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Agenda

 

� 1923-02-21 avger Kungliga byggnadsstyrelsen rapport angående gamla 
murar på den plats där ny kyrkogårdsmur skall anläggas. Handlingens 

förvaras på ATA

 

1

 

 i Stockholm.

� år 1997 studerar Susanne Hydén Rolfstorps ATA-handlingar i samband 
med att Rolfstorps hembygdsförening framställer en sockenbok. Hon 
upptäcker då ovan nämnda rapport.

� Rolfstorps Hembygdsförening frågar Varbergs fornminnesförening om de 
kan gräva ut de �gamla murarna�.

� 2005-04-13 beslutar Varbergs fornminnesförening att utföra ett prov-
schakt.

� 2005-07-29 erhålls grävtillstånd från Länsstyrelsen.

� 2005-09-03 -- 04 utförs grävning.

� 2005-09-07 återställs grävplatsen genom att fyllmassor läggs och mar-
keringar av mätpunkter bibehålls.

 

Mätsystem

 

Tre mätsystem används:

� ett 

 

globalt

 

 mätsystem. Detta är baserat på RT-90 2,5° W STH, se karta i 
figur 1.

� ett 

 

lokalt

 

 mätsystem. Detta baserar sig på det globala mätsystemet. Alla 
lokala mätningar refereras till en lokal referenspunkt. I det lokala mät-
systemet anges koordinaterna på samma sätt, som i det global mätsys-
temet. Den lokala referenspunkten är angiven med ett rör i marken och 
har koordinaterna:

 

1 2 9 8 0 3 5 , 5

 

 ±0,51; 

 

6 3 4 0 2 5 5 , 8

 

±0,51; 

 

4 8 , 3 7

 

±0,91

 

� ett 

 

rutsystem 1

 

. Detta baserar sig på det lokala systemet. Det har en 
förskjutning, så att dess origo ligger i koordinaterna:

 

1 2 9 8 0 3 1 , 2 1

 

; 

 

6 3 4 0 2 5 9 , 0 6

 

; 

 

4 8 , 3 7

 

 - roterat 

 

2 2 7 , 7 0

 

°

 

I denna punkt finns ett annat koordinatsystem, som är roterat. I origo är 
koordinaten 0;0. Ökande koordinater är mot syd och väst. 1x1 kvadrater 
numreras med värdena 101 för första kvadraten med positiva koordina-
ter. Därefter följer 102, 103 � 108.

Rutorna täcker schaktet.

 

1. Antikvarisk-topografiska arkivet. Handlingen är onumrerad.
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Undersökningsyta och metod

 

Undersökningsyta

 

Grävning har skett i ett ca 7,2m långt schakt. Det har indelats i 1x1 m

 

2

 

 rutor 
som numrerades 101, 102, � 108 från öst mot väst. Ruta 108 grävdes inte 
fullständigt då merparten av bestod av insidan av kallmurad skalmur.

 

Metod

 

Grävning har skett för hand med skärslev och materialet sållades.

Grävning har skett ner till fast klippa, antagen alv eller tills byggnadskon-
struktion påträffats. Stenar som bedömts vara rasmassor från kärnmur och 
skalmur och som inte var ingående del i en nuvarande existerande konstruk-
tion avlägsnades.

Grävningen skedde ruta för ruta lagervis om 10 cm i rutorna 101-103, i rutor-
na 104-105 10cm itaget. Fyllningen i rutorna 106-108 föreföll till största delen 
bestå av likartad raseringsmassa, vilket framgår av profil A-B, och metoderna 
föreföll där meningslösa och ersattes därför med djupgrävning. Några av de 
större stenblocken i ruta 107 försvårade dessutom avritningen vid planrit-
ningen samt profil C-D.

Ruta 108 utgjorde enbart en mindre förlängning fram till stående kallmur, vil-
ken framrensades.

Undersökningen dokumenterades fortlöpande genom bl.a. inmätning, fotogra-
fering, profil- och planritning och fynd insamlades kontinuerligt och sortera-
des på ruta och djup.
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av studerad
byggnad

ej undersökta murar

brant ned mot väg

brant ned mot väg
brant ned mot väg

schakt

figur 1: Karta över ås strax
väster om Rolfstorps kyrka.

Till vänster om figuren ligger
kyrkan.

Strax norr om åsen löper en
lokalväg.

Strax söder om åsen ligger
kyrkstallarna med en lokal
väg. Utanför denna går riks-
väg 153.

Diagonalt i riktning ca 135°,
NV-SO, i nedre vänstra hör-
net av kartan går en gång-
väg, som troligen varit
fornväg.
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Återfyllning

 

Vid återställandet efter genomförd undersökning lades markduk i botten av de 
två öppnade ytorna och över denna återfylldes schaktet med det utgrävda ma-
terialet. Tre större stenar, sannolikt ursprungligt ingående i de kallmurade 
skalväggarna, lämnades dock kvar utmed den norra schaktkanten.

 

Struktur

 

Schaktet visa i figur 2. Planritning med profil A-B visas i figur 3 och profil C-
D med lagerbeskrivning i figur 4. 

I schaktet hittades:

figur 2: Schaktet sett mot väst. Kyrkan syns i bakgrunden.
Längst upp syns 2 tuktad mur sedan
3 fyllnadsmaterial och
nederst 1 mur av natursten.
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figur 3: Plan och profil över schakt
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1:  mur av natursten

 

I den östra delen frilades en mur med en svag bågform. Kärnmuren var lagd 
med natursten i kalkbruk med en skalmur bestående av både kallmurade och 
brukmurade, i synnerhet i dess östra sida, kluvna stenar. Området väster om 
denna mur grävdes inte till botten och det gick därför inte att fastställa hur 
grundläggningen var utformad här.

Den östra delen av muren vilade på ett stenparti som antogs bestå av fast klip-
pa. Stenpartiet frilades ej i sin helhet så det kan inte uteslutas att det eventu-
ellt består av större stenhällar med en fortsättning åt öster.

 

2:  tuktad mur

 

I schaktets västra del frilades endast den östra sidan av en tuktad kallmur, 
fem skift hög och som hade en svag bågform. Det djupast liggande skiftet var 
nedgrävt i alven. Inga stenar plockades bort och hur kärnmuren har varit kon-
struerad vet vi därför inte.

 

3:  fyllnadsmaterial

 

Utrymmet mellan dessa murar samt öster om den östra muren, bestod av ra-
seringsmaterial från den ursprungliga byggnaden med mycket sten av varie-
rande storlek, från ca 0,05 m till 0,5 m, varav flera med kvarsittande kalkbruk. 
Kalkbruket innehöll till stor del krossat skal från huvudsakligen blåmussla.

Ytan grävdes inte i sin helhet helt ner till botten och det gick därför inte att 
fastställa hur fyllningen var beskaffad här men har sannolikt bestått av lik-
nande raseringsmaterial. Endast en mindre grop, se plan- och profilritning, 
grävdes ner till yta som tolkades som alv eller bottenlager.

Bottenlagret bestod av en mer stenfri ljus sand med hög kalkhalt och härrör 
sannolikt från anläggningens uppbyggnadsskede.

1 m

48,56

Fasadritning skalmur, snitt C-D.

1. Förna / markhorisont

4. Måttligt humös sand med kalkinslag

5. Måttligt fet, sotig humös sand

6. Skalmur, in situ / nedrasad (i förgrunden skymmande för fasad).

9. Ej undersökt och delvis skymmande för fasad.

figur 4: Fasadritning, skalmur i väst
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figur 5: Tuktad skalmur (anläggning 2)
ovan: riktning mot syd, mur åt höger
höger: riktning mot väst, insidan av mur

Mur av natursten (anläggning 1)
vänster: riktning mot väst, utsida mur

nedan: mot syd, insidan av mur, ovanifrån
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Vid den västra muren fanns ett tunt skikt av måttligt fet sotig sandig humös, 
med enstaka inslag av kol, helt nere vid stenfoten. Omedelbart öster om detta 
fanns ett gulaktigt sandigt inslag i byggnadslagret.

 

Fynd

 

Fyndresultaten från utgrävningen gav både keramik, kritpipor, järn, djurben, 
järnbeslag samt ett beslag av kopparlegering, se figur 6. 

Total samlades 262 föremål in. Av dessa var 166 djurben med en vikt av ca 
150g, 39 spik, 3 hästskosöm. Keramik stod för 5 föremål varav ett var glaserat. 
13 bitar av kol noterades. De låg på sådant sätt att de inte är användbara för 
datering. Det fanns 2 fragment av flinta varav ett var ett avslag.

Fynden finns listade i appendix �Fynd� på sidan 15.

 

Datering

 

Fynden är dock knappast användbara för att ge en datering av byggnadens 
uppförande eller bruksperiod. Någon preciserad datering av konstruktionen 
kan i nuläget inte göras mer än till medeltid-nyare tid. Anläggningen bör dock 
ha varit raserad senast under 1700-talet då fynd av kritpipor tillvaratogs från 
fyllningen mellan de båda murarna. Enligt 1923 års iakttagelser gick murarna 
in under ett förmodat gravkor som var raserat och övervuxet vid denna tid-
punkt.

 

Bosättningshistoria

 

Inom ett annat projekt som Britt-Marie och Gunnar Carlstedt driver studeras 
bl a bosättningshistorian för Rolfstorp. Deras projekt kommer att redovisas 
framgent. Ur projektets resultat skall här redovisas vissa uppgifter.

 

Före vikingatid

 

Himledalen, i vilken Rolfstorp ligger, bildade en vik under neolitikum. Runt 
denna bildades neolitiska gårdar. Dessa resulterade omkring 2000 f Kr i av-
söndringar som placerades utmed dalens kant nära den starkt kuperade ut-
marken. Rolfstorp kom att bilda en sådan gård.

Dessa gårdar hade fäbodar på utmarken. Till dessa fäbodar och granngårdar 
anlades fornvägar, som har bestått fram i historisk tid.

Karakteristiskt är att runt bronsåldersgårdarna och längs vägarna ut från går-
darna anlades gravar, se figur 7. Avståndet mellan de yttersta stora gravarna 
kan uppgå till ett par km. Rolfstorp har en sådan struktur.

 

Vikingatid

 

I stort sett behöll Rolfstorp denna strukturen fram till vikingatid. Då delades 
gården till två gårdar belägna utmed fornvägen diagonalt över den tidigare går-
den. Det gamla namnet Mute (eller troligare Mudene) tog stormannen med sig 
och flyttade till den östligare platsen. Där fanns antagligen en salsbyggnad. 
Gården fick därför namnet Hovgården.
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figur 6: Några av fynden
överst beslag (fynd 124)
höger spik och söm
nedan ben och
käke
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Kristnandet och sockenbildningen

 

Sockenbildning gick till på följande sätt: en viss mängd människor/gårdar 
skulle samlas i en socken, varje gård skulle ha väg direkt till kyrkan, nya vägar 
anlades därför till vissa gårdar, socknarna placerades så att så få nya vägar 
som möjligt behövde byggas.

Flera olika valprinciper blev förhanden:

� i ett överblivet område, som ej passade ihop med någon stor gård, ska-
pades en ny gård där kyrkan placerades. Exempel: Lindberg och Ullared.

� i ett område med enbart ett träd av vägar mot fäbodar placerades gården 
vid en av delrötterna. Exempel: Nösslinge och Ås.

� i ett område med en stor gård blev socknen lika med gården och dess 
utmarker med fäbodar. Exempel: Skällinge och Svartrå.

� i ett område med något mindre gårdar bildade två gårdar med dess 
utmarker socknen. Kyrkan placerades mitt mellan gårdarna. Exempel: 
Runeberg + Runesten = Grimeton; Höstena + Stommen = Ljungby; 
Gödeby + Ästad = Sibbarp.

O

O
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OO

O

O

OOO

OO

O

O

O

O O

O O

O
OO

O O
O

O

O

O
O

OO

O

O

O

O
OO
O

O

O

O

O

O

O

O

Stenstorp

Ugglarp

Rolfstorp

Mute

fornåker

byggnad

till Säm till Skällingetill Veddige till Skärte

till Svartrå

fornväg
gravO

Rolfstorp ca 1800

till Klastorp

figur 7 Rolfstorp som forngård.
Kartbilden baseras på kartor från ca 1800.
Gult markerar samtida åkrar, svart hus.
Rött markerar förhistoriska vägar.
Gröna punkter markerar gravar. De flesta är högar eller rösen.
Grön yta utgör fornåker.
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Rolfstorp och Skärte tillhör den sista kategorin. Där placerades dock kyrkan 
vid fornvägen mellan Mute och Rolfstorp. Skärte ignorerades. Detta indikerar 
att stormannen i Mute kan ha varit stark.

Fäbodarna på utmarken till gårdarna delades av närliggande gårdar. En upp-
delning mellan socknarna blev därför nödvändig. Skärte förlorade vissa fäbo-
dar till Skällinge. Det blev tvist mellan Mute och Svartrå. Området kallas 
tvisteparken och omfattar de östligaste partiet av socknen med Bråtås, Tingås 
och Kushult.

Åt väster drogs sockengränsen strax väster/norr om fornvägarna.

 

Medeltid

 

Alla gårdar väster om Rolfstorp är bildade under medeltid. Stenstorp placera-
des på den tidigare fornåkern, Ugglarp vid rester av en gammal utflyttning 
(uggla, bos, dur, djur, kus, troll m fl är alla fornminnesindikerande), Djurarp 
vid den tidigare fornvägen, Aleslöv på sämsta marken i dalen, som troligen 
innehöll en hel del alkärr. Havstorp placerads på de tidigare odlingarna. Alla 
fäbodar i syd och öst, som kontrollerades av Mute, koloniserades troligen sam-
tidigt.

Rolfstorp blev först nämnt i Valdemars jordebok, troligen skapad omkring 
1237, och innehåller då merparten av dagens gårdar.

Den katolska kyrkan uppbar skatt från de olika ärkebiskopsätena i Norden. 
År 1332 besökte nuntierna därför dessa ärkebiskopsäten samt några av bisko-
pens gårdar i Skåne för att inkassera skatt. I övrigt inkasserade de skatt från 
alla socknar i ett band mellan Viskan och Ätran. Orsaken kan vara att kon-
trollera trafiken från Västergötland. Alla socknar i trakten deltog förutom 
Rolfstorp. Detta kan tyda på en självständighet.

Mycket få dokument från Halland finns bland de medeltida diplomen. Dock 
finns ett, se ��Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis�� på sidan 
23, där säljs bl a gårdar, som ingått i Mutes tidigare utmark. Detta indikerar 
en viss pondus.

 

Arkivhandlingar och litteratur

 

Genomgång har skett av arkivhandlingar och litteratur. Målsättningen har va-
rit att hitta något, som kan associeras med platsen. Det finns en mängd olika 
litteratur, som refererar och indexerar medeltida dokument. Britt-Marie Carl-
stedt utförde denna genomgång.

Hon har sedan tidigare gått igenom detta material och har därför genvägar in 
i materialet. Det har därför varit möjligt att göra en mer eller mindre komplett 
sökning. Använt material se �Arkivhandlingar och refererande litteratur� på si-
dan 17

Resultatet blev mycket magert. Varbergstrakten är dåligt refererad. Enbart 
några få referat finns. Enbart något enstaka av dessa har någon aktualitet.
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Funktion och kommentar

 

Anläggningen är belägen intill en forntida färdväg. Byggnaden har, med dess 
två motstående svagt bågformade murar, troligen ingått i en cirkulär byggnad 
med ca 3,8 meters innerdiameter.

Att utifrån detta konstaterande, tillsammans med de sparsamma fynd som 
gjordes, dra några slutsatser om dess funktion låter sig i dagsläget inte göras. 
Byggnadsstyrelsens dokumentation från 1923 anger en kastalliknande bygg-
nad eller borgtorn och det kan naturligtvis vara så. Andra tolkningar, framför-
da under vår undersökning, menar på en tidigmedeltida rundkyrka liknande 
de kyrkor som idag finns bevarade i såväl Danmark som Sverige, men kan hel-
ler inte beläggas utifrån vår undersökning. Vår insats får i stället ses som ett 
inledande arbete i en serie av mer utrönande undersökningar och fler utgräv-
ningar krävs därför för att komma svaret närmare. 

Utanför vårt undersökningsområde fann vi visuella strukturer som behöver 
undersökas närmare; på åsen finns högliknande markformationer och ome-
delbart sydost om det förmodade gravkoret finns synliga murkonstruktioner 
som kan vara relaterade till den cirkulära anläggningen och förhoppningsvis 
ge fler ledtrådar om konstruktionens ursprungliga funktion.

 

Tack

 

Varbergs fornminnesförening tackar Lena Bjuggner för det arbete hon lagt ned 
samt för de foton hon delgivit oss.
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Appendix 1: Fynd

 

nr

 

 anger ett löpnummer. 

 

ruta

 

 anger plats, se se �Mätsystem� på sidan 4. 

 

und-
re

 

 och 

 

övre

 

 anger en höjd relativ referenspunkten, se �Mätsystem� på sidan 4. 
Anges ingen övre gräns är det markytan. 

 

objekt

 

 anger typen av föremål, och 

 

material

 

, 

 

längd

 

 (mm) och 

 

vikt

 

 (g) beskriver detsamma. Anges ingen vikt, så 
är den mindre än 1g. 

 

fragm

 

 anger med 

 

fr

 

 att mindre än 50% kvarstår, 

 

d

 

 att 
<100% kvarstår och 

 

i att 100% kvarstår. Kol har inte använts för datering.  

nr ruta undre övre antal objekt material längd vikt fragm
102 101 -,57 2 kol fr
106 101 -,57 1 ben, djur- 13 fr
107 101 -,57 2 kol fr
101 101 -,57 1 spik järn 20 d
19 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 36 fr
20 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 18 fr
21 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 18 fr
22 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 26 fr
23 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 23 fr
24 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 26 fr
25 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 11 fr
26 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 20 fr
27 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 18 fr
28 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 13 fr
29 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 13 fr
30 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 12 fr
31 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 13 fr
33 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 14 fr
34 101 -,55 -,38 1 ben, djur- 10 fr
35 101 -,55 -,38 1 käke med tänder ben, djur- 22 d
32 101 -,55 -,38 1 skalle ben, djur- 15 fr
5 101 -,55 -,38 1 spik järn 83 10 i

12 101 -,55 -,38 1 spik järn 59 10 d
15 101 -,55 -,38 1 spik järn 30 5 d
16 101 -,55 -,38 1 spik järn 31 fr
17 101 -,55 -,38 1 spik järn 22 fr
18 101 -,55 -,38 1 spik järn 15 fr
13 101 -,55 -,38 1 söm järn 51 5 d
14 101 -,55 -,38 1 söm järn 38 10 fr
10 101 -,38 1 tegel 17 fr
11 101 -,38 1 tegel 12 fr
4 101 -,38 1 spik järn 48 15 i
6 101 -,38 1 spik järn 61 i
7 101 -,38 1 spik järn 50 i
8 101 -,38 1 spik järn 15 fr
9 101 -,38 1 spik järn 27 d

95 101 -,36 -,29 16 ben, djur- 20 fr
96 101 -,36 -,29 1 lack 35 fr
91 101 -,36 -,29 1 spik järn 35 5 d
92 101 -,36 -,29 1 spik järn 51 5 d
93 101 -,36 -,29 1 spik järn 63 fr
94 101 -,36 -,29 1 spik järn 32 d

103 102 -,57 1 kärl, buk keramik rödgods 25 fr
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104 102 -,57 1 kärl, buk keramik rödgods 25 fr
105 102 -,57 1 kärl, buk keramik rödgods 16 fr
89 102 -,43 -,33 64 ben, djur- 90 fr
90 102 -,43 -,33 1 eldskadad flinta, övrig 13 fr
81 102 -,43 -,33 1 spik järn 70 15 d
82 102 -,43 -,33 1 spik järn 83 10 d
83 102 -,43 -,33 1 spik järn 72 10 d
84 102 -,43 -,33 1 spik järn 58 5 fr
85 102 -,43 -,33 1 spik järn 55 fr
86 102 -,43 -,33 1 spik järn 45 fr
87 102 -,43 -,33 1 spik järn 35 d
88 102 -,43 -,33 1 spik järn 32 fr

114 102 -,03 4 snäckskal fr
113 102 -,03 2 tegel bränd lera fr
111 103 1 bruk med mussel-

skal
fr

112 103 1 kritpipa, skaft, del piplera fr
117 104 -,33 1 ben, djur- 33 fr
80 105 -,29 1 kritpipa piplera 32 fr

109 106 -1,33 1 slagg 10 fr
110 106 -1,33 6 ben, djur- fr
120 106 -1,33 1 tegel fr
122 106 -1,33 2 slagg 15 fr
123 106 -1,33 5 ben, djur- fr
124 106 -1,33 1 beslag med en nit 

och hål
kopparlegering 17 d

119 106 -1,33 2 snäckskal fr
108 106 -1,33 1 spik järn 35 fr
97 106 -1,31 19 ben, djur- 10 fr
98 106 -1,31 6 slagg 15 fr
99 106 -1,31 1 käke med tänder ben, djur- 23 d

100 106 -1,31 1 käke med tänder ben, djur- 19 d
51 106 -1,18 1 järn 28 fr
52 106 -1,18 1 järn 21 fr
53 106 -1,18 1 järn 22 fr
54 106 -1,18 1 järn 10 fr
55 106 -1,18 1 keramik 21 fr
58 106 -1,18 1 kol fr
59 106 -1,18 1 kol fr
60 106 -1,18 1 ben, djur- 24 fr
61 106 -1,18 1 ben, djur- 25 fr
62 106 -1,18 1 ben, djur- 21 fr
63 106 -1,18 1 ben, djur- 20 fr
64 106 -1,18 1 ben, djur- 21 fr
65 106 -1,18 1 ben, djur- 24 fr
66 106 -1,18 1 ben, djur- 25 fr
67 106 -1,18 1 ben, djur- 20 fr
68 106 -1,18 1 ben, djur- 18 fr
69 106 -1,18 1 ben, djur- 29
70 106 -1,18 1 ben, djur- 31 fr
71 106 -1,18 1 ben, djur- 26 fr
72 106 -1,18 1 ben, djur- 19 fr
73 106 -1,18 1 ben, djur- 28 fr

nr ruta undre övre antal objekt material längd vikt fragm
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Appendix 2: Arkivhandlingar och refererande litteratur
1 1500-talets halländska tingböcker / Sandklef Albert. -  : Gleerups Förlag, 1959

2 Acta pontificum Danica : pavelige aktstykker ved Danmark 1316 - 1536 / Moltesen L; 
Krarup Alfr; Lindbæk Johs. - København, 1904 - 1943. - 6 volymer

3 Acta pontificum Svecica = auspiciis Archivi Regni Sveciae edidit L.M. Bååth / Bååth 
Ludvig-Magnus. - Holmiæ [Stockholm], 1936 - 1957. - 401 sidor + 429 sidor + 758 sidor 
+ 3 volymer

4 Bidrag till Hallands historia / Möller Peter von. -  (Lund : Berlingska boktryckeriet, 
1874). - 398 sidor

5 Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed / Berntsen Bergent Arent. - 1656

6 Danmarks riges breve / Blatt Franz. - København : Det Danske Sprog- og Litteratursels-
kab, 1938 :  distribuerad av Reitzel. - 33 volymer

7 Den introducerade svenska adelns ättartavlor : med tillägg och rättelser / Elgenstierna 
Gustaf. - Stockholm : P A Norstedt & Söners Förlag, 1936

74 106 -1,18 1 ben, djur- 19 fr
75 106 -1,18 1 ben, djur- 18 fr
76 106 -1,18 1 ben, djur- 12 fr
77 106 -1,18 1 ben, djur- 20 fr
78 106 -1,18 1 ben, djur- 15 fr
79 106 -1,18 14 ben, djur- 15 fr

115 106 -1,18 -1,13 2 tegel fr
116 106 -1,18 -1,13 2 ben, djur- fr
57 106 -1,18 1 avslag med kvarsit-

tande cortex
flinta 11 i

56 106 -1,18 1 kärl, buk med glase-
rad insida, svartgods

keramik glaserad 32 fr

36 106 -1,18 1 spik järn 68 10 d
37 106 -1,18 1 spik järn 70 15 d
38 106 -1,18 1 spik järn 47 15 fr
39 106 -1,18 1 spik järn 58 10 d
40 106 -1,18 1 spik järn 31 5 d
41 106 -1,18 1 spik järn 20 5 fr
42 106 -1,18 1 spik järn 20 5 fr
43 106 -1,18 1 spik järn 24 5 d
44 106 -1,18 1 spik järn 35 fr
45 106 -1,18 1 spik järn 43 fr
46 106 -1,18 1 spik järn 54 fr
48 106 -1,18 1 spik järn 28 fr
49 106 -1,18 1 spik järn 37 fr
50 106 -1,18 1 spik järn 34 fr
47 106 -1,18 1 söm järn 65 10 d

118 107 6 kol fr
1 107 -,32 1 beslag ? järn 61 30 fr
2 107 -,32 1 beslag ? järn 74 20 fr
3 107 -,32 1 beslag ? järn 29 fr

121 108 -,87 1 kol fr

nr ruta undre övre antal objekt material längd vikt fragm
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8 Diplomatarium diocesis Lundensis = Lunds ärkestifts urkundsbok / Weibull Lauritz
(Diplomatarium diocesis Lundensis = Lunds ärkestifts urkundsbok / Weibull Lauritz. - 
Lund, 1900 - 1939. - 4 volymer; vol 3)

9 Grimetons pastorat : en utsikt över 6 församlingar

10 Hallands historia : från äldsta tid till freden i Brömsebro 1645
(Hallands historia. - Halmstad : Hallands Landsting, 1954; no 1)

11 Hallands historia och beskrifning / Bexell Sven Peter. - Halmstad, 1923 (Göteborg : Sam 
Norberg, 1818) - 1925. -  (0.00.00)

12 Illustreret Danmarkshistorie for folket / Fabricius 
(Illustreret Danmarkshistorie for folket : bind 1 + bind 2 / Fabricius A. - København : 
Gyldendalske boghandel, 1914 - Kristiania : Nordiske Forlag, 1914. - 538 sidor + 684 
sidor; no 1)

13 Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold. - Kjøbenhavn : Rigsarkivet, 
1885 - 1998. - 31 volymer

14 Kong Valdemars jordebog / Aakjær Svend. - København : Samfund til udgivelse af gam-
mal nordisk litteratur, 1926 - 1943

15 Kronens Skøder paa afhaendet og erhvervet jordegods i Danmark, fra Reformationen til 
Nutiden  [handskrift]. - Rigsarkivet. - Köpenhamn, 1890 - 1955. - 5 volymer

16 Lunds Stifts Landebok / Ljunggren Karl-Gustav; Ejder Bertil. -  : Gleerup, 1950 - 1965. 
- 3 volymer + 550 sidor + 549 sidor + 449 sidor.- (Skånsk senmedeltid och renässans / 
Vetenskapssocieteten i Lund, ISSN 0560-1878; no 4)

17 Medeltida studier om kyrkor i Halland / Jansson Bror. - Kristianstad : Monitor Förlag, 
1995. - 2 volymer

18 Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis = Fortegnelse over Danmarks Breve 
fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte / udg. ved Kr. Erslev i Forening med 
William Christensen og Anna Hude af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 
/ Erslev Kristian. - København, 1894 - 1939. - 13 volymer

19 Rolfstorps socken förr och nu / Hydén Allan. - Varberg : Förlag Utsikten stiftelse, 2002. 
- 448 sidor
ISBN 91-88806-34-0

20 Skandinavien under unionstiden : med särskilt afseende på Sverige och dess förvaltning 
åren 1319 till 1521 : ett bidrag till den historiska geografien / Styffe Carl Gustav. - 
Stockholm : Norstedt, 1880. - 536 sido
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Appendix 3: Utdrag ur litteratur

Citat 1 ur: �Danmarks riges breve �
228
1355-04-11
Lund
Afskrift i Lundebogen.

Bent, udvalgt abbed i Allehelgens kloster, Henrik Bokholt, dekan, og Peder Bodulvsen og Povl 
Larsen, kanniker i Lund, vidimerer dele af Mads Pedersens testamente af 1350 29. august.
.
Bent, udvalgt abbed for Allehelgens kloster nær Lund, Henrik Bokholt,
dekan, Peder Bodulvsen og Povl Larsen, kanniker ved kirken i Lund,
til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Alle skal vide, at vi har set, omhyggeligt taget i øjesyn og gennemlæst
nedennævnte artikler af et testamente efter afdøde herr Mads Pedersen,
kannik ved kirkerne i Lund og Roskilde - god ihukommelse - som var
ufordærvede, uskrabede, ubeskadigede og umistænkelige i enhver henseende, af følgende ord-
lyd: Fremdeles til kirken i Källstorp (o. s.v. = DRB
111 3 nr. 316.) Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under
dette brev. Givet i Lund i det Herrens år <1355> lørdagen før søndagen
Quasimodogeniti.

-
1) Lundebogen har årstallet 1458, der givetvis er forkert. Da Bent nævnes som udvalgt abbed 
1355 21. februar (nr. 214), men som abbed 1358 9. marts, skal det rimeligvis rettes til 1355.

Citat 2 ur: �Danmarks riges breve �
275
1366-07-25
.
Original i det svenske rigsarkiv.

Niels Nielsen pantsætter alt sit gods i Mute og Gässlösa til Ture Nielsen for elleve mark svenske 
penge.
.
Niels Nielsen til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, såvel nulevende som 
fremtidige, skal vide, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til den gode og hæderlige mand Ture 
Nielsen for elleve mark nye svenske penge, som fuldt ud skal betales ham eller hans arvinger af 
mig eller mine arvinger til nu førstkommende St. Mikkels dag uden al hinder og nogen som helst 
forhaling. Derfor pantsætter jeg til ham med dette brev alt mit gods i Mute og Gässlösa, som 
tidligere er pantsat ved åbent brev 1), med agre, enge, skove, græsgange, fiskevande, møllest-
eder, vådt og tørt, udenfor gærde og indenfor, med den tilføjede betingelse, at hvis jeg ikke 
indløser nævnte gods til nævnte termin, da skal nævnte Ture årligt nyde frugterne, afgifterne og 
oppebørslerne af nævnte gods fra St. Mikkels dag om et år, indtil hele pengesummen er betalt, 
uden at det skal afregnes i gældens hovedstol; ligeledes med den tilføjelse, at hvis Gud forunder 
mig at indløse nævnte gods til fornævnte termin, da skal jeg ikke give eller yde nogen anden 
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betaling eller andre værdier udover de elleve mark nye penge optalt i fornævnte mønt. Skrevet 
under mit segl i det Herrens år 1355 på apostlen St. Jakobs dag.
-
i) nr. 229.

Citat 3 ur: �Danmarks riges breve �
285
1350-05-13
Stralsund
Afskrift af Bartholin.

Biskop Jakob af Roskildes testamente.
.
I Herrens navn, amen. Guds visdom, som lifligt ordner alt for de dødelige mennesker, har kærligt 
draget omsorg for, at de til gengæld for det jordiske, som forgår, kan erhverve det evige, som 
består. Vi, Jakob, ved Guds forsyn biskop af Roskilde, som, skønt skrøbelig af legeme, dog er 
karsk af sind, og som ønsker at sørge for vor sjæls frelse med det gods, Gud har betroet til vor 
bestyrelse, opsætter derfor vort testamente på følgende måde. For det første testamenterer vi 
den højbårne fyrste, vor herre Valdemar, Danmarks konge, en guldring og to armbrøste. Fremde-
les til vor berømmelige frue, fru Helvig, Danmarks dronning, en guldring og et 'hedenstykke' 2). 
Fremdeles til vor berømmelige frue, fru Ingeborg, hertuginde af Halland, en sølvkande. Fremde-
les til vor herre, herr Peder, ærkebiskop af Lund, en guldring og et 'hedenstykke'. Fremdeles til 
vor Roskildekirkes bygningsfond vore fire gårde i Udlejre og Rørbæk med alle deres tilligender, at 
besidde evindelig, og til samme gårdes frigørelse for 15 mark sølv, for hvilke de er pantsat, 
anviser vi 20 mark sølv, at oppebære hos Mogens Nielsen, som for denne sum pantsatte sit gods 
i Skensved, således at halvdelen af de nævnte fire gårdes indtægter, når de er indløst, skal 
tilfalde vor kirkes bygningsfond, medens vor årtid årligt skal holdes i samme kirke for den rester-
ende halvdel, og under nævnte årtid skal der af ovennævnte indtægter til evig tid ske uddelinger 
til de kanniker, vikarer, evige og ikke-evige, som er nærværende, og til de fattige, i overensstem-
melse med hvad nedennævnte eksekutorer af vort testamente anordner og indfører i kalendariet 
2) over de døde. Fremdeles til herr Niels, dekan i Roskilde, en nød med fod og låg 3), et bor-
dtæppe, et håndklæde og et horn. Fremdeles til herr jens Kappelgård, provst
sammesteds, et par 'bordknive', et 'badelagen' og en 'klo' 4). Fremdeles til herr magister Hem-
ming, ærkedegn, et par 'bordknive' og en 'klo'. Fremdeles til herr Mikkel, kantor, et sølvbæger 
med billede af Kristus på sin trone og et horn. Fremdeles til herr Klaus Limbæk vor 'snekke' med 
dens tilbehør. Fremdeles til herr Evert Moltke et sæt 'stikketøj' 5) og en armbrøst. Fremdeles til 
herr Jakob Olufsen en guldring, et horn og en armbrøst, og foruden dette overlader vi ham Lel-
linge fogedi, indtil han af indtægterne fra samme er fyldestgjort for de tab og udgifter, han har 
haft på togtet med vor herre kongen til Mark Brandenburg, og som han på gyldig vis kan gøre 
rede for i vort kapitel. Fremdeles til herr Peder Nielsen vort lille messesæt og ornat, som broder 
Mads har givet os, tillige med vort lille missale (og) Jakob fra Lausanne's Prædikener 6), og vi 
giver ham vor brune pasgænger i stedet for hans grå hest, som vi har givet vor herre kongen. 
Fremdeles til herr Lambert et par 'bordknive' og en 'klo'. Fremdeles til herr Jens Gulsø, vort 
søskendebarn, Dekretalerne og Sextus i eet bind 7), og Hexaemeron 8), indbundet med flere 
andre bøger, Henrik fra Gent's Summa 9), et bordtæppe og et håndklæde. Fremdeles til herr Oluf 
et 'badelagen' og et horn. Fremdeles til herr Peder Torvardsen fire mark sølv. Fremdeles anviser 
vi ham seks mark sølv, for hvilke vi har købt to heste af ham, og som skal udbetales ham af herr 
Peder af Ørslev, hvis denne har dette eller et lignende beløb af vort. Men den rest af disse seks 
mark sølv, som nævnte herr Peder ikke måtte udbetale ham, den skal de nedennævnte ekseku-
torer udbetale. Fremdeles til hver residerende kannik ved vor kirke i Roskilde, som ikke tidligere 
er nævnt, en skilling grot. Fremdeles til herr Bo, dekan i København, en 'kolt' 10). Fremdeles til 
dominikanerklostret i Stralsund, hvor vi har valgt vort gravsted, indtil vort kapitel eller vore venner 
overfører vort legeme, 50 stralsundske mark. Fremdeles til brødrenes bespisning sammesteds 
10 mark. Fremdeles til herr prioren sammesteds en sølvskål med en sølvske. Fremdeles til 
lektoren sammesteds et 'mårskindsslag'. Fremdeles til broder Herman Meppen et slag af 
gråværk og en sølvske. Fremdeles til broder Johan v. Kampe, som har tjent os under vor syg-
dom, en kjortel og en kappe af godt klæde. Fremdeles til franciskanerne sammesteds i o stral-
sundske mark. Fremdeles til dominikanerne i Roskilde en læst korn. Fremdeles til franciskanerne 
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sammesteds lige så meget. Fremdeles til St. Agnete kloster og søstrene sammesteds lige så 
meget. Fremdeles til Vor Frue kloster sammesteds en halv læst. Fremdeles til St. Clara kloster 
sammesteds lige så meget. Fremdeles til dominikanerne i Næstved en læst korn. Fremdeles til 
franciskanerne sammesteds lige så meget. Fremdeles til dominikanerne i Holbæk en halv læst 
korn. Fremdeles til franciskanerne i København lige så meget. Fremdeles til ethvert spedalskhus 
på Sjælland to øre korn. Fremdeles til herr Henrik Knolle det breviar, han har, og en halv læst 
korn. Fremdeles til herr Niels Nielsen en halv læst korn og en bog, Summa vitiorum 11). Fremde-
les til herr jens Eskilsen en bog, De auctoritatibus sanctorum 12). Fremdeles til Jens Degn en 
guldring og et horn. Fremdeles til herr Peder fra Ørslev en mark korn og seks alen klæde. Frem-
deles til herr Oluf fra Møn lige så meget. Fremdeles til Knud, vor notar, vort hverdagsbælte og i 
tillid til vort kapitel(s samtykke) tilstår vi ham for den tjeneste, han har vist os, vort gods i Himme-
lev, som fru Ingeborg sidder inde med, at råde frit over for livstid, eller indtil han bliver provideret 
med et passende beneficium i vort stift, således at godset i kraft af vor overdragelse til nævnte 
fru Ingeborg skal forblive uantastet i hendes besiddelse i to år, i hvilke nævnte Knud skal nyde 
afgiften af samme 13), og derpå skal han, som det ovenfor er sagt, have fri rådighed over samme 
gods. Fremdeles til herr jens Lykke en overklædning 14) og en hætte af broget skind, som vi har 
båret. Fremdeles til herr Henrik Budde kjortel, kappe og hætte, som vi har båret om vinteren. 
Fremdeles til herr Jens, sakristan ved vor kirke i Roskilde, kjortel, kappe og hætte, som vi har 
ladet lave til brug om sommeren. Fremdeles til herr Werner, vor sognepræst ved St. Olai, en halv 
læst korn. Fremdeles til Mogens Thomsen en armbrøst og et horn. Fremdeles til fru Kristine, 
hans hustru, vor kære søster, et guldspande, som vi købte af herr Jakob Nielsen, dengang det 
blev indløst af pantsættelse i Stralsund. Fremdeles til Jakob Povlsen halvdelen af det gods, som 
vi ejer sammen med ham i Torup, og en toft med en os tilhørende mølle i Kyndby. Fremdeles til 
Oluf Pedersen en mark korn og en armbrøst med to horn. Fremdeles overlader vi Anders Oluf-
sen i tillid til vort kapitel(s samtykke) vort fogedi Rollerup for livstid for den afgift, som dekan og 
ærkedegn i Roskilde erklærer for passende. Fremdeles giver og testamenterer vi vort gods i 
Dråby, som vi har tilstået Skjalm, til ham og hans arvinger, at besidde evindelig. Fremdeles til 
Peder Hegle en læst korn tillige med et horn. Fremdeles til Karl Nielsen en halv læst korn. Frem-
deles til Peder Sjundesen, Butse, Povl Bitte og Peder tre mark sølv hver. Fremdeles til Niels Unit 
en mark korn og sammen med dette overlader vi ham vort fogedi Hastrup for tyve mark sølv, som 
vi skylder ham, indtil de ved indtægterne fra samme er blevet ham fuldt ud betalt, og derpå for 
hans livstid, i tillid til vort kapitel (s samtykke), for en passende afgift. Fremdeles til enhver af vore 
væbnere, som ikke forud er nævnt, en halv læst korn. Fremdeles til fru Vendele Smed en gul-
dring. Fremdeles til Martin Strassborg, vor vært sammesteds, et fint stykke tøj. Fremdeles til 
Henneke Jungfrowe seks mark sølv, som vi ved vort brev giver ham anvisfling på at oppebære i 
Skanør af vor tiende fra Møn. Fremdeles til hans hustru i alen klæde fra Brugge til en dragt. 
Fremdeles til Uffe, Absalon og Jakob Nielsen i vort kammer en hest til to mark sølv til hver. Frem-
deles til enhver af vore andre folk i kammeret en hest til een mark sølv. Fremdeles til Ruslef en 
mark korn og den bedste hest, vi har på Selsø. Fremdeles til Meritslav, foruden en hest til en 
mark sølv, en halv læst korn. Fremdeles til Esbern Jonsen en mark korn, to køer og to plage, 
fremdeles anviser vi ham fire mark sølv, som vi skylder ham, at oppebære af vore undergivne på 
Selsø til St. Hans. Fremdeles til hans broder Peder Jonsen to pund korn tillige med en ko. Frem-
deles til deres moder to køer, og desuden tilstår vi hende i tillid til vort kapitel(s samtykke) gratis 
for livstid at bebo en toft i Selsø fogedi, der svarer tre pund korn i afgift. Fremdeles til Jens 
Søborg, vor skræder, en halv mark korn. Fremdeles til Tyge Pedersen en halv mark korn, og des-
uden anviser vi ham fjorten mark sølv, som vi skylder ham, at oppebære af vor tiende på Hal-
snæs. Fremdeles til magister Jens, vor kok, en halv mark korn. Fremdeles til Lars Galen, 
Pibestok, Jakob Længere og Torben i vor stald tre pund korn tillige med kjortel og hætte til hver. 
Fremdeles til Bunger tre pund korn og seks alen klæde. Fremdeles til Oluf, vor skipper, kjortel og 
hætte. Fremdeles til enhver af dem, der forretter tjeneste på vort skib, kjortel og hætte af 'sylfaar' 
15). Fremdeles til enhver af vore løbere eller 'brevdragere', kjortel, kappe og hætte og ti pund 
korn. Fremdeles til Stekhelm kjortel, kappe og hætte tillige med en øre korn. Fremdeles til jens 
Fynbo i Gundsø (magle) en halv mark korn. Fremdeles til skafferen på Dragsholm en hest til en 
mark sølv og to øre korn. Fremdeles til enhver, der er beskæftiget i køkken, kælder og på vore 
gårde på Sjælland et pund korn. Fremdeles til Æbelholt kloster samme klosters kalk, som vi har 
indløst for fem mark sølv. Til eksekutorer af dette vort testamente indsætter og udnævner vi de 
hæderlige mænd og herrer Niels Jensen, dekan, Jens Kappelgård, provst, Hemming, ærkedegn, 
Peder Nielsen, kannik ved vor kirke i Roskilde, og Mogens Todde, og vi bønfalder dem ved vor 
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Herre Jesu Kristi inderlige barmhjertighed, at de, så vidt det står til dem, udvirker, at denne vor 
sidste vilje, må blive virkeliggjort, samt at vore lovlige og gyldige gældsposter må blive betalt. Vort 
nedennævnte gods, nemlig vor gård og vort fogedi i Selsø med deres tilliggender, alle og hvert 
enkelt, og vore biskopstiender i Løve og Flakkebjærg herreder overdrager og overgiver vi 
førnævnte eksekutorer til betaling af vore testamentariske gaver og de gyldige og lovlige gælds-
poster, til frit at råde over til fornævnte brug, indtil alt det fornævnte er betalt. Til vidnesbyrd 
herom har vi ladet vort segl og vore fornævnte eksekutorers segl hænge under dette brev. Givet i 
Stralsund i det Herrens år 1350 på ottendedagen efter Kristi himmelfart.
-
1) orientalsk klæde.
-
2) d.v. s. Liber Daticus Roskildensis, jf. Kirkehistoriske Samlinger 6. rk. VI 377.
-
3) formodentlig en skål forarbejdet af en kokosnød.
-
4) drikkehorn, som mentes at stamme fra fabeldyret Grifs klo.
-
5) d.v. s. udrustning til turnering.
-
6) Jakob fra Lausanne, død før 1322, dominikaner. Den omtalte prædikensamling er
et af hans hovedværker med titel De tempore et de sanctis, jf. Denifle i Archiv fur Litteratur- und 
Kirchengeschichte II p. 216; Hurter: Nomenclator recentioris theologiae catholicae IV, sp. 3. 
Angående middelalderlige prædikensamlinger se DRB. III 2 nr. 280 note 45.
-
7) se DRB. III 2 nr. 547 note 1.
-
8) sandsynligvis Anders Sunesen, Hexaemeron.
-
9) 'Summa theologica', forfattet af Henrik af Gent, formentlig død 1293, lærer ved universitetet i 
Paris, betydelig skolastiker, der bl. a. kommenterede Aristoteles, jf. P. Feret: La faculté de théolo-
gie de Paris. Moyen Age, II p. 227; Fr. Ueberweg: Grundriss der Geschichte der Philosophic II p. 
497; Ehrle i Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte I p. 366.
-
10) d.v. s. et sengetæppe. 
-
11) 'Summa vitiorom' (bogen om lasterne). Moralske skrifter under titler al denne art var hyppige 
i middelalderen, jf. Gustav Gröber: Grundriss der romanischen Philologie II, I P. 208 if.; Wetzer-
Welte: Kirchenlexicon, s. v. Moraltheologie, og sagregister s. v. Summa; smign. Ellen Jørgensen: 
Catalogus codicum latinorum mcdii aevi bibliotheca regiae Hafniensis, Index Rerum, s. v. Ascet-
ica. Disse skrifter var oftest af ren opbyggelig karakter: alfabetisk ordnede opregninger af dyder 
og laster (jf. Paul Lehmann i Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
1948, 4, p. 47), en serie korte definitioner efter antikt mønster (fr. Ny kgl. Saml. 616,8°, fol. 123-6) 
eller fyldige moraliserende fremstillinger (fx. Thott 310, fol.), men de kunde også - og under titler 
al samme art - være af mere systematisk, teologisk karakter. Grundlæggende for den systema-
tiske morallære var Thomas Aquinas' Summa theologica II, I, se særlig Quaest. 55-67 og 71-89, 
samt hans Quaestiones de virtutibus; herpå bygger den udbredte Summa de virtutibus et vitus 
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eller Summa aurea, forfattet al Wilhelmus Peraldus, død før 1270 (jf. Quetif-Echard: Scriptores 
ordinis praedicatorum I p. 131).
-
12) "Liber de auctoritatibus sanctorum" er ikke identificeret; kan muligvis være en Auctoritates 
patrum (citatsamling al kirkefædrene), jf. Ellen Jørgensen: Catalogus codicum latinorum mcdii 
aevi bibliothecae regiae Hafniensis, Index s. v. Auctoritates patrum.
-
13) d.v.s. fru Ingeborgs afgift til bispestolen.
-
14) teksten har sorkocium.
-
15) ndt. sulfar = sulfgraw, d.v. s. ufarvet gråt klæde.

Citat 4 ur:  �Danmarks riges breve �
1152
1410-11-23
.
Jo. XXX. de Nomays.
Reg. Lat. 147 fol. 151 v.

Paven giver Aflad til dem, der paa bestemte Dage besøger St. Mikkels Kirke (»Paternosterkirken) 
i Rolstorp (?) i Lunde Stift; Brevet gælder for 10 Aar.
.
Universis [etc.]. Licet is etc. Cupienles itaque, ut ecciesia s. Michaelis, Paternosterchirche vulgar-
iter nuncupata, in Rola Lundensis [diocesis], que in honorem et sub vocabulo predicti sancti
furidata existit, et ad quarn ob eiusdern sancti reverentiarn magna
Christi fideliurn multitudo causa devotionis confluit copiosa, congruis honoribus frequentetur … 
[som Nr. 860], omnibus vere penitentibus et confessis, qui in nativitatis … 1) necnon apostolorum 
Petri et Pauli ac dedicationis [et] b. Michaelis archangeli predictorum festivitatibus … ac per 
ipsarurn … 1) festivitaturn . .1) octavas . . .1) dictarn ecclesiain devote visitaverint an-
nuatirn . .1), singulis videlicet festivitatum . .1) quinque annos et totidem quadragenas, octavar-
urn vero … 1) diebus … centum dies de injunctis eis penitentiis . . relaxamus, presentibus post 
decennium minirne valituris. Volumus autern … 1) Datum apud castrum s. Petri Bononiensis 
diocesis 9. kal. dec. anno 1.

Citat 5 ur: �Repertorium diplomaticum regni Danici mediaevalis�
12695
1482-94
Papir med Spor af i brevlukkende Segl. Åke JOnsson Svarteskånings Arkiv (SvRA. Pappersdo-
kument. Odaterade (under Lunds Stift)). (Reg. 8112.)
.
Ærlig og velbaaren Md. Hr. Ache Jensson R. paa Acherøø, amico et ffautori precarissimo. Kære 
Hr. Aghe, synderlige gode Ven, som I skriver mig til, at jeg skal sende eder beskrevet, i hvad 
Sogne og Herreder som det Gods er liggende, som vi og Kloster finge af eder, da maa I vide, at 
den første Gaard hedder Storegarden i Muthenna; item en liden Gaard i samme By; en Gaard, 
hedder Gærtzløse; en Gaard, hedder Stensserydb; en Gaard, hedder Alzløff; en Gaard, hedder 
Vgletorp; og en øde Jord, kaldes Haxtrydh; dette ligger alt i Roliftorpe S.; en Gaard i Thorestorp 
i Grymmethinne S.; en Gaard i Sponrepe S. og i kirkiebyen; en Gaard, hedder Madhegardh i 
Hwndestadhe S.; en Gaard, hedder Tochatorp; en Gaard, hedder Wikh; en Gaard i Ragnatorp, 
liggende alt i Skællinge S.; en Gaard i Bennetorp; Storegarden i Hwallinge; Litlegarden sstds.; en 
Gaard, hedder Krogetorp, liggende alt i Hwallinge S.; en Gaard i Swenstorp; 2 Gaarde i Lwndby, 
liggende alt i Lymberge S.; dette Gods ligger alt i Hemle H. Dette Gods ligger alt i Ffyære H.: en 
Gaard, hedder Bobergh; en Gaard, hedder Dothatorp i Ølmewalle S.; 2 Gaarde i Obolth og en 
»ødhetornpt sstds. i Ffyæreaass S.; en Gaard, hedder Hellisaass i Lingemme S.; en ødetompt, 
kaldes Ladhestadhe i Lymby
S. i Fardaass H. Dette forskrevne Gods har vi af eder i disse Sogne og Herreder liggende; hvis I 
ydermere finder i eders »breff og Jordebog, det byd mig til med vel forvaret »breffc; jeg vil ufor-
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sømmelige forarbejde dem til begges ware Nytte og gore eder derpaa klart Regnskab. Som I 
skriver om 4 Pd. Smør paa Vgletorp, det ligger før øde, end nogen giver der saa meget af; saa 
gør og flere af de Gaarde, som I skrev mig til om. Item sender jeg eder en Udskrift, hvad "gotzen 
rentha" paa baade Sider; derefter "ratten" I eder. Og vil jeg undervise eders Svend Bagge, naar 
han kommer til mig med Brevene. Ej mere, "en" jeg sætter alle disse Ærender ind til eder selv 
paa Klosters og Jomfru Marie Vegne. Raad altid og byd over os som over eders Kapellan. Sig Fru 
Birgitte mange gode Nætter. Ex Asilo sabb. ante dnicam. reminiscere officii nostri sub secreto. 
Broder Anders Benctsson Abbed i Aass Kloster, eders ydmyge Kapellan.
-
Anders Bentssøn var endnu ikke Abbed 1481 Aug. 6 (4904; jfr. V. Maller, Halland I. 307); Åke 
Jonsson Svarteskåning døde 1494 (Slyffe IV S. CCCIX).


