lsyn med drikken og skænkningen.  
9)  formodenlig kongens kapellan.  

1 0)  al tså de underordnede personer,  der besørgede dette.  
1 ' )  Kældermestren og de underordnede personer,  som bevogtede drikkevarerne.  
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I kokkenet1) 1 ore sølv. Diskesvende2) og dugesvende3) 2 skilling. I foder-
huset4) 1 ore solv. Den der fordeler kærterne5) 1 ore solv. Almisseuddeleren6) 
1 ore solv. 100 skåler, 400 brikker. Til brænde |  Ifj, solv. 

1)  Kogemesteren og de der t i lberedte maden.  
2)  .---  de norske Skuti lsvende (skuti l l  et .  l i l le  bord;  diskr er  derimod egenlig fad),  gjorde t jeneste 

ved bordet .  
3)  Formodcnlig de der bredte dugen og sorgede for bordets prydelse.  
4)  Stalden formodenlig.  

• ' )  Formanden for kærtesvendene,  der stod \ed bordet  med brændende kærter .  
6)  formodenlig en gejst l ig.  



Femte Afsnit. Hallandslisten. 

Dette er de indtægter i Halland, som tilfalde kongen: 
Fyæræ1). I Thølæ2) en gård tilligemed indbyggerne i Othænsale8), ydes i 

salt og byg og vadmel 20^. solv4). Desuden yder herredet i almindelighed i 2 år 
25 fy korn, 4 fy honning, 20 okser, 13 øre sølv, men i det 3dje år 12 fy honning, 
18 fy havre, 20 okser, 4 fy korn, 4 fy malt, 24 svin, 24 sider flesk, 60 får, et 
pund smør, et pund ost5). Hvis kongen kommer, yder enhver bonde en høne eller 
2 bønder en gås og tilsammen 3 fy til at kobe [fersk] tisk for6). Dette herred har 
1711 bønder og 2 skibe, af hvilke Dan har det ene på 26 havner, og Andreases 
skib har 32 havner. Summen af dette herred er 103 fy og 16 fi7). 

W i s k æ r d a l 8 )  s k y l d e r  i  2  å r  s æ r l i g  1 0  o k s e r ,  2  fy honning, 12 fy havre, 
20 skilling sølv; i det 3dje år yde indbyggerne 10 okser, 6$. honning, 12 ̂  havre, 
30 får, 12 sider llesk, 11 (12?) svin, 2 mark korn, 2 fy malt. Summen af dette 
herred er årlig 40 fy9). Et skib, som Sven har, har 28 havner. Hele herredet 
har 513 bonder. 

1)  Fjære herred.  2)  Tølø sogn og by.  Thølæ nævnes også blandt konunglef og har 

al tså været  en kongsgård,  t i l  hvilken bønderne i  Onsala hørte.  
; !)  Onsale sogn og by,  der støder op t i l  Tolø.  På udmarken Fjærdskoven nær ved stranden og 

midt  for det  sted,  hvor Hunehals slot  stod,  ses levninger af  en borgplads (Bexell .  111.  430—31).  
4)  Afgiften af  s tedets produkter beregnes her t i l  en pengesum. Med Bexell  (III .  433) at  vil le 

slutte noget særesfet  om indbyggernes fordums udenrigshandel og husfl id af ,  at  de ydede salt  

og vadmel,  kan man ikke,  når man véd,  hvor almindelig sal t t i lberedii ingen var ved strand

siderne og at  vadmel var en ældgammel skatteydelse.  
r ' )  Denne afgift  må være stud,  hvilken benævnelse forekommer ved flere af  de følgende herreder.  
B)  Heraf ses også,  at  det  ikke var al le bønder,  men kun kongens og kronens,  der måtte deltage 

i  gæsteri .  Jfr .  Erik Glippings håndfæstning g 8 ,  at  bønder ikke må tvinges t i l  at  give høns 

el ler  gæs t i l  kongens bord,  uden som de gav i  Valdemars t id.  Dette var vist  det  eneste 

gæsteri ,  der ydedes af  bønder i  almindelighed,  om det  kan kaldes gæsteri .  
7)  For 'modenlig sølv.  Man erindre,  at  en mark udgjorde 24 skil l ing.  I  den egenlige jordebog 

er  afgiften 80 $  sølv.  å)  Viske herred.  

'• ' )  Afgiften af  herredet  i  den alm. jordebog er  også 40 $" solv.  

10 
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H e n ø f l æ 1 )  s k y l d e r  i  2  å r  å r l i g  t i l  k o n g e n  2 4  fy havre, 4 fy honning, 38 
skålpund smør og ost, tilligemed 18 ører sølv. I det 3dje år 24 okser, 12 fy 
honning, 4 fy korn, 4 fy malt, 24 sider flesk, 24 svin, 60 får. Når kongen kommer, 
yder hver bonde en høne eller 2 en gås og alle i forening 3 fy sølv. Desuden 
yder Grymætun gård2) med landboer (fæstebønder) i Warum3) 8 fy sølv. Summen 
af dette herred er årlig 94 fy4) og det har 1500 bønder og 2 skibe, nemlig Siwits 
med 40 havner og Magnuses med 25 havner. 

F a r t h u s æ h æ r e t h 5 )  s k y l d e r  k o n g e n  å r l i g  5  fy byg, 28 fy havre i vinter
stud6); i vårstud6) 7 fy havre, 13 M smør, 13 M ost, 13 fy penninge. Selve 
Farthusæ gård7) yder 8 fy tilligemed møllen og (en?) landbostavn. Summen af 
dette herred har 122 fy sølv8), derfra er undtaget (indtægten af) de byer, som 
tilhøre Anxiothorp9) og 84 fæstebønder, som nylig ere erhvervede. 

' )  Himle herred.  
2)  Iblandt konunglev nævnes Grimetunæ med si t  t i l l iggende.  1 Grimeton sogn og by f indes 

endnu en gård,  Hot 'gården,  hvilket  kun kan være den gamle kongsgård,  men der synes ikke 

at  være spor af  fordums befæstning der.  1 forbindelse med navnet slår  udentvivl  Grimhøj 

på Thortorp mark i  samme sogn, l igesom der nævnes en Grimulf af  Grimluna i  Danaholmmødet.  

(Bexell .  I .  596.)  
; i)  I  Træslev sogn,  der er  anneks t i l  Varbergs slots  sogn,  l igger byen Vare og udenfor denne,  

|  mil fra Varberg,  ved stranden 1  bondegård ved navn Gamle Køpstad,  indenfor de såkaldte 

Galtaskær.  Hr.  Ritmester  P.  v.  Muller  meddeler,  at  han her har fundet hustomter og brønde.  

Fra landevejen mellem Halmstad og Gøteborg,  der går langs stranden,  går i  en ret  vinkel  

landevejen t i l  Vestergøtland netop fra det  s ted,  hvor Varum by lå.  I  Bexells  t id (1817) var 

her endnu spor af  kapel ,  kirkegård,  havneplads (Bexell  I .  410 — 12).  Varberg har flyttet  s in 

plads gjentagne gange og muligvis er  dette sted det  første.  Om den har været  købstad den 

gang,  kan man ikke se,  t i  der kunde godt bo coloni i  en sådan (sml.  Ribe Oldemoder s .  62 

fra c  1291: colonia i  Warwith o:  Varde købstad,  der bevisl ig var det  på den t id) .  
4)  I  den egenlige jordebog er  afgiften 80 sølv.  5)  Favrås herred.  
6)  stud var den almindelige afgift ,  som hver bonde udredede t i l  kongen,  noget  om vintren,  noget  

om våren.  Senere blev det  bestemt,  at  s tud skulde udredes st .  Andreæ dag.  
7)  Favrås,  en stor landsby i  Vinberg sogn,  af  hvilker nr .  6  kaldes Favrås hofgård;  den er  den 

største gård i  sognet (Bexell  II .  97).  
s)  I  den egenlige jordebog er  afgiften 60 $  sølv el ler  4 nætters gæsteri  og mere.  

• ' )  Ligesom det  sælandske Angsethorp må forklares ved Agnsø,  således må det  formodes med 

det  hallandske,  og i  den nordlige del  af  Okome sogn l igger virkelig de 2 søer,  store og l i l le  

Agnsø.  Ved disse må altså have l igget  en gård af  det  navn med flere byer under sig,  men 

dennes navn må være forandret .  Hr.  Ritmester  v.  Møller  bemærker,  at  hvis man kunde læse 

Anxiothorn,  kunde det  være Axtorna i  Køinge sogn,  hvor der er  en gård,  Kongsbakke.  
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A  r æ s t a t h æ r e t h 1 )  2 5  h a v r e ,  1 0  fy byg, 18 fy penninge, vårstnd2) 7 fy 
havre, 26 skålpund smør. I dette herred er 26 skovbyer3). Scønæwaths-
burgh4) yder 10 fy sølv, tilligemed 7 byer, der ligge dertil. Asaka5) 4 fy sølv. 
Alryth6) 2 fy sølv. Hiortsbiargh7) gård med fæstebønder og fiskeri yder 4$L sølv. 
Summen af dette herred er 100 fy sølv8). Her er 2 skibe, det ene har 33 havner 
og det andet 42 havner. 

H a l m s t a t h æ r e t h 9 )  y d e r  1 3  fy havre i vinterstud, men i vårstud 5 fy 
havre, i kværsæde 12 fy penninge, det halve herred yder 40 fy sølv10). Biscops-
thorp11) 8 fy sølv. Harpælyung12) 6 fy sølv. Eskils skib har 16 havner. Thor
laks skib har 40 havner. I dette herred er 726 bønder. 

' )  Årstad herred.  2)  Den første afgift  må være vinterstud.  
3)  Byer,  opståede af ryddet  skov,  der som aiminning t i lhørte kronen.  Det er  formodenlig dem, 

der nævnes som konunglev:  »hele den skov som kaldes Aiminning og de byer der ere dannede 

deraf og al le t i l l iggende skove.« 
4)  Denne borg nævnes også blandt konunglev og i  den egenlige jordebog, men der urigtig under 

Favrås herred;  der f indes samme afgift  som på dette sted.  Levninger af  denne betydelige 

borgplads f indes endnu som på Bexells  t id (Bexells  Halland II .  222—23).  
r ' )  Asige sogn og gård.  En borgplads i  sognet i  Øinge skov,  kaldet  Rolfsbøke el ler  Frøsbøke,  

har ifølge sagnet  været  kongsgård (Bexell  II .  177—79).  Men i  forrige årh.  var på Asige hede 

levninger af  gr&stensmure og volde (Bexell  II .  174),  hvilket  sted det  snarest  har været;  for

modenlig er  det  først  en senere t id,  der har givet  dette sted navn af Sigardsberg ved at  

lokalisere sagnet  om Hagbard og Signe t i l  dette sogn,  der dog al lerede således omtales af  

Chytræus (Bring Mon. Scanens.  313—14).  
6)  t i l  dette navn findes nu intet  t i lsvarende blandt den store mængde stednavne på rød (red) i  

dette herred.  Snarest  må tænkes på gården Ryd i  Abild sogn,  om hvilken sagnet siger,  at  

den har været  en stor herregård (Bexell  II .  214),  og hr.  r i tmester  v.  Møller  oplyser om, at  der 

endnu er spor af volde,  hvor man 1790 fandt en guldring med et  kors på.  
7)  Hjortsberg gård i  Skrea sogn,  der endnu har laksefiskeri  i  s tranden (Bexell  II .  145).  Man kan 

ikke tænke på herregården Hjuleberg i  Abild sogn,  der al lerede 14. .  skrives Hiowleberg,  t i  

så t idl ig kunde der ikke foregå overgang fra r t  t i l  vi .  
8)  I  den egenlige jordebog 50 $  sølv.  °)  Halmstad herred.  

1  °)  at  kun det  halve af herredet  da t i lhørte kongen,  ses også nedenfor ved opregningen af sage

faldet .  I  den egenlige jordebog 50 #  sølv.  
1 ' )  Biskopstorp gård i  Slætåkra sogn har i  det  mindste siden reformationen været  en kongsgård 

(r i tmester  P.  v Møller)  og er  henlagt  t i l  landshøvdingens løn (Bexell  II .  285).  Her må herredets 

t ingsted have været ,  da Halmstad,  Årstad,  Tønnersø og Høgs herreder hyldede her Erik XIV 

1563; t i  Hyldingsbrevet  dateres »vort  herredsting ved Biskopstorp« (Bexell  II .  286—91).  
1 2)  Harplinge by og sogn.  På Lyngåkra hede påvistes 300 ti l  400 alen fra Harplinge kirke i  

forrige årh.  levninger af  en borgplads kaldet  Harpas bur (Bexell  II .  330).  

10* 
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T h u n d r ø s æ h æ r e t h 1 ) .  A f  v i n t e r s t u d  2 4  fy havre, af vårstud 8 fy havre, 
af kværsæde 12 fy penninge. Selve Halmstath gård2) 10 fy sølv. Summen af 
dette herred 80 ^.3). Skovbyer 6. Det har 1020 bønder. Der er 3 skibe. 
Uffes skib har 25 havner, Johannes's skib 26, Haldans skib 23 havner. 

H  ø x h æ r e t h 4 )  y d e r  i  v i n t e r s t u d  2 5  fy, i vårstud 9 Kværsæde årlig 
24 fy penninge. En nybygd? (vulgaris incolatus) 16 fy penninge. Selve Laghæ-
holm gård5) yder af torverettighed, af fæstebønder, i skat, af møllen, af fiskeriet 
15 fy sølv. Summen er 103 fy sølv6), 1120 bønder. Kongens fiskeri er 
1200 laks. Attaworæ yder 3 fy sølv7). Hurukuryth8) 2 fy. Baramus9) 2 fy. 

' )  Tønnersø herred.  
2)  Iblandt konunglev nævnes Halmstad med si t  t i l l iggende.  Den nuværende Halmstad købstad 

l igger i  Halmstad herred,  al tså på Nisåens nordre side,  medens den,  hvis den lå i  Tønnerso 

herred,  måtte have l igget  på dens søndre side.  Det var også mærkeligt ,  om den i  så gammel 

en t id ikke lå i  det  herred,  som den havde givet  navn,  men på den anden side må det  be

mærkes,  at  stedangivelserne i  dette stykke el lers er  nøjagtige.  Mon der ikke menes,  at  Halm

stad gård og dens t i l l iggende lå i  Tønnersø herred,  medens byen,  hvorefter  den havde navn,  

lå  i  Halmstad herred.  Denne har nemlig al lerede været  t i l  1264,  da der nævnes et  domini

kanerkloster ,  men sine første privil .  f ik den først  1307 efterat  den var f lyt tet .  Under Kristoffer  I 

klager Jakob Erlandsen over at  kongen byggede en borg ved Nisåen (SRD. V. 595,  hvis der ikke skal  

læses Uiscø for Nisiø),  hvilket  ikke kan have hensyn t i l  andet  end Halmstad slot  (Bexell  II .  368),  

medens der ikke endnu derved bør tænkes på købstadens befæstning.  Slottet  er  t i l  endnu, men 

selvfølgelig ikke den gamle bygning,  og bebos af landshøvdingen (Bexell  11.372—73);  det  l igger 

ved byen,  men der kan jo være mulighed for,  at  Kristoffer  I  har f lyttet  s in kongsgårds plads hert i l .  

Det nuværende Halmstad er  iøvrigt  f lyt tet ,  t i  1322 giver Kristoffer  II  4  års skattefrihed ti l  »vor 

ny by kaldet  Brookthorp«,  der 1327 kaldes »vor ny stad som hedder Halmstadhe« (Hallands 

fornliandlinger nr .  29.  38.  45.  70).  Det gamle Halmstad skal  have l igget  ved Øfraby,  der er  

anneks t i l  Halmstad og l igger i  samme herred.  Kirken ødelagdes i  den nordiske Syvårskrig 

(Bexell  II ,  458).  3)  Den egenlige jordebog har 40 $  sølv.  J)  Høgs herred.  
5)  Laholm stad har al tså da været  t i l ,  da der nævnes torveafgift ,  og den hørte under kongs

gården.  Af det  sidste af  Krist ian IV opførte slot  f indes endnu levninger (Bexell  III .  110—16).  

If .  hr .  r i tmester  P.  v.  Møllers opgivelse har Laholm kongsgård,  på hvis grund slottet  har l igget ,  

så langt man kan gå t i lbage,  hørt  t i l  s lotshøvdingen på Laholm og der hører endnu dert i l  en 

mølle ved Lagåen,  kaldet  Slotskværnen,  samt laksefiskeriet  i  åen ved slottet  og møllen (Jfr .  

Bexell ni. 130). 
6)  den egenlige jordebog 60 $>* sølv foruden fiskeriet .  
7)  Attekøp,  Grefvie sogn i  Skåne l ige ved Hallands grænse.  
8)  Hulrugered ved den skånske grænse på Hallandsås i  Østra Karup sogn.  
u)  Baramåsa (— mose) i  Hasløf sogn på Hallandsås.  
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Hulmgyærthorp1) 4 fy. Kararyth2) 2 fy, Ploghsthorp3) 3 fy. I dette herred ere 
4 skibe: Aarons skib har 24 havner, Rethærs skib 25, Peders skib 26, Arnwiths 
sønners skib 23. 

Summen af kongens indtægter i Halland er 708 fy sølv, deri ikke beregnet 
3 $.'s og 40 fy's sager, fiskeriet ved Laholm4) og fritagelse for leding. 

Fogderne af sagefald: Fyærum5) 40 okser, Wiskærdal 186), Henøflæ 386), 
Færthusæhæreth 16 fy sølv, Aræstathæreth 15 fy sølv, Halmstathæreth, den ene 
del 10 fy sølv, Thundrøsæhæreth 16 fy sølv, Høxhæreth 20 fy sølv. 

Af alle disse (nemlig fiskeriet i Laholm, sagefald og ledingspenge) har 
kongen kun 210 fy sølv og 800 laks7). 

I Halland er der i 18 skibsreder 534 havner eller ligeså mange fy sølv8) 
og 126 skovbyer9). 

' )  Kendes ikke.  2)  Kårred i  Skåne.  3)  Kendes ikke.  
4)  Når der ovenfor opgives en samlet  sum under Laholm og deriblandt også af f iskeriet ,  skal  

dette al tså der undtages.  Det gav ej  heller  penge,  t i  s traks efter  siges,  at  deraf ydes 1200 laks.  
r ' )  e l lers Fyæræ. 6)  Formodenlig også okser.  Sært  nok findes denne bøde af okser 

kun i  de 3 distr ikter ,  der ikke kaldes herred.  

' )  Dette må henføres t i l  et  bestemt år ,  da sagefaldet  naturl igvis må være forskell igt  for hvert  år .  

Sandsynligvis er  det  også i  dette bestemte år ,  at  f iskeriet  kun gav 800 laks.  1 den egenlige 

jordebog opgives afgiften t i l  1000 laks.  
s)  formodenlig var det  afgiften,  når der ikke gjordes leding.  
a)  skovbyer der var opbyggede i  den kgl.  aiminning og som nybyggere fr i tagne for forskell ige 

afgifter .  



Sjette Stykke 1. Hallands Grænser. 

(Grænseskæl mellem Halland og Sverig. 1 Vestgotalagen IV. 10 findes de 
samme fra svensk side, der tager sit udgangspunkt fra Daneliolmen, det gamle 
grænseskæl mellem de 3 nordiske riger, der ligger i Danatjorden ved indløbet til 
Gøteborg. De tilsvarende steder anføres herefter i noterne med oplysninger om 
stedernes beliggenhed dels af registret til Schlyters og Collins udgave af Vestgota
lagen, dels af ærkebisp Jakob Benzelius's samlinger i Linkøping skolebibliothek 
efter præsters indberetning 1733—43 og meddelte af hr. Ritmester P. v. Moller til 
Skottorp. (Jfr. Bexells Halland III. 455.) 

Landsgrænserne (Landemærkerne) begynde i Stæfnæsundæ1), i Eiæræ2), 
i Klæuæras, i Klyuær3), i Hæstasknap, i Tutiærn, i Wambasten4), i Gnipa5), 
i Ensyokalf6), i Dyupædal7), i Rafna8), i Myglæbæc, i Waghasrythwath8), i Thæghs-
læas9), i Klockæbyargh10). 

' )  V. G. L.  Stæmnusund, Stamsund, et  sund i Skærgården udenfor Gøteborg.  

-)  Fjære,  Slep sogn.  '• ' )  V.  G. L.  Klyfiær,  sandsynligvis Klyfskær i  Askims sogn og herred.  
J)  Istedenfor disse har V. G. L:  Slætas (er  en gård i  Askims sogn,  hvor grænsen går midt  gennem 

gården,  l ige mod forstuen,  if .  Benzelius) ,  Flactiæc,  Samsio,  Aldræmannæ hræecu,  Duærgliærud 

(af  hvilke Flagbækken, Sagsjø.  Almænna bræcka er  på grænsen af Kållerød sogn i  Askims h.  

og Lindome sogn i  Fjære h.  og Dverred by i  Lindome sogn,  »dog har det  gamle skæl 

gået  langt nord for denne by« (Benzelius) .  
r >)  V G. L.  Gnipæ, Knipe bjerg ved Knipevad by,  Lindome sogn,  Fjære h.  Benzelius antager 

det ,  der af  biskop Brynjulf  af  Skara 1481 kaldes Knifvefjæll ,  for  et  bjerg ved Nordsjøn,  der gør 

en længre grænse mod nordøst .  Gnipar er  en trang dal  formodenlig nord for Knifvefjæll .  
6)  I  s teden for denne har V. G. L:  Ænnuos (som Benzelius antager for Inseros,  hvor grænsen 

overskærer Ingsjøn),  Clintærmosæ, Sinuas,  hvilke ikke kendes.  
7)  =  V. G. L.  Schlyter  opgiver stedet  at  være ved søen Lyngaren på grænsen af Vestgøtland og 

Halland.  Efter  oplysninger,  som Benzelius indhentede,  lå  grænsen Bådalen sønden for Lyngaren.  
8)  Det t i lsvarende t i l  disse er  V G. L.Lygni,  søen Lyngaren,  der endnu danner grænsen mellem 

Marks herred og Fjære h.  9)  V. G. L:  tægsluas,  Tæxlaås,  Tæxleberg i  Veddige sogn.  
l 0)  V. G. L:  Ørnæbiærgh,  der ikke kendes.  



V i s  k e r  d a l  i  G a g h n æ r ø r 1 ) ,  i  M i e t h æ l n æ s  2 ) ,  i  O n n æ 3 ) ,  E k s y o  o s 3 ) ,  i  
Øfræ3), i Biærnædal3), i Skutærbugliæ4), i Skutsio4). 

H i  m i e .  I  Ø r æ m u s æ 5 ) ,  i  T h æ c h s l æ b æ c 5 ) ,  i  T h æ c h s l æ  s y o 5 ) ,  i  M y o l b æ c 6 ) ,  
i Myolsyo6), i Byro7), i Speksyo8), i Spæca9), i Ælmtæbiærgh10), i Skama10). 

F a v r å s  h e r r e d .  I  B y æ s y o 1 0 ) ,  i  I l ø s t ø 1 0 ) ,  i  A l m a r n æ s t i k æ 1 0 ) ,  i  H æ l l e -
syo10), i Efsyo10), i Hunshyll10), i Høcsyo os10), i Ilostsyo11), i Danaeke12), 
i Hanasyo12), i Danabæc12), i Scata os13), i Scata syo13), i Scatæbec13), i Dyuræ-

' )  V. G. L:  Ganærør,  Galnasjørøs,  på Veddige sogns grænse,  en høj bjergtop i  Jerløfva skov.  

a)  V. G. L.:  Mædalsnæs,  Medalnæs,  en stenodde i  søen Veselången.  

3)  Istcdeufor disse har V. G. L.:  Uisulang,  søen Veselången på grænsen af Marks herred og l lal-

land,  Unæbiærg,  ubekendt,  lnlas,  ubekendt.  Ekesyo er  nu Øksjø på grænsen af Veddige sogn 

og Marks herred.  Øfræ er  formodenlig Øfre øst  for Sælstorp kirke.  

4)  Tilsvarende t i l  disse er  sandsynligvis i  V. G. L.:  Scutruas,  ubekendt sted.  Det første er  vel  

Skutterbacka øst  for Bringsgærde gård ved åen Skattran,  hvor denne gør en bue.  Det andet ,  

begge Skutsjøer,  sønden derfor.  Grænsen er  på den østre søs østre side.  

' )  lstedenfor disse har V. G. L.  Cloccobærgh, der ikke kendes.  Her er  forskel ,  t i  medens jorde

bogen har en sø t i l  grænse,  har V. G. L.  et  bjerg.  

H)  ls tedenfor disse har V. G. L.:  Miælkæ og Mese,  søerne Mjelkesjø og Mæsem på grænsen af 

Marks og Skællinge sogn.  Myolbæc, nu Mjølkeå.  

7)  V. G. L.:  Byuriø,  måske Durø,  en holm i  Mesen.  8)  gentages 3 gange.  

a)  V. G. L.:  Specuos,  Speksjø.  Imellem gården Skammerhult  i  Nøslinge sogn i  Himle h.  og 

Skedeskamma s.  i  Vestergøtland.  

I 0)  lstedenfor disse har V. G. L.:  Astæbiærgh el .  Askabiærgh,  ubekendt,  Stræca eller  Straca,  ube

kendt.  Ælmtæbiærgh er  Æmtaberg mellem Skedeskamma sogn og gården Olered i  Nøslinge 

sogn.  Byasjø ~ mil  fra Kællsjø kirke,  på grænsen af Marks h.  Hællesjø er  1  mil  nord for 

Fagered kirke i  Halland.  1 Høksjø os ved Høksjø l idt  øst  for Hællasjø grænser Mark,  Kind og 

Halland sammen. 

")  V. G. L:  Hæstubughæ el .  Hæstabugh, ubekendt.  

, 2)  V. G. L:  Danabæk, Danabæk på grænsen af Kinds herred og Fagered sogn,  i  Favrås herred.  

Danasjø nordnordøst  for Fagered kirke på grænsen; derfra løber Danabæk nordpå t i l  Høksjø.  

1728 lå tæt ved søen en stør f irkantet  s ten kaldet  Danasten midt  i  grænseskællet ,  og på den 

3 andre store sten.  

1 3)  V. G. L:  Scatusio,  Skategøl sø på grænsen af Kinds herred og Fagered sogn.  Skatesjø på 

grænsen af Kinds h. ,  Skateos er  udløbet  af  samme sø,  der bliver t i l  en bæk, der ved Elfsered 

løber i  en anden å,  der kaldes Ullareds å.  
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dal1), i Wranæbæc1), i Hælghæas1), i Botn2), i Ørsyo3), i Mulløgh3), i Ørsyo 
botn3), i Rakiældæ4), i Rabæc4), i Kunnungæwath5). 

A r  s t a d  h e r r e d :  I  M y o d k i æ l d æ 6 ) ,  i  M y o d y r t æ d a l 6 ) ,  i  T h r a n g æ d a l 7 )  i  Ø r -
mæmusæ7), i Fugthæsas8), i Flobæc, i Kalf9), i Ef'yuos, i Porssyo, i Boghsyo ud 
ad Boghsyobec, i Boghas, i Fyghthi, i Barnsbæc10), i Barna10), i Høghæsio, i Un-
dærnas, i Eghælsbæc, i Holk, i Hornæbiærgh, i Felleas. 

H a l m s t a d  h e r r e d :  I  S a x æ w i c h ,  i  F e l l e f o r s ,  i  M a r t h æ s y o ,  i  M a r t h æ -
kiældæ, i Wadna, i Withibæc. 

T ø n n e r s j ø  h e r r e d :  I  S e n d æ o s ,  i  U t r u g s n æ s ,  i  U t r u g s k i æ l d æ ,  i  H ø g s i o  
lithi, i Hogsyo ror, i Holmstene, i Alguthæ os, i Frithekalf, i Wracsnæs, i Fuldu-
bogha, i Hildæsbæc, i Hunsbiargh, i Harasten, i Enwalda fors. 

H ø g s  h e r r e d :  I  U l f t ' æ b æ c s  r ø r ,  i  B i o r n æ s y o ,  i  S w i n æ ø r ,  i  U l f s b æ c ,  i  F i t i u n k .  

' )  Forbigås i  V. G. L.  
2)  V. G. L.:  Boxsjø el ler  Bassjø på grænsen af Kinds herred og Gunnarp sogn,  Favrås herred.  
3)  V. G. L.:  Ørsio,  Ørsjø på grænsen af Kinds herred og Gunnarp sogn,  Favrås herred.  
4)  V. G L.:  Rabæc, Bækken Råbæk, der falder i  Falkenberg å ,  på grænsen af Kinds og Favrås 

herreder.  5)  V. G. L.:  Konongæuad, formodenlig et  vad over Falkenberg å på 

grænsen af Kinds og Favrås herreder.  
B)  V. G. L.  Miodyrtædal,  Mørkedal i  Mårdaklef sogn,  Kinds l i  ,  i  mil  ovenfor Råbæk, der nu 

gør grænsen mellem dette h.  og Halland.  
7)  lstedenfor disse har V. G L :  Bocsio,  Bokæbæc. Bocksjø på grænsen af Kinds herred og 

Gunnarp sogn,  og en bæk, der løber fra Bocksjø t i l  søen Fedjen el .  Fægeren.  
8)  V. G. L.:  Fygfiisuic,  en vig (1728 Fedjesvik) af  søen Fedjen på grænsen af Vestgøtland,  

Halland og Finveden.  Her begynder grænserne t i l  Småland.  
9)  Kalf ,  en sø i  Vestgøtland,  hvis sydvestl ige del  gør grænsen.  

1 0)  en l i l le  sø og bæk, kaldet  nu Barmen. 



Sjette Stykke 2. Hallands grænseregulering. 

(Følgende giver nærmere oplysninger om kongens gods fra en noget senere t id end det  

forrige i  den nordligste egn af Halland,  formodcnlig gods,  om hvilket  der gjordes bestemmelse ved 

grænsemødet,  t i  hele stykket må høre sammen.)  

I Fiæræ i Slep sogn, da år 1254 kong Kristoffer mødte kongen af Norge 
og kongen af Sverig1) på sit riges grænse1), skødede en enke fra Bothekiarri2) 
ved navn Gnndbiør til kongen 8 skillings jord i agre, enge og skove og med hele 
sin hovedlod3) ved hr. Laurens Thorbernsuns og Jakob degns hånd, i nærværelse 
af Ketildor Lippæ, Anold Enærsun, Thruels Dansun, Rolf hans broder, Swen Dans 
svigersøn, Erik Svensun, Thorsten hans søn, Thord Pæsun, Gudmund og Rane 
hans broder4), i gården Othæslef5). 

Øen Særæø6) blev tildømt kongen ved ed af gode mænd, nemlig Thorlokær 
Wathær, Lithær hans søn, Erik Svensun, Thorsten Eriksun, Øm Dans svigersøn, 
Adam, Aslog, Helli Fos, Burgar Regnildsun, Thrugels Dan, Thorstan Dothærson. 

Hertug Knud af Norge7) har haft indrømmet af kong Valdemar en jord 

>) Jfr .  Suhm X. 256.  P.  A. Munch V. 97—98. 
2)  Buttkærr i  Slep sogn.  
3)  Meningen er  formodenlig,  at  hendes hovedlod i  Bothekiarri  bestod i  de 8 skil l ing jord,  medens 

hendes børn el ler  andre frænder ejede andre dele deraf.  
J)  Disse folk må have været  Gundbjørs slægtninge og deres t i ls tedeværelse var nødvendig forat  

give skødet gyldighed.  
5)  Det må være på denne gård,  at  hun gav kongen skøde,  t i  derved forstås næppe t ingstedet ,  

som Bexell  III .  399 vil .  Othæslef har formodenlig været  i  Butkærr el ler  på den nærmeste 

vestergøtlandske grænse.  •  

*)• Særø hovedgård på en ø i  Slep sogn t i lhørte kronen t i l  1651 (Bexell  III .  391).  
7)  Jarlen Knud Håkonson,  en t id Ribbungernes konge,  der i  s in ungdom opholdt  sig i  Vester-

gøtland (Jfr .  P.  A. Munchs historie IV. 592).  
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Gøtulfruth1), som han endnu har, hvori bo Annold Swartær, Høkær, Thordgrim 
Gandæ, Ketil som kom fra Ubbæhalt2). 

Ligeledes i Slep sogn har nogle tiltaget sig en skov, som kaldes Ascra-
scogh3) og som tilhorer kongen. 

Brænnæo4) tilhører kongen, som Karl Swænkæ tilholder sig. 
Aspærø5), Styriso6), Dunsø7), Thiulfø8), Wranghø9) tilhore Danmarks konge. 
Beboerne af Watby10) har solt byen Scutækiar11), som tilhørte kongen. 
Hr. Holmwith af Maro12) har 2 af kongens fæstebønder. 

' )  Må have l igget  i  Slep sogn,  men er ubekendt.  
2)  Ubhult  i  Fjærås sogn,  Fjære herred ved den vestergøtlandske grænse.  
3)  En gård Skog findes i  skovbygden i  Slep sogn.  
i)  Brænnø, den nordligste ø i  Goteborgs Skærgård,  under Askims herred.  
5)  Aspholm nærved Ny Elfsborg i  Lundby sogn på Hising i  Vestergøtland.  
6)  Styrsø sogn i  Askims herred.  :)  Donsø,  Styrsø sogn.  
R)  Tjøkøholm, nu halvø,  Fjærås sogn.  Fjære herred.  
9)  Vrangø i  Askimsfjord,  Styrsø sogn.  If .  e t  vidnesbyrd af 12 jan.  1481 har den fra ari ldst id 

t i lhørt  Sverig (hist .  geog.  Lex.  ofver Sverige VII.  417).  
1 0)  vil lani  behøver ikke at  betyde beboere af  en købstad,  f  e .  vi l lani  de Hærighstath 1270, 1288, 

der 1258 kaldes bondones de H. (Hist .  tdskr.  IV. 602 flg.) .  Watby kendes ikke.  
1 1)  Kær i  Båhus len,  Thorslanda sogn,  V. Hising herred.  
1 2)  Malevik,  Slep sogn,  Fjære herred.  

Alt  ovenstående er  spørsmål der kom ti l  omtale ved mødet 1254, og det  må være fremkaldt  

ved en grænseregulering.  
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Syvende Stykke. Hakon Palnesons godsliste med mere. 

Dette gods skodede Hakon Palneson til kong Kristoffer1). I Kalundborg 
18 fy. guld i jord. I Karlsworæ2) næsten 9 fy guld. I Wætlæthorp3) og Calæ-
tliorp4) (3 fy guld. I Jordstyngbiargli 3 fy guld5)'. I Rorby6) 14^ fy guld. ] 
Byargli7) 5! fy guld. I Jurlos8) 12 fy guld. I Ørwitli mulle9) 2 fy guld. 1 Al-
uærshaghæ10) 3 fy guld. 1 Culby11) 3^ fy guld. I Stensløs12) 6 fy guld. I Wæth-
wetæ13) 6 fy guld. I Niløsworæ14) 6 fy guld. 1 Thurnwichthwet15) 6 fy guld. 
I Odtliorp16) 3 fy guld. I Writløs17) 3 guld. Desuden kongens 2 gårde i 
Broby18) med 7^ fy guld. 

1)  Haquinus Pahiisun underskrev et  privilegium af Erik Plovpenning for Roskilde domkapitel  

1241 (Thorkelins Diplomat 1 134:) .  Jakob Erlandsen fremførte i  s in klage mod kong kri-

stoll 'cr ,  a t  Haquinus Palnisun (der al tså må have været  kongens mand) på kongens befaling 

havde hængt nogle konverser af  Cistercienserordenen (SRD. V. 590).  

-)  1 F.  Algreen Ussings hist .  efterr .  om Ars herred s.  12 omtales en by Uro,  der ved 1660 

blev lagt  under Kalundborg ladegård og som antages at  være Karlsworæ, hvilket  kan være 

rimeligt  nok.  

'• ' )  Vollerup,  Raklev sogn,  Ars herred.  
5)  Måske Istebjerg,  Tømmerup sogn,  Ars herred.  
B)  Hørby sogn og by,  Ars herred.  
8)  Jordløse sogn og by,  Skipping herred.  
9)  Øresø mølle,  Jordløse sogn,  Skipping herred.  

1 0)  Alleshave,  Bregninge sogn,  Skipping herred.  

")  Kulby,  Finderup sogn,  Løve herred.  
1  ; |)  Vædde,  Munke Bjergby sogn,  Alsted herred 
1 5)  Tornved,  Jyderup sogn.  Tudse herred.  
1 7)  Vredsløse,  Herlufsholm sogn,  Tybjerg herred.  
l s)  Bråby sogn og by,  Ringsted herred eller  Broby sogn og by,  Alsted herred.  De her nævnte 

2 gårde har al tså ikke hort  t i l  det  gods,  Hakon Palneson skødede; der må have været  en 

særegen bestemmelse med det  hele,  formodenlig har det  skullet  sælges.  

4)  Kallerup,  Raklev sogn,  Ars herred.  

7)  Bjerre,  Svallerup sogn,  Ars herred.  

I 2)  Kendes ikke.  
I 4)  Nidløse sogn og by,  Merløse herred.  
1  6)  Åderup,  Nestved landsogn, Tybjerg herred.  



Ottende Stykke. Falster. 

Beskrivelse af en vis del af Falster1). 

Walnæs2) 10 bol på 10 fy. Kongen har 3 bol for sig i skoven og 8 fy 

6 ører i byen. Eknæs3) 1 bol på 5 det hele er kongens. Kyppingi4) 14 bol, 

hvert på 1 fy 8 $. Kongen har £ fy, Vogn £ fy. Withby nørræ5) 9 bol på 18 
Vogn har 16 kongen 4 fy og i øre. Rysæthorp6) 1 bol på 4 fy, kongen har 
13 ører i skyld og 2 fi. Grimulfsthorp7) 1 bol på 3 fy 6 ører. Grimulv 2 fy og 
1 øre, kongen 1 øre. Ægglef8) 5 bol på 10$., kongen har 10 ører. Alslef nørræ9) 
7 bol, hvert på 2 eller 3 fy, Vogns arvinger har i fy, Klemen Sur ' fy, kongen 
4 fi. Ranæs10) 2 bol på 8 fy, kongen har 3 fy 7 /S. Kyrkeby nørræ11) 3 bol på 
6 fy, kongen har 3 fy. Byørnsthorp12) 1 bol på 2 kongen har 5 /3, Johannes 
alt det andet. Linnelef13) 4 bol på 5 fy og 8 Peder Simonson har 1 fy, kongen 
5 /3. Rafnsthorp14) 1 bol på 2 fy. Alfred har det hele undtagen 8 [i. Sotha-
thorp15) og Barnæthorp16) er 1 bol på 2 fy. Hele Sotathorp er Truls Trundsons. 

' )  Kunde bedre have.  været  kaldt  beskrivelse af  Falster ,  t i  den omfatter  hele øen undtagen 

købstæderne el ler  købstaden.  
2)  Vålse sogn og by.  3)  Egense,  samme sogn. 
4)  Kippinge sogn og by,  nu delt  i  Øster og Vester  Kippinge.  
5)  Nørre Vedby sogn og by.  6)  Riserup i  samme sogn. 
7)  Nørre Grimmelstrup i  samme sogn. ")  Egelev i  samme sogn. 
9)  Nørre Alslev sogn og by.  I 0)  Ravnse,  samme sogn. 

1 1)  Nørre Kirkeby sogn og by.  1 2)  Bjøstrup,  nu en samling huse,  medens marken 

er  fordelt  mellem Nørre Kirkeby og Nørre Alslev.  
1 3)  Lommelev i  Nørre Kirkeby sogn.  I 4)  Ravnstrup i  samme sogn. 
1 5)  Siden Såderup,  der var øde 1690, og marken delt  mellem Nørre Kirkeby,  Stødstrup og 

Lommelev.  For en del  år  siden bevarede den nu nedlagte Sarup mølle i  Eskildstrup sogn 

byens navn (se Pal .  Muller  s .  212).  1 U)  Banderup i  Nørre Kirkeby sogn.  
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Gundrizlef litlæ1) er 6 bol på 12 fy, biskoppen har næsten det hele. Skærnæ2) 
6 bol på 12 I-, Age har 1 fy, Josef 14 ører, Johannes 14 ører, Vogn 1 øre, kongen 
2 fy o ører. Thorkilsthorp8) 2 bol på 4 fy, Åge Rug har 2£ fy. Gundræzslef 
makle4) 10 bol på 10 fy, kongen har 13 ører 1/3. Peder Viveson 10 ører. Sulæ-
thorp5) 1 bol på 4 kongen har 13 ører, Henrik Bovidson 6 ører og 2 /3, Peder 
Rand 7 ører. Dukkæthorp6) 12 ører, Peder Simonson har 2 ører. Olæfsthorp7) 
3 bol på 6 Peder Rand har 3 fy, Peder Falster 10 ft. Skythringy8) 2 bol på 
5 fy, Henrik 2^ fy, Josef 1 øre. Bosæthorp9) 15 ører, kongen har 14 fy. Ketæl-
scogh10), kongen har 1 fy 5 /S. Brænningy litlæ11) 4 bol på 8$, Henrik har 6 fy, 
kongen 1 øre. Babæthorp12) 2 bol på 4 fy, er helt kongens. Farnæs13) 4 fy. 
Brænningy14) 4 bol på 8 fy, kongen har 3-^- fy. Asgutsthorp15) 1 bol på 3 fy, 
Hasten har det hele undtagen 2 ører. Stangæthorp16) 1 bol på 4 fy, Bo har 5 /3, 
kongen 3 $ og 7 /3. Rathwet17) 2 bol på 4 fy, kongen har 2 fy 16/3, Galman 
1 øre. Asthorp18) 3 bol på 4$, kongen har 15 ører, Galman 9 ører. Wætring19) 

8 bol på 10 16 fJ, kongen har 4 $. 2 /3, Galman 14 ører, Ketil Gammel 13 * /C?, 
Frænde Esgeson 6 ører 2/3, Bo -1 fy. Morknæsby20) 6 bol på 8 fy, kongen har 
3 fy 16 <3. Bo Pederson 4 /3, Peder Thateson 1 Horbærlef21) 6 bol på 8 fy, 
Gorm har 2 fy 17 /.{, Thorbjørn 13 ører 1 /3. Særslef22) 5 bol på 10 kongen 
har 8 fy 8 /3, Bo Pederson ^ fy. Tostæthorp23) 1 bol på 3£ fy, Bo Byr har 14 
ører, Truls 7 ører. Kietilsthorp24) 1 bol på 2 fy, det hele er Gnemers. Methæ-

1)  Gundslev sogn og by.  2)  Skjærne eller  Skjærnede i  samme sogn. 
3)  Thorkildstrup sogn og by.  4)  Gundslevmagle i  samme sogn. 
s)  Sullerup i  samme sogn. 6)  Dukkerup i  samme sogn. 
7)  Thorp i  samme sogn, hed al lerede således 1417 (SRD IV. 355).  
8)  Hovedgården Skjørringe,  Falkerslev sogn.  9)  Var t i l  1354 (æ. d.  Ark.  Reg.  I .  113).  

l n)  ubekendt.  ! 1)  Lil lebrænde sogn og by.  1 2)  Rårup i  samme sogn. 
I 3)  Farnæs,  nu en l i l le  skov i  Gundslev sogn,  se Paludan-Muller  s .  214.  
1 1)  Maglebrænde sogn og by.  1 5)  Med Pal .-Muller  må man her formode en 

fej l læsning for Algutsthorp,  der er  Algerstrup i  samme sogn.  
1 K)  Stangerup i  samme sogn. I T)  Hed siden Råd og Rod, men var al t  øde 1064 

og marken da t i ldels  udlagt  t i l  høslet ,  se Pal .-Muller  s .  214—15. 
1  8)  Åstrup sogn og by.  I 0)  Vejringe i  samme sogn. 
2") Mårsby el ler  Moseby i  samme sogn. 2 1)  Horbelev sogn og by.  
2 2)  Særslev i  samme sogn. a 3)  Nørre Tostrup i  samme sogn. 
3 4)  Pal .-Muller  formoder s .  212,  at  det  er  Sønder Grimmelstrup i  Horbelev sogn.  



løsæ1) 5 bol på 7^ fy, kongen har 3 fy, Peder Magnusson 15 ører, Gorm 2 
5 ører. Brækningy2) 6 bol på 8 fy, kongen har 14 ører, Gorm 2 ører. Syghærs-
thorp3) 2 ører. Fulcarslef4) 4 bol på 8 fy, Peder Julkilson har 12 ører 1 
Peder Ræv 11 ører 1 Galman 2 ører, kongen har —. Dalby5) 1 bol paa 4 
Peder Simonson har 4| /3, Ketil Gammel 5 ører. Thrulsthorp6) 1 bol på 1J- fy, 

Ketil Gammel har 11 ører. Wirky7) 5 bol på 5 fy, Peder Ræv 1 fy 22 [i, Peder 
Falster 1 fy, Niels Giera 1 fy 22 (i. Karlæby8) 4 bol på 12 fy, kongen har 10 fy 
14 /3. Tonnæthorp9) 1 bol på 4 fy, kongen har 15 ører, Peder Julkilson 2 ører 
\ [o, Peder Bonde 13 (i. Horæby10) 10 bol på 12 fy, Josef har 3 fy 23 (>, Peder 
Falster 1 fy, kongen 1 fy, Frænde Esgeson ^ fy. Eki11) 1 bol på 6 fy, Grimulv 
har 12 ører, Gnemer 12 ører, kongen 2 ører, biskoppen 4 fj .  Øslef12) 8 bol på 
10 fy 16 (i, Ketil Mason 11 ører 2 1$, Alkil Slæntæ 16 /3, kongen 4 6 ører, 
Olaf 2 fy. Liisthorp13) 8 bol på 10 fy 16 /3, Bo Pederson 5 fy, Alkil 8 li. 
Sestopht14) 2 bol på 5| fy, kongen har 6 ører, Alkil 10 /3, Jonas Olafson 2 ører. 
Ugglæthorp15) 4 bol på 5^ fy, kongen har 3 fy, Alkil 7 /3, Josef 2 ører. Biornæ-
thorp16) 1 bol på 8 fy, kongen har 2 fy, Bo Ulvson 10 ører, Ketil Mason 1 øre. 
Dompnæthorp17) 4 bol på 4 fy, kongen har 3 fy 6 ører. Kyrkeby syndræ18) 
4 bol på 5 og 8 /3, kongen har 4 fy og 8 /$. Ranstorp19) 1 li. Thorkils-
torp20) 1 bol på 4 fy, Ketil Ga 2 ører, Bo Hose 2 ører. Brækningy20) 1 bol på 
16 /i, Knud Toveson har 8 (i, Ketil 8 ji. Ekæbiargh21) 1 bol på 3 fy, kongen 
har 6 ører, Peder Benediktson 12 ører 1 ji, Peder Trulsson 10 li. Tostæ-

Melse i  Herbelev sogn.  2)  Brejninge i  samme sogn. 

Kendes ikke mere.  4)  Falkerslev sogn og by.  Kongens del  har skriveren ikke kendt 

Fordelt  mellem Skjørringe,  Mårsby og Falkerslev,  se Pal .-Muller  s .  216 

Trugelstrup i  Falkerslev sogn.  7)  Virket ,  i  samme sogn. 

Karleby sogn og by.  9)  Tunderup i  samme sogn. 

Horeby sogn og by.  " )  Eget i  samme sogn. 

Nørre Ørslev sogn og by.  1 3)  Listrup i  samme sogn. 

Systofte sogn og by.  I S)  Kendes ikke mere.  

Bjørup i  samme sogn. 1 7)  Kendes ikke.  

Sønder Kirkeby sogn og by.  1 0)  Kendes ikke.  

Pal .-Muller  antager s .  217,  at  disse 2 byer er  de ovenfor nævnte Torkilstrup og Breg

ninge,  der ved en forvirr ing i  redaktionen at ter ,  i  l ighed med det  følgende Tostetorp,  har fået  

plads her.  Men dette synes ikke godt at  kunne være t i lfældet ,  da Torkildstrup ovenfor opgives 

at  være 2 bol på 4$ og her 1  bol på 4$.";  i  så fald måtte den første opgivelse være urigtig.  

Det kan jo godt være muligt ,  at  der i  S.  Kirkeby sogn har været  2 byer af  disse navne,  der 

nu ere forsvundne.  2 l)  Egebjerg i  S.  Kirkeby sogn.  
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thorp1) 1 bol på 1 fy, Sven Travnøl har Bellingy2) i bol på 3 fy, Josef har 
12 ører. Køcæliz3) 6 bol på 6 fy, biskoppen har 2 fy, Frænde 10 ører, Peder 
Julkilson ^ fy, Knud Toveson \ fy. Alslef syndræ4) 8 bol på 10 fy 16/3, Bo Hose 
har 16 (i, Frænde alt det andet. Idringsthorp5) 2 bol på 2 fy, kongen har 1 
Ketil 1 fy. Krybæthorp6) 1 bol på 1 fy, kongen har \ og Ketil Algutsthorp7) 
1 bol på 1 fy, Ketil har j. Lumsthorp8) 1 bol på 2 fy og 2 ører, kongen har 
3 ører, Ketil -1- fy, Bo Hose 1 fy, Peder Julkilson 3 ører, Sven Travnøl 3 ører. 
Gogæthorp9) 1 bol på 2 fy og 2 ører, kongen har det hele. Withby syndræ10) 
8 bol på 10 fy 16 ji, kongen har 16 li, Ketil SlufFe 4/3, Erik Tubæson \• $., Bjørn 
Skate 16 (i. Oræthorp11) 1 bol på 3$., Gnemer har 4/3, Markus 4/3. Gunnilde-
thorp12) -1- fy, kongen har 1 øre, Sven Travnøl 2 øre. Haddæthorp13) 1 bol på 
1 fy, Frænde har det hele. Tyærby14) 8 bol på 10 fy 16 /3, kongen har 1£ 
Ketil 8 /3, Peder Magnusson 8 /i, Asi 8 (i, Age Skak 8 /3, Lavrens 10 ører 2 [i. 
Sildæstliorp15) 1 bol på 3 fy, kongen har 14 ji, Esbern 12 ører. Thoristhorp syndræ16) 

1 bol på 2 fy, kongen har 15 ører, Ketil 2 fi. Elkenør17) 4 bol på 4$, det hele 
er kongens. Hezislef18) 8 bol på 10 fy 16 /i, Ketil SlufFe har 3 bol, Gnemer 
1 bol, kongen 7 ører. Uleslef19) 1| fy. Tokæthorp20) 1 bol, det hele er Ketils 
og Gnemers. Bysæthorp21) 1 bol, Esbern har det hele. Hyldæsthorp22) 1 bol på 

' )  Nævnes foran under Horbelev sogn og må være kommet her ved en forvirr ing,  dog er  bolenes 

tal  forskell igt .  ~) Var nedlagt  for 1661 og marken lagt  under Korseli tse,  hvorfra 

at ter  1849 avlsgården Bell inge udskil tes (Pal .-Muller  s .  218).  
3)  Korseli tse i  S.  Alslev sogn.  Byen lagt  under hovedgården 1686—90 (Pal .-Muller  s .  218).  
4)  Sonder Alslev sogn og by.  f t)  Iderstrup sogn og by.  
f i)  Kendes ikke.  7)  Kendes ikke.  8)  Kendes ikke.  Her er  en fej l ,  da 

de sammenlagte summer udgør 2 $  og 5 ører.  ®) Kendes ikke.  I  matriklen 1664 

nævnes her i  sognet Stovbv, Fælledsø og Kringelborg,  men efter  Pal .-Mullers formodning 

(s.  219) var det  på Gogæthorps grund Nykøbing er  siden anlagt .  
1 0)  Sonder Vedby i  samme sogn. , 1)  Ovrupgård i  samme sogn. 1 2)  Kendes ikke.  
1 3)  Er ej  heller  t i l  mere,  men efter  Pal .-Muller  (s .  219) skjuler  navnet sig måske i  Halderup fang 

eller  vænge,  der nu er  en skov.  Man behøver neppe derfor at  tro på en fej lskrif t ,  t i  overgangen 

fra Hadderup t i l  Halderup er  ikke sprogstridig.  Skodborg f.  e .  udtales nu Skolborg.  
1 4)  Tjæreby i  samme sogn. 1 5)  Sildestrup i  samme sogn. 
n i)  Sønder Tåstrup i  samme sogn. Da der intet  Nørre Thoristhorp nævnes,  er  en by af  dette 

navn formodenlig da gået  t i l  grunde.  1  ;)  Elkenøre i  samme sogn. 
l s)  Sønder Ørslev i  samme sogn. 1 B)  Ulslev i  samme sogn. 
J 0)  Forsvundet,  men står  vel  i  forbindelse med Tågeholm i  Guldborg sund i  Veggerløse sogn.  
2 1)  Kendes ikke.  ' - ' )  Hil lestrup i  Idestrup sogn.  
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3 fy, biskoppen har 1 bol, Ulv |  bol, Grimulv 8 /3, Peder Julkilson 1 Bo Hose 
^ fy, Peder Magnusson —1). Wygærlef2) 14 bol på 14 kongen har 8 $ og 
5^ /3, Flik 2!j fy, Ketil Sluffe 8 /3, Thorkil Luceson 6 ører, Åge Skak ^ fy. War-
løsæ3) 1 bol på 3 fy, kongen har 9 ører, Flik fy, Ketil Sluffe 6 ører, Peder 
Julkilson 3 ører. Stokby4) 8 bol på 8 fy, Ubbe Frændeson 2 ører, kongen har 
9 ører, Thorkil Luceson —. Rabærgh5) 4 bol på 8 fy, Nikolaus 7 ører. Egy6) 
3 bol på 4 fy, kongen har 2 fy 2 ører, Knud Stigson 16 /,(, Esbern 1 fy. Mar-
bæch7) 6 bol på 6 fy, kongen har 2 Truls Thyrison 1 fy, Filip Kjæk 6 ører, 
Ketil Sluf fy, Peder Luceson 16 /3. Brusæthorp8) 1 bol på 3 fy og 3 ører, 
kongen har 9 ører, Peder Luceson og Thorkil Luceson og Frænde 2 fy og 2 ører. 

Stauærby9) 8 bol på 10$. 16$, Gnemer har 6 ører 2/3, Thyri Dramb 2 ører, Peder 
Ræv 1 øre, Bo Pederson 4/3, biskoppen 8/3, kongen 6 bol på 9 fy 4 /3. Fiskæbæc10) 
2 bol med 2 mark korn med skyldskæppen. Skiælby11) 8 bol, kongen har 5 $ korn 
og 5 ører, (en unævnt) i bol, Thorkil og Peder Luceson 1 øre. Getæsby12) 6 bol 
på 6 fy, 1 bol hører til kongens gård. Kongen har 6 fy korn, halv hvede og halv 
med ovenanførte skæppe (skyldskæppe). 2 bol i Skælby og 2 i Getæsby er øde, 
men dog skylder Peder Falster til kongen ligeså meget af de udyrkede som af de 

dyrkede. Fiskæbæc 2 $13)- Thingstathe14) £ bol på 2 fy 8 ører. Kongen har 
13 ører, magister Olaf 14 ører. Øpæthorp15) 4 bol på 8 fy, Peder Magnusson har 
6 ører, Gnemer 1 øre, Esbern Wæseson 11 skilling. Stubbæthorp16) 2 bol på 

*) Her er  en gal  sammentælling.  
2)  og 3)  Den af Suhm i SRD. VII.  610 opsti l lede gisning,  der er  t i l t rådt  af  Pal .-Muller ,  at  disse 

2 byer er  sammensmeltede t i l  navnet Veggerløse,  hvis navn Wikærlosæ findes foran,  fore

kommer mig ikke r imelig,  t i  hvor er  der exempel på,  at  2 byer er  smeltede sammen på den 

måde,  at  den forenede by har beholdt  den første halvdel  af  den enes og den sidste halvdel  

af  den andens navn? Virkeligheden er ,  at  den mindre bys navn forsvinder.  Vi må derfor 

antage Varløse for cn af de mange forsvundne byer,  medens Wygærlef ganske vist  er  Vegger

løse.  hvad enten nu her er  en fej lskrif t  for  Wygærløsæ, el ler  den oprindelig har heddet således.  
4)  Stovby i  Vigerløse sogn.  8)  Råbjerg i  samme sogn. s)  Højet  i  samme sogn. 
7)  Marrebæk i  samme sogn. 8)  Bruserup i  samme sogn. 5 1)  Stavreby i  Skælby 

sogn.  Her må pære en fejl  i  en af lodsejernes ansættelse,  da den hele sum er 5  ji mindre 

end den sammenlagte (Pal .-Muller  s  221).  
1 0)  Fiskebæk i  Skælby sogn.  At her bør læses debito modio,  ikke modo, har Pal .-Muller  vist  s .  221.  

'")  Skælby sogn og by.  1 - , i)  Gedesby sogn og by.  
l s)  Må her ved en fej l tagelse være gentaget .  l 4)  Tingsted sogn og by.  Her er  en fej l  

i  sammentællingen.  I 5)  Øverup i  samme sogn. " ' )  Stubberup i  samme sogn. 
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4 fy, kongen 13^ skilling, Peder Margreteson(?) 3£ fi, Josef 10 Todetliorp1) 
1 bol på 5^ fy, kongen har 5 ører 2 fi, Ketil Gammel 8 {i. Brunætoftæ2) l bol 
på 6 kongen har 12 ører, Niels Alexanderson 4 ører 1 (i, Thorkil og Peder 
Luceson 2 ører. Syothorp3) 1 bol på 4 ($.) og 2 ører, biskoppen har 2 fy 22 (i. 
Esgisthorp4) 1 fy o: bol på 4 fy, kongen 2 fy 1 (i, Åge 1 fy. Styrsthorp5) 2 bol 
på 3 fy, Åke Trudson 9 øre, Vidie 1 øre. Bodethorp6) 1 bol på 1 fy, Peder 
Viveson 8 ji. Ønislef7) 4 bol på 8 fy, Gnemer Pederson 10 Ji, Styrger 2 ører, 
Vogn 2 ører, kongen 3 fy 6 ører. Stathagræ8) 3 bol på 3$., Gnemer har 6 ører, 
Martin 5 ører. Asgutsthorp9) 1 bol på 2 Gnemer 1 fy, Peder Ræv 4 ji, Åke Bjørnson 
2 ører. Sundby10) 8 bol på 8 fy, kongen har 7 ører, Ingemar Boson 7 [i. Bro-
thærthorp11) 1 bol på 4 kongen har 1 1 ji. Lundby12) 5 bol på 10 
kongen har 7 16 [i, Peder Ræv 3 ører. Aflangsthorp13) 2 bol på 8 fy, kongen 
har —, Ingvars arvinger \ Ormstliorp14) 4 bol på 8 fy, Åge \ fy, Peder Ræv 
6 ører, Åke Trudson 10 [i, kongen har 2 /i. 

') Tåderup i samme sogn. 2) Bruntofte i samme sogn. 
3) Sørup, nu i Eskildstrup sogn. 4) Eskildstrup sogn og by. 
5) Stødstrup i samme sogn. 6) Avlsgården Boderup i Ønslev sogn. 
7) Ønslev sogn og by. 8) Stadager sogn og tidligere by, der nu er gået 

op i hovedgården Vennerslund, se Pal.-Muller s. 223-24. 
9) Kendes ikke, måske gået op i den gamle Stadagergård, se Pal.-Muller s. 224. 

,0) Sundby i Stadager sogn. J1) Brarup sogn og by. 
Lundby i samme sogn. 13) Alstrup i samme sogn. ,4) Kendes ikke. 

11 



Niende Stykke. Låland. 

Kongens jord i Låland. 
M u s s e  h e r r e d  ( M o s s æ h æ r e t h ) .  R o k æ l u n d 1 )  1 0  b o l  f r a d r a g e t  2  ø r e r  

jord. Thoræby2) 8 bol og 3 ørers skyld. Klyntingi3) 9 skillings skyld. Ryggø-
thorp4) 6 ørers skyld. Wyrnæs5) 11 bol fradraget 2 skilling. Cnytæsbol6) ^ bol. 
Rørbæc7a) 5 bol med 14 skillings skyld. Bramsthorp7) 12 skillings skyld. 
Woræby8) 2 bol. Saxthorp9) 12 ørers skyld. Wapnæstath10) i bol. Refs-
halæburgh11) og Skæmmyng12) 3 bol og 2 ørers skyld. Ingæstopht13) og Wra14) 

') Rågelund, Kjettinge sogn. 2) Thoreby sogn og by. Dette gods soltes siden af 
prins Erik Valdemarsen af Sverig 1315 (æ. Ark. Reg. I. 106). 3) Flintinge, Thoreby sogn. 

4) Rykkerup, Thoreby sogn. Dette gods tilfaldt siden Erik Valdemarsen af Sverig i arv, som han 
solte 1315 tilligemed gods i Navelsti og Sundby i samme sogn, hvilket ikke nævnes her, 
men formodenlig er senere opståede byer (æ. Ark. Reg I. 106). 

') Fejlskrift for Wyxnæs, nu Vigsnæs sogn og by. 6) Kendes ikke. 7a) Rørbæk, 
Sakskøbing landsogn 7) Senere Branstoftegård, nu lagt under Berritsgård i Tårs sogn. 

s) Oreby og hovedgården Orebygård i Sakskøbing landsogn. 
u) Må være en landsby ved siden af Sakskøbing, der er gået op i denne. Sakskøbing nævnes i 

listen s. 170. 10) Våbensted sogn og by. 
1') Må være den borg, hvoraf der findes levninger på Borgø i Engestofte sogn i Maribo sø; lige-

overfor på fastlandet ligger byen Rævshale i Maribo sogn. Det er vistnok med rette, Paludan-
Muller s. 205 antager, at det er denne borg, som bønderne nedbrød 1256 og ikke en borg 
ved København, hvor der da ikke godt kan have været en befæstning på Bævshalen. Denne 
borgruin beskrives i Wichfelds Fortidsminder fra Egnen om Mariebo Sø s. 59—60. Jfr. 
O. Nielsen Københavns diplomatarium I. under Rettelser. 

'2) Det senere Maribo kloster og by. Valdemar IV pantsatte 1360 til Benedikt Alefeld sit gods 
her (æ. Ark. Reg. I. 111). 

'3) Engestofte sogn, by og hovedgård. Dømtes under kronen 1459 (æ. Ark. Reg. I. 119). 
l4) Må være en nu forsvunden by i Engestofte sogn; der kan ikke tænkes på Rå i Hillested sogn, 

der lå udenfor herredet og i en anden egn end de foregående og efterfølgende byer. 
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1 bol og 2 ørers skyld. Olafsthorp x) 1| /3's skyld. Sclyming 2) 5 
ørers skyld. 

F u g l s e  h e r r e d  ( F u g h æ l s h æ r e t h ) .  S æ t h y n g 3 )  o g  R u t h b y 4 )  3 ^  b o l  o g  2  ø r e r s  
skyld. Stockæmarc5) 4 bol. Thianæmare6) 4 bol. Brikæthorp7) 1^ bol. Syo-
thorp8) 4^ ørers skyld. Ostoft9) 1 bol og 10 /3's skyld foruden Svens jord. 

N ø r r e  h e r r e d  ( N ø r r æ h æ r e t h ) .  H a l s t a t h 1 0 )  6  b o l .  W æ s t æ r b u r g h 1 1 )  o g  
Hæluing12) l-1- bol fradraget 2 /3. Kæpælef13) 2 ørers skyld. Wyndesæby14) 
og Brytisæby15) 3 bol fradraget 2 ører. Høxmarc16) 11 /S's skyld. Brandæslef17) 
5 ørers skyld. Sandby18) 2 ørers skyld. Horsælund19) 3  ̂ bol fradraget 2 (i. 
Nybølæ20) 2i bol. Thwet21) 4/j's skyld. Thængilstliorp22) 1 øres skyld. Harpæ-
lund23) 2 Æ's skyld. Høxmarc24) 1 øres skyld. 

S ø n d e r  h e r r e d  ( A r n u n g l i æ h æ r e t h ) .  A g n w i t h 2 5 )  2  b o l .  N e s b y 2 6 )  6  b o l .  
Lætæs27) |  bol. Skogh28) og Arning29) \ bol. Halæby30) bol. Rughbiargh31) 

') Olstrup i Engestofte sogn. 
2) Slemminge sogn og by. Valdemar IV pantsatte Benedikt Alefeld 1358 gods her (æ. Ark. Reg. I. 96). 
:!) Sæddinge sogn og by. Erik Glipping gav Erik Plovpennings datter Jutta sit gods her i mage

skifte (Suhm X. 1021). Valdemar IV har igen fået dette gods (sandsynligvis som sin faders arv 
efter Jutta, ti han havde også hendes andet gods på Låland, nemlig Avnede og Torp i Avnede 
sogn), da han pantsatte det 1360 til Renedikt Alefeld (æ. Ark. Reg. I. 111). 

') Rødby, den senere købstad. 
r>) Stokkemarke sogn og by, nu i Sønder herred. Sognet var et birk (æ. Ark. Reg. I. 117). 
6) Tjennemarke, Stokkemarke sogn. 
') Bregerup, Stokkemarke sogn, nu hovedgården Knuthenlund, der er oprettet 1729. 
H) Sørup i Østofte sogn. 9) Østofte sogn og by. 1 °) se konunglef. 

11) Vesterborg sogn og by. 12) Hellinge, Halsted sogn. 13) Købelev sogn og by. 
l4) og 15) formodenlig begge nuværende Vindeby sogn og by. '6) Høgsmark, Sandby sogn. 
17) Branderslev sogn og by. Arvedes af Erik Plovpenning døtre (Suhm XI. 206- 258). 
1fl) Sandby sogn og by. 19) Horslunde sogn og by. *°) Nybølle, Horslunde sogn. 
21) Tvede, Horslunde sogn. -2) Kendes ikke. 23) Harpelund, Sandby sogn. 
24) Høgsmark, Sandby sogn, vistnok det samme som ovenfor, men afgiften er rigtignok forskellig. 
2fl) Avnede sogn og by. Erik Glipping overlod Erik Plovpennings datter Jutta i mageskifte 1284 

sit gods i Agnæwith maklæ og Agnæwith litlæ (Suhm X. 1021). Store Avnede eller Agnæ-
with westræ gik efter Jutta i arv til hendes uægte søn Erik Valdemarsen af Sverig, der solte 
det 1315 (æ. Ark. Reg. I. 106). 

:i6) Næsby, Vestenskov sogn. Et landstingsvidne af 1477 udsiger, at Næsby birk er ret kronens 
gods af arilde (æ. Ark. Reg. I. 118). 2;) Læsø, Vestenskov sogn. 

2fi) Skovby i Vestenskov sogn. 2°) Arninge sogn og by. 3") Holleby, Arninge sogn. 
3I) Rubjerggård. Tillitse sogn og 2 gårde af den forhenværende by. 

11* 
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6 ørers skyld. Tkorp1) \ bol, godt. Skipælund2) 2 bol og 2 ørers skyld. Wantæ-
woræ3) 6 bol, vurderede til 18 $. guld. Mæthælboloræ4) 3 fy guld. 

') Torpe, Avnede sogn. Erik Glipping overdrog sit gods her 1284 til Erik Plovpennings datter 

Jutta i mageskifte (Suhm X. 1021). Valdemar IV pantsatte til Benedikt Alefeldt 15 få korns 

afgift af sit gods her 1360 (æ. Ark. Reg. I. 111). 

'-) Skibelund lå i Gloslunde sogn (æ. Ark. Reg. I. 43), nævnes endnu 1774, men er ikke til 

mere (Pal.-Muller s. 206). 
3) Vandtore i Nysted landsogn, nu i Musse herred. 
4) Majbølle sogn og by, nu i Musse herred. Denne og foregående ere komne på urigtigt sted 

og synes at være tilsatte senere. 



Tiende Stykke. Femern. 

Dette er byernes navne på Femern (Ymbria). 
Wænækænthorp1) har 6 bol. Wollwe2) har 5 bol. Slawæsthorp3) 12 bol. 

Houenthorp4) bol. Hærthingstliorp5) bol. Elbærnesthorp6) 13^ bol. Tessi-
kænthorp7) 6 bol. Todænthorp8) 4 bol. Gjaldænstliorp9) 12 bol. Kubbænthorp10) 
11 bol. Petærsthorpn) 12 bol. Boyænthorp12) 6 bol. Marlefsthorp13) 4 bol. Hænric 
Særpingesthorp14) 8 bol. Todænthorp15) 12 bol. Markolfsthorp16) 8 bol. Nyæn-
thorp17) 12 bol. Præzniz18) 10 bol. Dauidthorp19) 60 »und«. Niclawsthorp20) 

') Wenkendorf, Petersdorf sogn. Må have navn efter den nedenfor nævnte Weneco, hvis broder 

var kongens hirdmand. 2) Wulfen, Landkirchen sogn. 
: !) Schlagsdorf, Petersdorf sogn, nævnes nedenfor blandt Slavernes byer og siges der at have 

14 »unci«. 4) Avendorf, Landkirchen sogn. Nedenfor siges kongen at have 6 »hove« her. 

•') Antages af Sarauw for Sartjendoif, Landkirchen sogn. B) Albertsdorf, Landkirchen sogn. 
7) Teschendorf, Landkirchen sogn. h) Todendorf, Bannesdorf sogn. 
9) Jellingsdorf, Landkirchen sogn. Nedenfor siges kongen her at eje 12 bol. 

1 °) Kopendorf, Petersdorf sogn, kaldes nedenfor villa Cubonis og regnes blandt Slavernes byer, 

men med 12 »unci«. 

") Petersdorf sogn og by. Har vist navn efter den nedenfor nævnte Petrus de Kalundborg, der 

havde ligeså mange bol som byen bestod af. 
1 a) Bøyendorf, Petersdorf sogn. 13) Westermarchelsdorf, Petersdorf sogn. 
14; Hinrichsdorf, Landkirchen sogn. Den må have navn efter den nedenfor nævnte Henrik Scær-

ping, der var kongens mand og havde 14 »hove« i len. Den kaldes nedenfor uilla Hinrici, 

og havde 8 unci, var der en af Slavernes byer. 
i r>) Er den det samme som det ovenfor nævnte Todænthorp, der havde 4 bol? Sarauw mener 

(neues Staatsbiirg. Mag. IV. 447—48), at der på sidste sted menes haker. 
1 fi) Østermarckelsdorf, Burg landsogn. 17) Niendorf, Burg landsogn. 
l a )  P r e e s e n ,  B a n n e s d o r f  s o g n .  
1 v) Vitzdorf, Burg landsogn. Det ses nedenfor, at kongen havde hele byen. Har vistnok navn 

efter den nedenfor nævnte hirdmand Tyge Davidsons fader. L '°) Clausdorf, Bannesdorf 

sogn. Blandt Slavernes byer nævnes nedenfor villa Nicholai, men med 14 »unci«. 



10 bol. Fathærstliorp*) 20 bol. Mummænthorp2) 8i bol. Mizænthorp3) 18 bol. 
Stobærtliorp4) 12 bol. Ziarnæstliorp5) 12 bol. Burg (Castrum6) tilhører der 9 bol og 
20 unci. Desuden har kongen 20 af 3 bryder. Summene på bolene er 2167). 

Dette er navnene på Slavernes byer: 

Lymækænthorp8) 20 unker. Darganthorp9) 10 unker. Godescalsthorp10) 
8 unker. Pudzæ11) 10 unker. Dænskæthorp12) 20 unker. Tæssemærthorp13) 
10 unker. Bondemærthorp14) 10 unker. Galentliorp15) 20 unker. Gammenthorp16) 
10 unker. Potgardæ17) yder årlig 24 fy penninge. 

Afgifterne af Femern begynde Mikkelsdag. Færgen yder årlig 46 fy pen
ninge. Afgift af boder [nemlig af købmænd der handle der på markedets tid] 
140 fy penninge. 68 bol er i landet, som yde afgift til kongen, og hvert bol yder 
2 fy £ penning, 3 /3 og 2 penninge. 

Så mange »hove« har vi i Femern: I Howænthorp18) 6 bol. I Blisækæn-
thorp19) 11, i Gældænthorp20) 12, i Puzniz21) 10, i Mizænthorp22) 18, i Dauid-
thorp23) 60 unker. 

Så mange hove indrømmede vi vore mænd her. Hr. Ove og hans broder har 
10 bol, Oddo og hans brødre 19, lir. Hiddes sønner 2, hr. Ducco 4, Herman af 

') Vedersdorf, Landkirchen sogn. 2) Mumniendorf, Landkirchen sogn. 
3) Meeschendorf, Burg landsogn. Det ses nedenfor, at kongen ejede hele byen. 
4) Staberdorf, Burg landsogn. Nævnes nedenfor blandt Slavernes byer, men med 18 »unci«. 
5) Sarensdorf, Burg landsogn. Nævnes nedenfor blandt Slavernes byer, men med 16 »unci«. 
e) Den senere købstad Burg. I Femerns ældste landret forekommer Burghæby for byen omkring 

burg og dette navn er vistnok det eneste, der tyder på dansk befolkning her. Formodenlig 

er Borg anlagt af Valdemar I og derfor har en kort tid dansk kolonisation holdt sig her. Også 

er Dånschendorf vidnesbyrd om dansk indvandring, men formodenlig er de danske snart 

sammensmeltede med tyskerne. 7) Summen er i virkeligheden 306. 
b) Lemkendorf, Landkirchen sogn. I den anden liste siges, at uilla Lymeconis har 16 haker. 
9) Kendes ikke. 

10) I den anden liste siges, at villa Gedescalci har unker. 
1 ') Puttsee, Petersdorf sogn. Nævnes også i den anden liste. 
12) Dånschendorf, Petersdorf sogn. 
13) Nævnes også i den anden liste med samme tal haker. 
1J) Bannesdorf sogn og by. Mon den er lig Blandemærsthorp i den anden liste, der har 12 hak er? 
,5) Galendorf, Burg landsogn. 16) Gamendorf, Landkirchen sogn. 
17) Putgarden, Bannesdorf sogn. 18) se foran. 19) Blischendorf, Landkirchen sogn. 

-°) se foran. 21) se foran. Er fejlskrift for Præzniz. 22) se foran. 23) se foran. 
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Bastliorp1) 8, Wenecos broder 4, Peder af Kalundborg2) 12, Henrik Scærping3) 
14 unker, Willike og Johannes 29, Tuke Davidson 2, Fredrik af Rauene 1 »houæ«. 
I biskoppens by er 30 haker4). 

Dette er Slavernes byer: I uilla Cristiani5) 10 haker. I uilla Lymeconis6) 16. 
Gol7) har 8. I uilla Gedescalci8) 1\. I Pudzæ9) 10. I uilla Cubonis10) 12. 
I Sclawæsthorp11) 14. I Ratæmærsthorp12) 18. I Thæssemærsthorp13) 10. I Utæs-
thorp14) 16. I Blandemærsthorp15) 12. I uilla Sullonis16) 8. I uilla Nicholai17) 14. 
I uilla Henrici18) 8. I Stubperthorp19) 18. I Zarnæsthorp20) 16. Summen af 
kongens indtægter af hele landet Femern er 84 % og 4 få korn. 

') Er det Bastrup i Uggeløse sogn i Sæland? 2) se indledningen 3) s. 163 anm. 14. 
4) 59 bol, 45 haker og 1 hov, hvilket vel skal lægges sammen og bliver 105. Ovenfor sagdes 

at kongens hove var 117. 5) Kendes ikke. e) se ovenfor. 
7) Gol må have ligget i den sydvestlige del af øen, hvor en fæled endnu hedder således (Hanssen 

s. 207). Nu byen Golt i Laudkirehen sogn. Men det er dog rimeligere at gøre den — Galendorf. 
s) se foran. 9) se foran. 10) se foran. 1 ') se foran. 12) måske = Dænskætorp. 

, :<) se foran. l4) måske = Gammenthorp. 15) se foran. '6) Sullsdorf, Petersdorf sogn. 
1 ') se foran. l8) se foran. 3 9) se foran. 2o) se foran. 



Ellefte Stykke. En Indtægtsliste. 

Jylland. Ribe 900^. penninge1). Manø2) 16 fy.  Malt herred 160 $.3). 
Kolding 280 $>4) .  Gaverslund 120 fy6).  Jel l ing syssel  110 $>6) .  Samsø 300 fy 
penninge7). Hamrum herred 30 fy8). Skanderup 60 fy9). Af lir. Vogns len 220 fy for 
fritagelse for leding10). Af Horsens11) og Arlius 80 |L for det samme11). Grenå 

(Grindhogh)12) 60 Randers 160 $-13)- Brofjerding 24 ^14). Rold 40 $.15). 
Lunde 24 ^1 6)-  Ålborg 170 fy og af  kværsæde 80 fy1 7)-

Fyn. Odense 167 fy18)- Salling herred 200 |L19). Fåborg 10 $.20). 

') Afgiften af Ribe er foran 960 $>', men da kongen 1234 havde købt den halve del af mønten (Hibe 

Oldemoder 5), må afgiften væve bleven større, så her formodenlig ved de 900 $' menes alle 

de faste indtægter, og ikke tolden. 

-) Manø hørte under Frøs herred og nævnes foran kun under øerne. 
: !) Foran 80$' rent sølv. 4) Foran 80$ rent sølv. ') Foran 140$' penninge. 
6) Foran samme afgift. 7) Foran opgives naturalindtægter af Samsø alene, der omtrent 

kan anslås til 3 nætters gæsteri. Her er afgiften beregnet i penge. 
s) Foran 16 $.' rent sølv. 9) Foran 30 $." rent solv. 

ln) Dette er af Viborg. Heraf ser man, at exactio også omfatte.de andet end sagefald. Foran er 

leding af Viborg opgivet til 120 $'. Er et c glemt der, så at der skulde stå ccxx? 
11) Af Horsens foran 60 $• penninge og af Århus 12 # for leding. 
12) underforstås s. 7 under Dyursø nørræ hæreth. i : i) Foran 45$* rent sølv. 14) Foran 8$.". 
15) 1 Rold havde kongen 26 $f guld, men afgiften opgives ikke s. 6. Lundø var 24$.* guld og gav 

10$." rent sølv, hvilken sum Skivegård på 40 $C guld, Hvam med 10$' guld også gav, Sminge 

med 60^ guld gav 15 $C rent sølv, men formodenlig menes med opgivelsen af $.' guld hel

det der lå til hovedgården, og bøndernes afgift er formodenlig regnet med i afgiften. 

Foran 10 $>" rent sølv. 
17) Foran er den almindelige afgift af Ålborg 24$ sølv og ligeså meget af leding, men herunder 

er Gjøl indbefattet, så summen er ikke så stor. 
1S) Foran nævnes ved Odense fogedafgift 30 # rent sølv og af selve byen 20 $>' rent sølv eller 

150 $>* penninge (hvilken sum må gælde begge afgifter). 
19) Foran 4 nætters gæsteri. 2o) Afgiften af Fåborg nævnes ikke foran. 
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Kalændæburgh 240 fy og for mynten 30 |LJ). Af Odense herred, Salling herred 
og Sunds herred 135 fy i plovpenninge2). 

Sæland. Af drostens len 60 f y .  Løve 60 penninge3). Ubby 60 f y  
penninge4). Skibby 40 $. penninge5). Slangerup 60 $>5). Søborg 200 $.5). Hel
singør 20 fy6). Lyngby 60 fy5). Af 5 herreders plove 320^ fy fradraget 1 pen
ning7). Af Roskilde mynt 80 fy penninge8). 

S k å n e .  H e l s i n g b o r g  2 0 0  fy og af samme by 30 fy i midsommersgæld9). 
Bjerge herred 200 fy penninge10). Af Lunds mynt penge for 300 sølv. Des
uden Møn for 1000 fy penge11). Af »Guthæsbohæreth« 300 ^12). 

') Her må være fejllæsning, sandsynligst for Svenborg, da Kjælteborg som en borg alene vel 

ikke kunde have mynt. Svenborg nævnes ikke foran, men i prinsesse Eleonoras brudegave

brev 1229 omtales Svenborg og møntretten i det sydlige Fyn (Nordalb. Studien I. 84—85). 

-) Plovpenge var en almindelig afgift, så det her opregnede er ikke alene kongens og kronens 

gods, men forskellige afgifter. 
3) Nævnes alene blandt konunglef. J) Ubby sogn og by, Ars herred. 
s) Nævnes alene blandt konunglef. 6) Helsingør købstad. 
7) Det er ikke muligt at udfinde, hvilke disse har været. s) Foran 900 $ sølv. 
, J) Foran ydes samme sum i midsommersgæld, medens den øvrige indtægt formodenlig er slået 

sammen med den af de omliggende sogne og herreder. 
I0) Foran 80 $ rent sølv og 100 svin efter den seneste opgørelse, efter den ældste 12 $ korn, 

70 $ penninge og 38 el. 39 $ sølv. 

") Paludan-Miiller formoder s. 198, at møn er en forkortelse for moneta. Foran opgives indtægten 

af mynten til 1200 $ rent sølv og 8 $ guld. Dog kunde man holde sig til hvad der står og 

forklare det ved: Desuden Møn (pantsat eller udlagt) for 1000$. Det er også muligt, at dette 

skal være den sidste post i stykket. 
12) Langebek formoder, at hermed menes Gønge herred, af hvilket foran ydedes 4 nætters gæsteri 

eller 50 $ sølv og 100 $ penge, 70 stykker kvæg og 7 $ honning. Han har også tildels 

ret heri, ti i Neerol. Lund. (SRD. III. 429) nævnes som særskilt distrikt »Gudesbo«, og de 

derunder hørende steder ligger nu i Vester Gønge herred. 



Tolfte Stykke. Estlands og Preussens provinser 

se indledningen. 

Trettende Stykke. Estlandslisten 

forbigås her, se indledningen. 



Fjortende Stykke. Plovtalslisten. 1. 

Indeholder en opgivelse af plovtallet i de sælandske herreder således: 

Strø 556, Lynge 541^, Ølstykke (Jnrlundhæret) 20H, Sokkelunds (Stufnisliæret) 
244^, Smørum 228, Lille 140, Tune 214,* Sømme 291^. Dette er tilsammen 
2417 plove. 

Flakkebjerg 615, Slagelse 366, Løve 366, Ars 411, Skipping 121, Ods 351, 
Tudse 243, Merløse 505. Dette er tilsammen 2978. 

Horns 249, Volborg 258, Ramsø 248, Bjæverskov 228, Stevns 307, 
Ringsted 450, Tybjerg 280, Alsted 225. Dette er tilsammen 2245. 

Hammer 285, Fakse 264, Bårse 330, Falster 430, Låland 881|. Til
sammen 2190. 

Møn har 239 plove. 



Fjortende Stykke. 2. 

(Den umiddelbart efter foregående følgende liste betegner formodenlig plovskatlen af køb

stæderne i det samme distrikt, hvis plovtal nævnes foran, nemlig Sæland, Møn, Låland og Falster. Dette 

viser de små tal, der ikke har noget tilsvarende i jordebogen, og medtagelsen af købsteder som Nestved 

og København, der ellers ikke stod i skatteforhold til kongen, da den første tilhørte Skovkloster og den 

sidste biskoppen med alle kongelige afgifter. At plovskatten også angik købstæder, ses af konge

brevene af 1234, 1237 og 1252. hvor der tales om denne afgift af købstæderne Varde og Lemvig 

(Ribe Oldemoder 5—7). 

Vordingborg 15! fy penninge.- Hedding 1 fy. Roskilde 80 fy. Slangerup 
2 fy. Helsingør 8 fy. Skibby1) 20 Stiftsbjergby2) 2^ fy. Holbæk 12 fy. 
Ringsted 9^ fy. Neswit3) 40 fy. Skelskør 13 fy. Slagelse 18 fy. Kalundborg 
33 fy. Kiopmanhafn4) 28 fy. Søborg 6 fy. Nacascogh 5 fy 2 ører5). Nykoping 

7 fy 16 fi6). Saxakopingh 4 $.7). Hoghakiøping 4^ |L8). lait 250 fy 2 ører9). 

') se foran s. 129. 2) se foran s. 130 3) Nestved købstad. 4) København. 
5) Nakskov købstad. 6) Nykøbing købstad på Falster. 7) Sakskøbing købstad på Låland 
s) Man skulde nærmest her tænke på en købstad på Låland eller Falster eller Møn, da de foregående 

tilhøre disse landskaber, men da listen iøvrigt er optegnet uden nogen stedlig følge, kunde der 

intet være i vejen for at søge dens plads i Sæland, hvor det eneste tilsvarende navn fandtes. 

2 krøniker, Esrom og Ry årbøgerne (SRD. I. 151. 224), omtale et øde sted Høkæbjerg, hvor fordum 

lå staden tløkækøping, der af kong Ro Hyttedes til Roskilde. De omtale rigtignok stedet som 

øde, men da de dog er endel år yngre end i denne liste, kunde stedet vel gærne have bestået 

1230—40. Det skal have ligget i Rorup sogn. Dog er det ikke rimeligt, at det er denne, se 

indledningen. s) urigtigt, da det er 290 $ 6 ører. 

Femtende Stykke. Broderlisten. 

(Denne opregning af personer, der er forenede ved fællesbenævnelsen »brødre«, og ordnede 

ind under Jyllands sysler samt under Fyn og Sæland, omtales nærmere i indledningen.) 



Oversigt over anmærkningerne. 

Texten s. 1 svarer til overs. s. 91. Texten s. 31 svarer til overs. s. 114. 
— s. 2 — — s. 92. — s. 32 — — s. 114-115. 

- - s. 3 — — s. 92- 93. — s. 33 — — s. 115-116. 

— s. 4 — — s. 93- 94. — s. 34 — — s. 116-117. 

- s. 5 — — s. 94- 95. — s. 35 — — s. 117. 

— s. 6 — — s. 95. — s. 36 — — s. 117-118. 

— s. 7 — — s. 95- 96. — s. 37 — — s. 118-119. 

— s. 8 — — s. 96- 97. — s. 38 — — s. 119. 

— s. 9 — — s. 97- 98. — s. 39 — — s. 119. 

— s. 10 — — s. 98. — s. 40 — — s. 119-120. 

— s. 11 - •  — s. 98-100. — s. 41 — — s. 120. 
— s. 12 — — s. 100-101. — s. 42 _ — s. 120. 

— s. 13 — - s. 101. — s. 43 — — s. 120 — 121. 

— s. 14 — — s. 101-102. — s. 44 — — s. 121-122. 

— s. 15 — — s. 102—103. — s. 45 — — s. 122-126. 

— s. 16 — — s. 103 -104. — s. 46 — — s. 126-129. 

— s. 17 — — s. 104-105. — s. 47 — — s. 129-132. 

— s. 18 — — s. 105-106. — s. 48 — — s. 132-133. 

— s. 19 — — s. 106. — s. 49 — — s. 134. 

— s. 20 — — s. 107. — s. 50 — — s. 135-137. 

— s. 22 — — s. 107—108. — s. 51 — — s. 137-139. 

— s. 23 — — s. 108-110. — s. 52 — — s. 139-140. 

— s. 24 — — s. 110. — s. 53 — - s. 140-141. 

— s. 25 — — s. 110. — s. 54 — — s. 142. 

— s. 26 — — s. 111. — s. 55 — — s. 143. 

— s. 27 — — s. 111. — s. 56 — — s. 144. 

— s. 28 — — s. 111-112. — s. 57 — — s. 145-146. 
— s. 29 — — s. 112. — s 58 — — s. 146-147. 

— s. 30 • — — s. 113-114. — s. 59 — — s. 148-150. 
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Texten s 60 svarer til overs. s. 150-151. Texten s. 71 svarer til overs s. 159. 

— s. 61 — — s. 151-152. — s. 73 — — s. 160-161. 

— s. 62 — — s. 152. — s. 74 _ — s. 161—162. 

— s. 63 — — s. 153. — s. 76 — _ s. 163-164. 

— s. 64 — . — s. 154. — s. 77 _ — s. 164 -165. 

— s. 65 — — s. 154- 155. — s. 79 — — s. 166-167. 

— s. 66 — — s. 155—156. — s. 80 __ — s. 167. 

— s. 67 — — s. 156. — s. 81 — — s. 168. 

— s. 68 — _ s. 156-157. — s. 82 — — s. 169. 

— s. 69 — — s. 157-158. — s. 83 — — s. 170. 

- s. 70 — — s. 158-159. — s. 84-88- — s. 170. 



Register til testen. 

Aaron 58. 

Abosysæl, -sysel 7, 84. 

Absalon i Sæland 88. 

Aby 46. 

Accæbol 27. 

Adam 61. 

Aflangxthorp 30, 71. 

Agatha, enke, 37. 

Aggi Autesun 28. 

Aghi, Aky, Aki. 

Aghi Biauer 85. 

Aki Biorn 71. 

Aky Botildsun 31. 

Aghi Dikænday 84. 

Aky Inguarsun 88. 

Aghi Rugh 65. 

Aghi Scak 69. 

Aghi (Sligsun Hwilæ) 85. 

Aghi (Thordsun) 86. 

Aky Thruutsun 71. 

Aghi Wind 84. 

Aghi i Vendsyssel 84. 

Aghi i Barvidsyssel 86. 

Aghi i Falster 65, 71. 

Aghælby 22. 

Agnslef fjerding 23. 

Agnwith 74. 

Agthorp 12. 

Akær 3. 

Akærnæs, 2 øer derved, 52. 

Akærsburgh 45. 

Akærøs 38, 50. 

Åland 52. 

Alaslef 36. 

Albohæreth 41. 

Aleburgh, Alburgh, 5, 45, 79. 

Aleme og Aleme ore 46. 

Alempos 81. 

Alexandsthorp 46. 

Alextathæhæreth, Alæstat-

hæreth 37, 82. 

Alfric Hidde 87. 

Alguthæos 60. 

Algutsthorp 68. 

Alkil Slæntæ 67. 

Alli i Fyn 87. 

Almarnæstikæ 59. 

Alminning 47, 48, 49. Byer 

dannede deraf 47, 48, 49. 

Alminnis wægh, alfar vej, 39. 

Almund 45. 

Almundæhæreth 11. 

Almundæsysæl, Almund-

sysel 11, 86. 

Airuth 57. 

Alrø 50. 

Alsæ, Alsia 26, 46. 

Alslef nørræ 64. 

Alslef syndræ 68. 

Alum 6. 

Aluræth 64. 

Aluyng 9. 

Aluærshaghæ 63. 

Alæstathæreth , se Alextathæ

hæreth. 

Amakæ 51. 

Ambrum 52. 

Andreas, Anders. 

Anders i Sæland 87. 

Andreas i Sæland 87. 

Andreas, styrismand i Hal

land, 55. 

Andworhscogh 47. 

Annona, korn , marca puri 

de — 12, alene 13, se Mark. 

Anoldus, se Arnoldus. 

Antiquitus appreciata 16 = an-

tiqua estimacio 22. 

Anund 50. 

Angxethorp 33, 47. 

Anxiothorp (Halland) 56. 

Anstath 12." 

Anzstathæreth 11. 

Arem 44. 

Arfshæreth, -hereth 33, 82. 

Arnfast Cristiarnsun 84-

Arngiald 15. 

Anoldus Enærsun 60. 

Arnold Swartær 61. 

Arning 74. 

Arnønghæreth, Arnunghæreth, 

28, 74. 

Arn-with 58. 
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Arslef 14. 

Arus 8, 45, 79. 

Aruælund 47. 

Arældshæreth 17. 

Aræstathhæreth 43, 57, 58, 59. 

Arø 50. 

As, super As, 48. 

Asaka 57. 

Asbohæreth nørræ 42. 

Asbohæreth syndræ 39. 

Ascer, Ascerus. 

Ascer Cristiarnsun 84. 

Ascer Fagher 85. 

Ascer Spitæ 86. 

Ascerus episcopus 85. 

Ascer i Jellingsyssel 85. 

Ascer i Himmersyssel 86. 

Ascer i Sæland 88. 

Ascer i Sæland 88. 

Ascrascogh 61. 

Asgud Ebbisun 84. 

Asgutsthorp 65, 71. 

Aska Smør 53. 

Askø 51. 

Aslogh 61. 

Asmund villicus 36. 

Asnæs 22. 

Aspærø 61-

Asthorp 31, 66. 

Astrad Ysi 87. 

Astrad i Istedsyssel 87. 

Asum 47. 

Asumhæreth 24. 

Asy 69. 

Attaworæ 58. 

Atting 2, 11 — octonarius 6, 

32, 44. 

Auti i Jellingsyssel 85. 

Babæthorp 30, 65. 

Bagthorp 15. 

Baramus 58. 

Barcia 66. 

Barna 59. 

Barnethorp, Barnæthorp 30, 65. 

Barnsbæc 59. 

Bars 50. 

Barsmark 14. 

Barwithsysæl, -sysel 12, 86. 

Baræhæreth 40. 

Basthorp 77. 

Baxis thrithyng 16. 

Beflum fiarthing 6. 

Bellingy 68. 

Beskæ 84. 

Biarghæreth, Bjerge herred i 

Jylland, 9. 

Biorn i Himmersyssel 86. 

Biorn i Istedsyssel 87. 

Biscopsthorp 57. 

(episcopi villa) 77. 

Biærghæreth, Bjerge herred i 

Skåne 42, 64. 

Biærnædal 59. 

Biørn Scatæ 68. 

Bjørne 50. 

Biørnæ sio 60. 

Biørnæthorp, Biornæthorp, 

31, 67. 

Blandemærsthorp 77. 

Blekyng, Blekyngh, 44, 48, 52. 

Blisækænthorp 77. 

Bo Byr 106. 

Bo Hosæ 30, 67, 68, 69. 

Bo Pætersun 68, 67, 70. 

Bo Ulfsun 67. 

Bo 65, 66. 

Bodethorp 71. 

Boghas 59. 

Boghbec 59. 

Boghsyo 59. 

Bokynghæreth 18. 

Bokæhæreth 22. 

Bokø 50. 

Bokø 51. 

Bokø 52. 

Bondemærthorp 76. 

Bool 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 73, 74. Jfr. mansus. 

Borslund 32. 

Bosebol 28. 

Bosæthorp 30, 65. 

Bosø kloster 51. 

Bothekiarri 60. 

Bothæstath 39. 

Botild, frue, 28. 

Botn 59. 

Botoftebool 27. 

Boui lngysun 39. 

Bouæscogh 46. 

Boyænthorp 76. 

Bramsby 27. 

Bramsthorp 73. 

Bramthorp 12. 

Bramthorp i Haderslev her

red 12. 

Brandæslef 74. 

Brething 32. 

Brethæbøl 16. 

Brethæstath 17. 

Brikæthorp 73-

Bro 24. 

Bro fiarthing 7, 63. 

Broby 63. 

Brothæ 47. 

Brothærthorp 10. 

Brothærthorp 71. 

Brunby 47. 

Brunnum 3. 

Brunznæs 26, 46. 

Brunætoftæ 30, 71. 

Brusethorp 29. 

Brutæ 41. 

Brytisæby 74. 

Brytyenes 45. 

Brænningv, Bræcningy maklæ, 
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Brænningy, Brækningy, 30, 

31, 65, 66 (?), 67 (?). 

Brænningy litlæ 65. 

Bræcnnæs 47. 

Brænde 54. 

Brænnæstallær 46. 

Brænnæø 61. 

Bulizlauus 44. 

Burgar Regnildsnn 61. 

(Bnrgli) Gastrum 76. 

Burghund 51. 

Burghus 36. 

Burghushereth, Burghøshæreth 

36, 82. 

Burghændæholm, Burghænde-

holm, Burghændholm 45, 

47, 49. 

Burghær 44 

Burlunhærcth 1. 

Byargh 63. 

liyauærscoghæreth, Biafræscog-

hcreth 35, 82. 

Byllyng i Istedsyssel 87. 

Byltringhæreth 18. 

Bylænghærcth 4. 

Byoghlingæ 39. 

Byrdingo kloster 51. 

Byrkholm 50. 

Byrkingy 45. 

Byrø 59. 

Byscopstoft 16. 

Bysæthorp 69. 

Byærghæreth (Fyn) 24. 

Byæsvo 59. 

Byørnsthorp 64. 

Byørnø 51 

Bæcky 11. 

Bølæ 16 

Bønder i Halland 55, 56, 57, 58. 

Calfø 52. 

Galæthorp 63. 

Candelas, qui distribuunt, 54. 

Castrum, se Burgh. 

Cellarium 53. 

Census 46. 

Ciuængehusæ 20. 

Clintyngy 46. 

CIyppæløflur,reth 14. 

Glæmænd Sur 64. 

Cnytæsbø] 73. 

Cnæby 44. 

Coloni 14, 56. 57, 58, 62. 

Colthorp fyarthing 23. 

Colzebøle 28. 

Cost 51. 

Crembøl 20. 

Cristiani uilla 77-

Cristiarn (Aghisun) 84. 

Cristiarn Mask 30. 

Cristiarn (Thordsun) 86. 

Cristiærnstliorp 7. 

Cristoi'orns, kong Knuds 

broder, 84. 

Cristoforus I 60, 63. 

Culby 63. 

Culonis uilla 77. 

Cumled 13. 

Curlandia 81. 

Cyning, cuning, 50, 52. 

Dådyr 50. 51. 

Dagthorp 34. 

Dalby 66. 

Dan 55. 

Danabæc 59. 

Danaekc 59. 

Danasyo 59. 

Danæwyrki, Danwirky, Dan-

wyrky, 15, 17, 19. 

Dapifer maior 53. 

Dapifer minor 53. 

Dapræhæreth 39. 

Dargænthorp 76 

Dauidthorp 76, 77. 

Dauit i Barvidsyssel 86. 

Debitum regis 15. 

Dige 41. 

Dighræhouæth 36. 

Dighærnæs 22. 

Diskæswenæ 54. 

Dolruth 16. 

Dompnæthorp 67. 

Draghby 7. 

Ducco, hr, »homo regis«, 77. 

Dukkætliorp 65. 

Dukæswenæ 54. 

Dunsø 61. 

Dydræliolm 53. 

Dyupsø 51. 

Dyupædal 59. 

Dyursø 7. 

Dyurædal 59. 

Dænskæthorp 76. 

Ebbi (Gyursun) 86. 

Ebbi i Jellingsyssel 85. 

Ebbi i Barvidsyssel 86. 

Ebbi i Sæland 87. 

Ebbi i Sæland 88. 

Edomsliæreth 19. 

Edwinæthorp 46. 

Efsyo 59. 

Efyu os 59-

Eghælsbøl 59. 

Eglef 31. 

Ekholm 52. 2 øer. 

Eki 67. Iigy 69. 

Eklef 30. 

Eknæs 64. 

Eknæsbwrgh 30. 

Eksio os 59. 

Ekund 50. 

Ekæbiargh 68. 

Ekø 52. 

Eko 52. 

12 
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Elbærnesthorp 76. 

Elef Gyursun 86. 

Glemosinarius, kongens, 54. 

Elkenør 69. 

Ellænisysæl, Ellemsysel, 13, 87. 

Enge 29. 

Engæbyærgh 4. 

Enstath 14. 

Ensyo kalf 59. 

Enwalda fors 60. 

Episcopi villa 77. 

Eric, kong Knuds broder, 84. 

Ericus Swensun 60, 61. 

Eric Tubæsun 68. 

Ermelandia 81. 

Esbiorn, Esbern, Esbærn. 

Esbern Hacunsun 86. 

Esbern Inguarsun 88. 

Esbern Wæsæsun 70. 

Esbern i Jellingsyssel 85. 

Esbern i Fyn 87. 

Esbærn i Falster 69, 70. 

Esbiorn Dræg 30. 

Esgy, Esgi, Esge. 

Esgy Hee 86. 

Esge i Harsyssel 84 

Esgi i Harsyssel 84. 

Esgy i Himmersyssel 86. 

Esgistliorp, Eskistliorp 30, 71. 

Eskillus, Eskil. 

Eskil Solæ 84. 

Eskillus 57. 

Estath mølle 10. 

Esæl 50. 

Eydærstath 17. 

Exactio 6, 8, 11, 13, 14, 24, 

41, 63. 

Expensa 5. 

Faarø 36. 

Falstria 29, 30, 46, 64, 82. 

Fanø 52. 

Farnæs 46, 65. 

Farthusæ 48, 56. 

Farthusæhæreth, Færthusæ-

liæreth 43, 56, 58, 59 

Far« 53. 

Fathærsthorp 76. 

Faxæhæretb, Faxahereth 36, 82. 

Felleas 59. 

Fellefors 60. 

Feonia, Fionia 22, 31, 46, \ 

63, 87. 

Fiarthing, fyarlhing, fjerding af I 

et herred, 6, 7, 23. 

Fiarthing, fiarthring 5, 6 = qua-

drans 6. 

Fisk til kongen 8, 53, 55. 

Fiskeri 29, 48, 57, 58. 

Fiskæbæc 70. 

Fith 36. 

Fitiunk 60. 

Fiæræ, Fyæræ 44, 55, 59, 60. 

Flackebyærghæreth, Flacca-

biarhereth 32, 82. 

Flede 20. 

Flette 20. 

Flic, Flyc 69. 

Flobæc 59. 

Flyntinge 73. 

Flæskiumhæreth 5. 

Flø 3. 

Foburgh 22, 63. 

Folklef i Istedsysseb.87. 

Forban 13. 

Fornælef 32-

Fornæs 16. 

Forssyo 60. 

Fothær honning 8, 10, 13, 53 
= 5 ^ 53. 

Fothærhus 54. 

Framlefhæreth 8. 

Fratres milicie 81. 

Fraxing 10. 

Frelle i Istedsyssel 87. 

Frisia 46. 

Fristath 12. 

Frithekalf 60. 

Frælliswich, Frællæs\vich27,28. 

Frændi Æsgisun 66, 67, 68V, 70? 

Fræslæt 17. 

Fræthi i Istedsyssel 87. 

Freshæreth 12. 

Frøthorp 23. 

Fughælshæreth, Fuglæhæreth 

28, 73. 

Fughælsnæs 16. 

Fughæhvich 16. 

Fugthæsas 59. 

Fulcarslef 66. 

Fuldubogha 60. 

Fullonis uilla 77. 

Fulæthorp 30. 

Fusing 6. 

Fuur 50. 

Fyallanshæreth 3. 

Fyghthi 59. 

Fvmø 38- Phymø 51. 

Fyunnæs 22. 

Fyærum 58. 

Fænø 46, 50. 

Fænø calf 52. 

Færge (transitus maris) 15, 36 

= feriee 77. 

Færshæreth 39. 

Færthusahæreth = Farthusæ

hæreth. 

Fæø 38, 51. 

Føør 18, 52. 

Får 8, 53, 55, 56. 

Gaghnæ rør 59. 

Galdænsthorp, Gældænthorp 

76, 77. 
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Galenthorp 76. 

Galindo 81. 

Gal man 66. 

Galtænhæreth 7. 

Gammenthorp 76. 

Gapno 51. 

Garcætegiald 15. 

Gardæflyt '20. 

Garstanga1., Garslangh 39, 48. 

Gatli 50. 

Gauærslund 11, 63. 

Gedescalci uilla, se Godescals-

tliorp. 

Gerlef i Jellingsysscl H5. 

Getinghæreth 4. 

Getæsby 29, 70. 

Giol 5. 

Gislnmhæreth 5. 

Giærnæhæreth 8. 

Giæthninghæreth 19. 

Glænø 50. 

Gnemær 66, 67, 68, 69, 70, 71. 

Gnemev Pæterson 71. 

Gnipa 59. 

Godefrid greve 28. 

Godescalsthorp, uilla Gede

scalci 76, 77. 

Gogætliorp 68. 

Gol 77. 

Gorm 66. 

Grafusin 6. 

Graam 13. 

Gramæhæreth 13. 

Grimetunæ, Grymætun 48, 56. 

Grimulf i Grimulvstrup 64. 

Grimulf i Eki os Hyldæsthorp 

67, 69. 

Grimulfsthorp 64. 

Grindhøgh 63. 

Gripscogh 46. 

Grouæ 16-

Grumby 16. 

Grytæthorp 32. 

Grønæbæc 10. 

Grøthæbol 16. 

Gudmundus 61. 

Gudphast 56. 

Guluæ 44. 

Gummi i .lællingsyssel 85. 

Gummi i Fyn 87. 

Gummi i Sæland 88. 

Gummi i Sæland 88. 

Gundbiør 60. 

Gnndrizlef litle 65. 

Gundrizlef, Gundrøzlef maklæ 

30, 65. 

Gunnildethorp 68. 

Guthumhæreth 23. 

Guthæsbohæretb 64. 

Gylling 9. 

Gyol 50. 

Gyrd i Jellingsyssel 86. 

Gysæl 23. 

Gythinghæreth 42. 

Gyælting, Geltyng 15—16, 45. 

Gyyllæ 47. 

Gyø 51. 

Gæræhæreth 42. 

Gæs 8, 53, 55, 56. 

Gæsteri 2, 9, 17, 19, 22, 23, 

33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 

53. Sommergæsten 17. Vin

tergæsten 17, 53. 

Gæstænacka 52. 

Gøti i Jellingsyssel 85. 

Gøtulfruth 61. 

Gøzscogh 41. 

Haddæthorp 68. 

Hafnæ 4, 6, 9, 23, 55, 56, 57, 58. 

Haghælbiarghæreth 8. 

Hacun, Hacon, Hakon, Hakun, 

Haquinus. 

Hacun (Ebbisun) 84. 

Hacun (Glug) 88. 

Hacun Hacunsun 86. 

Haquinus Palnesun 63. 

Hacon Prind 4. 

Hacon, Hakon Uplændning 30. 

Hakun i Jellingsyssel 85. 

Hakonis thrithyng 16. 

Hakæbølæ 27. 

Hakæstath, Hakæstathæ 34, 47. 

Haldan 57. 

Haldan Munk 87. 

Haldstath, Halstath 46, 74. 

Half provst 85. 

Hallandia, Halland 43, 48, 55. 

Hallæhæreth, Hallahæreth i Ob-

syssel 7, i Ommersyssel 7. 

Hallæstathæ 44. 

Halmstathæ, Halmslath 48, 57. 

Halmstathæreth 43, 57, 58, 60. 

Halmø 52. 

Hals 33, 47. 

Hals 46. 

Halsæby 32, 47. 

Halsø 51. 

Halæby 74. 

Hamarshæreth , Ilamærshereth 

36, 82. 

Hambrumhæreth, Hamrum-

hæreth 4, 63. 

Hanstath 9. 

Hanæhæreth 2. 

Hanæwith 45. 

Haquinus, se Hacun. 

Haraldstath 37, 47-

Harasten 60. 

Harer 50, 51, 52. 

Hargæhæreth 3. 

Harriæn 81. 

Harpælund 74. 

Harpælyung 57. 

Harthakærshæreth 40. 

12* 
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Harthwet 12. 

Harthæsysel, Harthesysæl 4, 84 

Harzhæreth 9. 

Ilaræslef '24. 

Hasinghæreth 2. 

Haslø 51. 

Hasløghæreth 8. 

Hasseris 5. 

Hastæn 65. 

Halhærslefhærcth 12. 

Hattastath 17. 

Hattynghæreth 9. 

lledding, Hæddyng 47, So. 

Heem 20. 

Heingæhæreth 4. 

Hælf i Jellingsysscl 85. 

Helli Fos 61. 

Hellyunihæreth 6. 

Hælsingburgh , Hælsyn^burgh 

48, 80. 

Hælsingør, Helsingher 79, 83. 

Hemming (Glug) 88. 

Hemming Inguarsun 88. 

Hænrich Bouithsun, Botwith-

sun 30, 65. 

Ilenricus Scærping 117. 

Henric i Himmersyssel 86. 

llenric i Himmersyssel 86. 

Henrich 65. 

Henøflæ, se Hænøflæ. 

Herlefhærcth 7. 

Hermannus biskop 81. 

Hermannus abbed i Hærse-

ueld 20. 

Hermannus de Bastliorpe 77. 

Hertugdømmet 45, 46. 

Heste, utæmmede. 29, se Hors. 

Hethc-by 45, jfr. Slæswich. 

Hethænslathæhæret 6-

Hezislef 69. 

Hialmæslefhærctb 8. 

Hiannæhæreth 4. 

Hiarnø 50. 

Hidde 87. 

Hiddonis filii, homines regis 77. 

flildeslefhæreth 2. 

Hildæsbæc 60. 

Himbersvsel 5, 86. 

Hjorte 50, 51. 

Hiortholm (to) 52. 

Hiortsand 52. 

Iliortsbiargh 57. 

Iliortø 50. 

Hithningy 32. 

Hitningthwet 27. 

Hizhæretb 9. 

Hiælm 52. 

Ho skov 28, 49. 

Hoghakiøping 83. 

lloghæslel' 3. 

Hogni i Obsyssel 85. 

Holk 59. 

Holm 13. 

Holm 19, 52. 

llolmstene 60. 

Holmwith de Maro lir. 62. 

Holte 8. 

Holæbæc 31. 

Ilolebec 37, 83. 

Holæbæc 41. 

Homo regis 77. 

Honning i afgift 4, 8, lu. 13, 

4'2, 53, 55, 56. 

Horbærlef 66. 

Horn 22. 

Hornshæreth 1. 

Hornsliæreth 10. 

Hornshæreth, -hereth 37, H2. 

Hornswith 47. 

Hornumhæreth 5. 

Hornæbiærgb 59. 

Hornøgbæreth 5. 

Hors '29, 50, 51. 

Horselundhæreth 28. 

Horsnæs 9, 79. 

Horsthorphouæth 14. 

Horsæbyhæretb 18 

Horsælund 74. 

Horæbv 67. 

Horæhæreth 9. 

Houæ 17, 20, 117. 

Huby, Hughby 44. 48. 

Hulmgyærtboip 58. 

Humlæthwet 27. 

Hunbiærgliæretb 2. 

Hunsbiargh <>0. 

Hunsbyta'l 20. 

Hunskyle 59. 

Hurukunth 58. 

Husbyhæretli 15. 

Huse at opføre 33. 

Hwalsbyargh 44. 

Hwammæ 4. 

Hwet 1. 

Ihvitynglia'retli 13 

Hwolæ 8. 

Hwælæ maior 52. 

Ihvælæ minor 52-

Hwæthæn 45, IS, 51. 

Hvarthorp 12. 

Hylbv 32. 

Hyldæslef, Hvldeslcf 2, 45. 

Hyldæsthorp (59. 

Hyulby 23. 

Hæddyng, se Hedding. 

Hæf i Istedsyssel 87. 

Ilæfræ 19, 52. 

Hæghnætbscogh 46. 

Hæghærls 12. 

Hægnæzbolm 24, 25, 4(>. 

Hælghi 28. 

Hælghæas 59. 

Hælgbæholm 52. 

Hælghæland 52 

Ilælgbemark 28. 

Hælghænæs, Ihrlghænes S, 45. 
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llælghænæs 25. 

Hælghætoft 28. 

Hælsholmæ 50. 

Hæisyngburgli, kapel, 39. 

Ilæluing 74. 

Hæmblæbyargh mosæ 40. 

llænoflæ, Henøflæ 43, 56, 58, 5!). 

Hærmæstath 23. 

Hærnburghæreth 3. 

Hærseueld kloster 20. 

Hærslef 11. 

Hærthingsthorp 76. 

llæruæstathæreth 41. 

Hæslæ 14. 

llæslæ mølle 4. 

Hæslæakær 25. 

Hæstasknap 59. 

Ilocsyo os 59. 

Hoghum 4. 

Iløghæsyo 59. 

Hogsio lithi 60. 

Iløgsio rør 60. 

Hoky 29. 

Hokær 61. 

Hokis wasæ 41. 

Holduin 4. 

Høns 8, 23, 53, 55, 56. 

Hørswith 48. 

lløslsyo 59. 

llosto 59. 

Høtbær 45. 

llothærsbæretb 14 

Høxhæreth 4:i, 58, 60. 

Høxmarc (2 gange) 74. 

Id lingstborp 68. 

Ifiø 51. 

Ibolm 52. 

lhoringy 45. 

lim 51. 
lnibræ, Ymbræ, Ymbria 38, 

49, 76. 

Immæthorp 13. 

Incolatus 56. vnlgaris 5S. 

lngifte men 3'6. 

Ingilbertus 28. 

Ingilstathæreth 41. 

Ingimar Bosun i Falster 71. 

Ingymar i Harsyssel 84. 

Ingwars arvinger i Falster 71. 

Inguar i Ty 84. 

Ingæstopht 73. 

Istath 44. 

Istathesysæl, Istadsysel 15, 87. 

Ithænø 51. 

Iuuær, Ywarus, Iwarus, Iwar. 

luuær Hasæ 86. 

luær Naghelhoueth 86. 

Iwar i Ty 84. 

luær i Barvidsyssel 86. 

Jacop, Jacobus. 

Jacop Ble 87. 

Jacobus diaconus 60. 

Jacob Eest 30. 

Jacop Lothen 86. 

Jacop i Jellingsysscl 86. 

Jalinge 45. 

J al lær 10. 

Jalynghæreth 11. 

Jalyngsysæl 11, 63, 86 

Jard ( Wind) 87. 

Jardæ, Jarde 20. 

Jarlslefhæretb 1. 

Jarlsæ 13. 

Jailæzstathæretb 41. 

Jarnwith 45. 

Jerwia 81. 

Johannes Swensnn 43. 

Johannes Styrismand i Hal-

land 57. 

i Johannes i Falster 61. 

I Johannes 65. 

Johannes »homo regis« 77. 

Jones, Joon, Jon. 

Joon, abbed i Øwit, 39. 

Jones camerarius 85. 

Jon provst i Istedsyssel 87. 

Jones (Gyursun) 86. 

Jonæs Olel'sun 67. 

Jon i Vendsyssel 84. 

Jones, biskop Tues broder, 84. 

Jones i Haisyssel 84. 

Jones i Jellingsyssel 86. 

Jones i Løversyssel 86. 

Jon i Fyn 87. 

Jones i Sæland 87. 

Jones i Sæiand 88. 

Jordstyngsbiargh 63. 

Joseph, Josæph 65, 67, 68, 71. 

Jucia 45, 63. 

Junxhouæth 36. 

Jurlundhæreth 35, 82. 

Jurløs 63. 

Kaarlsthorp 36. 

Kaldyng 11, 63. 

Kalf 59. 

Kalundæburgh (Kalændæburgh), 

Kalendeburgh 33. 63, 77, 

(79), 83. 

Kamp 18, 45. 

Kapel, kongens, 53. 

Kararyth 58. 

Karl, Kaarl. 

Kaarl Swænkæ 61. 

Karl i Jellingsyssel 85. 

Karl i Sæland 88. 

Karlsworæ 63. 

Karlæbothæ 46. 

Karlæ by 31, 67. 

Karæbæc 32, 47. 

Ketil, Kietil, Ketyl, Kiælil. 

Kiætil Gamæl 66, 67, 68, 71. 
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Kietil Gyuræthsun 30. 

Kietil Masun 67. 

Ketil de Ubbæhalt 61. 

Ketyl i Istedsyssel 87. 

Kietil Sluil'e 68, 60, 70. 

Kietil 69. 

Ketildor Lippæ 60. 

Ketyngy 46. 

Ketælscogh 65. 

Kietilsthorp 66. 

Kiligunde 81. 

Kiopmanhafn 83. 

Kitheholm 52. 

Klockæbyargh 59. 

Klyppælef 45. 

Klyuær 59. 

Klæuæras 59. 

Knut, Kanutus. 

Kanutus rex 84. 

Kanutus dux 44. 

Kanutus dux de Nonvegia 61. 

Knut Gnubbe 87. 

Knut (Stighsun) 69, 85. 

Knut Touæsun 67, 68. 

Knut i Jellingsyssel 85. 

Knut i Jellingsyssel 85. 

Knut i Istedsyssel 87. 

Knutsby 36. 

Kobiærgh 25. 

Kommen 53. 

Kopærstath 12. 

Krybæthorp 68. 

Kubbænthorp 76. 

Kununglef, kunnunglef, kunæg-

lef 26, 33, 39, 40, 45-49 

= terra que attinet regno 28. 

Kunungæwath 59. 

Kvæg 42. 

Kyarby 25. 

Kyppingi 64. 

Kyrkebol 27. 

Kyrkyby, Kyrkeby nørræ 46, 64. 

Kyrkyby somlræ — Kyrkeby 

46, 67. 

Kyrstrop 12. 

Kysæthorp 64. 

Kyæltæburgh, Kyælleburgh 

22, 25. 

Kyærræhærelh l. 

Kyærræliæretfi 14. 

Kællesyo 59. 

Kæpælef 74. 

Køcæliz 68. 

Kokken, kongens, 54. 

Laghi (Palnesun Hwitae) 81. 

Laghæ å 43. 

Laghæholm, Lagheholm 49, 58. 

Laks 10, 43, 48, 58. 

Laland, Lalandia 28, 46, 73, 82. 

Lalf af Alaslef 36. 

Lam 4. 

Lambø 53. 

Lammato 81. 

Landæmærkæ 59. 

Lang 51. 

Lang maiQr 51. 

Lang (minor) 52. 

Langwath 2. 

Langæland, Langeland, Lang

land 27, 32, 49. 

Lanlania 81. 

Laurencius Thorbernsun 60. 

Laurens i Sæland 87. 

Lauræns i Falster 69. 

Lecky 14. 

Leding 3, 6, 7, 8, 9, 13, 40, 

41, 58, 63. 

Lefsthorp 36. 

Lekebole 28. 

Lindholm 52. 

Lyndholm 52. 

Lindholm (2), 53. 

Linløsæ 27. 

Linnelef 64. 

Lipz flod 81. 

Lithær Thorlakssun 61. 

Lithæsbiarghæreth 7. 

Litlæhæreth, Lidlæheret 35, 82 

Litlæo 52. 

Liltonia 81. 

Liungæhals 27. 

Locthorphæreth 14. 

Lol'ræthsysæl , Louuorthsysæl 

9, 86. 

Lognø, Lognhø 3, 50, 63. 

Lumsås 47. 

Lumstliorp 68. 

Lund, Lund købstad i Skåne, 

47, mønt 40, 80, kanni

ker 40. 

Lundby 30. 

Lundæbiarghærelh 17, 19. 

Lundæhæreth 24. 

Lusn 44, 48. 

Luzthorp 67. 

Lydbrict Lænzin 30. 

Lygh 50. 

Lymækænthorp, uilla Lyme-

conis 76, 77. 

Lyndescogh 32. 

Lyndholm, se Lindholm. 

Lystær 44, 48. 

Lyugnæshæreth 40. 

Lyungby 24. 

Lyungby 32. 

Lyungby 46, 80. 

Lyungby fiarthing 6. 

Lyungsyodam 41. 

Lyungæhæreth nørræ 6. 

Lyungæhæreth syndræ 6. 

Lyunghæreth, Lungahereth 

(Sæland) 35, 82. 

Lyusgardhæreth 10. 

Lyuthgudhæreth 39. 
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Lyuthø 51. 

Læ 20. 

Læs hø 34. 

Læsø £0. 

Lætæs 74 

Løchæthwct 34. 

Løghæ 47, 79. 

Løghæhæreth 13. 

Løghæhæreth, Logahcret 33, 

79, 82. 

Lønæburgh 10 

Ma gnus (Hacunsun) 86. 

Magnus af Ølby 33. 

Magnus 56. 

Makleby 27. 

Maklæø 52. 

Malti Stuf 86. 

Mannæø, Mannø 52, 63. 

Mansio 30, 31, 55, 56, 57, 58. 

Mansus, jfr. bool, 5, 6, 20, 32, 

33, 76, 77. 

Marbæc, Marbæch 29, 31, 70. 

Mark Sølv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 

14, 15, 17, 20, 22, 26, 29, 

30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 80. 

Marca puri 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 22, 24, 33, 35, 

39, 40, 42. 

— in minori pondere 32. 

— in maiori pondere 32, 33, 

35, 36, 37. 

Mark penninge 1, 2, 3, 5, 6, 9. 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 

• 24, 33, 38, 39, 40, 42, 56, 

57, 58, 76, 77, 79, 80, 83. 

lybsk 38. 

marca annone 2, 4, 11, 15, 26, 

33, 42, 55, 70, 77. i sæd 34. 

marca frumenti 15, 55, 56. 

marca siliginis 1, 4, 14, 53. 

— tritici 8, 26, 30, 38, 53, 70. 

— ordei 8, 26, 53, 56, 57. 

— auene 11, 12, 14, 15, 16, 

53, 55, 56, 57. 

— brasei 8, 53, 55, 56. 

— mellis 42, 55, 56. 

— myrti 53. 

Mark (alene) 1, 2, 7, 8, 10, 12, 

13, 14, 18, 24, 32, 33, 34, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 53, 

55, 56, 58, 79, 80, 83 (= 

sølv 36), ved gæsteri menes 

sølv, se Gøngeherred. 

— sølv sager 58. 

marca auri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 

33, 39, 74 in terra 63, Penge? 

37, 40. 

marca argenti 5. 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 27, 28. 

marca (terre) 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71. 

marca ad valorem 30, 31. 

marca in censu 32, 33. 

Marcus 68. 

Markolfsthorp 76. 

Marlefsthorp 76. 

Marscalcus 53, submarscal-

cus 53. 

Marth, mår. 50, 51. 

Martheme 46. 

Marthækiældæ 60. 

Marthæsyo 60. 

Martin i Falster 71. 

Marø 62. 

Masnæth 36, 51. 

Masnæth calf 53. 

Mathes Garnel 87. 

| Melsword 20. 

Mes sild 8, 53. 

Mesyng 46. 

Methæløsæ 66. 

Metreta mellis 4. 

Metæs 20. 

Meynard i Istedsyssel 87. 

Miethælnæs 59. 

M i t s u m ær s g i a 1 d, m i t s u m m æ r s -

gvald, mvtsummærsgyald 39, 

40, 80. 

Mizænlhorp 76, 77. 

Miæthælosæ 31. 

Moddæbol 13. 

Moltæhæreth 10, 79. 

Moneta 6, 9, 13, 15, 35, 40, 

79, 80. 

Monetarius 13. 

Morknæsby 31, 66. 

Morsø 3, 50. 

Mossæhæreth 29, 73. 

Mulløgh 59. 

Mulnæs 8 

Mummænthorp 76. 

Munkæbothæ, Munkæboth24,25. 

Myærløshæreth, Miarlosæhæreth 

37, 82. 

Myglæbæc 59. 

Mynnæsby 16. 

Myodkiældæ 59-

Miodyrtædal 59. 

Myolbæc 59. 

Myolsyo 59. 

Myrtus 53. 

Mældø 52. 

Mærn 36. 

Mæthlæsthæreth i Bleking 41. 

Mæthælboløræ 74 

Mæthælfar, Mæthlæfar 22, 46. 

Mæthælsholmhæreth 6. 

i Møge 81. 

Møller, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 

15, 27, 33, 56, 58. 
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Møn, Møøn 23, 88, 80. 

Mørum 48. 

Nacascogh 83. 

Nadrauia 81. 

Nafni i Jellingsyssel 87. 

Nauigium 4 (2 gange), 10, 56, 

57 = nauis 57, 58, skibe 9, 

29, 55, 57, 58. 

Nesby 32, 74. 

Nesium 4. 

Neswit 83. 

Nicholaus, Nigles. Nicles. 

Nicholaus, domicellus 32. 

Nicholaus, biskop og kansler,85. 

Nicolaus, biskop i Viborg, 86. 

Nigles (Aghisun) 84. 

Niclæs Alæxandersun 71. 

Nigles (Ble) 87. 

Nigles (Cristiarnsun) 84. 

Nigles (Hacunsun) 86. 

Nicles Giera 67. 

Nigles (Høc) 86. 

Nigles Net, 85. 

Nicholaus Rinksun 27. 

Nicholaus Slæt 4. 

PSigles Stigsun 85 

Nicles (Stigsun Hwitæ) 85. 

Nicles Thorkilsun 84. 

Nicholaus Ulfsyn 25. 

Nigles Wind 87. 

Nigles i Ommersyssel 84. 

Nigles i Jellingsyssel 85. 

Nigles i Jellingsyssel 85. 

Nigles i Jellingsyssel 85. 

Nigles i Himmersyssel 86. 

Nigles i Istedsyssel 87. 

Nigles i Sæland 87. 

Nigles i Sæland 88. 

Niclawsthorp , villa Nicholai 

76, 77. 

Niløsvvoræ 63. 

Ninggehæreth 8. 

Niærdholm 51. 

Norumegunde 81. 

Noruegie rex 60. 

Nosby 47. 

Notangia 81. 

Nutæfellæ 16. 

Nyburgh 23, 24. 

Nybøl 12. 

Nybolæ 30. 

Nybølæ 74. 

Nvhæreth 15. 

Nykoping 83. 

Nym 45. 

Nymhæreth 9. 

Nyorth 51. 

Nyænthorp 76. 

Næs 2. 

Nørgæhæreth 3. 

Nørræhæreth på Mors 3. 

Nørrægøshæreth 17. 

Nørræhæreth på Als 26. 

Nørræhæreth på Langeland 27. 

Nørræhæreth på Falster 29, 30. 

Nørræhæreth på Låland 74. 

Nørræhæreth i Dyursø 7. 

Nørræworæ 27. 

Occa 87. 

Oddo »homo regis« 77. 

Odthorp 63. 

Odzhæreth, -hereth 34, 82. 

Ofhogslorp 5. 

Okser 8, 53, 55, 56, 58. 

Olafsthorp 73: 

Olæfsthorp 65. 

Olef, Olauus. 

Olef Glug 88. 

Olef Inguorsun 88. 

Olef Pribe 86. 

Olavvs 27. 

Olawus 27. 

Olef i Jellingsyssel 86. 

Olef i Istedsyssel 87. 

Olef i Falster 67. 

Olef, magister, 70. 

Omerus episcopus 84. 

Omungærsysæl 6, 84. 

Omæ 38, 50. 

Oosten i Himmersyssel 86. 

Op nor 14. 

Ora puri 12. 

ora argenti 33, 53, 54, 55. 

ora annone 4, 33, 34. 

ora auene 12, 23. 

ora denariorum 23, 53. 

ora alene 83. 

ora argenti (jord?) 27, 28. 

ora in censu 30, 31, 32, 64 

census ore 73, 74 = ora 

(terre) 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71. 

Ormslef 32. 

Ormsthorp 31, 71. 

Ormæ 59. 

Ornummæ 34. 

Ornæhiargh 36. 

Oræ 48. 

— ora-, ore 46, 47. 

Oru'tliorp 68. 

Oshøgliæreth 40. 

Osilia 66. 

Ost 8, 38, 53, 55, 56. 

Othencar i Fyn 87. 

Othænsale 55. 

Othænshyllæhæreth 7. 

Othænshæreth 24, 63. 

Othænshæreth 39. 

Othænsø 24 (ciuitas), 46, 63. 

biskop 31,65,67,68,69,70,71. 

Othæslef 61. 

Ouenthorp, Howænthorp 76, 77. 

Ouæ »homo regis« 77. 

Ouæn scogh 23. 
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Palni (Gyursun) 86. 

Pal ni (Høc) 86. 

Palni Thordsun 86. 

Palni i Vendsyssel 84. 

Palni i Himmersyssel 86. 

Patrimonium 22, 26 

Peber 53. 

Penninge 23, 77 = terre in 

censu 31, 32. 

Peragodia 81. 

Petrus, Petær, Pæter, Peler, 

Pø ter. 

Petrus, biskop, 87. 

Petrus, biskop i Århus, 85. 

Petrus camerarius 85. 

Petrus de Kaluiidburg 77. 

Peter Aghisun 84. 

Petær Benedictsun 68-

Peter (Ble) 87. 

Petær Bondæ 67. 

Peter (Cristiarnsun) 84. 

Petær Falstær 65, 67, 70. 

Petær Julkilsun 66, 67, 68, 6!». 

Pæter Kali' 85. 

Petær Lucisun 70, 71. 

Petær Magnussun 66, 69, 70. 

Petær Margrete? sun 71. 

Peter (Palnisun Hvitu;?) 84. 

Pæter Palnisun Hvitæ 84. 

Peter Pip 84. 

Petrus Pul' 86. 

Petær Rand 65. 

Petær Ra-f, Rcf 66, 67, 

70, 71. 

Petrus Reghinsun 27. 

Poter Stigsun Hvitæ 85. 

Petrus, Petær Sy monsun 61, 

65, 66. 

Peter Thatæsun 66. 

Petær Thruelssun 68. 

Petrus Ulke 5. 

Petær Wiuæsun 65, 71 

Petrus styresmand i Høgsher-

red 58. 

Pæter i Harsyssel 84. 

Peter i Thy 84. 

Pæter i Barvidsyssel 86. 

Pæter i Sæland 87. 

Petærsthorp 76. 

Philippus Kiæc 70. 

Phymø, se Fymø. 

Phynsten 9. 

Pincerna maior 53. mi nor 53. 

len 63. 

Placitum commune 20. 

Ploghsthorp 58. 

Ploghpennyng 63, 64. 

Plove 17, 82. 

Plættæ 45. 

Pumizania 81. 

Poppo i Istedsyssel 87. 

Porssyo 59. 

Potgardæ 76. 

Pruzia 81. 

Præzniz, Puznis 76, 77. 

Pudze, Pudzæ 76, 77. 

Pund annone 77. 

— tritici 29. 

— ordei 29. 

— smør 57 (mensurata). 

— smør og ost 38, 55 (men

surata) 56. 

— honning 53. 

— peber 53. 

— salt 53. 

— kommen 53. 

Pylwærmhæreth 19. 

Pytærø 50. 

Quadrans 32, 33. 

Quærsæt 4. 5, 6, 10, 36, 37, 

43, 57, 58, 63. 

Quærsætæ mæn 11. 

Rådyr 50, 51. 

Rabæe 59. 

Rabærgh 69. 

Rackæthorp 16. 

Radolf i Istedsyssel 87. 

Raflund 47. 

Rafna 59. 

Rafnsthorp 64. 

Rafnsthorp 13. 

Rafnsthorphæreth 13. 

Rafnækvær 16. 

Rakiældæ 59. 

Ramsø (to) 52. 

Ramsyohæreth, -heret 35, 82. 

Bandrøs, Rondrus 7, 45, 63. 

Ranstorp 67. 

Ranæ 61. 

Ranæs 64. 

Rathwet 65. 

Ratæmærsthorp 77. 

Raø 51. 

Refshalæburgh 73. 

Refshøghæreth 2. 

Rethær 58. 

Rethærsø, Rethæsø 33, 47, 50. 

Rethesø holm 52. 

Reuælæ 81. 

Ricolf i Istedsyssel 87. 

Ringstath 83. 

Rinzhæreth 5. 

Ripæ 13, 79. 

Risæhæreth 14. 

Risæthorp 30. 

Ro i .Jellingsyssel 85. 

Roholt 36. 

Rokælund 73 

Roldæ, Rolde, Rold 6, 79 fjer

ding 6. 

Rolf Dansun 60. 

Roskildæ 35, 47, 83, mynt 80. 

Rostath 12. 

Rotnæby, Rotneby 14, 48. 
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Rouægard 10. 

Rughbiargh 74. 

Rughthwetoræ 34. 

Rumsø 52. 

Runætoft 15. 

Ruthby 73. 

Ryggøthorp 73. 

Ryngstath 37, 46, abbed 37. 

Ryngstathæreth, Ringstatha-

hereth 37, 82. 

Rynkeby 44. 

Rymø 52. 

Rynæbyarghæreth 32. 

Rythingshæreth 3. 

Rylliæ 10. 

Ryztheet 4. 

Hø 38, 49. 

Røhsnæs 33, 47. 

Rørby 63. 

Rørbæc 73. 

Røst 16. 

Roteløwich 81. 

Røthæstænsore 47. 

Saghæbrokhæreth 7, 

Salingsysæl 3, 85(?). 

Salman i Falster 66. 

Salris 46. 

. Salt 53, 55. 

Saltholm 51. 

Salænghæreth 22, 79. 

Samsø 8, 50, 79. 

Sandby 74. 

Sangswith 46. 

Saxakøping 83. 

Saxtorp 73. 

Saxæwich 60. 

Scalwo 81 

Scalæ 54. 

Scandthorp 11. 

Scandthorp 8, 79. 

Scania 39, 47, 80. 

Scanynghafn 36. 

Scanør 40, 47. 

Scatabec 59. 

Scataos 59. 

Scatasyo 59. 

Scernæ, se Skærnæ. 

Schammæhæreth 24. 

Schogbyhæreth 24. 

Sclauorum uiilæ 76, 77. 

Sclawæsthorp , Slawæslhorp 

76, 77. 

Sclyming 73. 

Scogby 24. 

Scogbyorte 24. 

Scoghusas 33. 

Scori marscalcus 86. 

Scutella 53, 54. 

Scutækiar 62 

Scønæwath,Scønæwaht,Sconæ-

wathsburgh 43, 48, 57. 

Selesore 46. 

Selandia , Sellandia , Syaland 

32, 46, 63, 87. 

Semigallia 81. 

Semæhæreth, -hereth 35, 82. 

Sendeos 60. 

Sestopht 67. 

Sild 8, 53. 

Sildæsthorp 69. 

Symon Ørsun 30. 

Sinhorn 52. 

Sioburgh 83. 

Sithø 51. 

Siwit 56. 

Siælgren, Sælgren. 

Sælgren Tade 86. 

Siælgren i Himmersyssel 86. 

Skaarø 50. 

Skama 59. 

Skazstathæreth 10. 

Skhiuægarthæ, Skyuæ 3, 45. 

Skielm, biskop, 88. 

Skibe 9, bortlejes 29. Jfr. na-

uigium. 

Skinfæls mosæ 39. 

Skipby,Skypby,Skybi 47, 63, 83. 

Skipælund 74. 

Skithum 5. 

Skiæggeruth 16. 

Skiælby, Skælby 29, 31, 70. 

Skiælfiskør, Skelliskør 32, 83. 

Skodburghæreth 4. 

Skogh 74. 

Skove 17, 28, 33, 46, 48, 49, 

60, 61, 64. Skovhuse 46, 

47, 57, 58. bol i skov 64. 

Skreuelef, Skreuælef 27, 49. 

Skutsio 59. 

Skutærbughæ 59. 

Skypby, Skybi, se Skipby. 

Skyoldænæs 26, 46. 

Skyppingshæreth, Skippings-

hereth 34, 82. 

Skyræthorp 16. 

Skythringy 65. 

Skyuæ, se Skhiuægarthæ. 

Skæmmyng 73. 

Skærnæ, Scernæ 30, 65. 

Skøzhæreth 40. 

Slauløsæ, Slaglæsæ 47, 83. 

Slaglæsæhereth, Slaulæsæ-

hæreth, Slauløshæreth 32, 82. 

Slangæthorp , Slangethorp, 

Slangathorp 46, 79, 83. 

Slep sogn 60, 61. 

Sleteøbol 27-

inter Slæ et Eydær 17. 

Slæshæreth 16. 

Slæsmynnæ 15. 

Slæswich 15. Jfr. Hetheby. 

Slætæhæreth 5. 

Smaængiæ 8. 

Smør 8, 38, 55, 56, 57, red-

ditus de ceruisia 36. 
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Smørhem minor 46. 

Smøremshæreth , Smerhems-

heret 35, 82. 

Snellard 30. 

Snesør 36. 

Snækkethorp 33. 

Sokø 52. 

Solidus argenti 15, 55. 

— denariorum 33, 77. 

— annone 33. 

— siliginis 12. 

— alene 54, 83. 

— annone i sæd 31. 

— in censu 31, 32, 33, 34, 35. 

solidorum census 73, 74. 

— argenti terre 16, 28. 

— terre 60, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71. 

Sophia regina 44. 

Sothathorp 64, 65. 

Spæca 59. 

Spæcsyo, Specsyo 59. 

Sprowæ 50. 

Stald, kongens 53. 

Stangæthorp 65. 

Stathagræ 71. 

Stauæby 22. 

Stauærby 29, 31, 70. 

Stening 48. 

Stensby 36. 

Stensløs 63. 

Stensmarc 45. 

Stenswith 47. 

Sten sø 52. 

Stenwædlæ wat 5. 

Stethyumshæreth, Stetems-

hereth 36, 82. 

Sthorsakar 7. 

Stigh, Stygh. 

Stigh i Jellingsyssel 85. 

Stygh i Løversyssel 86. 

Stigh Røthæs bek 41. 

Stighsburgh, Stigsburh 47, 83. 

Stobærthorp, Stubperthorp 

76, 77. 

Stocby 36. 

Stockæmarc 73. 

Stokby 69. 

Stokfisk 8, 53. 

Storkø 51. 

Struksthorphæreth 16. 

Stryn 51. 

S tryn calf 52. 

Strøhæreth, Strehercth 35, 82. 

Stubbæthorp 70. 

Stubbætorp syo 41. 

Stuth, Studh 15, 19, 29, 36 

wintærstud 56, 57, 58. war-

studh 56, 57, 58. 

Styfrighæreth 7. 

Styrgær i Falster 71. 

Styrisø 61. 

Styrsthorp 71. 

Stæfnæsund 59. 

Stænkyældæn 39. 

Støfnæshæreth , Stufnisherelh 

35, 82. 

Subactores de causis 58. 

Sudthorp 14, 45. 

Sughændæ 53. 

Sulæthorp 65. 

Sundby 2 — å 2. 

Sundby 71. 

Sundwith 15. 

Sundzhæreth 22, 79. 

Suni i Jellingsyssel 85. 

Swansakar 27. 

Svvansakærbol 27. 

Swansthorp 13. 

Swansø 17. 

Swanæwich 22. 

Swecia, Swethia44,60. konge60. 

Suen (Gnubbe) 87. 

Suen (Stighsun) 85. 

Suen Thun 84. 

Swen Trafnøl 68. 

Swen 28. 

Swen 55. 

Sweno, Dans svigersøn 60. 

Suen i Istedsyssel 87. 

Suen i Sæland 88 

Swenonis terra 74. 

Svin 8, 42, 53, 55, 56. græs

ning 34. skinker 55, 56. 120 

= 30$ sølv. 1 svin — \ $ 

sølv = 6/5. 

(Swinæburgh) »Kalændæ-

burgh- 79. 

Swinæør 60. 

Swinø 51. 

Swinø 52. 

Swærco antiquus 44. 

Swærkisbole 27. 

Syaluærstath 22. 

Sygmundebole 27. 

Syghi idlef 44. 

Syghærsthorp 66-

Sygrithekiøp 48. 

Sygthæsore 47. 

Syld 18, 52. 

Syllonis 81. 

Syndræbrathorp 16. 

Syndrægøshæreth 17. 

Syndræhæreth på Mors 3. 

Syndræhæreth i Dyursø 7. 

Syndræhæreth på Falster 29, 30. 

Syndræhæreth på Als 26. 

Syndræhæreth på Langeland 27. 

Syndræworæ 27. 

Synæs 32-

Syoburgh 46, 79. 

Syorændæ 45. 

Syothorp 71. 

Syothorp 73. 

Syrø 38, 50. 

Sæby 9. 
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Sæby 48. 

Sæbæksore 47. 

Sæd 33, 34. 

Sællæbiargh 24. 

Hænric Særpingesthorp, uilla 

Henrici 76, 77. 

Særslef 31, 66. 

Særæø 61. 

Sæthyng 73. 

Sølyng fyarthing 23. 

Tabernarii 77. 

Taky Mund 86. 

Taky i Bavuidsyssel 87. 

Taky i Fyn 87. 

Tessikænthorp 76. 

Tharnword 20. 

Thetmærsch 20. 

Thianæmarc 73. 

Thingstathæ 70. 

Thiulfø 61. 

Thiærby 68. 

Tholf (Gnubbe) 87. 

Tholf i Jellingsyssel 85. 

Thorbiorn (>6. 

Therbern i Sæland 87. 

Thørbiorn i Himmersyssel 86. 

Thorth, Thord 

Thord Døbicsun 30. 

Thord Pæsun 60, 61. 

Thord Scauæ 30. 

Thord i Ommersyssel 84 

Thorethorp 8. 

Thorgrim Gandæ 61. 

Thoristhorp syndræ 69. 

Thorkil Lucæsun, Lucisun 69, 

70, 71. 

Thorkvl Skiælghe 84. 

Thorkyl i Thy 84. 

Thorkvl i Jellingsyssel 85. 

Thorkilsthorp 65, 67. 

Thorlacus 57. 

Tliorlokær 61. 

Thornburgh 47. 

Thornæhæreth 40. 

Thornø 52. 

Thorp 74. 

Thorstanus, Thorstin. 

Thorstanus Dotliærsun 61. 

Thorstanus Eriksun 61. 

Thorstin (Glug) 88. 

Thorstanus Swensun 60. 

Thoræby 73. 

Thorø 50. 

Thorø maior 50. 

Thosland 22. 27, 49. 

Thother (Ebbisun) 84. 

Thrabiærgh 4. 

Thrangædal 59. 

Thrauæ rør 34. 

Thrithyng 16. 

Thruggeleue 27. 

Thrulsthorp 66. 

Thruæls, Thrugillus, Thruuls, 

Thruls. 

Thruæls Dansun 60. 

Thrugillus Dan 61. 

Thruuls Skret 84. 

Thrugillus Thrundæsun 65. 

Thruls Thyrisun 70. 

Thruls villicus 36. 

Thruls i Harsyssel 84. 

Thruuls i Himmersyssel 86. 

Thruuls i Falster 66. 

Thruut i Obsyssel 85. 

Thund 50. 

Thundrøshæreth 43. 57, 58, 60. 

Thuri i Jellingsyssel 85. 

Thyri Dramb 70. 

Thuristhorp 1 

Thurnwichthweth 63. 

Thwet 16. 

Thwet 74. 

Thwærwith 10. 

Thyngbryth 31. 

Thynninghæreth 19. 

Thystingliæreth 9. 

Thythæsvsæl, Thi ud 2, 81. 

Thyumæn 48. 

Thyurstrophæreth 12. 

Thyustæ 44. 

Thyuthæbiærgha;rcth , Thuthi-

biarshereth 37, 82. 

Thægslæas 59. 

Thæchslæbæc 59. 

Thæchslæ syo 59. 

Thængilsthorp 74. 

Thærhøfthæ 51. 

Thølæ 48, 55. 

Tockv i Almindherred 11. 

Tockæhæmæls syo 41. 

Todethorp 71. 

Todænthorp 76. 

Tokæthorp 69. 

Told 12, 13, 14, 15, 29, 36. 

Hestetold 13. Salttold 13. 

Tolfmund 53. 

Tolægarhd 16. 

Tonnæthorp 31, 67. 

Torghørtugh 36, de foro 58. 

Tostæthorp 66, 68. 

Totæthorp 31. 

Trannes 5. 

Tranækyar 28. 

Tributum 58. 

Trywath 3. 

Tuky, Tuki, Tuko. 

TukoDauidsun »homo regis« 77. 

Tuky Hole 87. 

Tuky Mus 86. 

Tuki (Stighsun) 85. 

Tuki i Jelling herred 11. 

Tuky i Barvidsyssel 86. 

Tuky i Barvidsyssel 87. 

Tummæthorp 41, 47. 

Tunæhæreth,Tunahereth 35,82 
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Tupy camerarius 85. 

Tutiærn 59. 

Tuui episcopus 84. 

Tuui Hi:t 84. 

Tuui Rer 87. 

Tuui (Wind) 87. 

Tuza'hæreth, Tuceherel.li 34, 82. 

Twel'thmark 6. 

Twestenu? syo 41. 

Twywalh 25. 

Tyarby 32. 

Tyarsna:s 1G. 

Tymberby 2. 

Tystathe 5. 

Tairnø 51. 

Ta-sseina'rsthorp, Tlurssemærs-

Ihorp 76, 77. 

Tastæ i Istedsyssel 87. 

Toslhnrp 1G. 

Ulilii Fræmhesun 69 

flbbi i Jellingsyssel 85. 

(Iblti i Fyn 87. 

llbby 79. 

Ubba'halt GI. 

II(lo 57. 

Ugglæthorp 31, 67. 

llgUrhusa'dam 41. 

llggla'ha'ielh l(i. 

Ukar mulle 5. 

Ulburgha'reth 4. 

lllcslef GU. 

Uir i Jellingsyssel 85. 
Ulf i Sa'land 88. 

Ulf i Falster 69. 

Ulll'a'ba'cs ror GO. 

llll'sbæc 60. 

Ulla 20. 

Uliucrslef 31. 

Ulucrsum 20. 

Uluæruth 44. 

Ulua-scogl) 45. 

Unci 76, 77. 

Undurnas 59. 

Upfusing 6. 

Urst 50. 

Utæn scogh 23. 

Utholme 45 

Utland, Utlandia 17, 18. 

Utlængi 52. 

Utrugskiældæ 60. 

Utrugsnæs 60. 

Utæn xvadn 11. 

Utæsthorp 77. 

Wadmal 55. 

Wadna 60. 

Waghasrythwath f->9. 

Waghen, Wogliæn, lir 6, 79. 

Waghen i Jellingsyssel 85. 

Waghen i Jellingsyssel 85. 

Waghen i Istedsyssel 87. 

Waghens arvinger 64. 

Waghæn i Falster 64, 65, 71. 

Wakærbol 16. 

Walby 32. 

Walbyshæreth , Valbusliereth 

37," 82. 

Valdemarus I 44. 

Valdemarus 11 20, 61. 

Valet guld 13, tantum valet 

et tantum inde datur 19. 

Walgard woræ 41. 

Walnæs 30, 64. 

Wambasten 59. 

Wanibasa1 48. 

Wanghælæ 76. 

Wangsha're.th 11. 

Wantæwora1 74. 

Wapnæstath 73. 

Warby 32. 

Warlosæ 69. 

Warnæs 15. 

Warta 41. 

Warthærø 50, 53. 

Warum 56. 

Warwitb 45. 

Warwithsvsæl 10, 86. 

Wasæ 41. 

Watby 62. 

Wathær 61. 

Waxlef 5. 

Wedringy 30. 

Wegele 81. 

Weneconis frater »homo re

gis- 77. 

Wetland 47. 

Wibiærgh, Wybærgh 6, 45. 

Widigh i Istedsyssel 87. 

Wighby 44. 

Wigælsø 52. 

Wikærløsæ 29. 

Vildsvin 50. 

Willelmus »homo regis« 77. 

Villicus 3G, 76. 

Villulæ 8. 

Wilslef mølle 10. 

Wilstorp 12. 

Wimmærlef 32. 

Winblæsæ 5. 

Wiijgift 19. 

Winnvnghæreth 23. 

Winæbiærgliæreth 1. 

Wirik i Istedsyssel 87 

Wirky 67. 

Wironia 81. 

Wiskvngy, Wiskingv 33—34. 

Wiskærdal 44, 55, 58, 59 

Wiskø 51. 

Wi sthus 53. 

Wisænthorp 12. 

Withakræ 32. 

With by 8. 

Withby 30, 31. 

Withbv norræ 64. 

Withby syn dræ 68. 
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Withemosæ 36. 

Withibæc 60. 

Withie i Falster 71. 

Withskyuæl 32. 

Wiuælsbæe 14. 

Wizhæreth 15. 

Wollwe 76. 

Worthyng 36. 51. 

Worthingburgh, Worthinburgli 

47, 83. 

Wortliorp 36. 

Woræ 41. 

Woræby 73. 

Wra 73. 

Wracsnæs 60. 

Wraghælde 8. 

Wranghø 61. 

Wranæbæc 59. 

Wrazhøghæreth 9. 

Writløs 63. 

Wrysn 52. 

Wybærgh, se Wibiærgh. 

Wygærlef 69. 

Wymundenæs 49. 

Wyndesæby 74. 

Wynning 36. 

Wyppethorp 15. 

Wyrikshæreth 19. 

Wyrnæs 73. 

Wæ 42, 47. 

Væddre i afgift 45. 

Wæling 6, mølle 6. 

Wæmundhøghæreth 40. 

Wændlefolkhæreth 4. 

Wændesvsæl, Wendelsysel 1,84. 

Wændæslæthæreth 22. 

Wængisholm 52. 

Wænækænthorp 76. 

Wæsten land 52. 

Wæstærburgh 74. 

I Wæstuedraghø 51. 

Wæstærhæreth (på Før) 18. 

Wæstærsthærclli i Bleking 44 

Wæsla'i'wigh, Wæsterwigh 2,45. 

Wæthwetæ 63. 

Wæthæl« 52. 

"Wæthærø 38, 51. 

Wæthærø 52. 

Wætlaiulsliæroth 41. 

Wætlælhorp 63. 

Wætring 66. 

Ydringsthorp 31. 

Ykærnburgh , Ykærnæburgli 

15, 17. 
Ymbræ, Ymbria, se Iniltræ. 

Ysmædowue 20. 

Ysør 46. 

Ytræ Wæthil 39. 

Zambia 81. 

Zarnæstliorp,Ziamæsthorp76,77. 

Zudua 81. 

Æbbæ gardli 39-

Æbin 50. 

Æblæø 52. 

Æggiæholm 50-

Ægglef 64. 

Ælknør 31. 

Ælmtungæ 12. 

Ælmtæbiærgh 59. 

Ændebytæl 20. 

Ænlang 52. 

Ærræ 26, 46. 

Æskilsbæc 40. 

Æskils syo 40. 

Æskilsø 50. 

Æspæ 32. 

Obranzo 50. 

Øer 48? 50 53. 

Øfræ 59. 

Øgliæ 31. 

Øksnø rnaior 52. 

Øksnø ni inor 52. 

Ølby 33. 

Øndælagliæ 8, 50. 

Ønæhøghæ 51. 

Ønæslef, Ønislef 47, 71-

Øpæthorp 30, 70. 

Ørbæc fyarthing 23. 

Ørmæmusæ 59. 

Ørri Dans svigersøn 61. 

Ørslef 36. 

Ørsyo 59. 

Ørsvobotn 59. 

Ørwith 46. 

Ørwitli mølle 63. 

Øræ 48. 

Øræmusæ 59. 

-Øræn 45. 

Øræsyo 47. 

Øshøe 47. 

Øslef 67. 

Østofte 74. 

Østrædraghø 50. 

Østærhæreth på Før 18. 

Østærsthæreth, Østræha-retli, 

Bleking 44, 48. 

Øthænslef 31. 

Øwit kloster 39. 



Tilføjelser og rettelser. 

S. II. Det må anses bevist af Steenstrup, s. 3—18, at verdslig sysselinddeling ikke på den tid 

har funden sted udenfor Jylland. 

S. 62, 1. 1. warbtt læs watba. 

S. 38 og 45. Steenstrup oplyser s. 38, at Imbræ, Rø og Burgbændæholms initialer er blå ligesom 

ved syslerne og de andre større landsdele, ved hvilke det store afdelingstegn ellers står, 

i modsætning til herrederne, hvis initialer er røde. 

S. 64—71. Steenstrup oplyser s. 24, at alle mærker foran kirkebyerne i Falster er blå, de 

øvrige røde. 

S. 80, 1. 1 fra neden. Steenstrup påstår s. 247, anm. 3, bestemt, at der i håndskriftet står mon, 

ikke møn, »måske med et noget udløbet o«. Men det ligger dog nærmere at læse 

møn, hvilken form for øen Møn forekommer s 82, end moneta, da der intet forkortelses-

tegn findes, og jeg véd ikke et eneste sted i hele jordebogen, hvor et sådant fattes. 

S. 84, 1. 2 fra neden. Det tegn der står efter fratres er vel nærmest et E. 

S. 96—97. Ved en uagtsomhed er Samsøs ydelser anslåede til det halve af hvad de skulde være, 

idet der ikke er lagt mærke til, at i gæsterilisten nævnes 2, ikke 1 nat. 

S. 108, 1. 3 fra neden. Efter Pal.-Muller, s. 199, burde det have været tilføjet, at »Iveideburch« 

forekommer 1216. 

S. 115, 1. 1. pondus majus og pondus minus oplyses nu af Steenstrup, s. 248—50, at være kølnsk 

og troysk vægt. 

S. 134, 1. 1 fra neden. Henvisningerne der skulde rettes til: indledningen s. XVII. 

S. 138, 1. 6 Om udgangen ved Vust se nu også en afh. af K. Erslev i årh. f. oldk. 1873, s. 57 —72. 

S. 167, 1. 3. drostens læs skænkens. 

S. 176. Faarø og Farø skulde føres sammen. 

S. 182. Møn 23 læs 82. 

På grund af et blads omtrykniug findes i registret flere steder s. 63 og 64 istedenfor 79 og 80. 


