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MANUSKRIPT- OG BOGFORTEGNELSE
ved Herluf Nielsen
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ciensis ab anno 1116 ad annum 1786, ed. 
J. M. Canivez. I-VIIL Louvain 1933-41. 

Close Rolls = Rotuli litterarum clausarum 
in turri Londinensi asservati. Accurante 
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gens betreffenden Urkunden hrsg. von 
K. F. W. Hasselbach und J. G. L. Kose- 
garten. I. Greifswald 1843.

Cohn, Willy, Hermann v. Salza. Breslau 
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Odensebogen = De la Gardie nr. 39 i 
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1224. 11. januar. Lateranet. 1
Pave Honorius III udnævner ved pavelig provision provst Peder Saksesen 

til ærkebiskop af Lund efter først at have kasseret kapitlets valg af ham på 
grund af formfejl og oversender palliet til den udvalgte ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund.
JL Da de lundensiske kannikers stemmer, efter at vor ærværdige broder An
ders, fordum ærkebiskop af Lund, indstændigt havde anmodet om at måtte 
træde tilbage og omsider havde fået dette bevilget x), enigt og endrægtigt 2) 
var faldet på dig, der da var deres provst, har vi ikke des mindre - efter at vi, 
som det sømmede sig, havde undersøgt forløbet af dit valg og fundet, at det 
var blevet forhalet noget efter offentliggørelsen af godkendelserne 3) og under
handlingen om sammenlægningen4), samt at dit samtykke var blevet ind
hentet, førend du blev valgt - kasseret samme valg på grund af dets uordent
lige forløb, som retten jo kræver det 5). Men for at ikke Herrens hjord i lang 
tid skulle undvære hyrdens omsorg, har vi, da vi ved vidnesbyrd fra såvel din 
før omtalte forgænger som kapitlet i Lund og desuden mange andre prælater 
har forstået, at du i viden, alder og sæder stod mål med den lundensiske kirkes 
byrdefulde hæder, sørget for at sætte dig i spidsen for den for at tage vare på 
den med omsorg og omhu. Men efter at vore elskede sønner magister Albe
rus 6) og præsten Anders, fornævnte kapitels sendemænd, så indtrængende, 
som det sømmede sig, har anmodet om palliet, kendetegnet på bispeembedet 
i dets fulde udstrækning, har vi, idet vi ser hen til ovennævnte kirkes tarv og 
ønsker at vise din person en særlig nåde - nåde efter nåde - hengivne broder, 
ved de samme sendemænd til gavn for den lundensiske kirke og i dens navn 
tilsendt dig palliet, hvormed du skal smykkes, når du bliver indviet, og som 
skal tildeles dig under en bestemt formular, som vi meddeler i vort andet

i. række VI — i
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brev 7). Skønt vi fremdeles er overbevist om, at du vil udøve det forstander
skab for den kirke, der er dig betroet, på prisværdig måde, giver vi dig allige
vel, kyndige broder, fordi vi er ømme over dit rygte og nidkære vogtere af din 
ære, ved denne vor apostoliske skrivelse en indtrængende påmindelse om og 
befaling til at sørge for at tilegne dig magten til det gode, så at omtanken får 
større plads hos dig end myndigheden, når du revser dine undersåtter, og så at 
de betragter dig som anføreren i det rette, men som den fromme revser af det 
slette.

Givet i Lateranet den 11. januar i vort ottende år.

*) DRB. 1:5 nr. 202 af 1222 27. maj. - 2) den latinske tekst har concorditer, ‘endræg- 
tigt’ (ikke unanimiter, ‘enstemmigt’), hvorved angives, at Peder Saksesen ikke opnåede 
samtlige stemmer. - 3) teksten har post publicationem consensuum hvor consensus (plu
ralis) viser tilbage til vælgerne og svarer til godkendende vota, ‘stemmer’ - 4) valget var 
direkte og foregik per scrutinium (jf. DRB. II: 1 nr. non. 2; 11:9 nr. n- x), den mest 
almindelige valgform, der dog efter en kanonistisk afhandling fra 1254 var ‘underkastet 
talløse farer’ (G. Barraclough, The making of a bishop, 276 n. 12). Det skyldtes de meget 
strenge formkrav fra kuriens side, som Lundekapitlet ved denne lejlighed forsyndede sig 
mod. Det har ikke holdt alle led i valghandlingen nøje adskilt, men fortsat forhandlingen 
om de enkelte vælgeres stilling på et tidspunkt, hvor den skulle have været afsluttet, nem
lig efter offentliggørelsen af hver enkelts stemmeafgivning (jf. note 3), ja endogså efter 
‘underhandlingen om sammenlægningen’, post .. collationis tractatum. Herved lagdes 
stemmerne sammen rent numerisk, ligesom vælgernes intention (zelus) prøvedes, og kan
didaternes fortjenester (merita) undersøgtes (jf. ovennævnte afhandling samt som prak
tisk eksempel fra 1259 Leverkus nr. 143). Endvidere har kapitlet på et for tidligt tids
punkt indhentet samtykke til valget fra Peder Saksesen, hvilket først måtte ske, efter at 
han var proklameret valgt af hele valgforsamlingen. - 5) dette første stykke af bullen op
toges i ‘Den femte dekretalsamling’ af 1226 og indsattes derpå i Gregor IX.s dekretaler 
af 1234 som c- 4$ X De electione et electi potestate I 6. - 6) måske en latinisering af 
det danske Adelbjørn (Albjøm?). - 7) nr. 2, jf. smstds. note 3.

2 1224. 11. januar. Lateranet.
Pave Honorius III befaler den tidligere ærkebiskop Anders Sunesen af 

Lund og biskop Peder Jakobsen af Roskilde at tildele den udvalgte ærkebiskop 
Peder Saksesen palliet, når han bliver indviet, og modtage ed af ham på Ro
merkirkens vegne.

Afskrift i de pavelige registre.

Til magister Anders, fordum ærkebiskop af Lund, og Peder, biskop af 
Roskilde.



3 11. januar 1224 Nr. 3

Idet vi ved vore elskede sønner magister Alberus 1) og præsten Anders sen
der vor elskede søn Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund, palliet, kendetegnet 
på bispeembedet 2), for at I skal tildele ham det, når han bliver indviet, be
faler vi jer, brødre, ved denne vor apostoliske skrivelse, at I i overensstem
melse med den formular 3), som vi sender under vor bulle, tildeler ham det, 
når han får indvielsens nådegave, og modtager troskabsed af ham i den ro
merske kirkes navn. Hvis der fremdeles skulle times den ene eller den anden 
af jer noget menneskeligt før overgivelsen af palliet, skal den anden ikke desto 
mindre udføre vor apostoliske befaling.

Givet i Lateranet den 11. januar i vort ottende år.

1) se nr. 1, note 6. - 2) ordene ‘i dets fulde udstrækning* er sprunget over i teksten, se 
nr. 1. - 3) tabt.

1224. 11. januar. Lateranet. 3
Pave Honorius III befaler medbiskopperne under den lundensiske kirke at 

adlyde den ved pavelig provision udnævnte ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1il den lundensiske kirkes medbiskopper.
-L Da de lundensiske kannikers stemmer og så videre som ovenfor indtil x) 
var faldet på vor elskede søn Peder, der da var provst i Lund, og så videre 
indtil1) som vi meddeler i vort andet brev. Selv om det ikke skulle være 
nødvendigt at anspore jer ved vort brev til at vende jeres hu til ham, hvad 
I som bekendt i forvejen er pligtige til på skyldig vis, opfordrer og befaler vi 
jer indtrængende, brødre, ved denne vor apostoliske skrivelse til i fuld ydmyg
hed at se hen til ham som en fader og hyrde for jeres sjæle ved fromt at adlyde 
og ubrødeligt at overholde hans frelsebringende formaninger, så at også han 
ved jeres redebonne lydighed kan arbejde virksomt og omsorgsfuldt med den 
ham betroede myndighed, og I ved at yde ham en passende støtte i hans 
omhu med rette kan gøre jer fortjente som følge heraf. I modsat fald vil vi 
godkende den dom, som han på gyldig vis fælder mod opsætsige, og med 
Herrens hjælp sørge for, at den overholdes urokkeligt.

Givet i Lateranet den 11. januar i vort ottende år.

1) henviser til nr. 1.
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4 1224. 11. januar. Lateranet.
Pave Honorius III befaler kapitlet i Lund at adlyde den ved pavelig pro

vision udnævnte ærkebiskop.

Afskrift i de pavelige registre.

Et ligelydende brev er skrevet til kapitlet i Lund indtil på skyldig vis, I, 
som har ønsket at blive styret ved hans myndighed og blive belært og ret- 
ledet af hans viden og sæder, påminder og befaler vi dog til overflod jer alle 

indtrængende ved denne vor apostoliske skrivelse til i fuld ydmyghed at se 
hen til ham som en fader for jeres sjæle og så videre indtil slutningen x).

Givet i Lateranet den 11. januar i vort ottende år.

1) henviser til nr. 3.

5 1224. 21. januar. Lateranet.
Pave Honorius III meddeler de troende i Danmark, at han efter anmod

ning af den tidligere danske ærkebiskop Anders Sunesen og en norsk og en 
svensk biskop kanoniserer abbed Vilhelm af Æbelholt efter at have modtaget 
fyldestgørende oplysninger om hans ry, levned og mirakler fra danske præ
later og efter at have fået sikker underretning desangående fra sin legat i Dan
mark Gregorius de Crescentio.

Afskrift i de pavelige registre.

Til alle troende kristne i Danmarks rige.
Den hellige og ukrænkelige kirke, der er fyldt af Guds lys, sender sine 

lysende stråler vidt og bredt over verden, når Herren, der er vidunderlig i sine 
helgener 1), ved miraklernes kraft bekræfter, at deres levned var helligt, som 
såede under tårer 2), og ved påfølgende tegn viser, at han for deres fortjene
ster har tildelt dem evig hæder, idet han viser sit skatkammens kostbarheder i 
miskundhedens kar 3), som han har beredt til herlighed ved at retfærdiggøre 
de forudbestemte og herliggøre de retfærdige 4). Da nu Vilhelm, helligt ihu
kommet, abbed af Skt. Thomas’ kloster - som kaldes af Helligånden, og som 
ved et held synes at have fået dette navn ved en slags lykkelig forudanelse, da 
det i sandhed var en gave fra den Helligånd, denne salighedens kjortel, som 
samme Guds tjener er iført efter sin død, der var et uudholdeligt tab for de 
fromme og troende - allerede forlængst, efter at have ombyttet sit hus i smud-
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set 5) med en bolig i himlen, har åbenbaret, hvem han var, og til løn for sine 
forudgående fortjenester - fordi lyset ikke kunne gemmes i mørket, eller den 
by, der ligger på bjergets top, holdes skjult 6) - var begyndt at funkle i mange 
mirakler, således at han ansås for hellig af alle, så har vore ærværdige brødre 
Anders, fordum ærkebiskop af Lund, og biskop Nikulas af Oslo og biskop 
Bengt af Skara så indtrængende, som det sømmede sig, og efter at have frem
stillet for os hans levned og livsførelse og de prægtige mirakler, som Herren 
virkede igennem ham, bønfaldet os om, at vi, fordi det, som kundgjordes med 
så vægtige udsagn, ikke kunne skydes til side, både ville kanonisere ham og 
lade ham indføre i helgenfortegnelsen. Men da laster undertiden lister sig hem
meligt ind under skin af dyder, og en af Satans engle jævnlig omskaber sig på 
skrømt til en lysets engel 7), har vi befalet 8), at den fornævnte, tidligere ærke
biskop af Lund, en gudfrygtig og retfærdig mand 9), der har levet ret, og 
hvem man med føje kan have tillid til i dette, og vor ærværdige broder biskop 
Peder af Roskilde og vor elskede søn abbeden af Herrisvad 10) af cistercienser- 
ordenen omhyggeligt skulle undersøge den fornævnte Guds tjeners levned, ry 
og mirakler og efter at have fået sikker viden om hans levned og ry - såvel selv 
som gennem andre - og efter at have erfaret sandheden om miraklerne - såvel 
af dem, de var sket for, som af troværdige vidner, der var taget i ed - sørge for 
at give os sikker viden om disse ting. De har blandt andet fremført, at han har 
strålet af så stor guddommelig nåde og velsignelse i Kristus, at spedalske ren
ses, syge helbredes, besatte udfries, og stumme tunger løses, når han står bi, og 
hvad der er endnu mere vidunderligt, han har allerede opvakt og givet liv til 
flere døde. Glæd dig da, moder kirke, fordi det himmelske Jerusalem 11) er 
under arbejde, murværket rejser sig i den høje bygning, en ny søjle opstilles i 
Guds tempel, og Guds miskundhed har fremkaldt en ny blomst, som, over
dådigt vædet af himmelsk dug, har sat frugt i sød og vidunderlig fylde. Også 
jeres fædreland bør glæde sig og frydefuldt prise og love Skaberen, fordi det er 
blevet ophøjet ved en sådan værnehelgen og hos Gud har fortjent at få en 
sådan fortaler, ved hvem dets navn og ry bliver fejret og udbredes vidt om
kring, og ved hvis bistand dets indbyggere, der ligesom er de nærmeste, desto 
lettere kan gøre sig fortjent til nåde. Syng endelig, Skt. Thomas af Hellig
åndens kirke, som er blevet skøn og er trådt frem i pragt ved stråleglansen fra 
det nye lys fra denne bekender, som hviler sammesteds, syng en ny sang til 
Herren 12). Heller ikke moderkirken bør undlade at lovprise ham, som vi ved 
er helliggjort af Gud i herlighed igennem helligt levned, tegn og mirakler, men 
derimod yde ham skyldig hæder og tjene ham ved højtidelige løfter. Vi, som
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skønt uværdige har fået betroet kirkens styrelse af Herren, og som ved vor 
elskede søn Gregorius, kardinaldiakon af S. Theodoro, der har fungeret som 
legat i hine egne, har fået sikker underretning om den omtalte Guds mands 
levned, ry og mirakler, kanoniserer ham derfor efter råd af vore brødre13) 
og mange prælater, der befinder sig ved det apostoliske sæde, og vi har be
sluttet at indføre ham i helgenfortegnelsen - for at ingen skal tro, at det er vor 
vilje, at lyset, som bør sidde på kandelabren, skal sættes under en skæppe 14), 
og vi på den måde blev en uduelig Kristi statholder, hvis vi ikke sørgede for, 
at de troende ærede den, som Herren, de helliges stråleglans, i sit uudgrunde
lige forsyn har bestemt at ære, idet han stråler af så mange store mirakler. 
Derfor befaler vi jer alle ved denne vor apostoliske skrivelse, at I omhyggeligt 
betænker, hvor meget Herren har hædret jeres land og har udmærket og 
prydet Danmarks rige med en særlig forkærlighed, da han, skønt verden lig
ger i det onde 15), og menneskenes ondskab tager til i styrke, særlig har ud
valgt sig en hellig mand derfra, for at han kunne gå i forbøn for alles synder. 
I, i hvis land der er så hellig en skat og gave, skal - eftersom hele jeres fædre
land som noget særegent for ham herved i særlig grad er betroet ham og hans 
bistand - så ivrigt og hengivent som muligt sørge for at hædre den fornævnte 
hellige Herrens bekender og ophøje og forherlige ham med lovprisninger, der 
er så stor en bekender værdige, så at han kan fryde sig ved at være værne- 
helgen for et folk, der er ham hengivent, og I kan fortjene at blive hjulpet 
hos Gud ved hans forbønner, idet I ved eksemplet lærer andre, hvor udbredt 
den herlige erindring om denne bekender bør være hos dem. Og hvis I nu 
med omhu betænker denne hæder, vil I vedholdende sige tak til Ham, der 
skænker alt godt, og over for Ham kan og bør I som følge af den store vel
signede nåde, der er blevet jeres fædreland til del, med rette erkende jer som 
skyldnere.

Givet i Lateranet den 21. januar i vort ottende år.

*) Salme 68, 36. - 2) Salme 126, 5. - 3) jf. Rom. 9, 23. - 4) jf. Rom. 8, 30. - 5) jf. Job 
4, 19. - 6) Matt. 5, 14. - 7) jf. 2. Kor. 11, 14. - 8) DRB. L5 nr. 141 af 1218 28. maj. - 
9) Luk. 2, 25. - 10) kan ikke identificeres. En abbed fra første trediedel af 13. årh. hed 
Age (Libri memoriales capituli Lundensis 113). - 11) Hebr. 12, 22. - 12) Salme 96, 1. - 
13) kardinalerne. -14) jf. Matt. 5, 15. -15) jf. 1. Johs. 5, 19.

6 1224. 29. januar. Lateranet.
Pave Honorius III befaler biskoppen af Skara og den udvalgte ærkebiskop
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Peder Saksesen af Lund at flytte biskop Olof af Strångnås til ærkesædet i 
Uppsala.

Afskrift i de pavelige registre.

Til biskop Bengt af Skara og Peder, udvalgt ærkebiskop af Lund.
Da Uppsalakirken forlængst var blevet berøvet sin hyrde 1), har vi for

stået, at gejstlighed og menighed i Uppsala - eftersom den fornævnte kirke 
ikke har noget kapitel 2) - enstemmigt og endrægtigt 3) har postuleret vor ær
værdige broder Olof, biskop af Strångnås, til ærkebiskop, der siges at have 
bestridt det biskoppelige embede på tilfredsstillende måde, og om hvis liv og 
sæder der fremføres rosende vidnesbyrd. Da nu vor meget kære søn i Kristus, 
Johan, Sveriges berømmelige konge, og alle medbiskopper under samme kirke 
og ligeså den uppsalensiske gejstlighed har bønfaldet os om, at vi som følge af, 
at Uppsala ærkesæde på grund af forhærdelsen hos dens umedgørlige menig
hed trænger til en hyrde af den slags, som forstår at helbrede de sårede ved at 
gyde vin og olie på 4), hvad de har forsikret, at fornævnte biskop er velegnet 
til, af en så påtrængende grund velvilligt ville give vort samtykke til denne 
postulation, mildner vi altså i fremsynethed rettens strenghed angående dette 
og befaler jer, kyndige mænd, ved denne vor apostoliske skrivelse, at I på vor 
myndighed, hvis I har sikkerhed for de forudskikkede ting, skal sætte samme 
biskop i spidsen for den uppsalensiske kirke som dens hyrde, løse ham fra det 
bånd, hvorved han er forpligtet over for Strångnåskirken, og meddele ham 
tilladelse til at flytte til den fornævnte kirke i Uppsala.

Givet i Lateranet den 29. januar i vort ottende år.

*) vakancen havde været langvarig, idet forgængeren, ærkebiskop Valerius, var død 
allerede 1219 7. april. - 2) det svenske ærkestift fik vistnok først et (ikke-regelbundet) 
kapitel omkring 1250, og da med få medlemmer. - 3) unanimiter ac concorditer, jf. nr. 1, 
note 2. Valgene kan dog ikke direkte sammenlignes, idet det danske ærkesæde forlængst 
havde domkapitel (jf. note 3-4) og derfor kunne foretage kanonisk valg. Den ældre valg
form ved ‘gejstlighed og menighed’ som i Uppsala var uheldig efter kanonistemes me
ning. - 4) Luk. 10, 34. Olie kunne opfattes som ‘mildhed’, vin som ‘strenghed’ (jf. DRB. 
L4 nr. 3 ved note 19), og efter sammenhængen ligger vægten på dette sidste.

1224. 29. januar. Lateranet. 7
Pave Honorius III meddeler de troende i Danmark og Sverige, at han giver 

40 dages aflad til alle, der afsoner kirkebod, når de besøger Skt. Vilhelms kirke 
iÆbelholt på helgenens højtidsdag og otte dage derefter.
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Afskrift i de pavelige registre.

r | ^il alle troende kristne i Danmarks og Sveriges riger.
JL Da menneskets sanser fra ungdommen af går mod det onde1), så sandt 
som kødet i sin sanselighed har hang til synd, bør da sindet, når åndens kraft 
går foran, og Guds nåde følger efter, ivrigt søge tilgivelse og bestandig opsøge 
lægemidler til at afværge de dødbringende fristelser2), der bryder ind over 
det. Da vi altså efter råd fra vore brødre 3) og mange prælater, der befinder 
sig ved det apostoliske sæde, har ment - for at I kan få Vilhelm, helligt ihu
kommet, og andre helgener til gunstige beskyttere - at burde kanonisere 
ham 4) og indføre ham i helgenfortegnelsen, efter at vi og samme brødre har 
fået sikkerhed for hans hellige levned og prægtige mirakler - han, der som en 
ny Herrens bekender hviler i Skt. Thomas af Helligåndens kirke, hvis abbed 
han har været - påminder og opfordrer vi jer alle indstændigt til, at I ved 
fornævnte bekenders mellemkomst, ved hvem spedalske renses, syge helbredes, 
besatte udfries, stumme tunger løses, og nogle døde er vakt til live, sørger for 
at gøre Gud, som værdiges at virke så mange store ting igennem ham, nådig 
imod jer og fromt besøger samme kirke, når I vil bønfalde om hjælp fra 
samme bekender. Thi vi eftergiver barmhjertigt i tillid til den almægtige Guds 
miskundhed og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ myndighed 40 dage 
af pålagt bod for alle dem, der af from ærbødighed for samme bekender be
søger nævnte kirke på hans højtidsdag 5) og indtil otte dage derefter.

Givet i Lateranet den 29. januar i vort ottende år.

*) jf. 1. Mos. 8, 21. - 2) jf. Ordspr. 13, 14 og 14, 27. - 3) se nr. 5, note 13. - 4) nr. 5. 
- 5) 16. juni.

8 1224. 14. februar. Lateranet.
Pave Honorius III stadfæster for Peder Saksesen den lundensiske ærkestols 

primat over Sverige og foreskriver, på hvilken måde ærkebiskoppen af Upp- 
sala skal modtage konsekration og pallium hos sin primas.

Afskrift i de pavelige registre.

Til Peder, ærkebiskop af Lund og dem af hans efterfølgere, der på kanonisk 
vis træder i hans sted, hilsen til evig tid.

Da vi efter Herrens bestemmelse har vor plads på det apostoliske sædes top 
og tinde, følger og handler vi på en helsebringende måde ud fra den os på
lagte pligt, såfremt vi med vort samtykke bestyrker det, som vides at være
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fastsat af vore forgængere til frelse for de troende, og anvender flid og omhu 
på, at det ikke bliver bragt af lave ved et eller andet forvovent angreb. Thi da 
Herren har givet sin kirke et løfte ved at sige: Der er født dig sønner i dine 
fædres sted, du skal gøre dem til fyrster over hele jorden 1), synes de at have 
efterfulgt fædrene på den rette måde og at beklæde det dem pålagte fyrste
embede på gavnlig vis, som ikke glæder sig over magten, men over nytten 
derved, og med frygt og bæven 2) udøver den dem betroede magt og myn
dighed til frelse for deres undersåtter, idet de bestandig stræber efter at danne 
sig efter deres forgængere med hensyn til gode gerninger og såvel hvad dem 
selv angår, holder det i hævd, som disse har udført af prisværdige ting, og 
ligeså viser andre, at de bør holdes i hævd. Vi har da, inderligt tilskyndet af 
denne betragtning, og idet vi træder i vor forgænger, saligt ihukommet, pave 
Hadrians fodspor, bestemt, også vi, at hvad han med sine brødres råd og 
vilje har besluttet om stadfæstelsen af Sveriges rige, skal forblive urokket og 
urørt til evige tider. Han besluttede nemlig, at den til enhver tid fungerende 
ærkebiskop af Lund bestandig skal sidde inde med primatet over dette rige og 
bør stå i spidsen for det på efterfølgende måde - da han jo desto oftere og til 
så meget større nytte for nævnte land kan forvalte, hvad der hører til de 
troendes frelse, som han ved sit naboskab desto klarere kan se, hvad de be
høver og mangler. Thi han tildelte din forgænger 3) palliet, for at han skulle 
ordinere en ærkebiskop i Sveriges rige, så snart en lejlighed frembød sig, og 
overdrage ham palliet og det med apostolisk myndighed, idet jo denne frem
gangsmåde blev fulgt, at nemlig den, som er blevet indsat som metropolit dér 
af ærkebiskoppen af Lund efter at have modtaget konsekrationens nåde af den 
lundensiske ærkebiskops hånd, edeligt lover ham og den lundensiske kirke tro
skab og lydighed, dog med forbehold af troskab over for den romerske kirke. 
Han skal da opnå palliet på denne måde: En sendemand fra kirken i Lund 
skal sammen med en sendemand fra nævnte kirke drage til den romerske kirke 
for at bede om og opnå palliet, og når de har bedt om og opnået det af den 
romerske pave, skal de bringe det tilbage til kirken i Lund. Men når ærke
biskoppen af Lund modtager det, skal han tildele ærkebiskoppen af Sverige 
det, og denne skal edeligt love den romerske kirke troskab og lydighed. Men 
efter at metropolitten er blevet indsat dér til ære for Gud, til pryd for hans 
hus og til frelse for de troende, skal ærkebiskoppen af Lund i kraft af sin pri
matværdighed til evig tid føre forsædet for ham, og denne skal sørge for yd
mygt at vise ham lydighed og ærbødighed som sin primas. Dette vides jo at 
være iagttaget med hensyn til Stefan, saligt ihukommet, fordum ærkebiskop
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af Uppsala, der - som følge af fornævnte indsættelse - i Sens modtog konse- 
krationens nåde af din forgænger, ærkebiskop Eskil, fromt ihukommet, på 
saligt ihukommet pave Alexanders tid og i hans nærværelse, og under vore 
forgængere Lucius, Clemens, Cølestin og Innocens, saligt ihukommet, og os 
i henhold til fornævnte fremgangsmåde med hensyn til de uppsalensiske ærke
biskopper Jons og Peter og Olof, saligt ihukommet, hvem din forgænger Ab
salon, fromt ihukommet, konsekrerede og overdrog palliet i samme vore for
gængeres sted. Eftersom dette altså har fundet sted under dine forgængere 
Eskil og Absalon på samme måde, som det er fastsat af vor fornævnte for
gænger Hadrian, omfatter vi det - idet vi i så prisværdig en sag træder i vore 
forgængere, de romerske paver, nævnte Hadrians4) og Alexanders5), Lu
cius’ 6), Urbans 6), Clemens’ 6), Cølestins 6) og Innocens’ 7) fodspor, saligt 
ihukommet - med vor og vore brødres gunst og bestemmer, at det til evige 
tider skal forblive fast og urokkeligt, dog visselig med forbehold af det apo
stoliske sædes myndighed. Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget 
menneske at antaste dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvoven
hed handle derimod. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden 
formaster sig til at prøve på med viden og vilje at handle imod bestemmel
serne i dette vort brev, skal han, med mindre han efter anden og tredie gang 
at være påmindet ved en passende bod har gjort sin forseelse god igen, være 
berøvet sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar 
for den uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og forløsers den 
herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og ved den yderste dom hjem
falden til Guds strenge hævn. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der 
bevarer denne stiftelses rettigheder, så at de både her kan nyde frugten af 
deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige freds løn. 
Amen.

Givet8) i Lateranet ved magister Guidos, hr. pavens kapellan og notars 
hånd den 14. februar, i den tolvte indiktion, år 1223 9) for Herrens menne
skevorden og i hr. pave Honorius III.s ottende paveår.

*) se DRB. 1:4 nr. 38, note 2. - 2) se anf. nr., note 3. - 3) ærkebiskop Eskil, se neden
for. - 4) bullen herom har været anset for tabt (DRB. 14 nr. 38, note 5; 1:5 nr. 123, 
note 3), men blev genfundet og publiceret i 1960; den er udstedt 1157 15. januar. - 
5) en ældre bulle fra Alexander III, rettet til ærkebiskop Eskil, eksisterer ikke længere, 
men jf. den tilsvarende til den svenske ærkebiskop af [1164 omkring 5. august], DRB. 
1:2 nr. 153. Ved det ovennævnte tekstfund (se note 4) genfandtes også en kort notits om 
Alexanders bulle for ærkebiskop Absalon, dateret 1178 2. november, DRB. 113 nr. 75. - 
6) bullen herom er tabt. - 7) DRB. L3 nr. 240 af 1198 23. november og L4 nr. 38 af
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1201 23. november. Hertil kommer Honorius III.s stadfæstelse af 1217 16. november, 115 
nr. 123, der har været forlæg for nærværende tekst i næsten hele dens ordlyd. - 8) se 
anf. nr., note 6. - 9) 1224 eher vor kalender, jf. DRB. 1:4 nr. 114, note 12. Under Hono
rius III har to tredjedele af bullerne juledag som årets første dag, en tredjedel Marie 
bebudelsesdag som den foreliggende.

1224. 15. februar. Lateranet. 9
Pave Honorius III bevilger den tidligere ærkebiskop Anders Sunesen af 

Lund, at han må hæve bandet for sine undergivne på de kirkelige tofter, der 
er anvist ham til underhold, undtagen dog ved grove forseelser, samt bortgive 
de til tofterne knyttede beneficier.

Afskrift i de pavelige registre.

| 1 il Anders, fordum ærkebiskop af Lund.
X Din fortjenstfulde retskaffenhed og agtværdighed fordrer, at vi viser dig 
apostolisk gunst, hvor vi kan gøre det med vor samvittighed i behold. Derfor 
giver vi velvilligt vort samtykke til dine bønner og tilstår dig ved dette brevs 
myndighed magt til at afløse 1) dem, der hører til dine særlige undergivne, 
og som bebor de tofter under Lundekirken, som er overgivet dig til dit under
hold, hvis de måske engang ifalder den kanoniske bestemmelse om forkyndt 
dom 2), når blot deres forseelse ikke er svær og grov - og til at overdrage hertil 
skikkede personer de beneficier, der findes på nævnte tofter, når de bliver 
ledige. Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste 
dette vort bevillingsbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men 
hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig 
den almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Lateranet den 15. februar i vort ottende år.

1) fra den kirkelige bandsstraf. - 2) sententie promulgate, se DRB. 1:5 nr. 37, note 5 
(stk. 1).

1224. 28. februar. Lateranet. 10
Pave Honorius III tildeler biskop Peder Jakobsen af Roskilde hvervet som 

korstogsprædikant i Lunde kirkeprovins og giver ham i denne egenskab en 
række særlige beføjelser. Paven tager alle korsfarere under sin beskyttelse og 
indskærper en del regler for at hindre misbrug ved indfrielsen af korstogsløfter.
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Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il biskop Peder af Roskilde.
JL Da vi har ment at burde betro dig det hverv at prædike korstog i Lunde 
kirkeprovins, betror vi dig ved dette brevs myndighed - for at din tale kan få 
frit løb *) og dit arbejde bære des rigere frugt - at det må være dig tilladt, 
når du kommer til steder under interdikt, på hvert enkelt af disse een gang 
at åbne een kirke og holde gudstjeneste dér med udelukkelse af bandlyste og 
dem, der med navns nævnelse er belagt med interdikt, for at du på denne 
måde særlig virkningsfuldt kan fremføre korsordet dér, lige såvel som vi be
vilger, at du kan ændre løfter fra dem, som har lovet at besøge Skt. Jakob 
eller andre helgeners grave til den byrdefulde pilgrimsfærd over havet, og at 
du på vore vegne i henhold til kirkens regler kan tildele dem, som har foretaget 
ildspåsættelser, og dem, som på grund af voldelig håndspålæggelse er ifaldet 
den kanoniske bestemmelse - når blot det ikke er en grov forseelse - afløsnin
gens velgerning2), hvis de ellers på passende måde yder oprejsning til de 
skadelidte og fromt modtager korsets tegn til hjælp for Det hellige Land. Vi 
bevilger ligeledes, at du, når du finder, det er til gavn, kan hidkalde nogle 
agtværdige og hertil skikkede mænd til at tage del i den dig betroede gerning, 
som ikke, mens de virker i dette prædikehverv, skal miste indtægterne af deres 
beneficier, men oppebære dem i deres helhed, som om de residerede i deres 
kirker, dog forudsat, at du ikke går for vidt ved at antage for mange og ikke 
antager mere end een fra hver kirke. Vi tager også dem, som tager korset, 
under Skt. Peders og vor beskyttelse med alt deres gods og fastsætter, at alt 
dette, efter at de har tiltrådt pilgrimsfærden, skal stå under kirkens særlige 
forsvar, indtil der foreligger fuldstændig sikre efterretninger om deres hjem
komst eller død. Vi bevilger endvidere gejstlige, at de på grund heraf kan 
pantsætte indkomsterne af deres beneficier i indtil tre år eller oppebære dem, 
så længe de er fraværende af denne grund, hvilke indkomster uden nogen som 
helst formindskelse skal anvises til dem, hvem de har pantsat dem til eller 
overgivet at indsamle dem, dog således at sognekirker i mellemtiden betjenes 
af en agtværdig vikar, og ingen fordrister sig til at skride til denne pantsæt
telse, undtagen når han påbegynder rejsen over havet, og at enhver står til 
rådighed for hjælpen til Det hellige Land i lige så mange år, som han har 
pantsat sine indtægter. Men hvis nogen måske vender før tilbage, skal han 
omhyggeligt betjene den kirke, hvis indtægter er blevet pantsat af ham, for 
at man således kan imødegå visse slette folk, som gerne - efter at have pantsat 
frugterne af deres beneficier - aflægger besøg ved Det hellige Lands grave og
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straks vender hjem og unddrager såvel Det hellige Land som deres kirker 
deres tjeneste. Men eftersom nogle siges af egen forvovenhed at have aflagt 
korset efter at have anlagt det eller at være vendt tilbage fra havnene uden 
at have fuldført den påbegyndte pilgrimsfærd, befaler vi som vor vilje, at du 
med kanonisk strenghed skal tvinge dem til at genantage korset og til påny at 
give Herren det løfte, de har lovet. For at de troendes hengivenhed over for 
hjælpen til samme Hellige Land kan kaldes bedre frem, skal du desforuden 
fastsætte, at der i det mindste hver måned afholdes højtidelige processioner på 
alle steder, som synes egnede herfor, og at salmen: Alle folkeslag er kommet3), 
efter sædvane hver dag synges i alle kirker, under den forudsætning, at du, 
hvis du måske mener at burde meddele nogen syndsforladelse for dem, som 
møder op til disse processioner eller dine andre stævner, ikke må lade den 
forladelse, du bevilger, overskride et antal af ti dage, og hvis der bliver ofret 
eller i øvrigt givet noget af dem eller hvilke som helst andre, som møder op 
til disse stævner, til hjælp for Det hellige Land, skal du i troskab lade det for
vare, så at vi på tidspunktet for overfarten kan lade gøre brug af det, sådan 
som det synes at være til gavn for hjælpen til samme Hellige Land.

Givet i Lateranet den 28. februar i vort ottende år.

i) jf. Salme 148, 15. - 2) se nr. 9, note 1-2. - 3) Salme 86, 8.

[1224. Marts—1225. 1. maj]. 11
Ærkebiskop Peder Saksesen af Lund afgør efter en retsforhandling i kon

gens gård og i nærværelse af en anden dansk biskop en tiendesag inden for 
den lybske kirke.

Afskrift i Slesvig.

Peder 1), af Guds nåde ærkebiskop af Lund, hilsen til alle til evig tid.
Da der i kongens gård 2) behandledes en sag om tiender mellem kirken 

i Lybæk på den ene side og Giselbert, kaldet møller, på den anden for os 3) 
og biskop Ivar, blev den, efter at parterne var hørt, afsluttet på følgende 
måde. Biskoppen af Lybæk 4) løser samme Giselbert af bandlysningens bånd 
efter at have modtaget sikkerhed for, at samme Giselbert - såfremt han ikke 
på den herefter førstkommende Filips og Jakobs dag 5) fremviser det doku
ment €) i kapitlet i Lybæk, hvorved han erklærede, at han af kirken i Lybæk 
var sikret mod at skulle yde tiende - for fremtiden uden nogen som helst mod-
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sigelse skal betale tiender på ageren og ligeledes yde kirken godtgørelse for den 
tidligere brøde efter skøn af en god mand 7).

1) den latinske tekst har kun forbogstavet P., jf. note 7. - 2) in curia regis, der også kan 
oversættes ‘ved kongens hof, jf. DRB. 1:5 nr. 71. - 3) teksten har coram nobis, der an
giver, at ærkebiskop Peder har holdt ret i sagen. Jf. DRB. 14 nr. 76, note 1. - 4) Bertol- 
dus. - 5) 1. maj, jf. note 7. - 6) hvis et sådant har eksisteret, er det nu tabt. - 7) ved date
ringen må man tage sit udgangspunkt i omtalen af biskop Ivar som nærværende ved 
retsforhandlingerne. Fra middelalderen kendes kun een dansk biskop ved dette navn, 
samtidig med at en P. er ærkebiskop i Lund. Det er Ivar af Odense, kendt som biskop 
senest fra maj 1239 (Rep. Danicum I:i udat. nr. 90). Diplomet kan da ikke være udstedt 
af nogen anden end Peder Saksesen. Honorius III udnævnte denne 1224 1 n januar, men 
titulerede ham endnu kun ‘udvalgt’ ærkebiskop (nr. 1). Lundekapitlets sendemænd, som 
opnåede bullen herom, udvirkede en række andre skrivelser ved samme lejlighed, bl. a. 
stadfæstelsen af ærkestolens primat over Sverige, dateret 14. februar (nr. 8, jf. 2-7). De 
har måttet afvente udfærdigelsen af denne vigtige bevilling. Hvis de er rejst fra Rom 
umiddelbart efter, kan de muligvis have været tilbage i Danmark så tidligt som omkring 
15. marts. De har måske snarest ventet endnu en tid, da det er tænkeligt, at de også 
fremskaffede bullerne af 15. og 28. februar (nr. 9-10). Peder fremtræder i diplomet som 
‘ærkebiskop’. Denne titel kan han først have benyttet, efter at han var indviet og havde 
modtaget sit pallium (jf. DRB. 1:4 nr. 46, note 1). Det kan allertidligst være sket i marts 
1224, der således bliver terminus post quem for hans diplom. En foreløbig terminus ante 
quem er hans død 1228 10. juli (nr. 79). - Sagen angår kapitlet og mølleren i Lybæk og 
omhandler tiendeydelser, af møller i selve Lybæk by. Den er som tiendesag rent kirkelig, 
og de benyttede tvangs- og bevismidler er ligeledes kirkelige. Det er unægtelig påfal
dende, at den danske ærkebiskop holder ret (se note 3) i et anliggende, hvor der forinden 
er gået bandsdom fra den lokale biskop i Lybæk. Peder kan være valgt som opmand af 
parterne, hvis ikke han afgjorde sagen efter pavelig delegation, men i begge tilfælde 
kunne en henvisning til hans særlige bemyndigelse have været ventet. Når en sådan ikke 
forefindes, må det siges, at Peder optræder, som om han behandlede en sag, der var ind
bragt for ham fra hans egen kirkeprovins. Det kan ikke udelukkes, at visse stifter i de 
erobrede nordtyske lande kan være tillagt den danske kirkeprovins svarende til, at disse 
lande fra nytår 1214 henregnedes under det danske rige (DRB. 115 nr. 48; mulig antyd
ning af en planlagt ændring i kirkeprovinsens omfang smstds. nr. 180, 210; jf. iøvrigt 
smstds. nr. 154-55. En nyfunden pavebulle af 1214 1. marts viser, at Anders Sunesen 
havde forespurgt paven om ‘grevskabet Holsten’. Bullen vil blive trykt i DRB. 1:7). - 
Under alle omstændigheder kan den danske kirkes leder ikke tænkes at have afgjort en 
retssag af indrekirkelig art fra Lybæk, efter at byen var brudt ud af forbindelsen med 
Danmark og i 1225 havde sluttet sig til dets fjender. I juni 1226 blev Lybæks stilling 
også retligt en anden, idet Frederik II ophøjede byen til tysk rigsstad. Den afgørende 
vending er utvivlsomt indtruffet efter slaget ved Molln i januar 1225, der kuldkastede de 
danskes magtstilling i Holsten (jf. nærv. bd. nr. 17). Lybæk har formentlig snart efter 
afrystet det danske herredømme, og efter dette tidspunkt er det utænkeligt, at en lybsk 
kirkesag skulle kunne være forebragt den danske ærkebiskop. - Diplomet bestemmer, at 
der skal fremlægges et dokument i sagen for Lybæks kapitel inden den førstkommende 
1. maj. Det er som anført teoretisk set muligt, at Peder kan have erhvervet sin ærke- 
biskoppelige titel allerede i marts 1224, og i så fald kan hans foreliggende diplom sigte 
til 1. maj dette år. Men sendefærdens afrejse fra Rom med hans udnævnelsesdokumenter
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og den påfølgende indvielse og pallieoverrækkelse kan let have krævet så megen tid, at 
Peder ikke kunne fremtræde som ærkebiskop og have nået at behandle den lybske kirke
sag inden 1. maj 1224. Diplomet er da snarest udstedt inden 1. maj 1225. Ved en ende
lig tidsfæstelse må begge muligheder dog holdes åbne, hvorfor dateringen er ansat til 
[1224 marts - 1225 maj]- ~ Denne datering rykker grænsen tilbage for Ivars funktions
tid som biskop. Han har beklædt bispesædet i Odense senest fra april 1225, og det må 
være ham, der omtales som Fyns biskop i helligbrødeforordningen af 1228 [før 10. juli], 
nr. 79.

1224. [14. april—juni]. Fontainebleau. 12
Kong Ludvig VIII af Frankrig giver efter anmodning fra dronning Inge

borg til bod for kong Filip Augusts og hans forgængeres sjæle 50 skæpper korn 
til johanniterne i Corbeil til oprettelse af et samfund på 13 præster.

Original i Paris.

[1224]. 25 maj. Westminster. 13
Kong Henrik III af England befaler fogderne i Lynns havn at tillade fri 

afgang for beslaglagte skibe fra Skotland og Danmark.

Afskrift i de engelske Close Rolis.

Det er befalet fogderne i Lynns havn, uanset den befaling, vi har givet jer 
om at beslaglægge skibe i jeres havn, frit og uhindret at tillade afgang for 
de skibe fra kongen af Skotlands land og kongen af Danmarks land, som de 

har lagt beslag på i deres havn.
Med kongen som vidne i Westminster den 25. maj x) i nærværelse af ret

teren og biskopperne af Bath og Salisbury 2).

*) mandatets udstedelsesår fremgår af dets plads i rullerne fra kong Henriks 8. rege
ringsår (1223 28. oktober-1224 27. oktober) og dets dato, 25. maj. - 2) bisperne hed 
locelinus og Richardus.

1224. Juni. Paris. 14
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom med meddelelse om, at 

hun med samtykke fra johanniter ordenens stormester og generalkapitel for 
Frankrig har oprettet et samfund på 13 præster, der skal holde messe for kong 
Filip Augusts og hendes egen samt deres forgængeres og efterfølgeres sjæle ved
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ordenens kirke i Corbeil, og lover at skaffe præsterne et bestemt underhold ud 
over de 50 skæpper korn, som kong Ludvig VIII overdrog hende, og hun frit 
kunne skænke bort som almisse.

Original i Paris.

15 [1224. 3. juni—12. juli].
Den kølnske korstogsprædikant Oliverus meddeler indbyggerne i Frisland, 

at mange Tyskere har taget korset, og at Danskerne ruster en flåde sammen 
med kirkeprovinserne Bremen og Køln.

Afskrift i hollandsk krønike.

Til de agtværdige mænd i Kristus, mine meget kære abbeder, provster, 
dekaner, rådmænd og menighed i Frisland, sender korsets købeslave 1), 
korsordets tjener Oliverus, skolemester i Køln, ønsket om et godt liv og en 

lykkelig udgang.
Gud lover og priser jeg, i Herren har jeg fryd og glæde 2) - korssagens 

fremgang melder og forkynder jeg. Thi efter at jeg rejste fra jer, har kongen 
af Ungarns 3) svigersøn, landgreven af Thyringen 4), en ung ridder, dygtig til 
våbenbrug, rig og mægtig, taget korset hinsides havet 5) og sammen med ham 
ti grever, ligeledes særdeles mange riddere og af almindelige folk så mange, 
som ikke kan tælles. Desuden ønsker jeg, at I skal vide, at Danskerne ruster 
en flåde sammen med kirkeprovinseme Bremen og Køln. Derfor maner jeg jer 
til vedholdende og fortsat at udruste skibe i henhold til den tidsfrist, jeg fore
skrev, da jeg var hos jer. I skal ligeledes vide, at hr. kejseren 6) har triumferet 
over Saracenerne på Sicilien 7).

1) 2. Mos. 12, 44. - 2) Esajas 61, 10. - 3) Andreas II. - 4) Ludvig IV. - 5) teksten har 
crucem transmarinam, ensbetydende med løfte om korstog til Det hellige Land. - 6) Fre
derik II. - 7) brevet er af krønikens forfatter, abbed Emo af Bloemhof (Wittewierum), 
sat ind i dennes beretning om 1224. Emo fortæller, at Oliverus kom til Groningen 15. maj 
under sit propagandafelttog for den hellige krig. Han skildrer agitationsrejsen fra sted til 
sted, ofte fra dag til dag, og beretter herunder, at Oliverus tog ophold i Bloemhof i pinse
dagene, 1.-2. juni. Om mandagen, den 3. juni, begav han sig videre mod øst og nord, 
men snart efter vendte han tilbage til sit udgangspunkt i Køln. På dette sted i sin for
tælling indføjer Emo brevet, idet han indledningsvis bemærker: ‘Men mens han var fra
værende, sendte han følgende hilsen til Frislands prælater’. Denne bemærkning passer 
med, at Oliverus stiler sit brev til bl. a. de frisiske prælater og tidsfæster det med ordene: 
‘efter at jeg rejste fra jer’. Efter at have gengivet ordlyden fortsætter Emo med, at præ
dikanten 12. juli atter nåede til Frisland. Oliverus’ skrivelse må tilhøre tiden [1224
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3. juni-12. juli]. - De danske korstogsrustninger, som Oliverus omtaler, kan næppe være 
et resultat af den almindelige korstogsprædiken i landet (nr. 10). I denne tid foregik 
forhandlingerne om frigivelsen af kong Valdemar Sejr. De resulterede i overenskomsten 
af 4. juli 1224, der blandt andet fastsatte, at kongen skulle drage på korstog til Det hel
lige Land med 100 skibe (nr. 16 § 1). Oliverus gengiver sikkert rygter fra forhandlin
gerne, hvis ikke han bygger på meddelelser om selve overenskomsten. Han havde i disse 
måneder nær kontakt med de mænd, der skulle afkræve kongen sikkerhed for korstoget 
(§ 3), særlig med Hermann af Salza der tog direkte del i underhandlingerne (se nr. 16, 
note 2).

1224. 4. juli. 16
Overenskomst mellem holstenske og danske stormænd og grev Henrik af 

Schwerin og hans venner om frigivelsen af de danske konger Valdemar II 
Sejr og hans søn, sluttet i nærværelse af sendemænd fra kejser og rige. Greven 
skal have 40.000 mark sølv for løsladelsen. Ejderen skal være Danmarks syd
grænse, idet kong Valdemar skal give afkald på landet indtil Elben, med 
undtagelse af købegods, og garantere ikke at ville generhverve det, bl. a. ved 
at drage på korstog til Østen i to år eller afløse dette for 25.000 mark. Kejse
ren skal træde i kongens sted i de nordtyske lande, dog således at grev Albert 
af Holsten og Orlamynde bevarer og styrker sin stilling. Herredømmet over 
de vendiske lande skal afgøres ved retssag. Kongen skal modtage Danmarks 
rige af kejserens hånd og aflægge mandsed til ham som andre fyrster. Grev 
Henrik skal have sine to lande tilbage og have genopbygget en borg og hans 
svigermoder have sit land tilbage. Kongen skal sammen med grev Albert love 
Henrik orfejde, garanteret ved gidsler. Både gidsler og løsesum skal foreløbig 
overgives til rigsfyrsterne, hvis samtykke er en forudsætning for overenskom
stens gyldighed. De skal tage endelig stilling på et hof 8/g, og da skal kong 
Valdemar frigives mod 10.000 mark sølv, sønnen mod yderligere 10.000.

Original i Schwerin.

Dette er ordlyden af x) frigivelsen af hr. kong Valdemar og hans søn i nær
værelse af Hermann, stormester for den tyske orden, og andre sende

mænd for kejser og rige.
(1). Hr. kongen har lovet, at han vil tage korset og drage til undsætning 

for Det hellige Land og forlade sit rige to år 2) efter førstkommende august 
måned og føre 100 skibe, kogger og snekker regnet sammen 3), med sig på 
færden, så at han, om Gud vil, er i Spanien den første vinter efter sin afrejse 
og den nærmest følgende sommer4) kommer til Det hellige Land. Dér skal

1. række VI — 2
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han blive et helt år efter kongen af Jerusalems5) og andre fyrsters råd. 
(2). Men hvis han bliver overrasket af døden eller hindret af anden lovlig 
grund, skal han give 25.000 mark sølv til hjælp for Det hellige Land. Et år 6) 
efter den dag, han skulle have tiltrådt pilgrimsfærden, skal han i byen Lybæk 
overgive dem til sendemænd fra kongen af Jerusalem og brødrene af den tyske 
orden, nemlig således at de ikke må anvende nogen af de ovennævnte penge 
til eget brug, men på deres sjæles salighed udgive dem til Det hellige Lands 
behov, som de finder det mest passende. (3). For rejsen — eller for pengene, 
der skal betales for rejsen, hvis kongen ikke personligt kan drage af sted — skal 
kongen og hans folk stille al den sikkerhed udover 7) gidsler og panter, som 
de herrer legaten 8), ærkebiskoppen af Køln 9), biskoppen af Hildesheim 10), 
stormesteren for den tyske orden og grev Siegfried af Blankenburg måtte for
lange, og han skal holde den 11) for ubrødeligt gyldig i henhold til deres råd 
og befaling. Hvis nogen af de fornævnte ikke kan være tilstede, skal sagen 
alligevel gå sin gang. (4). Fremdeles skal kongen fuldt ud gengive kejser og 
rige det transalbingiske land og alle de privilegier12), som blev givet ham 
over samme land, mens kejser og rige var i krig, og han skal så vidt give af
kald på fornævnte land, at hverken han selv eller hans sønner for fremtiden 
har retskrav på samme land. (5). Også det land, som grev Albert af Orla- 
mynde havde i forlening af kongen, og de andre godser, som stod til rådighed 
for kongen i samme land, skal nævnte grev Albert modtage i forlening af kej
ser og rige, og kejseren og riget skal yde ham garanti for dem over for hvem 
som helst. (6). De biskopper, der findes i samme land, nemlig af Lybæk 13), 
Ratzeburg14) og Schwerin15), skal ligeledes modtage deres regalier16) af 
kejser og rige. (7). Desuden skal kongen frigøre alle dem i fornævnte land, 
hvor de end er, som var bundet til ham ved mandsed eller ed, og de skal af
lægge ed til kejser og rige og grev Albert - til begge parter, hvad der tilkom
mer dem - og de skal modtage de godser af grev Albert, som de havde i for
lening af kongen. (8). Fremdeles skal kongen og grev Albert frit overlade 
grev Henrik af Schwerin landet Boizenburg og landet Schwerin med alt, hvad 
der på gyldig vis ligger herunder, og disse lande skal han modtage af kejser og 
rige, og borgen Wotmund 17) skal genopbygges for ham, som den var, før 
den blev ødelagt. (9). Desuden skal grev Henrik og hans vasaller atter have 
alle de godser i forlening, som han havde i forlening af grev Albert, hvor de 
end er beliggende. (10). Fremdeles skal Dietrich Schackmann sammen med 
sin mosters søn have de godser i forlening af grev Albert, som han bør have 
med rette. (11). Fremdeles skal kongen give grev Henriks svigermoder18)
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hendes land tilbage eller betale 2.000 mark. (12). Kongen skal efter rigs
fyrsternes råd yde al den sikkerhed, han kan, og fyrsterne ønsker, udover 7) 
gidsler og panter, for ikke at ville generhverve det nævnte transalbingiske land. 
(13). Når kongen på hoffet i Bardewik bliver overgivet til fyrsterne, skal han 
stille al den sikkerhed, han kan, og fyrsterne forlanger, udover7) gidsler og 
panter, for at han på en passende dag, fastsat for ham af fyrsterne, vil over
lade kejser og rige de vendiske lande, om hvilke der verserer sag mellem kejser 
og rige og Danmarks rige, eller beholde dem efter retten eller af nåde. 
(14). Fremdeles skal den herre kongen modtage Danmarks rige af kejserens 
og rigets hånd og aflægge mandsed til ham, således som andre fyrster plejer 
at gøre, og på tro og love bevare ham troskab. (15). Fremdeles skal kongen 
og grev Albert stille grev Henrik den faste sikkerhed, som kaldes orfejde, for 
ham selv og for alle hans venner og slægtninge 19), og for at denne orfejde 
kan holdes for fast og gyldig, skal kongen give en af sine ægtefødte sønner og 
ti andre, fem fra Danmark og fem fra Holsten, som gidsler. Disse skal gives 
for ti år og udskiftes, når det er nødvendigt efter tid og lejlighed. Disse gidsler 
skal gives til kejser og rige eller til rigsfyrsterne, og de skal betro dem, til hvem 
de vil. (16). Fremdeles skal kongen for sin løskøbelse give grev Henrik 40.000 
mark sølv, der skal overgives til kejser og rige og til fyrsterne. Denne sum skal 
gives i kølnsk vægt, med eet lod mindre værd af hver mark prøvet sølv. De 
penge, som skal gives til Det hellige Lands behov, skal udredes i samme værdi- 
enhed. Kongen skal give 20.000 mark såvel i penge som i panter af summen 
på de 40.000 mark, for at han selv og hans søn kan løslades samtidigt; men 
hvis han ikke ved sin løsladelse kan betale 20.000 mark, løslades han selv, når 
der er betalt 10.000 mark, idet hans ældste søn bliver tilbage for 10.000. Først 
når de 10.000 er betalt, sættes den ældste søn i frihed. Men for de resterende 
20.000 mark skal kongen stille 30 voksne gidsler og en af sine sønner; men 
hvis han ikke kan skaffe 30 voksne gidsler, skal han stille 15 voksne og lige så 
mange unge sammen med to af sine sønner, og hvis han ikke kan skaffe 15 
voksne, skal han stille 30 drenge sammen med tre af sine sønner. Disse gidsler 
skal overgives til kejser og rige ligesom de tidligere. Der skal kun stilles gidsler 
for disse to artikler, nemlig for orfejden og løskøbelsessummen. (17). Kongen 
skal efter eget forgodtbefindende bestemme over de besiddelser, som han har 
erhvervet for penge i det transalbingiske land. (18). Hvis fremdeles tiden er 
for knap, så en del af den fornævnte sum ikke kan betales på hoffet i Barde
wik, skal kongen og hans folk efter rigsfyrsternes råd stille sikkerhed for, at de 
betaler den resterende sum på en dag, der skal fastsættes for dem af fyrsterne,
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og kongen skal dér 20) gives tilbage til sine mænd efter fyrsternes råd. (19). 
Fremdeles skal den herre Romernes konge21) og rigsfyrsterne holde hof i 
Bardewik på den førstkommende Vor Frue fødselsdag 22) for at afgøre det, 
som ovenfor er anført. (20). Og for at dette kan holdes for gyldigt og blive 
ubrødeligt overholdt, har de underskrevne aflagt ed og givet løfte på deres 
tro: Grev Albert, Wichbert, hans drost, Reinfried af Schorlemmer, Heinrich, 
mundskænk, og flere andre af hans mænd. Følgende Danske, herrerne Bjørn, 
mundskænk, Skorre, marsk, Jens, marsk, Troels, drost, og flere andre. (21). 
Fra den anden side: Grev Henrik af Schwerin, grev Hermann af Woldenberg, 
grev Heinrich af Schladen, grev Heinrich af Dannenberg og hans to sønner, 
grev Heinrich af Luchow, grev Konrad af Regenstein, Lippold Behr, Bur- 
chard, foged i Luchow, Dietrich Schackmann og flere andre. (22). Disse løf
ter og eder er aflagt under det vilkår, at hvis den herre Romernes konge og 
rigsfyrsterne vil opfylde det, som er anført ovenfor, skal ovennævnte forlovere 
forpligtes til alt dette. Men hvis fyrsterne ikke vil opfylde det, skal de nys
nævnte forlovere ingenlunde forpligtes til at overholde dette, således at de skal 
være fuldstændig løst fra eder og løfter. (23). Sendemændene fra kejser og 
rige, hr. Bernhard af Horstmar, grev Hermann af Woldenberg, Gunzelin, 
drost ved det kejserlige hof, drosten 13) af Waldburg og drosten hos ærke
biskoppen af Køln lovede på deres tro, at de på alle måder og i god tro ville 
bestræbe sig for, at fyrsterne følger det, som er anført ovenfor, og den tyske 
ordens stormester erklærede at ville gøre det samme.

Dette er forhandlet i år 1224 efter Herrens menneskevorden i juli måned, 
den 4. juli, i den 12. indiktion 24).

*) sætningen er sammentrukket, idet der mangler ‘den overenskomst, der er sluttet om’, 
se nr. 42. - 2) til august 1226. Kong Valdemar havde tidligere frivilligt lovet at yde ‘en 
stor hjælp’ til korstog mod Det hellige Land (DRB. L5 nr. 221; jf. 1:6 nr. 55). Honorius 
III var derfor interesseret i hans frigivelse, men blev vistnok stillet tilfreds ved nærvæ
rende overenskomst, omend den var tilvejebragt ved tvang og derfor juridisk ugyldig. I 
delegationen fra den tyske rigsstyrelse nævnes særskilt Hermann af Salza, den tyske 
ordens stormester, der må opfattes som kejser Frederik II.s betroede sendemand. Han 
har haft megen indflydelse i henhold til de væsentlige fordele, der er tilsikret kejseren 
(se særlig § 14) og hans korstogsplaner, og han formåede at forene pavens krav på kon

gen som korsfarer med kejser Frederiks planer. Hans indflydelse fremgår af, at han i 
juli 1225 var med til i San Germano at formulere tilsvarende vilkår for Frederiks eget 
korstog. Valdemar skulle nå til Det hellige Land i sommeren 1227, og Frederik lover i 
San Germano at drage af sted (fra Syditalien) til august 1227. Han vil føre 100 trans
portskibe og 50 galejer med sig og underholde en styrke på mindst 1.000 riddere i landet 
i to år. Som sikkerhed vil han deponere 100.000 guldmønter eller ligeværd i sølv. Skulle 
han dø eller på anden måde blive hindret i at tiltræde korstoget som lovet, skal dette
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depositum tilfalde korssagen i Det hellige Land efter nærmere bestemmelse af kongen af 
Jerusalem, patriarken, den tyske ordens stormester m. fl. På disse punkter er ligheden 
mellem de to dokumenter umiskendelig. - 3) koggerne var højbordede, buttede sejlskibe, 
mest beregnet til transport. 1304 bestemtes, at nye danske ledingskogger skulle kunne 
bære 50 læster (DRB. IL5 nr. 310 § 1). Snekkerne var mindre og slankere, jf. note 2 
samt til begrebsbestemmelsen Techen, Wort- u. Sachregister, 424. - 4) 1227. - 5) i marts 
1223 havde Frederik II aftalt ægteskab med Isabella af Brienne, datter af titulærkongen 
af Jerusalem Johan, greve af Brienne, som teksten sigter til. Samme dag, ægteskabet 
blev indgået (1225 9/11), tillagde Frederik sig kongetitlen og tvang sin svigerfar bort. 
Hvis overenskomsten var trådt i kraft, ville de 25.000 mark sølv i afløsningssum for 
korstoget være tilfaldet denne nye konge af Jerusalem, se § 2. - 6) august 1227. “ 
7) preter, der kan oversættes enten ‘med undtagelse af eller ‘foruden’. Den første overs, 
er snarest den rigtige, jf. slutn. af § 16 samt nr. 17, note 1. - 8) kardinal Conradus, biskop 
af Porto, pavelig legat. - 9) Engelbertus. - 10) Conradus. - 11) sikkerheden. - 12) DRB. 
1.5 nr. 48, 83, 106 samt evt. tabte diplomer. - 13) Bertholdus. - 14) Heinricus. -15) Brun- 
wardus. - 16) de til bispestolen liggende verdslige besiddelser og rettigheder. - 17) kaldes 
i danske årbøger Wotmund og Wozemund, Annales Danici 100-01. Se om beliggenheden 
Meklenburgisches UB. I nr. 217 Anm.; Usinger, Deutsch-dänische Geschichte, 166. Jf. 
iøvr. DRB. L5 nr. 217 § 3. - 18) se smstds., note 2. - 19) pro se et pro omnibus suis 
amids et cognatis, jf. smstds. § 9. En mere tvivlsom overs, er ‘for dem selv og for alle 
deres venner og slægtninge’. - 20) på hoffet i Bardewik. - 21) Henrik VII, jf. L5 nr. 217. 
Han var født 1211 og endnu ikke myndig. - 22) 8. september 1224. - 23) Eberhard. - 
24) overenskomsten er sluttet mellem Schwerinere og dansk-holstenske repræsentanter, og 
disses leder var grev Albert, statholder i Holsten m. m. Han betegnes i en samtidig pave
bulle (nr. 23) som ‘den, der har fået betroet beskyttelsen’ af det danske rige, der siden 
den gyldne bulle af nytår 1214 indbefattede de nordtyske og vendiske lande (DRB. 115 
nr. 48). Hans og de andre forhandleres løfter og eder på overenskomsten skaffede den 
dog ikke ratificeret af de førende danske stormænd, der snart efter fremtrådte som ‘Dan
marks fyrster’, se nr. 17, note 6, 16. - En delegation fra det tyske rigsstyre (jf. note 2) 
har deltaget i underhandlingerne, vistnok den dominerende forhandlingsgruppe. De fleste 
havde været garanter for Nordhausen-overenskomsten (115 nr. 217) og har således kun
net samarbejde virksomt med Schwerineme mod Holstenerne og Danskerne. - Valdemars 
løfte i § 1 forudsætter direkte forhandlinger mellem den fangne konge og Hermann af 
Salza. Trods den i Nordhausen planlagte tvangsanvendelse mod fangen (115 nr. 217 § 8, 
9, 11) er dette den eneste indrømmelse, der nævnes i de vidtløftige overenskomster. I 
henhold til sit tidligere løfte gik den fangne konge med til at foretage sit korstog i for
bindelse med kejserens, idet en koordination med korstogsplaner fra anden side over
hovedet var en naturlig ting. Hermann må have besøgt kongen, der da holdtes fængslet 
på Dannenberg i Verden stift, vest for Elben. At udstedelsen er sket her, kan støttes på, 
at landet øst for Elben karakteriseres som ‘transalbingisk’ (§ 4, 17). Dokumentet betegnes 
derfor gerne som Dannenberg-overenskomsten. Usikkert er blot, om de dansk-holstenske 
repræsentanter ville forhandle på dette sted under disse vilkår, da de få måneder efter 
synes at stå stejlt på udpegningen af et for dem sikkert forhandlingssted, se nr. 17, note 
16. - Spørgsmålet om, fra hvilken side overenskomsten stammer, lader sig besvare med 
temmelig stor sikkerhed. Skriveren må have været af tysk afstamning, som det fremgår 
af navneformeme, se anf. note, og særlig må mærkes, at den danske drost Troels får sit 
navn stavet med tysk ortografi (Drugillus for Th-, se 115 nr. 57, note 5). Skriverhånden 
er endvidere den samme, der findes i et par tilføjelser til den sluttelige overenskomst nr.
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42. Ved denne stod Danskerne alene over for Schwerineme, idet der ikke længere var 
tale om forhandlere fra rigsstyret. Det viser tydeligt, at skriveren skal søges i kredsen om
kring greven af Schwerin. - De segl, der lader sig sikkert identificere, repræsenterer såvel 
Schwerinere som Danskere og rigsstyrets underhandlere. Skønt overenskomsten i kraft af 
denne besegling må antages akcepteret af alle tre parter, kan den dog ikke betragtes som 
ratificeret. Dens gyldighed er i § 22 gjort betinget af, at den godkendtes af de tyske rigs
fyrster på et senere hof. Men da dette fandt sted, forkastede Danskerne og Holstenerne 
traktaten, og dermed var en helt ny situation opstået, som ikke var forudset, da ordlyden 
udformedes, se nr. 17, note 16. - Enkelte ord i indledn. og § 8, 11 og 15 er overtaget fra 
DRB. L5 nr. 217, der har tjent som diplomforlæg.

17 [1224. Juli-oktober].
Modforslag fra Danmarks fyrster om frigivelsen af de danske konger Valde

mar II Sejr og hans søn, der skal udløses for 45.000 mark sølv, visse guld
genstande samt 100 festklædninger. Der gøres forbehold angående udbetalin
gerne, som skal sikres ved gidsler, der også skal stå for orfejde i 10 år. Ejderen 
skal være Danmarks sydgrænse, og alle lande syd herfor, med undtagelse af 
Ry gen med bilande, skal gives tilbage til kejser og rige. Kong Valdemar skal 
frigives 1/11 mod 6.000 mark sølv, sønnen 1225 30/3 mod yderligere 8.000. 
Hertil er [1225 februar-november ] føjet følgende vilkår: 
Hvis grev Albert af Holsten og Orlamynde opgiver sine borge mellem Ejderen 
og Elben, løslades han. Rendsborg skal udleveres samt 100 heste. Fanger og 
gidsler skal udveksles fra begge sider. Aftalen skal sikres ved edsaflæggelse fra 
de danske konger og Danmarks riges bedste mænd samt fra grev Henrik af 
Schwerin og hans venner.

Original i Schwerin.

Dette er ordlyden af overenskomsten om frigivelsen af de Danskes konger.
(1). For frigivelsen af dem skal der gives 45.000 mark sølv og desuden 

alt det guld, som hørte til dronningens skrud udover 1) kronen og 2) med und
tagelse af de ting, som hun før sin død overdrog klostre og andre kirker for sin 
sjæls frelse. Desuden skal der gives klædninger til 100 riddere, nemlig til hver 
enkelt 10 alen flandersk skarlagen og 2/2 bundt af forskelligt 3). (2). Af løs- 
købelsessummen skal der gives 6.000 til Allehelgensdag4), og så frigives den 
gamle hr. konge, og to af hans sønner går ind for ham sammen med 40 andre 
gidsler. Fremdeles skal der gives 8.000 mark til påske 5), og den unge konge 
frigives, og hertug Erik går ind for ham, og alle gidsler udskiftes undtagen 
prinserne, idet der dog går otte gidsler fra. Men hvis Danmarks fyrster6)
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ikke ved den første betaling, nemlig af de 6.000 for den gamle konge, er i 
stand til at betale dem, skal kongen dog frigives, når der er stillet dem 7) 
sikkerhed for den resterende sum af de 6.000 enten ved pantsættelse eller 
gidsler, som de er tilfredse med, og på samme måde skal der forholdes med 
den unge konge. Fremdeles skal der gives 10.400 mark den følgende Skt. 
Mikkelsdag8), og hertugen frigives, og gidslerne udskiftes, idet 10 går fra. 
Endvidere skal der ydes 10.300 mark den følgende påskefest 9), idet de re
sterende gidsler udskiftes, og 10 går fra. Den følgende Vor Frue himmelfart 
efter den anden påske 10) betales den resterende pengesum, og endnu en prins 
frigives, den som grev Henrik ønsker. Men den, han udvælger til at blive, skal 
sammen med 10 andre stå for orfejde i 10 år. De kan dog udskiftes hvert år, 
og hvis kongen vil, kan han udskifte sin søn med en anden af sine sønner. 
(3). Men hvis den nævnte sum ikke kan betales fuldt ud til de foreskrevne 
terminer på grund af rigets svaghed, eller fordi der af en eller anden grund 
ikke kan skaffes sølv, skal ligeså mange navnkundige riddere, som der er ube
talte tusinder, gå ind som gidsler, indtil summen kan betales, og så frigives 
ridderne og gidslerne, således som det ovenfor er bestemt. (4). Skulle det ske, 
at den gamle konge døde, før pengene er betalt, skal restgælden formindskes 
til det halve. Men skulle det ske, at den unge konge døde, før gælden er betalt, 
skal en trediedel fradrages i den resterende sum. Hvis de begge dør, før gælden 
er betalt, skal vi være fuldstændig fri for gælden, og alle gidsler skal atter sæt
tes i frihed, som de har krav på. (5). Den, som een gang har været gidsel eller 
har stillet en søn som gidsel, skal ikke være gidsel igen, medmindre han vil gå 
ind af egen fri vilje. (6). Alle lande, som kongen har erhvervet hinsides Ejde- 
ren, med undtagelse af Rygen og de tilhørende lande, skal gives tilbage til 
kejser og rige.

§ 6 er slettet og erstattet af en anden formulering, der ligesom de følgende 
vilkår er føjet til inden plica af en ny hånd i meget sammentrængt skrift:

(6a). Alle lande hinsides Ejderen, der hører til kejser og rige, med und
tagelse af Rygen og de tilhørende lande, skal kongen give tilbage til kejser og 
rige. (7). Borgen Rendsborg skal udleveres 10 dage efter hr. kongens fri
givelse 11), og herved kommer gidslerne og et løfte fra hr. Jakob 12) og rigets 
bedste mænd i betragtning. (8). Alle de privilegier13), som kongen havde 
over de nævnte lande, skal han give tilbage. (9). Dersom grev Albert vil op
give de borge, som han og hans mænd har mellem Ejderen og Elben, og 
gidslerne 14), skal han gives fri, idet der dog skal stilles den sikkerhed, som 
kaldes orfejde. (10). Hvem der end er flygtet til Danskerne, skal have dem
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af deres len 15) igen, som de bør have med rette, efter at have stillet sikkerhed 
til den, der bliver deres lensherre. (11). Fanger og gidsler skal gives tilbage fra 
begge sider. (12). Kongen skal give 100 heste, 50 stridsheste og ligeså mange 
rideheste. (13). Kongen og hans søn og Danmarks riges bedste mænd skal 
aflægge ed på, at alt dette skal holdes for gyldigt og overholdes i troskab for 
grev Henrik af Schwerin og hans arvinger og venner. (14). Tilsvarende skal 
grev Henrik og hans slægtninge og venner gøre 16).

1) preter, der ved sammenstillingen med det følgende et exceptis her må have betyd
ningen ‘med undtagelse af. - 2) ‘udover kronen og’ er tilføjet over linien. - 3) nemlig 
pelsværk, jf. nr. 42 § 1, i bundter på 40 (Poul Rasmussen i Kulturhistorisk Leksikon 
XVII, 1972, spalte 364; Mecklenburgisches UB., Wort- u. Sachregister XII, 1882, 603) 
muligvis dog i bundter på 10 (efter Lübeckisches UB. Wort- u. Sachregister, 488). - 
4) 1. november 1224, se note 16 til bestemmelsen af denne og de følgende datoer. - 
5) 30. marts 1225. - 6) principes Danie, en højst usædvanlig betegnelse for de ledende 
danske stormænd. Udtrykket er inspireret af det tilsvarende tyske principes imperii, som 
f. eks. findes i overenskomsten af 4. juli 1224 (nr. 16 § 12, 15, 18-19, 22). De danske 
ledere ville ved den foreliggende grundtekst (§ 1-6) erstatte overenskomsten med et til
bud, der skulle fremsættes ved det forestående møde med de tyske ‘rigets fyrster’, se note 
16. De tillagde sig da betegnelsen ‘Danmarks fyrster’. Overenskomsten var imidlertid be
svoret af to af fyrsterne, den danske statholder i Holsten m. m., grev Albert, og kongens 
mundskænk Bjørn, og denne sidste havde yderligere beseglet. De kunne dog ikke opnå 
ratifikation i Danmark, og deres segl under grundteksten viser, at de da var vundet for 
et modsat forslag. Blandt de syv øvrige beseglere har vistnok været kongens kansler, 
biskop Niels af Slesvig, og hans nuværende eller tidligere drost Åstred (?). Særlig må 
dog mærkes Jakob Sunesen af Møn. Han er den dominerende skikkelse blandt de danske 
stormænd 1225 og 1230 (her § 7; nr. 42 § 2, 8, vidne og besegier; nr. 109 § 2, 3, 6, be
segier) . Hans segl ved grundteksten gør ham derfor til hovedmanden bag det nye mod
forslag. - 7) modparten, efter slutningen af § 2 måtte man tænke på grev Henrik af 
Schwerin. Men den overenskomst, nr. 16, som tilsidesattes af nærværende modforslag, 
har i visse henseender tjent som diplomforlæg (indledningen § 1-2, 6, 8). § 18 har på 
dette punkt været forlæg, og den gør rigsfyrsterne til den handlende part, hvad der også 
passer med det ubestemte ‘dem’. Efter nr. 16 skulle rigsfyrsterne foreløbig have både 
løsesum og gidsler, hvorved de ville blive førende i de kommende forhandlinger. Grund
teksten har næppe ændret ved dette vigtige forhold. Derimod er det tydeligt, at Henrik, 
hans slægt og venner er blevet ledende gruppe under de sluttelige forhandlinger inden 
17. november 1225, se de senere tilføj. § 13-14 og jf. note 16. - 8) 29. september 1225. 
Denne og de følgende bestemmelser vedrørende forhold efter kongernes frigivelse kunne 
næppe være tænkt som bindende af de danske forslagsstillere, bl. a. fordi den myndige 
kong Valdemar da atter var ledende i landet og kunne tage andre beslutninger, jf. note 
16. - 9) 19. april 1226. - 10) 15. august 1226. - 11) efter nr. 42 § 8 til grev Adolf af 
Schauenburg. - 12) Jakob Sunesen, se note 6. Om denne iøvr. Bojsen, Jakob Sunesön, 
16ff., 39 ff., 44 ff., 57 ff. - 13) se nr. 16, note 12. - 14) et obsides; restituet ‘og give gids
lerne tilbage’ i orig., men restituet er overstreget og derfor udeladt i oversætt. Skille
tegnet mellem obsides og restituet kan vise, at de ikke har hørt sammen, så restituet 
måske er et ufuldført restituetur (i så fald evt. at fortsætte med libertati, ‘atter sættes i
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frihed’, se latinsk tekst § 4), som skriveren erstattede med det ensbetydende liber exibit. 
- 15) best. udvides i nr. 42 § 11, hvoraf ses, at der sad tyske lensmænd i Danmark, som 
da, 10 måneder efter slaget ved Molln, var flygtet syd for Ejdergrænsen. De her nævnte 
lensmænd (ligeså i nr. 42 i modsætning til de tyske i Danmark) må da være tyske eller 
danske lensmænd under det danske styre i Nordtyskland, der i efteråret 1225 var flygt
ninge nord for grænsen. - 16) dokumentet er udfyldt af to forskellige skrivere, begge 
danske, hvoraf den første har brugt 5/6 af pladsen til § 1-6, her betegnet grundteksten. 
Den er beseglet af ni af landets ledende stormænd, der kalder sig ‘Danmarks fyrster’, og 
af hvilke den førende utvivlsomt har været Jakob Sunesen, se note 6. Grundteksten fore
slår kong Valdemar frigivet 1. november 1224 og må være sat op inden denne dato, lige
som den efter sin hele karakter må have været et vigtigt led i forhandlingerne på mødet 
ved Elben om efteråret. For den nærmere begrundelse henvises til det latinske bind, ind- 
ledn. - Julioverenskomsten skulle kun træde i kraft, hvis den godkendtes af de tyske 
rigsfyrster på hoffet i Bardewik 8. september. Trods dette var det i henhold til Kølner- 
annaleme og Eike af Repgaus Zeitbuch ikke fra tysk side, der rejstes vanskeligheder, da 
de fælles aftaler skulle virkeliggøres. Under møderne med rigsfyrsterne sidst i september 
og først i oktober indtog Holstenerne og Danskerne en helt anden holdning end tidligere. 
‘Grev Albert.. og Danmarks stormænd’ forkastede overenskomsten. - Henrik af Schwe- 
rins kup på Lyø i maj 1223 havde nok haft chokvirkninger og rystet Danmarks prestige. 
Men det havde ikke kunnet bryde den dansk-holstenske magtstilling syd for Ejderen. 
Det eneste militære foretagende, som overfaldet havde kunnet fremkalde, den gamle 
Valdemar Knudsens indfald i Holsten sammen med en del Bremensere, var efter en hel
dig begyndelse endt med, at grev Albert på ny gjorde sig til herre over situationen (nr. 
23; jf. iøvr. nr. 11, note 7). - Efterhånden viste det sig dog vanskeligt fortsat at forlige 
de holstenske og danske interesser. En stigende utilfredshed med det danske styre bliver 
mærkbar sidst i 1224, hvor en tysk-holstensk stormandsgruppe danner sig. Albert kan 
have søgt at forebygge dette i juli-overenskomsten, der bl. a. kunne sikre ro i hans lande. 
Han fik tillagt betydelige rettigheder i len og gods, som den danske konge havde haft (nr. 
16 § 5, 7)- Det var besvoret af Albert og hans mænd samt af de danske underhandlere, 
men kunne nok tænkes at falde de danske ledere for brystet. Trods mulig misstemning 
blandt stormændene i Holsten sad Albert militært set fast nok i sadlen, ikke mindst fordi 
det nylige indfald var afslået. Ud fra ledernes synsvinkel har der ikke i øjeblikket været 
tvingende magtpolitiske grunde, der nødvendiggjorde så store omvæltninger som forud
sat i overenskomsten, der ville sætte Frederik II, delvis også Albert, i kongens sted i 
hele Nordtyskland. Betingelserne måtte i det hele betragtes som overordentlig hårde (jf. 
Cohn, Hermann v. Salza, 67, henviser til § 14). - At kong Valdemar og de andre førende 
mænd i landet væsentligt så situationen under militær synsvinkel, fremgår af begiven
hederne 1226-27, hvor de atter og atter griber offensiven mod deres fjender syd for 
Ejderen. Men også uden kongens deltagelse var sådanne synspunkter afgørende, idet 
Danskerne og Holstenerne ligefrem demonstrerede deres styrke i 1224. Grundteksten 
viser, at deres ledere før forhandlingerne med ‘rigets fyrster’ havde grupperet sig som 
deres jævnbyrdige: ‘Danmarks fyrster’ (§2). Det var også karakteristisk, at de holdt mø
det med rigsfyrsterne ved Elbens bredder, der siden 1214 var anerkendt af begge parter 
som tysk-dansk grænse (115 nr. 48). Som en understregning af hvem der herskede i de 
lande, grev Henrik 1223 havde bortloddet til sine venner, mødte ‘grev Albert .. og Dan
skerne’ op til forhandlinger ‘med en stor hær’ i ryggen (Eike 1. c.). Og da mødet tog 
fat, måtte de tyske fyrster begive sig fra Bardewik til Blekede, vistnok fordi Danskerne 
ikke ville forlade deres grænseflod. Disse forhold må erindres, når det gælder om at for-
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stå, hvorfor den netop afsluttede overenskomst kunne forkastes fra holstensk og dansk 
side, utvivlsomt efter bestemmelse fra Danmarks fyrster. - Grundteksten forudsætter, at 
kong Valdemar gives fri 1. november 1224 (sønnen 30. marts 1225) nogenlunde svarende 
til overenskomsten, der forudså hurtig frigivelse af den ældre konge. Men der er intet spor 
af de mange, omhyggeligt opregnede forpligtelser, denne forinden skulle påtage sig ifølge 
overenskomsten, og som skulle sikre, at kejseren trådte i hans sted. I henhold til de rå
dende magtforhold har Danmarks fyrster kun villet gå med til en almindelig (og vel 
derfor mere eller mindre formel) afståelse af Valdemars egne erobringer (§ 6). - Skæ
ringspunktet har for Danmarks fyrster uden tvivl ligget i frigivelsen. Inden da måtte man 
gøre de færrest mulige indrømmelser. Når først kongerne var fri, kunne spillet slås over 
ende. Sådan gik det med den sluttelige overenskomst af 1225 (nr. 42), der kuldkastedes 
fra dansk side, så snart det lod sig gøre. Bestemmelserne vedrørende tiden efter frigivel
sen i teksterne 1224-25 kan da kun være tiltrådt og besvoret på skrømt eller indtil videre. 
Lederne har næppe anset det for nødvendigt at være særlig ordholdende over for mod
standere, der bl. a. betjente sig af kidnapning. Hertil kom, at kongen efter frigivelsen 
atter ville blive bestemmende i landet, og at en henvendelse til paven formentlig ville 
kunne skaffe de aftvungne eder ophævet (jf. nr. 58-59). - Fremfor garanterede indrøm
melser af forskellig art, afgivet på forhånd til rigsfyrsterne og Schwerineme som i juli
overenskomsten, lokker grundteksten med 5.000 mere i løsesum samt med værdigen
stande, der straks kunne udleveres (§ 1). Visse forbehold knyttedes til udbetalingerne 
(§ 2-3), også til de første, som var forudsætningen for kongernes frigivelse. Inden denne 
var kommet i stand, ville Danmarks fyrster øjensynlig helst undgå egentlige betalinger. 
På den anden side var disse forbehold typiske for tekstens karakter af ensidigt tilbud. 
Der skulle være noget at arbejde med for forhandlerne, og forbeholdene reduceredes 
også, da dokumentet 1225 atter blev aktuelt. Hovedtanken var imidlertid tydelig nok: 
politiske og juridiske indrømmelser skal vige pladsen for større finansielle ydelser. Det 
stemmer med Kølnerannaleme, hvorefter Danskerne havde ført en betydelig pengesum 
med sig til mødet ved Elben. Det var rimeligvis for, om muligt, at bringe den her skitse
rede plan til udførelse. Gik det efter ønske, ville kongernes frigivelse væsentligst blive et 
økonomisk anliggende. - Da grundteksten således føjer sig naturligt ind i den særegne 
situation, som opstod september-oktober 1224, den dateres [1224 4. juli—31. oktober].

Men standpunkterne hos de tyske rigsfyrster og Danmarks fyrster lå for langt fra hin
anden, og forhandlingerne endte resultatløst. Kort efter blev magtbalancen forrykket, da 
det kom til en foreløbig afgørelse på det militære plan. Efter det blodige, daglange slag 
ved Molln i januar 1225 fik Schauenburgeme og Schwerineme overtaget i Holsten; først 
herved indtrådte den situation, der var planlagt i Nordhausen 1 ^2 år i forvejen. - Grev 
Alberts fald ændrede holdningen hos de danske ledere. Før de genoptog kampen med 
deres nordtyske fjender, ville de have kongerne fri, så de atter kunne få Valdemar som 
deres vante leder. Først nu kan de i realiteten være gået ind på den schwerinsk-schauen- 
burgske linie, så de akcepterede mangedobbelte, garanterede betingelser for udløsningen. 
Samtidig lod de sig betegne ved det sædvanlige navn på deres stormandskreds, ‘Danmarks 
riges bedste mænd’ (§ 13, jf. 7). Forandringerne fandt udtryk på det samme dokument, 
som havde været fremme tidligere - et tegn på, at det første forslag ikke kan have været 
helt uakceptabelt 1224. Da også de nye tilføjelser hidrører fra en dansk skriver, må de 
danske forhandlere, da mødet ved Elben gik til ende, have taget deres tilbud med til
bage. Nu greb denne anden skriver pennen, og en række artikler blev skudt ind på den 
smalle plads inden plica (§ 6a-i4). De fastlagde videregående krav fra Schwerineme og 
Schauenburgeme - de rigstyske interesser var det ikke længere nødvendigt at tage større
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hensyn til. § 6 formuleredes om i forståelse for modpartens synsmåde (§ 6a), velsagtens 
efter direkte kontakt, der også må forudsættes, siden vilkårene i det hele fandt tilslutning 
fra denne side. Det kan bemærkes, at § 10, 11 og 14 dog gav spillerum for danske inter
esser. Efter at de bedste mænd havde formuleret - eller godkendt formuleringen - af de 
betingelser, de nu ville gå ind på og holde, indtil kongerne var fri, må aktstykket være 
overgået til Schwerineme, der byggede den endelige overenskomst (nr. 42) op herover. 
- De nye tilføjelser kan tidligst være sat til i februar, men tilhører dog snarest tiden 
op mod den sluttelige overenskomst af 17. november 1225. Datering: [1225 februar
november] .

1224. 11. juli. Bedford. 18
Kong Henrik III af England giver til fordel for hertugen af Lyneborg køb

manden Gilbert af Slesvig en tidsbegrænset tilladelse til at komme til England.

Afskrift i de engelske Patent Rolis.

Gilbert af Slesvig *), købmand i Danmark, får tilladelse til at komme til 
England med sit skib, sine ejendele og købmandsvarer indtil Skt. Hans 

dag i vort kongedømmes niende år 2).
Med kongen som vidne i Bedford den 11. juli i vort kongedømmes ottende 

år.
For hertugen 3) af Lyneborg.

1) da den lyneborgske hertug har udvirket tilladelsen, kan det ikke helt udelukkes, at 
Gilbert efter nordtysk sædvane er kaldt ‘af Slesvig’, fordi han i længere tid har opholdt 
sig dér som købmand. Han har i så fald muligvis hørt hjemme i hertugens magtområde. 
- 2) 24. juni 1225. - 3) se nr. 42, note 21 og DRB. L5 nr. 215.

1224. 13. juli. Lateranet. 19
Pave Honorius III befaler biskopperne af Ribe og Viborg at modtage 

biskop Ebbe af Århus’ embedsnedlæggelse på grund af legemlig skrøbelighed 
og tiltagende blindhed, sørge for et passende underhold til ham af bispedøm
mets indtægter og give Århuskapitlet tilladelse til at vælge ny biskop.

Afskrift af de pavelige registre.

k 1 il biskopperne Tue af Ribe og Gunner af Viborg.
A Vor ærværdige broder biskop Ebbe af Århus har i sit brev *) underrettet 

os om, at han ofte har været plaget af sygdom og har mistet synet på sit ene 
øje, mens det andet er temmelig svækket, og iøvrigt er blevet så legemligt svag,
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at han finder, at han er uskikket til og ikke på højde med det byrdefulde bispe- 
embede, hvorfor han indtrængende har anmodet om, at vi ville værdiges at 
løfte denne byrde af hans skuldre. Og derfor befaler vi jer, brødre, ved denne 
vor apostoliske skrivelse, at I, hvis sagen forholder sig således, på vore vegne 
modtager denne biskops frivillige embedsnedlæggelse og tildeler ham en pas
sende forsørgelse af Århus bispedømmes indtægter, som han siges at have fore
stået på prisværdig måde, og bevilger samme, at han kan udøve sit biskoppe
lige hverv 2), eftersom han ikke har anmodet om at nedlægge sit hverv, men 
sin stilling, og giver Århuskapitlet tilladelse til at vælge sig en biskop 3).

Givet i Lateranet den 13. juli i vort ottende år.

x) tabt. - 2) den latinske tekst har pontificale officium exercere, der ikke her skal for
stås om ‘bispeembedet’ som sådant. Ebbe ønsker at opgive sin stilling (locus) som biskop 
af Arhus med dertil hørende læremæssige, administrative og jurisdiktionelle pligter og 
rettigheder (potestas magisterii et jurisdictionis). Derimod har han ikke resigneret i vide
ste forstand, så han også opgav sin bispetitel (dignitas) og de dermed forbundne be
føjelser af sakramental art (ordo). Han kunne fortsat bruge de biskoppelige værdigheds
tegn (usus pontificalium) ligesom Anders Sunesen af Lund, DRB. 115 nr. 202, og med 
tilladelse fra den nye biskop i stiftet uddele kirkelige vielsesgrader, indvie kirker m.v., 
jf. Fr. Gillmann, Die Resignation der Benefizien. Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, 
80, 1900, 677, 680-01. - 3) besættelsesretten var tilfaldet paven, da resignationen, som 
også nødvendigt, var indgivet til ham. Derfor skulle kapitlet have tilladelse til at udøve 
valgretten, jf. Gillmann, smstds. 533-36, 668.

20 [1224]. 23. juli. Bedford.
Kong Henrik III af England befaler fogderne i Yarmouth at tillade fri af

gang for Ribekøbmanden Rikvins beslaglagte skib.

Afskrift i de engelske Close Rolis.

Det er befalet fogderne i Yarmouth at tillade det skib, der tilhører Rikvin 
af Ribe, købmand i Danmark, og som er lagt under beslag i deres havn, 

at afgå til hans land.
Med kongen som vidne i Bedford den 23. juli1).

*) mandatets plads i de engelske ruller og datoen 23. juli henfører det til 1224, jf. nr. 
13, note 1.

21 1224. 26. juli. Bedford.
Kong Henrik III af England giver danske købmænd handelstilladelse i to 

år.
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Afskrift i de engelske Patent Rolis.

Købmænd fra kongen af Danmarks land får tilladelse til at rejse til og fra 
. England og opholde sig dér med deres ejendele og købmandsvarer, når 
de svarer de rette og tilbørlige afgifter deraf. Men dette brev skal vare to år 

fra Skt. Peders fængselsdag x) i vort kongedømmes ottende år.
Med mig selv 2) som vidne i Bedf ord den 26. juli i vort kongedømmes 

ottende år i nærværelse af retteren.

x) 1. august 1224. - 2) kong Henrik.

[1224. Omkring 31. juli]. 22
Pave Honorius III befaler to gejstlige fra Lybæk stift retligt at afgøre kla

gerne fra ærkebiskop Gerhard II af Bremen, såfremt han fortrædiger Dan
marks rige eller dets forsvarer, grev Albert af Holsten og Orlamynde.

Afskrift i de pavelige registre.

Der er skrevet x) til dem 2), at de, hvis nævnte ærkebiskop utilbørligt be
sværer riget eller of tnævnte greve, efter at have sammenkaldt parterne 
og så videre indtil overholdes urokkeligt *). Men hvis de vidner, der bliver 

udmeldt, undslår sig af venskab, had eller frygt, skal I under kirkens straf med 
udelukkelse af appel tvinge dem til at aflægge sandt vidnesbyrd.

*) henviser til hovedbullen, nr. 23. Nærværende mandat er indført i registret i tilslut
ning til nr. 23 og kan antages udstedt omkring samme tid som denne. - 2) den i nr. 23 
nævnte abbed og provst.

1224. 31. juli. Lateranet. 23
Pave Honorius III irettesætter ærkebiskop Gerhard II af Bremen, fordi 

han har benyttet tilfangetagelsen af kong Valdemar II Sejr til at lade sine 
vasaller forene sig med den tidligere biskop Valdemar af Slesvig, der har for
ladt klostret og anfaldet Danmarks rige, og fordi han har truet dettes for
svarer, grev Albert af Holsten og Orlamynde, med bandlysningsdom.

Afskrift i de pavelige registre.

r | 1 il ærkebiskop Gerhard af Bremen.
JL Vi føler os alvorligt krænket over, at du, skønt vi har befalet dig, at du 
ikke måtte fordriste dig til at lægge hindringer i vejen for befrielsen af vor



Nr. 23 31. juli 1224 30

meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, og den
nes søn eller optræde fjendtligt over for hans rige, efter hvad vi har bragt i 
erfaring, i foragt for vor befaling har ladet nogle af dine vasaller og andre 
fra dit stift gøre fælles sag med den frafaldne og gudløse Valdemar, sam
men med hvilke han er trængt ind i nævnte rige 2) som fjende og efter at 
have ødelagt en af dets borge har dræbt nogle mænd fra samme rige og sat 
andre i fængsel, og at du, da den høj bårne mand, grev Albert, der har fået 
betroet beskyttelsen af nævnte rige, straffede nogle, der ved deres forrædderi 
var skyld i, at borgen blev erobret, som følge heraf alvorligt fortrædiger nævnte 
greve ved at true med, at du vil afsige bandlysningsdom imod ham. Vi på
minder dig altså, broder, og vi befaler og pålægger dig udtrykkeligt ved 
denne vor apostoliske skrivelse at afstå fra på utilbørlig vis at fortrædige dette 
rige og særlig nævnte greve og ikke under dække af sådant forfølge nævnte 
rige eller konge eller fornævnte greve, men, hvis du har nogen klage imod 
dem, sørge for, at den bliver prøvet, ikke ved voldelige midler, men ved ret
lige handlinger, da vi, således som vi husker at have skrevet til dig ved anden 
lejlighed 3), er rede til at sørge for, at der ydes dig fuld retfærdighed. Thi vi 
befaler abbed Johannes af Skt. Johannes kloster i Lybæk og provst Eppo af 
Preetz i Lybæk stift, at de, hvis du i foragt for vort pålæg utilbørligt besværer 
riget eller oftnævnte greve, efter at have sammenkaldt parterne skal påhøre, 
hvad der bliver fremført fra begge sider, og med tilsidesættelse af appel afgøre, 
hvad der er ret, og på vor myndighed sørge for, at deres afgørelse overholdes 
urokkeligt.

Givet i Lateranet den 31. juli i vort niende år.

x) teksten har apostata. ‘Frafald’ (apostasi) brugtes blandt andet om den, der som 
Valdemar Knudsen forlod sit kloster, jf. DRB. 1:5 nr. 134 (og 173). - 2) i den gyldne 
bulle fra nytår 1214 afstod Frederik II landene nord for Elben og Eldena til Valdemar 
Sejr, herunder Holsten (smstds. nr. 48). De nordtyske og vendiske lande henregnedes fra 
da af til det danske rige som sådant (jf. DRB. 14 nr. 53, note 1). Det omtalte anfald på 
Danmark er derfor ikke ensbetydende med et angreb over Ejderen, men snarere over den 
nye grænseflod Elben, rettet mod Holsten. Det synes også antydet af, at ærkebispen af 
Bremen truer Albert med band. Han var kun kompetent til at skride ind mod undersåtter 
i sit eget ærkestift eller mod forseelser begået her. Da det strakte sig ind over det vestlige 
Holsten, har han enten betragtet Albert som undersåt, bosat i denne del af landet, eller 
som undergivet ham, fordi Albert foretog afstraffelsen her. Det sidste, som synes mest 
nærliggende, peger mod, at den omstridte borg har ligget i Vestholsten. - 3) bullen herom 
er tabt.

1224 31. juli, kong Erik Eriksson af Sveriges gavebrev har ‘hr. Jon (eller Jens) 
Regmodsen’ forrest blandt de verdslige vidner ved en ejendomsoverdragelse på
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Gorsingeholm (nær Strångnås) til den udvalgte ærkebiskop Olof af Uppsala fra 
kong Erik Eriksson af Sverige, den dag da denne kronedes (formentlig i Strång
nås), Dipi. Svecanum I nr. 229. Ifølge K. G. Westman, Svenska rådets historia, 
8 n. 3 er han identisk med Jon Regmodsen, en sjællandsk stormand (Dansk bio
grafisk Leksikon XIV, 1938, 419), fader til Jon Jonsen Li tle.

1224. 23. August. London. 24
Kong Henrik III af England befaler fogderne i Yarmouths havn at tillade 

uhindret adgang for handelsskibe og fiskefartøjer fra en række lande, her
iblandt Danmark.

Afskrift i de engelske Close Rolis.

Kong Henrik sender hilsen til fogderne i Yarmouths havn.
. Vi befaler jer at tillade alle skibe, der anløber Yarmouths havn med 

købmandsvarer fra Skotland, Norge, Island, Frisland og fra Køln og kongen 
af Danmarks land og fra de østlige egne, at afgå uhindret og på samme måde 
fiskefartøjer, fra hvilket land de end er. Men I skal sørge for at beslaglægge 
andre skibe, der kommer derhen fra kongen af Frankrigs land og fra Poitou, 
indtil vi foreskriver andet herom.

Med mig selv x) som vidne i London den 23. august i vort kongedømmes 
ottende år.

x) kong Henrik.

1224. [13.—16. september]. [Citeaux]. 25
Cistercienserordenens generalkapitel imødekommer dronning Ingeborg af 

Frankrigs anmodning om, at hendes artid må blive holdt i hele ordenen efter 
hendes død x).

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

1) om dateringen til 13.-16. september henvises for denne og de følgende beslutninger 
fra generalkapitlet (frem til 1232) til DRB. L4 nr. 80, note 3.

1224.^14. september. Breitenfeld. 26
Vitslav I, Rygboernes fyrste, giver Lybæks borgere privilegier med hensyn 

til handel, skibsfart, jurisdiktion og sildefangst og fastsætter toldsatser, hvor-
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imellem: Fremdeles skal der gives et pund salt i told af et skib enten stort eller 
lille, enten fra Trave eller Skåne, tilhørende nævnte borgere, der mange gange 
lander i vort land, og som ikke holder kro, men udfører sild.........Dette er 
forhandlet år 1224 for Herrens menneskevorden i nærværelse af og med sam
tykke af vore hæderværdige.........Givet i Breitenfeld i den vidtstrakte lejr *) 
den 14. september.

Original i Lybæk.

i) in campo spacioso, der eventuelt blot kunne være en oversættelse af det forudgående 
Breidenvelde. Det kan også sigte til en feltlejr for Vitslav, der formentlig befandt sig i 
Holsten på dette tidspunkt, fordi han var udbudt af de danske stormænd til at mønstre 
sine styrker i anledning af mødet med de tyske rigsfyrster, se nr. 17, note 16 (jf. Usinger, 
Deutsch-dänische Geschichte, 330 n. 5).

27 1224. Oktober. Paris.
Biskoppen af Paris og to parisiske abbeder udsteder efter anmodning af 

johanniterne en vidisse til brug for pave Honorius III af kong Ludvig VIII.s 
og dronning Ingeborgs diplomer (nr. 12 og 14) om oprettelse af et præste
samfund ved ordenens kirke i Corbeil.

Original i Paris.

28 [1224]. 29. december. Reading.
Kong Henrik III af England befaler fogderne i Lynn at tillade kornudførsel 

til en række lande, heriblandt Danmark.

Afskrift i de engelske Close Rolls.

Kong Henrik sender hilsen til fogderne i Lynn.
. Vi befaler jer, at I, uanset den befaling, som vi har givet jer om ikke at 

tillade, at noget kom føres til lande på den anden side havet, skal tillade køb
mænd at føre korn til Norge, Danmark, Flandern og andre steder undtagen 
til den franske konges magtområde.

Med kongen som vidne i Reading den 29. december i nærværelse af 
retteren 1).

*) mandatet er indført i rullerne fra Henrik III.s 9. regeringsår (1224 28. oktober-1225 
27. oktober). Datoen 29. december henfører derfor skrivelsen til 1224. Denne datering 
bekræftes gennem udstedelsesstedet, der også kun kan passe på kongens rejserute sidst
nævnte år.
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1224. 31 december. Lateranet. 29
Pave Honorius III befaler alle kirkelige prælater at adlyde biskop Vilhelm 

af Modena, som han udnævner til pavelig legat i Holsten, Prøjsen, Estland, 
Virland, Livland, Kurland og omliggende egne samt bl. a. til øerne Bornholm, 
Rygen og Gotland.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il alle ærkebiskopper og biskopper, abbeder, priorer, ærkedegne, ærke- 
J. præster og alle andre kirkelige prælater.

Da han, der som følge af sin majestæts almægtighed hverken kan omfattes 
af tid eller sted, eftersom han - stedse den samme uden grænser, uden mål, 
urokkelig og ubevægelig, men givende alle ting deres bevægelse - gør vindene 
til sine sendebud 4) og tjenere og efter at have aflagt himlenes højhed på
tager sig menneskeligt legeme, fordi han fryder sig ved at være sammen med 
menneskenes børn2), og har sendt de disciple, han havde udvalgt, til hele 
verden for at prædike evangeliet for alle skabninger 3), har belært os ved sit 
eksempel, så følger vi, da vi er kåret til magten i dens helhed og ikke selv kan 
overvåge de enkelte anliggender, i hans fodspor 4) og bruger så at sige Geth- 
rus’ plan 5) og fordeler de byrder, som trænger sig på til forskellige tider, mel
lem dem, som vi har hidkaldt til at tage del i omsorgen, og betror dem til 
hver enkelt i overensstemmelse med hans eget indre værd. Da Guds ords sæde
korn jo nu lykkeligt fremspirer som sæd i Livlands og Prøjsens egne med de 
hårde og vantro hjerter som i en vældig ødemark, der er gennemvædet af 
Guds nådes regn og opdyrket af den hellige prædikens plovskær, således at 
markerne allerede er lyse til høsten 6), som jo er stor, da det er Herren, der 
giver væksten 7), omend arbejderne er få 8), er det ret og rigtigt, at nogle 
sendes derhen for at høste, hvad andre har sået 9), for at de, som sår, og de 
som høster, kan glæde sig på een gang i overensstemmelse med den evange
liske sandhed 10). Men eftersom vi anser det for nødvendigt at udvælge eg
nede personer i forhold til arten af de sager, der trænger sig på, så vi tillids
fuldt kan overgive dem til disse, se da udvælger vi vor ærværdige broder biskop 
Vilhelm af Modena til at udbrede det glade budskab om den herre Jesus 
Kristus i nævnte egne, eller rettere, han har med Esa jas 11) tilbudt os - der 
omtrent sagde, hvem skal vi sende, og hvem skal rejse for os? - at lade sig 
sende, han, som udmærker sig ved et hæderværdigt liv, from vandel, viden og 
lærdom og ikke er uvidende om, at intet offer er mere velbehageligt for Gud 
end at søge at vinde sjæle, og hengiver sig fuldt ud og helt og holdent for dette,

1. række VI — 3



Nr. 30 1224 34

gør sig selv til et eksempel på gode gerninger, sådan som det ses, ikke så meget 
af sandsynlige bevisgrunde som af åbenbare erfaringer, klarere end lyset. 
Derfor har vi overgivet ham fuld legatmyndighed såvel i de fornævnte egne 
som i Holsten, Estland, Semgallen, Samland, Kurland, Virland og på øerne 
Åland 12), Bornholm, Rygen og Gotland og sørget for at sende ham til nævnte 
egne, idet vi urokkeligt har håb og tillid til, at han under Kristi nåde vil ud
føre det, som hans er, med så meget lykkeligere hånd, som han vil søge sit 
eget så meget mindre 13), og desto lettere, om tungen får nåde, vil opnå den 
forønskede virkning, så meget mere som han plejer at opfylde og fuldkommen
gøre, hvad han prædiker. Og derfor beder, påminder og opfordrer vi jer alle 
indtrængende og påbyder jer urokkeligt som vor befaling ved denne vor 
apostoliske skrivelse, at I i ydmyghed og hengivenhed modtager denne samme 
som det apostoliske sædes legat og virkningsfuldt adlyder hans helsebringende 
befalinger og påmindelser og yder timeligt til den, der sår åndeligt, således at 
I derved i rigeligt mål kan fortjene Guds og vor nåde. I modsat fald vil vi 
anse den dom for gyldig, som samme lovformeligt måtte fælde over genstri
dige, og med Herrens hjælp sørge for, at den ubrødeligt overholdes.

Givet i Lateranet den 31. december i vort niende år.

1) Salme 104, 5. - 2) jf. Ordspr. 8, 31. - 3) Mark. 16, 15. - 4) jf. 1. Pet. 2, 21. - 5) jf. 
2. Mos. 18, 19 ff. - 6) Johs. 4, 35. - 7) jf. 1. Kor. 3, 6 og 3, 7. - 8) Matt. 9, 37 og Luk. 
10, 2. - 9) jf. Johs. 4, 37. -10) Johs. 4, 36. - 11) Esajas 6, 8. -12) Gulandia, at forstå som 
Aland (Dreijer 307 n. 100) eller Øland (Donner 73, 414-17). - 13) jf. Filip. 2, 21.

30 1224
Biskop (Tue) af Ribe bevidner et mageskifte, hvorefter en præst i hans 

hånd har skødet jord til ni mark guld i (Vester-)Vedsted til Løgumkloster og 
til gengæld fået tilskødet en toft ved Horstorv i Ribe af klostrets abbed.

Afskrift i Løgumbogen.

Tue *), af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen i 
Herren.

Vi ønsker det kundgjort for nulevende og tilkommende, at præsten hr. Jens, 
kannik ved Ribekirken, i vor hånd har skødet al jord med huse, som han 
havde i (Vester-)Vedsted til munkene i Løgum, ifølge vurdering ni mark 
guld. For værdien af denne jord har fornævnte stiftelses abbed, Niels, gen
skødet ham en toft med huse i indkørslen til byen ved Horstorv 2), forudsat 
denne aftale mellem nysnævnte Jens og abbeden, at hele den jord, som han
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skødede til munkene, skal tilfalde ham, at bruge så længe han lever, og hvis 
han nogensinde måtte ønske at genkøbe den, skal han tilbagebetale fornævnte 
klosterbrødre ni mark guld til genkøb af den. Og for at der ikke i eftertiden 
kan opstå nogen tvivl om denne retshandel, bestyrker vi den med vort segl.

Givet i det nådens år 1224.

diplomet har tidligere været betragtet som udstedt af biskop Gunner. Men da ud
stedelsesåret er 1224, og Gunner var biskop 1230-45/46, er diplomet blevet omdateret. 
Med bibeholdelse af det samme antal cifre inden for det med romertal skrevne årstal er 
de mest nærliggende muligheder i Gunners bispetid: 1233, 1237 og 1244. En rettelse ad 
denne vej giver dog så mange usikkerhedsmomenter, at en bestemtere datering næppe 
kan sikres inden for Gunners embedstid. - Tekstkilden, Løgumbogen, har ikke fuldt navn 
Gunnerus, men kun begyndelsesbogstavet G. Dens skriver har ikke så sjældent grebet fejl 
ved det indledende initial, se nr. 70, note 1; DRB. 11:4 nr. 285, note 1 (og 288, note 1); 
II: 12 nr. 220, note 1. Det er ligeså rimeligt, at denne fejl er begået her, så G, står for T. 
(= Tuuo, der var biskop i 1224, se smstds. L5 nr. 45, note 4; 49, note 1) som at antage 

en forskrivning i årstallet. Dette er derfor bibeholdt og udstederens initial rettet, selvom 
det næppe er muligt endeligt at afgøre, hvor fejlen ligger. - 2) forum equorum, egentlig 
‘hestetorvet’, jf. Kinch, Ribe Bys Historie, I 536.

1224[—1225]. Montargis. 31
Kong Ludvig VIII af Frankrig bevilger falkoneren Geoffroi bestemte ind

tægter, så længe dronning Ingeborg sidder inde med en jordbesiddelse i Chécy, 
som Geoffroi 1211 fik som len af kong Filip August, skønt den tilhørte Inge- 
borgs morgengave x). Når jorden overgår til kong Ludvig, skal Geoffroi have 
den tilbage mod at afgive de nævnte indtægter.

Afskrift i Paris.

!) den samme egenmægtige disposition må ligge bag DRB. 1:5 nr. 218.

[1224-1227]. 32
Diplom om, at abbed Atte af Sorø tidligere ved sin indtræden i klostret har 

givet det en bondegård i Vemmeløse til årlig bespisning af brødrene.

Referat i Sorø gavebog.

D2l den ærværdige mand hr. Atte, der stammede fra hr. Sunes sønners 
slægt, bekymret havde overvejet denne verdens skrøbelige tilstand og 
farerne for sjælene allevegne fra, forlod han - efter at have foretaget en lov

mæssig 1) fordeling af sine besiddelser mellem arvingerne - det, som var af
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denne verden, og anlagde det hellige klosterlivs dragt i Vor Frue kloster i 
Sorø. Men han skænkede samme kloster sin bondegård 2) i Vemmeløse be
liggende på den fædrene toft med alt dens løsøre til en årlig bespisning i tre 
dage på Vor Frue renselsesdag 3) til evig tid. Herom blev der senere, da han 
var blevet abbed, skrevet et brev under segl af hr. Peder, søn af Sakse, den
gang ærkebiskop af Lund 4).

*) legittima, skrevet over oprindeligt canonica, ‘kanonisk*. - 2) teksten har manerium. 
- 3) kyndelmisse, 2. februar. - 4) brevet bag Sorø gavebogs referat kan være udstedt af 
abbed Atte og blot beseglet af ærkebiskop Peder Saksesen eller både udstedt og beseglet 
af denne sidste. Det falder i Peders ærkebispetid 1224-28 (nr. 1-4; 11, note 7; 79, note 
15). Et andet diplom oplyser, at en Peder fungerede som abbed i Sorø 1227 [oktober
december], se nr. 69. Atte har beklædt abbedstolen enten forud for eller efter dette tids
punkt. Når man skal vælge mellem disse muligheder og fastsætte så enkel en kendsger
ning, er det rimeligvis tilladeligt at støtte sig på abbedlisten fra Sorø, der ellers er upå
lidelig nok, se DRB. L5 nr. 51, note 1. Her opføres Atte som nr. 4, lige efter Gaufred, 
der afgik ved døden i 1214, mens Peder af Vitskøl nævnes som nr. 7. Om nogen anden 
abbedtid for Atte er der ikke tale. Efter dette at dømme har han styret klostret forud for 
Peder. Dateringen af diplomet, der tilhører Peder Saksesens ærkebispetid, kan da ganske 
sikkert indsnævres til [1224-1227]. Nærmere bestemt falder diplomet mellem marts 1224 
og december 1227.

33 [1224-1436].

remdeles et brev af biskop Peder 1), som lyder på Råckarp.

Allehelgens klosters registratur.

*) denne og den følgende registratur (nr. 34) må antages at gå tilbage til diplomer, 
udstedt ikke af en ‘biskop’ Peder, men af en ærkebiskop af samme navn, jf. DRB. 114 
nr. 71, note 1. Den første ærkebiskop Peder tiltrådte 1224 (Peder Saksesen nr. 1-4; 11, 
note 7), den sidste resignerede 1436 (Peder Lykke).

34 [1224-1436].

remdeles et brev af biskop Peder x) om en gård i Karlby.

Allehelgens klosters registratur.

x) om dateringen se nr. 33, note 1.

35 1225. 8. januar. Lateranet.
Pave Honorius III bevilger prædikebrødrene under visse forudsætninger at 

måtte fejre stille messe under interdikt. - Indgået til klostret i Lund *).



37 [Juni-december ] 1225 Nr. 38

Original og registraturer i Stockholm.

1) ligesom en række andre originalbuller, i nærværende bind nr. 90-93 (jf. nr. 132), 
stammer den foreliggende skrivelse fra dominikanerklostret i Lund, hvorfra arkivet i 
langt senere tid førtes til Stockholm. Oprindelsen er markeret af gamle arkivsignaturer 
på originalernes bagsider. På nærværende skrivelse er der yderligere anført en oplysning 
midt på bagsiden, indskrevet i det pavelige kancelli i Rom: fratri R [o] dulfo Daco. Denne 
‘danske broder Rudolf har været i Rom og dér modtaget skrivelsen fra kancelliet, even
tuelt selv direkte fremskaffet den som prokurator.

1225. [1.—29.] Marts. St.-Germain-en-Laie. 36
Kong Ludvig VIII af Frankrig giver på anmodning af dronning Ingeborg 

magister Gillebertus af Saint-Jacques tilladelse til af dronningen at måtte 
modtage 40 pund årligt, så længe han lever, som løn for den tjeneste *), han 
har ydet hende.

Afskrift i Paris.

x) vistnok som Ingeborgs læge (Davidsohn 276).

1225. Juni. Obertheres. 37
J ohannit er ordenens stormester Guarinus bevilger med samtykke fra gene

ralkapitlet dronning Ingeborg af Frankrig at måtte oprette et præstesamfund, 
der skal holde messe for kong Filip Augusts og hendes egen samt deres for
gængeres og efterfølgeres sjæle ved ordenens kirke i Corbeil, og kundgør Inge
borgs gaver dertil.

Afskrift i de pavelige registre.

1225. [Juni—december]. 38
Biskop Niels Stigsen af Roskilde forpligter sig over for sit kapitel med hen

syn til valg af prælater og kanniker, provstiernes stilling, domprovstens rettig
heder og kannikernes retsstilling. Biskoppen afgiver løfte om at sørge for kirke
ligt inventar og at tilbagekalde afhændet kirkegods, fritager kannikernes kirker 
for gæsteri og bevilger dem kongelige og biskoppelige oppebørsler af deres 
bryder og landboer.

Afskrift på det kongelige bibliotek.
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Niels, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle troende kristne hilsen i 
herren.

Idet vi føjer os efter, hvad kapitlet i Roskilde har anvist og anmodet om 
eller rettere sagt, idet vi ønsker at pryde Kristi og vor brud 1), gør vi vitter
ligt for alle, at det er vor vilje, at det ubrødeligt skal overholdes i den hellige 
treenigheds og Skt. Lucius’ kirke af os og vore efterfølgere, (1) at hverken 
dekanen eller provsten eller ærkedegnen eller en kannik må indsættes uden 
frit samtykke fra kapitlet. (2) Det er ligeledes vor vilje, at vi og vore efter
følgere skal forsyne fornævnte kirke med klæder 2), klokker og bøger og an
dre nødvendige ting. (3) Og at kannikemes kirker skal være fritaget for vort 
gæsteri. (4) Og at provstierne3) skal vende tilbage til kirken og være dig- 
niteter i kirken. (5) Det er ligeledes vor vilje, at kirkens afhændede gods skal 
kaldes tilbage af os og vore efterfølgere, forsåvidt det kan ske på agtværdig 
måde. (6) Og at biskoppen ikke kan straffe nogen kannik for nogen forseelse, 
medmindre han - efter først at være krævet til regnskab for sin dekan og 
kapitlet4) - nægter at yde godtgørelse. (7) Og at brødrene skal have de 
biskoppelige og kongelige oppebørsler af deres bryder og landboer, (8) og at 
ingen del af disse tilkommer domprovsten, mere end han får som kannik. 
(9) Og at domprovsten ikke må befatte sig med styrelsen af brødrenes gods, 
medmindre han bliver kaldt til hjælp af sine forvaltere. (10) Og at kapitlet 
ved kirkelig straf kan tage tilbørlig hævn for al vold mod en kannik eller en 
kanniks undergivne eller i kannikemes gård. For at dette kan forblive urokke
lig gyldigt, har vi ladet dette brev bestyrke ved at påtrykke vort og fornævnte 
kapitels segl.

Givet år 1225 5) for Herrens menneskevorden, i vort bispedømmes første 
år.

*) domkirken i Roskilde. - 2) indumenta, alterklæder efter Arhnung 299. Jf. DRB. 1:2 
nr. 88. - 3) lokalprovstieme efter Dahlerup 40-41. - 4) coram decano suo et capitulo, 
mens den anden tekstkilde har coram decano et capitulo suo, ‘for dekanen og sit kapitel’. 
- 5) Niels Stigsens forgænger, Peder Jakobsen, døde i Flandern på vej til Det hellige 
Land 1225 19. maj. Efterretningen herom har foranlediget det nye bispevalg, der tidligst 
kan have fundet sted i juni dette år. Niels Stigsens forpligtelsesbrev, der er dateret 1225 
uden dato, må da være udstedt i tiden [juni-december]. Hans titel som ‘biskop’ (ikke som 
‘udvalgt biskop’), viser, at bispevielsen er foregået inden udstedelsen af diplomet. En år
bogsefterretning, der henlægger bispevielsen til 1226, må være et år forskudt.

39 1225. 10. august. Rieti.
Pave Honorius III svarer ærkebiskop Peder Saksesen af Lund på en række
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spørgsmål, at det står ham frit for at lade præsterne følge romersk ritus ved 
nadveren eller gøre, som de plejer, at en frafalden munk ikke kan forrette 
tjeneste i en senere erhvervet grad uden pavelig dispensation, at ærkebispen 
kan celebrere uden pallium og bispesko såvel i sit eget som i andres stifter, 
samt at palliedagene skal overholdes under alle omstændigheder.

Afskrift i de pavelige registre.

Til ærkebiskop Peder af Lund.
Da nogle præster, når de fejrer højmesse, lægger hostien foran kalken, 

andre til venstre for kalken, og nogle løfter kalken overdækket med Kristi 
legemsdug og sætter den fra sig, mens de gør korsets tegn, og påny løfter den 
tildækket, mens andre løfter den afdækket og holder den løftet i den ene hånd 
og gør korsets tegn med den anden, og nogle lægger to af de tre dele, som 
hostien deles i, på disken, mens andre holder dem i hånden og uddeler dem 
over kalken uden overhovedet at lægge dem på disken, har du, broder, ment 
at burde spørge os om, hvad du skal iagttage af en sådan mangfoldighed. Her
på kan man passende svare med pave Nicolaus’ ord, hvor han siger, at sæd
vaner, der afviger efter tid og sted, ikke udgør nogen hindring for de troendes 
frelse, når blot de ikke er i modstrid med de autoritative, kanoniske bestem
melser, for hvis skyld man bør modsætte sig dem x). Men hvad den romerske 
kirke iagttager i så henseende, husker du måske selv, da du jo engang har be
søgt den, ligesom nærværende brevførere personligt kan underrette dig herom, 
da de nylig har set og, som vi tror, omhyggeligt bemærket sig dens sædvane, 
hvad dette angår.

Men på din anden forespørgsel svarer vi i korthed, at en munk, der har 
modtaget en af de hellige grader som frafalden 2), dog ikke kan forrette tjene
ste i den grad, han har erhvervet på denne måde, uden dispensation fra den 
romerske pave, hvor meget han end er forsonet med sin abbed og har påtaget 
sig bod 3).

På dit tredie spørgsmål svarer vi fremdeles, at du kan celebrere uden pal
lium og bispesko både i dit eget og i et fremmed stift, eftersom du, selv i dit 
eget stift, ikke altid kan celebrere med pallium, men kun på de dage, der er 
antegnet i din kirkes privilegier 4).

Og dermed er også det fjerde problem løst, hvor du spurgte, om det er dig 
tilladt at celebrere med pallium for de afdøde 5).

Givet i Rieti den 10. august i vort tiende år.

1) pave Nicolaus I (858-67), se c. 3 Dist. XII. - 2) jf. nr. 23, note 1. - 3) pavens
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sidste tre svar i bullen indgik i Gregor IX.s dekretaler af 1234 °g var dermed endeligt 
optaget i den kanoniske ret. Stykket om gyldigheden af den gejstlige grad indsattes i 
Honorius III.s ‘Femte dekretalsamling’ af 1226 og flyttedes over i dekretalerne af 1234 
som c. 6 X De apostatis et reiterantibus baptisma V 9. - 4) rækken af palliedage kendes 
ikke fra ældre pavelige privilegier til det danske ærkesæde. Om den tilsvarende liste for 
Trondhjem og Uppsala se privilegierne af 1154 og 1164, DRB. 1:2 nr. 115, 153. - 5) sva
rene på det tredie og fjerde spørgsmål optoges samlet i ‘Femte dekretalsamling’ og over
førtes til dekretalerne af 1234 som c. 7 X De auctoritate et usu pallii I 8.

40 1225. 12. august. Rieti.
Pave Honorius III bemyndiger ærkebiskop Peder Saksesen af Lund til i fem 

år at hæve bandet for brandstiftere og voldsmænd mod gejstlige, særlig grove 
tilfælde dog undtaget.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il ærkebiskop Peder af Lund.
For både at hædre dig og gennem den hæder, vi viser dig, drage omsorg 

for andre overlader vi dig ved dette brevs autoritet myndighed til i indtil fem 
år på vore vegne og efter kirkens forskrifter at afløse brandstiftere fra din 
kirkeprovins og folk, der øver vold mod gejstlige 1), dog således at du sørger 
for, at de skadelidte får en passende godtgørelse, og hvis der forefalder grove 
og svære forbrydelser, sender de pågældende til det apostoliske sæde for at få 
afløsning. Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget menneske at an
taste dette vor bevillingsbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. 
Men hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han på
drager sig den almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ 
vrede.

Givet i Rieti den 12. august i vort tiende år.

4) sådanne forbrydere pådrog sig band ved selve handlingen (jf. DRB. L5 nr. 37, 
note 5, stk. 1), og ærkebispens beføjelse dækker afløsning for denne kirkestraf.

41 [1225. Efterår—vinter].
Danskerne i Reval erklærer, at de har opladt de estiske landskaber Harrien, 

Virland, Vik og Gervien til den pavelige legat, biskop Vilhelm af Modena.

Referat i Henrik Letlænders krønike.
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Men efter at det apostoliske sædes legat1) atter var vendt tilbage til Riga, 
brød Tyskerne, som var i Odenpåh2), ved efterårstid op med hele 

deres skare og drog til Virland efter tilkaldelse fra de ældste af Virlænderne, 
besatte borgene i Virland og fordrev Danskerne, idet de sagde, at Livlænderne 
først ved Vor Frues banner 3) havde underlagt dette land den kristne tro. Og 
de begyndte at optræde som herrer i alle provinser og borge i Virland. Da 
samme hr. legat havde erfaret dette, sammenkaldte han samme Tyskere hos 
sig og tvang dem ved kirkelig straf til at give afkald på dette land til fordel for 
pavens beskyttelse, og han sendte straks sendemænd til Danskerne i Reval og 
tvang på samme måde også dem til i hans hænder at give afkald på dette land 
ligesom også de andre lande, om hvilke Tyskerne stredes med Danskerne. Men 
Danskerne vovede ikke at stampe mod brodden 4) og lovede i troskab at ad
lyde den romerske kurie og gav i hænderne på hr. legatens sendemænd afkald 
på Virland, Gervien, Harrien og Vik og stadfæstede denne gave ved at sende 
deres beseglede brev5) til Riga. Da det var sket, sendte samme legat sine 
mænd, pilgrimme og præster til Virland, fjernede samtlige Tyskere og Dan
skere og holdt disse lande i sin magt.

*) den i nr. 29 nævnte Vilhelm af Modena. - 2) nybygget borg i landskabet Hugen- 
husen, jf. DRB. L5 nr. 38 (siden Dorpat stift), opført af biskop Hermannus (Henrik 
Letlænders krønike kap. xxviii, 8). - 3) Henrik betegnede Livland som Jomfru Marias 
‘særlige land’ og mente, at hun hjalp de derværende Tyskere mod Danskerne (kap. xxv, 
2). Om missionen i Virland se DRB. 1:5 nr. 165 og om bannerets betydning 1:6 nr. 189 
§ 5. - 4) Apostl. Gem. 9, 5 og 26, 14. - 5) brevet refereres af Henrik under biskop Alber- 
tus’ 27. embedsår, der løb fra omkring 1. marts 1225 til samme tidspunkt 1226 (jf. DRB. 
1:5 nr. 165, note 2). Brevet er foranlediget af Tyskernes besættelse af Virland ‘ved efter
årstid’, men falder inden legatens overtagelse af landskaberne (jf. iøvrigt nr. 53, 189 § 15, 
note 18). Den næste dato, Henrik nævner, er 6. januar 1226. Brevet må henvises til [efter
år-vinter 1225].

1225. 17. november. 42
Overenskomst mellem Danmarks riges bedste mænd og grev Henrik af 

Schwerin og hans venner om frigivelsen af de danske konger Valdemar II 
Sejr og hans søn. Greven skal have 45,000 mark sølv, visse guldgenstande samt 
100 heste og festklædninger, Betalingerne skal sikres ved gidsler, der også skal 
stå for orfejde i 10 år, Ejderen skal være Danmarks sydgrænse, og alle lande 
indtil Elben samt de mecklenburgske og vendiske lande, med undtagelse af 
Rygen med bilande, skal overlades kejser og rige. Danskerne må ikke hjælpe
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grev Albert af Holsten og Orlamynde til hans borge og lande, og Rendsborg 
skal udleveres til grev Adolf. Fanger og gidsler skal frigives fra begge sider. 
De tyske købmænd, særlig fra Lybæk og Hamborg, skal have samme ret i 
Danmark som før tilfangetagelsen af kongen. Denne skal sammen med prin
serne, biskopperne og rigets bedste mænd aflægge ed på og besegle overens
komsten, og modsat skal grev Henrik stille sikkerhed for overholdelsen. Kong 
Valdemar skal frigives mod 6.000 mark sølv, sønnen 1226 1^)4 mod yder
ligere 12.000.

Original i Schwerin.

Dette er ordlyden af den overenskomst, der er sluttet om frigivelsen af Dan
marks konger1).

(1). For frigivelsen af dem skal der gives grev Henrik af Schwerin 45.000 
mark rent sølv efter kølnsk vægt, med eet lod mindre værd af hver mark 2), 
og desuden alt det guld, som hørte til dronningens skrud udover 3) kronen og 
med undtagelse af de ting, som hun før sin død overdrog klostre og andre kir
ker for sin sjæls frelse. Endvidere skal der gives klædninger til 100 riddere, 
nemlig til hver enkelt 10 alen flandersk skarlagen og 2^2 bundt af forskelligt 
pelsværk4). (2). Ved den gamle konges frigivelse skal der gives 6.000 mark. 
Til førstkommende fastelavn 5) skal der gives 3.000 mark, for hvilke følgende 
skal være gidsler: Asser Juliansen, Niels Lajsen, Bjørn Tuesen. De 2 af de 
3.000 mark skal da fremfor alt udredes. Men hvis det kommer til at skorte i 
udredelsen heraf, skal Jakob af Møn 6), Peder Strangesen og Bjørn mund
skænk eller to af dem gå i indlager i Lybæk, indtil samme mangel er afhjulpet. 
Men fornævnte Asser, Niels og Bjørn skal forblive som gidsler for de reste
rende 1.000 mark. Når den gamle konge frigives, skal to af hans sønner gå 
ind sammen med 40 andre gidsler, 20 gamle og ligeså mange unge, dem grev 
Henrik ønsker at vælge fra Danmark. Fremdeles skal der gives 9.000 mark 
den førstkommende påske 7), og samtidig går hertug Erik ind, og den unge 
konge frigives og sammen med ham 9 gidsler. Men de resterende gidsler kan 
udskiftes med andre, der er ligeså meget værd, prinserne undtaget. Fremdeles 
skal der gives 10.000 mark den næstfølgende Skt. Mikkelsdag 8), og hertugen 
frigives, og gidslerne udskiftes, idet 10 går fra. Den følgende påske 9) skal der 
gives halvdelen10) af de resterende penge, og gidslerne udskiftes, idet 10 går 
fri. Den følgende Vor Frue himmelfart efter den anden påske11) bør hele 
den resterende pengesum være betalt. Når hele pengesummen er ydet, frigives 
den ene eller den anden af prinserne, den som grev Henrik ønsker. Men den,
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han udvælger til at blive, skal sammen med 10 andre gidsler stå for orfejde i 
1 o år. De kan dog udskiftes hvert år, og hvis kongen vil, kan han udskifte sin 
søn med en anden af sine sønner. (3). Men hvis den nævnte sum ikke kan be
tales fuldt ud til de foreskrevne terminer, skal ligeså mange agtværdige mænd 
fra Danmark, der skal udpeges af grev Henrik af Schwerin, som der er ube
talte tusinder, gå ind som gidsler, indtil summen kan betales, og så frigives 
disse sammen med de andre gidsler, således som det ovenfor er bestemt. (4). 
Skulle det ske, at den gamle konge døde, før pengene er betalt, skal restgælden 
formindskes til det halve. Men skulle det ske, at den unge konge døde, før 
gælden er betalt, skal en trediedel fradrages i den resterende sum. Hvis de 
begge dør, før gælden er betalt, skal Danskerne være fuldstændig fri12), og 
alle gidsler skal atter sættes i deres rette frihed undtagen dem, som skal stå for 
orfejde i 10 år. (5). Den, som een gang har været gidsel eller har stillet en 
søn som gidsel, skal ikke være gidsel igen, medmindre han vil gå ind af egen 
fri vilje. (6). Men hvis nogen af gidslerne flygter, skal han sendes tilbage eller 
en anden, der er ligeså god, stilles istedet. (7). Den herre kongen skal overlade 
kejser og rige alle lande, der ligger mellem floderne Ejderen og Elben og hører 
til kejser og rige, nemlig fra Ejderens udløb i havet til vandløbet Levenså og 
fra samme vandløb til havet, hr. Burwins 13) lande og alle Vendens lande, 
med undtagelse af Rygen og de tilhørende lande 14). (8). Borgen Rendsborg 
skal udleveres til grev Adolf 10 dage efter kongens frigivelse i den stand, som 
kongen har haft den. Herved kommer kongens eder og hans gidsler i betragt
ning, og hr. Jakob af Møn 6) og en anden fra Danmark - han 6) kan selv 
bestemme hvem - skal sammen forpligte sig som gidsler, indtil samme borg 
bliver udleveret. (9). Alle de privilegier15), som kongen har erhvervet og 
har over de nævnte lande, skal han give tilbage til grev Henrik. (10). Kongen 
og andre fornemme fra Danmark skal aflægge ed og løfte på, at de ikke vil 
yde grev Albert nogen hjælp til at erhverve de borge og lande, som han har 
og havde. (11). Hvem der end er flygtet til Danskerne, skal have dem af 
deres len igen 16), som de bør have med rette, efter at have stillet sikkerhed 
til den, der bliver deres lensherre. Den samme ret skal kongen og Danskerne 
skaffe og give Tyskerne. (12). Fremdeles skal kongen og Danskerne ikke holde 
hånden over nogen Tysker til skade for de fornævnte grever Henrik og Adolf. 
Tilsvarende skal heller ikke de gøre det. (13). Fanger og gidsler skal sættes 
på fri fod. (14). Lybækkeme, Hamborgerne og de øvrige købmænd fra dette 
land eller hvilke som helst andre fra det romerske rige, der vil besøge Dan
mark for handelens skyld, skal nyde den ret og frihed, som de nød før kon-
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gens tilfangetagelse. (15). Kongen skal førstkommende påske7) give 100 
heste, 50 stridsheste og ligeså mange rideheste, idet hver stridshest skal være 
10 mark værd, hver ridehest fem. Riddernes klædninger skal gives førstkom
mende fastelavn 5). (16). Kongen og hans sønner, biskopperne og Danmarks 
riges bedste mænd skal aflægge ed på og ved at hænge deres segl under til 
bevis for større sikkerhed bekræfte, at alt dette skal holdes for gyldigt og over
holdes i troskab for oftnævnte grev Henrik af Schwerin, hans hustru, hans 
børn, slægtninge og venner, nemlig grev Vollrath af Dannenberg, grev Hein
rich af Schladen, grev Adolf af Holsten, grev Heinrich af Luchow, hr. Hein
rich den Yngre af Werle 17). (17). Dertil skal hr. kongen og hans sønner til
vejebringe og sværge på en retfærdig orfejde for grev Henrik. (18). Desuden 
bør han uden svig og slet forsæt forsone grev Henrik med kongen af Bøh
men18), hr. Otto af Lyneborg, grev Hermann19) af Orlamynde og hans 
andre venner, hvem grev Henrik synes at have krænket i denne sag.

Dette er forhandlet i år 1225 efter Herrens menneskevorden, den 17. no
vember. Følgende er vidner: Vollrath, greve af Dannenberg, Heinrich, greve 
af Luchow, Heinrich, greve af Schladen, Friedrich, provst20), Hermann, 
borggreve af Wettin, Adolf, greve af Holsten, hr. Heinrich den Yngre af 
Werle, hr. Otto, hertug21) af Lyneborg, hr. Jakob af Møn6), hr. Bjørn, 
mundskænk, hr. Åstred og flere andre.

(19). Tilsvarende skal grev Henrik personligt og ved sine slægtninge stille 
Danskerne sikkerhed for udleveringen af gidslerne og for, at de ting, som er 
skrevet ovenfor, overholdes i troskab 22).

1) ordlyden er i temmelig høj grad overtaget fra det vigtigste diplomforlæg, Danmarks 
fyrsters modforslag af 1224 (med tillæggene af 1225), nr. 17, særlig fra dettes ældre dele 
(§ 1-6). - 2) nogle ord i dette stykke, særlig ‘efter kølnsk - hver mark’ er overtaget fra 
overenskomsten af 1224 4. juli, nr. 16 § 16. Det sikres også af, at skriveren af nr. 16 var 
til stede ved udfærdigelsen af nærværende overenskomst, hvor han gjorde tre tillæg til 
den oprindelige tekst, se note 14, 21-22. - 3) se nr. 17, note 1. - 4) se smstds., note 3. - 
5) 1. (evt. dog 3.) marts 1226. - Originalen udviser rettelser fra begyndelsen af § 2, fore
taget af hovedhånden, der har skrevet den oprindelige tekst, jf. note 22. Under det føl
gende ‘De 2 .. skal da .. udredes’ har muligvis fra først af stået ‘i Lybæk for manglens 
skyld’. - 6) Jakob Sunesen, se nr. 17, note 6, 12. - 7) 19. april 1226. - 8) 29. september 
1226. Om bestemmelserne efter kongernes frigivelse se nr. 17, note 8. - 9) 11. april 1227. 
- 10) 11.500 mark. - 11) 15. august 1227. - 12) for betaling, se nr. 17 § 4. - 13) Henrik 
Burwin I, fyrste af Mecklenburg. - 14) ‘og de tilhørende lande’ er hentet fra nr. 17 § 6a 
og indsat over linien af den nye hånd, jf. note 21-22. - 15) se nr. 16, note 12. Ordene 
‘give tilbage til grev Henrik’ er ukorrekte, da de er overført uden ændringer fra det vig
tigste diplomforlæg, nr. 17. - 16) se nr. 17, note 15. - 17) Henrik Burwin II, søn af den i 
note 13 nævnte. - 18) Ottokar I. - 19) broder til grev Albert, den danske konges stat-



45 December 1225 Nr. 43

holder i Holsten m. m. - 20) søn af grev Gunzelin af Schwerin (grev Henriks broder). - 
21) ‘hertug’ er tilføjet af den nye hånd, se note 22. - Otto I, kaldet Barnet, var sønnesøn 
af Henrik Løve (jf. note 22) og nevø af Valdemar Sejr (jf. DRB. 115 nr. 62). - 22) hele 
§ 19 er tilføjet af den nye hånd og er ligesom tillægget i § 7 (se note 14) hentet fra nr. 
17 og som dette et tillæg i dansk favør. - Med hensyn til de to skriveres nationalitet frem
går det af navneformeme i hovedteksten, at den er ført i pennen af en Tysker. Den nye 
hånd, som har gjort de tre tilføjelser, har tillige skrevet hele overenskomsten nr. 16. Af 
dennes navneformer ses, at også denne anden hånd repræsenterer en Tysker (jf. nr. 16, 
note 24). Da overenskomsten hidrører fra forhandlinger mellem Danskere og Schweri- 
nere, har begge skrivere således været tilknyttet disse sidste. - Hovedhånden har gjort 
rettelser på et af de steder, hvor teksten går udover forlæggene, og hvor dictatoren derfor 
har skullet arbejde på egen hånd. Den oprindelige ordlyd er raderet omhyggeligt ud, et 
tegn på at det fra begyndelsen har været tanken at præstere en præsentabel renskrift (se 
note 5). Men overenskomsten foreligger med tilføjelser fra den nye hånd, både over 
linien og efter teksten, og der er herunder fremkommet en inkonsekvens. Otto af Lyne- 
borg tituleres i § 18 blot ‘herre’, og således har titlen også fra begyndelsen været i vidne
listen, idet ‘hertug’ er tilføjet over linien af den nye hånd, jf. note 21. Tilføjelsen har en 
bestemt baggrund. Efter Henrik Løves fald indtog Welfeme en mellemstilling mellem 
fyrster og rigsfyrster. De gjorde krav på rigsfyrstelige rettigheder, men opnåede kun del
vis anerkendelse af dette standpunkt. Otto I kaldte sig 1215-25 blot ‘herre af Lyneborg’, 
men fra august 1225 ‘hertug af Lyneborg’, hvorved han også titelmæssigt fremtrådte, som 
var han i rigsfyrstelig stilling. Rettelsen - eller forslaget til rettelse - kan være en rutine
mæssig ajourføring. Dog kan den også udtrykke en danskvenlig tendens, eftersom Otto 
var en af Danskernes forbundsfæller i Nordtyskland. Men ændringen er gennemført på 
en inkonsekvent måde, da de to titler i denne sammenhæng udelukker hinanden. De an
dre tillæg af den nye hånd forbedrer tydeligt betingelserne for Danskerne, se note 14 og 
begynd, af 22. - Indsættelsen af § 19 efter beseglingsformlen, dateringsformlen og vidne
listen har rykket teksten så langt ned mod den nederste pergamentsrand, at det blev 
umuligt at ombøje denne til plica. En sådan foldning var naturlig, ikke blot under hen
syn til almindelig praksis, men særlig fordi teksten fastsætter, at der skal vedhænges et 
stort antal segl. Kongen og prinserne skal hæfte deres seks segl til, bisperne deres otte, 
hvortil skulle komme et ubestemt antal fra rigets bedste mænd. Istedet blev der blot fire 
beseglere, og den ene af disse, ærkebiskop Gerhard II af Bremen, står slet ikke nævnt i 
overenskomsten, men er i formel henseende udenforstående. At denne vigtige ændring af 
beseglingen kunne finde sted, gør det klart, at underhandlingerne fortsatte efter nedskriv
ningen af hovedteksten, det samme som godtgøres af de tre senere tillæg. Danskerne har 
fået medtaget rettelser til deres fordel, en inkonsekvens er indført og beseglingsbestem
melsen tilsidesat. Skønt tænkt som endegyldig renskrift er dokumentet til slut lagt til side 
uden at være i fuldt færdig stand. Hvad mere er, den forandrede besegling berøvede over
enskomsten dens retlige gyldighed - den blev aldrig ratificeret.

1225. December. Riga. 43
Den pavelige legat, biskop Vilhelm af Modena, afgør et stridsspørgsmål
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mellem biskop Albertus af Livland m.fl. og Riga by. Blandt vidnerne: hr.
Vesselin, biskop af Reval.

Original i Riga.

44 1225. December. Riga.
Den pavelige legat, biskop Vilhelm af Modena, afgør et stridsspørgsmål 

mellem biskop Lambertus af Semgallen og Riga by. Blandt vidnerne, der også 
bifalder afgørelsen: Vesselin, biskop af Reval.

Original i Riga.

45 1225.
Ærkebiskop Peder Saksesen af Lund stadfæster ærkebiskop Anders Sune- 

sens og biskop Peder Sunesens overdragelse af Skt. Hans kirke i Ringsted til 
klostret sammesteds, fritaget for ethvert biskoppeligt krav, men dog med for
behold af Roskildebispens myndighed.

Afskrift i Ringstedbogen.

Peder, af Guds nåde den hellige Lundekirkes ærkebiskop og Sveriges pri
mas, til alle troende kristne, der får dette skriftblad for øje, hilsen i nåde.

Eftersom vore ærværdige forgængere, Anders 1), den hellige Lundekirkes 
ærkebiskop, og hans broder Peder 2), Roskildekirkens biskop, godt og helligt 
ihukommet, på kanonisk vis har overdraget Ringstedkirkens brødre Skt. Jo
hannes Døberens kirke, som ligger samme sted, med evig frihed, fri og fritaget 
for enhver biskoppelig ret og ethvert krav, stadfæster vi da 3) den omtalte over
dragelse på apostolisk og på vor egen myndighed, med forbehold af ærbødig
heden for stiftsbiskoppen 4). Til sikkerhed og vidnesbyrd herom har vi ment 
at burde tilstå dem dette brev, bestyrket ved vort segls værn.

Givet år 1225 for Herrens menneskevorden.

*) diplomet herom er tabt. - 2) DRB. 14 nr. 62 af [1202-1214], der i ret høj grad har 
været forlæg for nærværende diplom. — 3) uero, egentlig ‘men’, der er overført fra di
plomforlægget (note 2) uden ændring. - 4) dette forbehold, der fastholdt kirken under 
Roskildebispens myndighed (jf. DRB. 14 nr. 114, note 10), indskrænkede den her (og 
i diplomforlægget) anførte fuldstændige fritagelse for bispens ret og krav.
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1225. 46
Ærkebiskop Peder Saksesen af Lund stadfæster forgængernes overdragelse 

af bispetienden fra Benløse til Ringsted kloster mod en afgift på to mark sølv.

Afskrift i Ringstedbogen.

Peder, af Guds nåde den hellige Lundekirkes ærkebiskop og Sveriges pri
mas, til alle, der ser dette brev, hilsen i kærlighed.

Eftersom vi erfarer, at vore forgængere1) til evig tid2) har overdraget 
Ringstedkirken bispetienden af Benløse, at beholde for 2 mark sølv, stadfæster 
vi derfor på apostolisk og på vor egen myndighed den omtalte overdragelse, 
bestyrket ved vort segls værn. Men hvis nogen fordrister sig til at træde op 
imod denne frie overdragelse og fordrister sig til at kuldkaste eller forringe 
den, skal han vide, at han vil pådrage sig vor herre Jesu Kristi harme og 
vrede.

Givet år 1225 for Herrens menneskevorden.

biskop Absalon af Roskilde i et brev af [1170-1178] og biskop Peder Sunesen af 
Roskilde [1192-1214] (eventuelt dog Peder Jakobsen [1216-1225]), ligeledes i et bevaret 
brev, DRB. 113, 1 nr. 18, 181. - 2) tekstens personaliter ‘personligt’, der knap nok giver 
mening, er rettet til perpetualiter, ‘til evig tid’. Den samme fejl synes at foreligge i en 
anden afskrift i Ringstedbogen omhandlende overdragelsen af kirken i Benløse, DRB. 
1:3, 1 nr. 182. - Det rigtige ‘til evig tid’ findes også i DRB. 11:6 nr. 172 med samme for
melværk.

1225. 47
Fyrst Henrik Burwin I af Mecklenburg bevilger borgerne i Gadebusch med 

samtykke af vore sønner Henrik 4) og Niels, efter ansøgning fra borgerne i 
Gadebusch, som trofast har bistået os i vore anliggender, .... den samme 
frihed, som Frederik, fordum Romernes kejser, bevilgede Lybækkerne 2), og 
Valdemar, de Danskes konge, Möllneme 3) .... De artikler, som indeholder 
deres immuniteter, er følgende. Borgerne i Gadebusch må, når de køber og 
sælger, drage afsted og vende tilbage på denne side af Elben4) uden told 
(herefter følger artikler om jurisdiktion, handel, veksling, træfældning, vej
frihed, erhvervelse af borgerskab og arv efter arvingsløse personer}. Givet ved 
vor notar Eustachius’ hånd år 1225.

Afskrift i Gadebusch.
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*) den i nr. 42, note 17 nævnte Henrik den Yngre af Werle. - 2) tabt, idet kun en for
falskning er kendt, se DRB. 114 nr. 53, note 3. -3) kong Valdemars privilegium for Molln 
er tabt. - 4) da det danske rige efter kong Valdemars erobringer gik indtil Elben, kan 
denne bestemmelse muligvis gå tilbage til hans tabte privilegium (således Meklenburgi- 
sches UB. I nr. 315, Anm.).

48 [1225-1227].
Brødrene Ludolf og Gottschalk von Piesse erklærer, at deres lensmand Ba

silius mod erstatning til dem har givet Walkenried kloster en skov, han havde 
i forlening fra dem. Men vi har, eftersom vi besad den ovenfor omtalte skov 
som len fra vor herre hertug Heinrich af Brunsvig, givet afkald på den til ham 
i Lyneborg på det tidspunkt *), da kong Henrik og ærkebiskop Engelbertus 
af Køln og andre fyrster holdt forhandling på nævnte sted om kongen af 
Danmarks fangenskab. Men drevet af hengivenhed for klosterlivet har her
tugen med sit brev 2) stadfæstet den kontrakt, Basilius har sluttet med brød
rene, og givet afkald .... på fornævnte skov og overgivet det til Walkenried 
kirke .... at besidde til evig tid. Vidner herpå er grev Siegfried af Blanken
burg {syv andre vidner) og adskillige andre.

Efter afskrift i Wolfenbüttel.

4) se nr. 17, note 16 og jf. nr. 26, note 1. - 2) udstedt 1225 uden dagsangivelse. Brødre
nes udaterede brev kan da tidligst være udfærdiget dette år. På den anden side nævnes 
ærkebiskop Engelbertus af Køln, uden at han betegnes som død ved ‘saligt ihukommet* 
eller lignende. Han myrdedes 1225 7. november. Det antages derfor gerne, at brevet er 
affattet inden denne dag. Noget fast holdepunkt giver dette dog ikke, da ærkebispen kun 
omtales ved mødet i Lyneborg 1224. Vigtigere er, at brødrenes lensherre, hertug Heinrich 
af Brunsvig, pfalzgreve ved Rhinen, nævnes gentagne gange. Særlig bliver hans disposi
tioner i den foreliggende gavesag for Walkenried kloster omhyggeligt refereret. Brødrenes 
brev kan ikke være udstedt efter hans død 1227 28. april, og dateringen af det må her
efter ansættes til [1225-1227].

49 [1225—inden 1238].
Seglomskrift for hertug Wartislav III af Pommern-Demmin, benyttet fra 

hans første selvstændige diplom af 1225, sidst brugt 122g 5I12, udskiftet in
den 1238: SEGL FOR HERTUG WARTISLAV, DE DANSKES KON
GES SLÆGTNING1).

2) jf. DRB. 1:5 nr. 40, 62.
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1226. 16. februar. Lateranet. 50
Pave Honorius III stadfæster dronning Ingeborgs gaver til oprettelse af et 

præstesamfund, der skal holde messe for kong Filip Augusts, dronning Inge
borgs og deres forgængeres og efterfølgeres sjæle ved johanniterordenens kirke 
i Corbeil, og transsumerer ordenens godkendelse heraf. - Paven tager dronning 
Ingeborg under sin beskyttelse, stadfæster hendes besiddelser, forbyder uret
mæssigt band og interdikt mod hende eller hendes land og bevilger hende fri 
appelret til pavestolen. — Paven indsætter en abbed samt to prælater fra 
Chartres til værneherrer.

Original i Paris.

1226. 21. marts. Riga. 51
Biskop Albertus af Livland træffer bestemmelse om Semgallens stift og 

biskop med samtykke af den pavelige legat, biskop Vilhelm af Modena. 
Blandt vidnerne: hr. Vesselin, biskop af Reval.

Original i Leningrad.

1226. 20. april. Riga. 52
Den pavelige legat, biskop Vilhelm af Modena, afgør en række mellem

værender mellem biskop Albertus af Livland og sværdriddernes ordensmester 
Volquinus: For os, Vilhelm, af Guds miskundhed biskop af Modena, det 
apostoliske sædes legat, verserede disse klager mellem den ærværdige fader 
Albertus, biskop af Livland, og mesteren for Kristi ridderskab. Mesteren søgte 
nemlig biskoppen om udfyldning af sin trediedel i Livland.........Fremdeles 
om 100 mark for den skade, som angår mesteren i anledning af bortgivelsen 
af Estland, som sagdes at være sket ved biskoppen til de Danskes konge 1) 
........ Givet i Riga i det Herrens år 1226 den 20. april.

Original i Warszawa.

1) måske snarest 1199, da biskop Albertus af Riga første gang var i Danmark og mod
tog gaver af Kong Knud Valdemarsen og ærkebiskop Absalon ifølge Henrik Letlænders 
krønike (MGH. SS. In usum scholarum 9, jf. Gnegel-Waitschies 52-53, 78, 128). En an
den mulighed er, at det er sket 1218, da Albertus sammen med to andre livlandske bisper 
ledsagede grev Albert af Holsten og Orlamynde til kong Valdemar Sejr og anmodede 
ham om krigshjælp mod Esterne (MGH. 1. c. 141, 162, 165 (= DRB. L5 nr. 165), jf. 
Usinger 196-97).

1. række VI — 4
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53 [1226]. 23. maj. Dunamiinde.
Den pavelige legat, biskop Vilhelm af Modena, afgør en strid om Rigas 

bymark og omtaler herunder, at Danskerne var i uanfægtet besiddelse af Vir
land, da Johann von Dolen besatte det ved vold og forræderi, og derpå enedes 
med Tyskerne om at oplade det til legaten.

Original i Riga.

V Tilhelm, af Guds miskundhed biskop af Modena, det apostoliske sædes 
V legat, til alle borgere i Riga hilsen med verdens frelser.

Da der verserede en klage for os mellem biskop, provst og mester i Riga på 
den ene side og jer på den anden om byens mark, og I ved hertil skikkede 
vidner syntes tilstrækkelig fyldestgørende at have godtgjort grænserne og jeres 
ret, har I dog foretrukket forlig for dom og med Gud som ophavsmand ved 
vor mellemkomst kommet overens, idet hele sagen fuldt ud er overgivet til 
vor vilje og afgørelse, således som det i forligsbrevet1) bevidnes af parternes 
vedhængende segl. Men vi følger hellere billighed end den strenge retfærdig
hed og har af nåde og den dobbelte magts myndighed, som vi har fået i denne 
sag, forbeholdt hver enkelt hans dyrkede land i fornævnte bymarks områder. 
Men Johann von Dolen viser vi ikke nogen nåde og forbeholder ham ikke 
noget inden for jeres bymarks grænser, fordi han for det første, skønt vi var 
legat for Virland, og Danskerne besad dette i fred, uden at rådspørge os med 
vold og forræderi til krænkelse for Gud og den romerske kirke og til anstød 
og forsmædelse for os besatte fornævnte land, og for det andet har han, skønt 
vi havde skånet ham og for fredens godes skyld havde modtaget landet i den 
romerske kirkes hånd og varetægt med de Danskes og Tyskes fælles vilje 2), 
modtaget en borg i samme land imod det band, der var lyst af os i dette 
anliggende. Da altså den fornævnte Johann som en røver og meneder, der 
er indsnøret i mangedobbelt band, ved at bryde sin egen ed, som han aflagde 
i vor hånd, er uværdig til nogen nåde, bevilger og befaler vi jer ved den 
myndighed fra det apostoliske sæde, som vi udøver, og den magt, der er 
bevilget os til at bestemme over bymarken, at I skal modtage borgen Dolen 
og alt det land, som er dyrket fra den tid, bymarken blev bevilget jer af 
biskoppen, og som nævnte Johann tilbageholder inden for jeres bymarks 
grænser, at besidde til evig tid, med det forbehold at han måske ved i egen 
person at rejse til den romerske kirke kan opnå nåde og tilgivelse for så stor 
en forseelse. Thi i så fald skal I være forpligtet til at opfylde, hvad moder
kirken måtte befale jer. I kan modtage de fornævnte ting, uanset at den
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nævnte røver og meneder siger, at han besidder disse ting som len. Thi skønt 
retten til at oppebære frugten eller afgiften af tienderne har kunnet bevilges 
ham på en eller anden måde, har dog jeres bymarks grund ikke kunnet be
vilges ham eller en ham ligestillet hverken til borgbygning eller jorddyrkning. 
Selv om I af frygt for hedningene eller af anden grund kunne ønske at se 
gennem fingre med fornævnte ting for en tid, skal der dog ikke ske jer nogen 
skade af den grund.

Givet i Dunamunde den 23. maj 3).

1) tabt. - 2) se nr. 41. - 3) teksten nævner en aftale mellem Tyskerne og Danskerne 
om at oplade Virland til den pavelige legat, Vilhelm af Modena. I henhold til Henrik 
Letlænders krønike blev denne aftale indgået i efteråret eller den begyndende vinter 1225 
(nr. 41). Vilhelm rejste antagelig tilbage til Italien i den sidste halvdel af 1226. Brevet 
meddeler, hvilken dag og hvilket sted det blev udstedt: 23. maj i Dunamunde. De to an
givelser kan da kun henvise det til 1226.

[1226. Omkring 9. juni]. 54
Pave Honorius III befaler sin legat, biskop Conradus af Porto, at tilskynde 

kejser Frederik II til at følge pavens anvisninger med hensyn til grev Henrik 
af Schwerin.

Afskrift i de pavelige registre.

Et ligelydende brev 1) er skrevet til biskop Conradus af Porto, det aposto
liske sædes legat, med ordlyden forandret på passende måde om, at han 

virkningsfuldt skal påminde og tilskynde nævnte kejser dertil.

henviser til hovedskrivelsen, nr. 55. Nærværende mandat er indført i registret i til
slutning til nr. 55 og kan antages udstedt omkring samme tid som denne.

[1226]. 9. juni. Lateranet. 55
Pave Honorius III opfordrer kejser Frederik II til under hensyn til den 

støtte, han tidligere har modtaget fra kong Valdemar II Sejr, og deres for
bund i henhold til den gyldne bulle at tvinge grev Henrik af Schwerin til at 
gengive kongen hans gidsler og løsesum og opgive restsummen. Paven maner 
kejseren til ikke at lade sig lede af, at han, efter hvad der siges, skal have en 
del af pengene.

Afskrift i de pavelige registre.
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Til Frederik, Romernes berømmelige kejser, til alle tider rigets forøger og 
konge af Sicilien.

Der er tre ting, som bør tilskynde dig, omsigtsfulde kejser, til at vise vor 
meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, din gunst 
i den hårde tilskikkelse, der vides at være blevet ham til del på grund af hans 
vasal, grev Henrik af Schwerins troløshed. Den første er, at denne konge efter 
opfordring fra det apostoliske sæde har stået dig bi, som du ved, på et belejligt 
tidspunkt og ivrigt har virket for din ære og ophøjelse. Den anden er, at der 
mellem dig og denne konge består et bindende venskabsforbund, således som 
vi tydeligt har set det indeholdt i dit åbne brev, bestyrket med en gylden 
bulle1). Den tredie er, at en ridder, selv om naturens ret i almindelighed 
fordrer, at det ene menneske kommer det andet til hjælp, dog ifølge en særlig 
pligt bør yde en anden ridder hjælp og den ene konge hjælpe den anden, for 
at han, som gør sig fortjent til andres hæder, også blandt konger kan hædre 
den kongelige majestæt. Da fornævnte greve altså, mens han holdt nævnte 
konge i fangenskab, har aftvunget samme en ed om at give sig sine sønner 
som gidsler og betale sig en pengesum, har vi ment at burde bede og opfordre 
dig indtrængende til, høje kejser, klogt at betænke, at den ondskab, som 
nævnte greve har øvet mod denne konge ikke blot for handlingens skyld, men 
også for eksemplets skyld vejer særligt til og er i enhver henseende afskyelig, og 
at det derfor hverken er sømmeligt eller gavnligt, at nævnte greve opnår nogen 
gunst hos dig, han, som ved sit fordærvelige eksempel har givet vasaller våben 
mod deres herrer og privatpersoner mod deres konger, og at du med den 
magt, der er overgivet dig fra himlen, tvinger samme til at gengive denne 
konge hans gidsler og de penge, som han allerede har modtaget fra ham, og 
til ikke at fordriste sig til at fortrædige ham angående betalingen af resten, 
og at du lader hånt om den del af disse penge, som det siges, at du skal have, 
da Gud i sin nådige gavmildhed har åbnet sine hænder for dig på en sådan 
måde og omgivet dig med så stor en overflod på rigdomme og andre goder, 
at det ikke sømmer sig, at du sætter en plet på din ære for en ringe pengesum, 
som du i sammenligning med din hæder og dit ry bør anse for det bare møg. 
Lån altså øre til vore påmindelser i denne sag på en sådan måde, at andre 
med dig som læremester kan forstå, hvor meget man bør stå til tjeneste for 
den kongelige værdighed, og blive afskrækket fra at prøve noget lignende, når 
du vrister dette højst utilladelige bytte ud af oftnævnte greves gab, og så at 
samme konge, tilskyndet af denne velgerning, knyttes til dig ved en stedse
varende hengivenheds bånd, og vi med rette bør prise din fremsynethed i
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Herren, høje kejser, da vi ved, at vi, medmindre du i denne sag føjer dig efter 
vore hæderfulde bønner og opfordringer, ikke vil kunne svigte nævnte konge, 
der så åbenlyst lider uret - ikke uden stor skade for undsætningen til Det hel
lige Land, hvortil han før sin tilfangetagelse ved et højtideligt og forpligtende 
løfte har bundet sig til at yde et storslået bidrag 2), og heller ikke uden uret 
og foragt for det apostoliske sæde, som hans rige vides at være afgiftspligtigt 3) 
til.

Givet i Lateranet den 9. juni 4).

*) DRB. L5 nr. 48. - 2) se nr. 16, note 2 og 24. - 3) censualis, idet der sigtes til peters- 
pengene (census). - 4) bullen har i registret plads blandt skrivelserne fra det tiende pave
år, der omfatter tiden 1225 24. juli til 1226 23. juli. Da den er dateret 9. juni, må den 
stamme fra 1226. De følgende buller fra registrene, der som den foreliggende måtte 
mangle angivelse af paveår, men meddeler dag og sted for udstedelsen, kan på tilsva
rende måde henføres sikkert til et bestemt udstedelsesår.

[1226]. 9. juni. Lateranet. 56
Pave Honorius III bebrejder grev Henrik af Schwerin hans forræderi mod 

kong Valdemar II Sejr og befaler ham at gengive kongen hans gidsler og 
løsesum og opgive restsummen.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il den højbåme mand grev Henrik af Schwerin.
JL Vi troede engang, at du, vakt af vore apostoliske hånsord, ville erkende, 
hvor stor og grim en plet1), du uforsigtigt har sat på dit rygte ved at bryde 
troskabsbåndet og tage din herre, vor meget kære søn i Kristus Valdemar, 
Danmarks berømmelige konge, til fange, og at du ved at sætte denne konge i 
frihed i overensstemmelse med vore opfordringer ville aftvætte samme plet 
ved hjælp af en hurtig oprejsning. Men du har tilsidesat omsorgen for dit 
rygte og fuldstændig vendt det døve øre til vore eftertrykkelige bønner og på
bud og voldeligt aftvunget denne konge en ed på, at han ville give dig sine 
sønner som gidsler og betale dig en pengesum, og i disse og andre ting tynget 
ham på utålelig måde til stor skade for undsætningen til Det hellige Land, 
hvortil han før sin tilfangetagelse ved et højtideligt og forpligtende løfte har 
bundet sig til at yde et storslået bidrag 2), og desforuden til megen uret og 
foragt for det apostoliske sæde, som hans rige som kendetegn på dette særlige 
herredømme vides at være afgiftspligtigt 3) til, og som er forpligtet ved samme 
konges særlige hengivenhed over for det. Eftersom vi altså hverken ønsker eller
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bør se gennem fingre med så stort et tab for undsætningen til Det hellige Land 
og så stor en foragt for os og den romerske kirke, påminder, beder og besvær
ger vi dig, højbåme mand, under anråbelse af Guds dom, og påbyder vi dig 
strengt som vor befaling ved denne vor apostoliske skrivelse uden at gøre van
skeligheder at gengive fornævnte konge de gidsler og penge, som du har mod
taget af ham, og ikke kræve resten af samme sum af ham og denne gang 
opfylde vore apostoliske besværgelser og påbud på en sådan måde, at du i 
gerning godtgør og viser, at du frygter Gud, og det apostoliske sæde kan be
tragte dette som velkomment og velbehageligt. I modsat fald vil vi udover 
hævnen fra Gud, som vi forkynder vil komme over dig for denne nedrighed, 
i overensstemmelse med din umenneskelige ondskab gå således frem mod dig 
i åndelig og timelig henseende, at straffen med Guds hjælp vil blive til eksem
pel for dem, hos hvem din brøde har vakt anstød.

Givet i Lateranet den 9. juni.

*) ordene er de samme, som indleder pavens bulle af 1223 31. oktober, DRB. L5 nr. 
221, og som Honorius således indirekte henviser til. - 2) se nr. 55, note 2. - 3) se smstds., 
note 3.

57 [1226]. 11. juni. Lateranet.
Pave Honorius III bevilger kapitlet i Roskilde, at det ikke skal kunne tvin

ges til mod sin vilje at optage uægtefødte som kanniker.

Afskrift i de pavelige registre.

I 1 il kapitlet i Roskilde.
JL Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, fordrer både billighed 
og fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omsorg for, at det virkelig
gøres på behørig måde. Derfor, elskede sønner i Herren, giver vi gerne vort 
samtykke til jeres rimelige forlangender og bevilger jer ved dette brevs myn
dighed, at ingen mod jeres vilje kan tvinge jer til at optage personer, der lider 
af uægte fødsel, som kanniker i jeres kirke uden en særlig befaling fra det 
apostoliske sæde, der omtaler denne vor gunst. Det skal altså overhovedet 
ikke være tilladt noget menneske at antaste dette vort bevillingsbrev eller i 
dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen fordrister sig til at 
prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den almægtige Guds og hans 
apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Lateranet den 11. juni.
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1226. 25. juni. Lateranet. 58
Pave Honorius III befaler biskop I so af Verden at tvinge grev Henrik af 

Schwerin til at eftergive de eder, han har modtaget fra kong Valdemar II 
Sejrs vasaller, da paven har løst kongen og hans vasaller derfra under hensyn 
til grevens troskabsbrud og kongens tidligere korstogsløfte.

Afskrift i de pavelige registre.

Et ligelydende brev 4) er skrevet til biskop Iso af Verden og abbeden2) 
af Lüne i Verden stift indtil mod den, der ikke selv er tro med ordlyden 

forandret på passende måde, at vi ville værdiges til sikkerhed 3) at løse ham 
og hans fornævnte vasaller4) fra den omtalte ed. Vi har altså og så videre 
som ovenfor indtil grundsten. Og derfor befaler vi, at I klogt skal påminde 
og virkningsfuldt tilskynde den nævnte greve til at eftergive disse eder over 
for den nævnte konges fornævnte vasaller og, hvis han ikke sørger for at bøje 
sig for påmindelserne, under tilsidesættelse af appel tvinge ham dertil ved 
kirkelig straf.

Givet i Lateranet den 25. juni i vort tiende år.

1)se nr. 59, der i registret har plads foran. - 2) kan ikke identificeres. - 3) ad cautelam 
absoluere. Deri ligger (som ved en absolutio ad cautelam for band, Kober, Der Kirchen
bann, 541 ff.), at paven ikke anerkender den edelige bindings gyldighed, fordi han hæver 
den, men gør det for det tilfælde, at den måtte kunne få virkninger. - 4) bullen frem
træder i forkortet form i det pavelige register og er derved klassificeret som en ledsagende 
skrivelse til hovedbullen nr. 59. Teksten må imidlertid have været af noget anden ordlyd. 
Den henviser til ‘fornævnte vasaller’, uden at hovedbullen har omtalt dem i forvejen, og 
også i det følgende er det disse kongelige vasaller, der står i centrum. Det kan ikke betyde 
andet, end at nærværende skrivelse har haft et særpræg, som tildels er udvisket af regi
stratoren, hvis det er ham, der har forkortet teksten. Det er også muligt, at den gengiver 
en oprindelig koncept, der har skullet tjene som grundlag for udskriften af en nu tabt 
originalbulle.

[Før 1226 26. juni], kong Valdemar Sejrs ansøgning til pave Honorius III, den 
før nr. 59 indgivne supplik, Reg. Danica nr. 712, er gået tabt som anført af Usin
ger, Deutsch-dänische Geschichte 363 n. 3 (jfr. Reg. Danica nr. 712 *; Buli. Dani- 
cum s. 175 n. 1), men opføres endnu fejlagtigt som selvstændigt nummer i visse 
tyske regestværker.

[1226]. 26. juni. Lateranet. 59
Pave Honorius III løser under hensyn til grev Henrik af Schwerins tro

skabsbrud og kong Valdemar II Sejrs tidligere korstogsløfte denne fra den ed,
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han som fange blev aftvunget ved åbenbar vold om at betale greven en be
tydelig sum penge.

Afskrift i de pavelige registre.

r | ^il Valdemar, Danmarks berømmelige konge.
JL Din ansøgning, som er blevet forelagt os, indeholdt, at din vasal, grev 
Henrik af Schwerin, da han havde taget dig til fange og holdt dig indespærret 
i fængsel, aftvang dig en ed på, at du ville betale ham en ikke ubetydelig sum 
penge og i mellemtiden give ham dine sønner som gidsler, hvorfor du i ydmyg
hed har bønfaldet os om, at vi ville værdiges til sikkerhed 1) at løse dig fra 
den omtalte ed, da opfyldelsen af det løfte, hvorved du længe før din tilfange
tagelse højtideligt havde forpligtet dig til at yde et storslået bidrag til undsæt
ning for Det hellige Land, helt og holdent hindres herved, og den nævnte 
pengesum overstiger dine midler, og du derfor ikke bør tvinges til at betale 
samme, da ingen bør tvinges til det umulige, og samme ed blev aftvunget dig 
ved frygt og åbenbar vold, og du derfor ikke er forpligtet til at overholde 
samme, da de ting, som sker på grund af vold og frygt, ikke bør være gyl
dige 2), og nævnte greve har brudt troskabens bånd ved at tage dig til fange, 
hvorfor du ikke er forpligtet til at være tro mod ham, eftersom man ikke bør 
være tro mod den, der ikke selv er tro. Vi har altså på grund af de ovenfor 
anførte årsager - og fordi vi påmindes af profetens røst om at løse ugudelig- 
heds lænker og de trykkende bånd, frigøre dem, som er kuede, og sønderbryde 
ethvert åg 3) - løst dig fra den således aftvungne ed og fra alt det, som vides 
at være fulgt deraf, da eden ikke bør være en nedrighedens lænke, men en 
retfærdighedens grundsten. Men vi har ment til vidnesbyrd om denne løsning 
at burde bevilge dig dette brev, hengivne konge.

Givet i Lateranet den 26. juni.

*) se nr. 58, note 3. - 2) jf. c. 4 X De his, quae ui metusue causa fiunt I 40, der fast
slår dette. - 3) Esajas 58, 6.

60 1226. 17. august. Hereford.
Kong Henrik III af England befaler sheriffen i Norfolk at købe 5-6 af de 

bedste rideheste til kongens brug blandt dem, der er kommet til Yarmouth og 
Lothingland fra Danmark.

Afskrift i de engelske Close Rolis.
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Kong Henrik sender hilsen til sheriffen i Norfolk.
. Vi påbyder dig, at du af de heste, der er kommet til Yarmouth og 

Lothingland fra kongen af Danmarks land for at blive solgt, skal sørge for 
til brug for os at købe fem eller seks rideheste af de bedste til vort brug. Og 
den udgift, som du anvender herpå, vil ved forevisning heraf blive afregnet 
med dig ved regnskabsbordet1).

Med kongen som vidne i Hereford den 17. august i vort kongedømmes 
tiende år i nærværelse af retteren.

Modbrev 2).
1) se DRB. L5 nr. 18, note 1. - 2) tilføjet i marginen for at angive, at et tilsvarende 

mandat var afgået til kongens kammer med anvisning på udbetaling af de nødvendige 
midler.

1226. 31. august. Bridgnorth. 61
Kong Henrik III af England giver danske købmænd et tidsbegrænset lejde

brev for deres handel på England.

Afskrift i de engelske Patent Rolis.

Mænd fra kongen af Danmarks land får hr. kongens lejdebrev af en varig
hed på eet år fra Skt. Mikkelsdag i vort kongedømmes tiende år1) til 
frit at komme til England med deres ejendele og købmandsvarer for at handle 

dermed og opholde sig dér og vende tilbage derfra, når de svarer de rette og 
tilbørlige afgifter af deres ting. Og det er blevet befalet alle fogder, der får 
dette brev at se, at de ikke i så henseende må påføre dem nogen skade, hin
dring eller tynge.

Med kongen selv som vidne i Bridgnorth den 31. august i vort kongedøm
mes tiende år.

x) 29. september 1226.

1226. 14. november. Lateranet. 62
Pave Honorius III tager benediktinerklostret Skt. Knud (i Odense) i sin 

beskyttelse, stadfæster dets rettigheder og besiddelser og giver brødrene tiende
frihed af nybrud, som de dyrker selv, samt af afkommet af deres dyr. Han 
forbyder dem at forlade klostret, medmindre de ønsker at gå over til en 
strengere orden, giver dem ret til at foretage begravelser, andre kirkers ret
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uforkrænket, og bevilger dem frit priorvalg. Paven indskærper, at klostret lig
ger under (Odense) bispens jurisdiktion.

Afskrift i Odensebogen.

Honorius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner prioren1) 
i Vor Frue og martyrerne Skt. Knuds og Skt. Albans kloster og hans 
brødre, nulevende såvel som tilkommende, der har aflagt løfte om et regel

bundet liv, hilsen til evig tid.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for at 

ikke frække overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt eller, hvad 
Gud forbyde, svække dem i den hellige tros kraft. Derfor, elskede sønner i 
Herren, bifalder vi nådigt jeres rimelige forlangender, tager fornævnte Vor 
Frue og martyrerne Skt. Knuds og Skt. Albans kloster, hvor I tjener Gud, 
under Skt. Peders og vor beskyttelse og styrker det med dette brevs privile
gium. Vi fastsætter nu for det første, at den klosterorden, der er indrettet i 
samme kloster med Guds vilje og efter den hellige Benedikts regel til evige 
tider ubrødeligt skal overholdes dér.

Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket 
besidder på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden 
vil kunne erhverve gennem pavelig bevilling, kongelig eller fyrstelig gave, de 
troendes skænk eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og urørt i 
jeres og jeres efterfølgeres eje. Heriblandt har vi ment særlig at burde nævne 
det sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med alle dets tilliggender, be
siddelser, jorder og andre besiddelser på Fyn, Lolland, Ærø, Als, i Jylland, på 
Rømø og Sild med enge, vingårde, jorder, lunde, skovhugst 2) og græsgange, 
i skov og på mark, i vande og møller, på veje og stier og med alle deres andre 
friheder og immuniteter.

Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge jer tiender af jeres ny
brud, som I dyrker med egne hænder eller på egen bekostning3), eller af 
afkommet af jeres dyr 4).

Det skal også være jer tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige 
eller læge, der flygter fra denne verden, til helliggørelse 5) og beholde dem 
uden hensyn til indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af 
jeres brødre efter at have aflagt løfte i jeres kloster må have ret til at forlade 
samme stiftelse uden tilladelse fra sin prior, medmindre formålet er at gå ind 
til et strengere klosterliv. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen vove at 
huse uden at have fået tilladelse dertil ved et af jeres samfund udstedt brev.
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Men hvis nogen muligvis fordrister sig til at yde husly, skal det stå jer frit for 
at forkynde dom over disse munke eller lægbrødre i henhold til reglen. Lige
ledes bestemmer vi, at samme stiftelse uden at hindres af nogen frit må fore
tage begravelser - dog med forbehold af den ret, der tilkommer kirkerne, som 
afgiver de afsjælede legemer - nemlig af dem, der af hengivenhed ønsker som 
deres sidste vilje at blive begravet dér, undtagen hvis det drejer sig om per
soner, der er bandlyst eller ramt af interdikt. På vor myndighed skal I end
videre frit have adgang til at frikøbe og på retmæssig vis frigøre de tiender og 
besiddelser, der hører under jeres kirkers ret, og som er i hænderne på læg
folk, og generhverve dem fra disse til fordel for de kirker, de hører til. Når nu 
du, som er prior i samme stiftelse, eller nogen af dine efterfølgere afgår ved 
døden, skal ingen gøres til foresat dér ved nogen som helst form for tilsnigelse, 
kneb eller magtanvendelse, men ene og alene den, som brødrene efter alles 
samtykke eller den største og forstandigste del af brødrene omsigtsfuldt vælger 
i henhold til Gud og efter den hellige Benedikts regel. Da vi også med faderlig 
forsorg ønsker at skaffe jer fred og ro i fremtiden, forbyder vi med apostolisk 
myndighed, at nogen inden for jeres klosterbygningers eller ladegårdes6) 
klausur må vove at røve eller stjæle, sætte ild på, udgyde blod, frækt gribe 
eller dræbe nogen eller øve vold. Vi bestemmer altså, at ingen som helst må 
driste sig til frækt at forstyrre nævnte kloster eller mindske eller røve dets ejen
domme eller beholde det røvede eller plage det med nogen som helst fortræ- 
digelser, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for 
dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbehold af det 
apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ret, der tilkommer stiftets 
biskop 7). Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster 
sig til at prøve på med viden og vilje at handle imod bestemmelserne i dette 
vort brev, skal han medmindre han, efter anden og tredie gang at være på
mindet, ved en passende bod har gjort sin forbrydelse god igen, være berøvet 
sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den 
uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og forløsers den herre Jesu 
Kristi allerhelligste legeme og blod og ved den yderste dom hjemfalden til den 
strenge hævn. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer denne 
stiftelses rettigheder, så at de både her kan nyde frugten af deres gode ger
ninger og hos den strenge dommer modtage den evige freds løn. Amen.

Givet 8) i Lateranet ved magister Sinibaldus’ hånd, hr. pavens auditør 9) 
for indsigelser mod breve, den 14. november, i den første indiktion, år 1226 
for Herrens menneskevorden, i hr. pave Honorius 111.s elvte pontifikatsår.
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x) kan ikke identificeres. - 2) se DRB. II: 1 nr. 234, note 16. - 3) se DRB. 115 nr. 138, 
note 4. - 4) se DRB. 1:4 nr. 114, note 5. - 5) se anf. nr., note 6. - 6) ‘ladegården’, på latin 
grangia, er et særkende for cistercienserordenens driftssystem. Det skyldes sikkert kun 
unøjagtighed fra det pavelige kancellis side, at de nævnes her. - 7) det er her tydeligt 
udtalt, at Knudsklostret som benediktinerstiftelse hørte under stiftsbiskoppens jurisdik
tion. - 8) bullen hører til den kategori af pavelige skrivelser, der betegnes ‘store privile
gier’, se herom DRB. 1:4 nr. 38, note 7 og indledningen til Dipi. Danicum 1:4 nr. 38. - 
9) leder af en afdeling i det pavelige kancelli. I denne afgjordes ved en formelig rets
procedure de protester, der måtte være rejst fra modpart og trediemand mod pavebul
lerne, inden disse endelig udfærdigedes. Et eksempel herpå ses i DRB. II: 1 nr. 307 (jf. 
hertil Niels Skyum-Nielsen, Kirkekampen i Danmark 1241-1290, 29, 101, 291, kap. 5 n. 
6-7 og 299, kap. 23, note 26). Det i anførte nr. omtalte communis audientia er sikkert 
identisk med det her aktuelle audientia litterarum contradictarum.

63 1226.
Kong Valdemar II Sejr stadfæster ærkebiskop Anders Sunesens henlæg

gelse af kirkerne i Skanør til to nye præbender ved domkirken i Lund.

Lundekapitlets registratur 1425:

J^^ong Valdemars brev om kirkerne i Skanør, uden segl x).

Referat hos Mogens Madsen:
O

Ar 1226 stadfæster også kong Valdemar ved sit brev denne ærkebiskoppens 
. fundation 2).

1) notitsen er i registraturen fra 1425 anbragt mellem dokumenter om kirker, der er 
annekteret til Lundekapitlets præbender. Fra referatet af ærkebiskop Anders Sunesens 
stitelsesdiplom ved vi, at han henlagde kirkerne i Skanør til to nye præbender (DRB. 114 
nr. 69). Meget taler derfor for at identificere registraturens udaterede Valdemarbrev om 
Skanørs kirker med det daterede referat hos Mogens Madsen af Valdemar Sejrs præ- 
bendestadfæstelse. - 2) DRB. 114 nr. 69, som refereres hos Mogens Madsen umiddelbart 
forud for bemærkningen om kongens stadfæstelse.

1226, biskop Vilhelm af Modenas vidisse, Reg Danica nr. 716, af den forfal
skede kundgørelse af gæsterioverenskomsten for Gotland (foregivet udstedt af 
ærkebiskop Anders Sunesen af Lund) vil blive trykt sammen med kundgørelsen 
sidst i bind 7 af første række.

64 1227. 28. januar—7. februar. Heisterbach.
Biskop Vesselin af Reval indvier 16 altre i cistercienserklostret Heister

bach !).
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Efter tryk hos Binterim.

1) notitsen om de 16 alterindvielser, fordelt over fem forskellige dage, er en akt i lighed 
med tilsvarende skriftstykker i DRB. 1:2 nr. 46, 48, 54 m. fl.

1227. 4. februar. Lateranet. 65
Pave Honorius III bemyndiger ærkebiskop Peder Saksesen af Lund til at 

skride ind mod de gejstlige og lægfolk, der begår kønslige udskejelser af en 
sådan sværhedsgrad, at de ellers skulle være sendt på bodsrejse til paven.

Afskrift i de pavelige registre.

| 1 il ærkebiskop Peder af Lund.
JL Den ansøgning, som du har indgivet til os, lød på, om vi ville værdiges i 
barmhjertighed at drage omsorg for dette, at nogle af dine undergivne, både 
gejstlige og lægfolk, hyppigt forfalder til skændigt samleje, idet de ikke blot 
har skændig legemlig omgang med personer, de er knyttet til ved blodsslægt
skab, men også med umælende dyr og begår den unævnelige synd, som var 
skyld i, at Herren dømte Sodoma og Gomorra til undergang 1), og at nogle 
af dem på grund af den lange, farefulde vej, andre på grund af skamfølelse 
hellere vil dø i disse synder end fremstille sig for os personlig på grund heraf. 
Da Guds fromhed altså er større end menneskets ugudelighed, og man bør 
håbe mere på Guds mildhed end fortvivle over størrelsen af nogen som helst 
synd, befaler vi dig, broder, ved dette brevs myndighed, at du i al tålmodig
hed og belæring irettesætter, besværger og dadler disse syndere og pålægger 
dem en helsebringende bod og bruger en sådan omtanke, at du ikke ved alt
for stor medgørlighed giver nogen frækhed til at synde, men heller ikke ved 
umådeholden strenghed bringer nogen i fortvivlelse.

Givet i Lateranet den 4. februar i vort elvte år.

i) jf. 1. Mos. 13,13 og 19,5.

1227. 4. februar. Lateranet. 66
Pave Honorius III bemyndiger ærkebiskop Peder Saksesen af Lund til at 

dispensere gejstlige, som ellers skulle være sendt på bodsrejse til paven, fordi 
de har modtaget de hellige grader og forrettet gudstjenester, skønt de var i 
band. Bemyndigelsen gælder ikke fremtidige tilfælde.

Afskrift i de pavelige registre.
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r | 1 il ærkebiskop Peder af Lund.
JL Du har i omsorg for dine undergivnes frelse bønfaldet os om, at vi, da 
nogle af dem har modtaget de hellige grader og forrettet gudstjenester, skønt 
de var bandlyst, ville værdiges at bevilge dig tilladelse til at give dem dispen
sation, da de på grund af vejenes usikkerhed ikke kan komme til det aposto
liske sæde uden alt for store vanskeligheder. Da det altså er vor vilje både at 
drage omsorg for deres frelse og ved denne befordrende nåde bevæge dem til 
hengivenhed mod dig, bevilger vi dig ved dette brevs myndighed den til
ladelse, du har anmodet om, dog således, at du ikke udstrækker samme til
ladelse til fremtidige tilfælde.

Givet i Lateranet den 4. februar i vort elvte år.

67 [1227. Forår—sommer].
Biskop Alb er tus af Riga, sværdriddernes ordensmester Volquinus, Ri gen

serne og de andre Tyskere i Livland beder Lybæk om ikke at slutte separat
fred med kong Valdemar II Sejr og lover heller ikke selv at gøre det.

Original i Lybæk.

Albertus, af Guds nåde biskop af Riga, Volquinus, mester for brødrene af
Kristi ridderskab, borgerne i Riga og de øvrige Tyskere i Livland sender 

de hæderværdige borgere i Lybæk hengivne bønner og gensidig følt kær
lighed *).

Da vi regner jeres trængsler for vore og aldrig vil slutte fred med de Danskes 
konge og Danskerne med udelukkelse af jer, beder vi således om, at I ikke 
slutter fred med disse samme, medmindre vi er indbefattet. I skal også vide, 
at Øselboeme har optaget jeres brev 2) godt og har lovet at yde jer hjælp 
og at adlyde os i alle forhold og har valgt at holde fælles fred og fælles krig 
med os.

1) kong Valdemar blev juledag 1225 løsladt fra fangenskabet i Schwerin, og først fra 
1226 kan der være indtrådt krigstilstand mellem ham og Lybæk. På den anden side kan 
brevet ikke være skrevet senere end 17. januar 1229, da den ene af udstederne, biskop 
Albertus af Riga, afgik ved døden. Dette tidsrum kan dog indsnævres betydeligt. Øsel
boeme har ifølge brevet lovet at lyde Tyskerne i Livland. Men disse erobrede først øen 
i februar 1227. Det hedder videre, at Lybækkeme har henvendt sig til Øselboeme, og at 
dette er optaget godt. Henvendelsen kan eventuelt tænkes afgået fra Lybæk, samtidig 
med at de videst mulige planer skitseredes om at styrke koalitionen mod Danmark mest 
muligt. Brevet fra de livlandske Tyskere, der fortæller om henvendelsens virkning, kan
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i så fald være skrevet allerede i foråret 1227. - Det er dog vistnok mere sandsynligt, at 
det foreliggende brev er affattet, efter at Øsels erobring er blevet bekendt i Lybæk. Øens 
fald i februar er da den første forudsætning. Før april er havnen i Riga ikke åben, så 
meddelelsens afgang herfra og viderebringeisen til Lybæk er næste forudsætning. Den 
tredje er Lybækkemes henvendelse til Øselboeme, den sidste Rigensemes kendskab til 
disses reaktion. I dette tilfælde bliver udstedelsen antagelig af de anførte forudsætninger 
skudt frem til den sidste del af foråret eller den første del af sommeren 1227. Skrivelsen 
kan ikke være meget yngre. 22. juli afgjordes kampen om Nordtyskland ved Danskernes 
og deres forbundsfællers nederlag ved Bomhøved. I samme sommer gik også Estland 
foreløbig tabt for Danmark, da borgen i Reval blev erobret. Brevet må tilhøre en tid, 
hvor alt endnu stod uafgjort hen, også på den baltiske front, og det er formentlig fra 
[1227 forår-sommer]. - 2) tabt.

1227. [Før 22. juli]. Vognslund. 68
Biskop Tue af Ribe overdrager Daler kirke til Løgumkloster med forplig

telse til at indsætte en evig vikar. Kirkens indtægter skal tilfalde klostret, bort
set fra underholdet til vikaren.

Afskrift i Løgumbogen.

Tue 1), af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, hvem dette brev når, hilsen 
med ham, som er alles frelse.

Tidernes fremadskriden ville tilintetgøre de troendes beslutninger, hvis ikke 
de gjordes bestandige ved vidnernes røst eller brevets vidnesbyrd. Derfor øn
sker vi, at såvel nulevende som tilkommende skal vide, at vi af medfølelse med 
nøden hos vore brødre i Løgum har overdraget dem kirken i Daler på kano
nisk vis, således at de kan indsætte en evig vikar dér, idet de overgiver samme 
et passende udkomme. Men de øvrige ting skal med rette til evig tid komme 
nævnte brødre til nytte. Og for at der ikke i fremtiden skal opstå nogen trætte 
for dem om disse ting, har vi ladet dette brev skrive og - skrevet - bestyrket 
det ved vort segls værn.

Givet i Vognslund år 1227 2) f°r Herrens menneskevorden.

*) T. (= Tue) i to tekstkilder (en afskrift og en oversættelse), mens en tredje tekst
kilde (en afskrift) har Tue. Derimod har den fjerde tekstkilde, afskriften i Løgumbogen, 
fejlagtigt E. (= Esger). - 2) biskop Tue blev fanget under slaget ved Bomhøved 1227 
22. juli. Han løskøbtes for 700 mark sølv, der indsamledes fra flere sider. Fastsættelsen 
af løskøbelsessummen, meddelelsen til Ribe kapitel, indsamlingen af midlerne fra for
skellige, fremsendelsen af dem, frigivelsen af Tue og hans hjemrejse må antages at have 
taget så lang tid, at han ikke kan have udstedt nærværende brev endnu i 1227. Den 
23. marts 1228 var det kapitlet i Ribe, ikke som normalt biskoppen, der udstedte et om
fattende stadfæstelsesbrev for Løgum kloster. Kapitlet betonede, at Tues gaver, herunder 
Daler kirke, var skænket med råd og samtykke fra kapitlet, og at bispedømmet fik ligeså
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meget igen af klostret (nr. 77). Brevet må være udstedt inden ovennævnte slag. Datering: 
1227 [før 22. juli].

69 1227. 5. september.
Prioren i det flamske kloster Ter Doest kundgør ved en chirograf, at han 

gennem en johanniter har modtaget et depositum fra dronning Ingeborg af 
Frankrig på 549 mark sterling, bestemt for kong Valdemar II Sejr. Det vil 
blive udleveret til johanniteren eller den, der har tre aftalte ting med sig.

Original i Brygge.

Jeg broder Eustacius, kaldet prior af Ter Doest i Flandern, gør vitterligt for 
alle, der får dette brev at se, at jeg nylig i Ter Doest af en hospitalsbroder 

Gaufridus i form af depositum har modtaget en sum penge på fem hundrede 
og niogfyrre mark sterling efter Troyes vægt, for at omtalte penge på bøn af 
den berømmelige dame og frue dronningen af Frankrig med det første kan 
oversendes af fornævnte hospitalsbroder til hr. kongen af Danmark. Med 
samtykke fra os begge er det altså fastsat således mellem mig og fornævnte 
broder angående de fornævnte penge, at hvis omtalte broder bliver afskåret 
ved død eller sygdom eller hindret ved en hvilken som helst anden hændelse 
i at kunne vende tilbage til vores hus på denne side af Skt. Remigius’ dag 1), 
og nogen bringer nærværende chirograf 2) tillige med en nøgle 3), som samme 
broder har hos sig, og fru dronningens brev 4) med Parisermagisteren broder 
Rigaldus’ segl, vil han uden al tvivl kunne få oftnævnte penge igen af mig 
eller vore brødre, hvis jeg er fraværende. Og for at denne bestemmelse ikke i 
tidens løb skal gå til grunde ved glemsel, har både jeg, prioren, og fornævnte 
Gaufridus skriftligt ladet optegne nævnte bestemmelse og bestyrke den ved 
vore segl.

Forhandlet i det Herrens år 1227 i september måned på ottendedagen 5) 
efter Johannes Døberens halshugning.

1) 1. oktober. - 2) tværs over randen foroven står CYROGRAPHUM, skåret lige igen
nem, så kun den nederste halvdel er synlig. Teksten til chirografen har været skrevet ens
lydende to gange på samme pergamentsblad. I mellemrummet mellem teksterne er oven
nævnte ord blevet prentet med kapitalbogstaver henover bladet. Det er derpå delt, tværs 
igennem ordet, og de to selvstændige dokumenter begge forsynet med de nødvendige segl. 
Det ene blev givet til den johanniter, der deponerede beløbet fra dronning Ingeborg, 
mens det andet opbevaredes i klostret, der modtog depositumet. - Det fremgår af nr. 70, 
at en befuldmægtiget hævede beløbet. Han har ifølge nærværende tekst skullet møde 
med dronningens brev, en nøgle samt chirografen. Dennes autenticitet prøvedes ved at
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sammenføje de to halvdele, og hvis randen og stregerne i det gennemskåme ord passede 
til hinanden, var fordringen anerkendt. Til yderligere bestyrkelse kom en prøvelse af seg
lenes ægthed. Denne særegne dokumenteringsmetode benyttedes meget i Flandern i 
denne tid, særlig ved indstiftelse af økonomiske forpligtelser. Den flamske chirograf ud
viklede sig ligefrem til en art ‘kreditpapir’. - På dansk grund nævnes ‘chirografer’ i to 
ældre eksempler. Kong Valdemar I giver [1160-62] en kirke i Halland til Ringsted 
kloster ‘ved en chirograf’ (DRB. 1:2 nr. 141). Knud, søn af fyrst Prislav, skænker 1183 
20. november gods til Odense Skt. Knuds kloster i lignende vendinger og ‘ved en chiro
graf’ (DRB. 1:3,1 nr. 116). Da begge breve kun kendes i kopier, kan det ikke konstateres, 
om de har været virkelige chirografer som den foreliggende flamske eller bruger ordet i 
mere afsvækket betydning som ‘dokument’ eller ‘underskrift’. - 3) formentlig til kisten 
med det deponerede beløb. - 4) tabt. - 5) in odauis. Angivelsen af ‘oktaverne’ er op
rindelig en liturgisk dateringsmåde, der sigter mod de syv dage efter en fest. Siden bruges 
den i tilknytning til en hvilken som helst kalenderdag som her Johannes Døberens hals
hugningsdag 29. august. Sandsynligheden taler for, at udtrykket skal forstås om den sidste 
dag i perioden på syv dage, i dette tilfælde 5. september. Da datumsformlen ydermere 
tilføjer ‘i september måned’ og derved udelukker ‘oktavernes’ første dage 30.-31. august, 
synes det også herigennem berettiget at indsnævre dateringen til 5. september.

1227. [Oktober—december], 70
Abbederne af Esrum og Sorø kundgør, at det flamske kloster Ter Doest har 

udleveret dronning Ingeborgs depositum på 540 mark sterling til en johan
niter, der skal bringe det til kong Valdemar II Sejr.

Original i Brygge.

Vi brødre R. 2) af Esrum, Peder 3) af Sorø, kaldet abbeder i Danmark
af cistercienserordenen i Roskilde stift, gør vitterligt for alle, nulevende 

såvel som tilkommende, der får dette brev at se, at huset Ter Doest af cister
cienserordenen i Toumai stift, som ved en hospitalsbroder Gaufridus’ hånd 
havde modtaget et depositum fra dronningen af Frankrig, nemlig fem hun
drede og fyrre 4) mark sterling, i vor nærværelse og vort påsyn efter oven
nævnte broder Gaufridus’ befaling i troskab har gengivet og overgivet det i 
tilbørlig fuldstændighed til hospitalsbroderen Henricus at overføre til hr. kon
gen af Danmark. Eftersom altså dette er sket i vor nærværelse, og det sømmer 
sig, at vi afgiver vidnesbyrd om sandheden, har vi i ønsket om at holde for
nævnte hus frit for ethvert tab ladet dette brev skrive og bestyrke ved at ved
hænge vore segl.

Forhandlet i det Herrens år 1227 5).

*) klosterbrødre. - 2) det fulde navn kendes ikke. - 3) jf. DRB. 1:5 nr. 51, note 1. - 
4) depositumet var efter nr. 69 på 549 mark sterling. Det er derfor tidligere foreslået, at

1. række VI — 5
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der var tale om to forskellige beløb, eller at et af tallene var forskrevet. Tanken om en 
dobbelt forsendelse må opgives, da den hviler på en fejlagtig datering af abbedernes brev 
til 1226 fremfor det rigtige 1227. Heller ikke en fejl i tallene er særlig tænkelig. Det 
måtte være et hovedpunkt ved denne banklignende forretning, at der var fuldstændig 
sikkerhed for summernes størrelse, både for afsenderen, depotindehaveren og modtageren. 
Det søgtes yderligere betrygget ved udstedelsen af chirografen nr. 69, der udgik i to eks
emplarer, samt ved en udskrivning af tallene i bogstaver både i chirografen og i det fore
liggende diplom. Forskellen bør snarest forklares som en godtgørelse til klostret for risi
koen ved depositumet. At en sådan godtgørelse ikke omtales i de to bevarede dokumenter 
er ikke afgørende, da en anvisning på 9 mark sterling til klostret kan have været inde
holdt i dronning Ingeborgs nu tabte ledsageskrivelse, hvor en anvisning af den art havde 
sin rette plads. - 5) det var i Flandern (indbefattet det her aktuelle Toumai stift) praksis 
at lade året begynde med langfredag, hvorefter 1227 omfatter tiden 1227 9. april-1228 
23. marts. - Disse tidsgrænser kan snævres noget ind. Nr. 69 med deponeringen af beløbet 
danner forudsætningen for dets hævning i nærværende brev, der således er udstedt efter 
5. september 1227. Det hedder videre i nr. 69, at den, der deponerede pengene, selv ville 
hæve dem inden 1. oktober eller lade det ske ved en befuldmægtiget - som det må for
stås, efter denne dato. Dette sidste tilfælde indtrådte, hvorfor udleveringen til den be
fuldmægtigede, kundgjort i nærværende skrivelse, må ligge efter 1227 1. oktober. - Der 
er hidtil ikke taget hensyn til, at året 1227 kan være angivet efter den praksis, som kan 
antages at have været brugt i Danmark og således benyttet af de to danske abbeder, der 
står som udstedere. I så fald er årets sidste dag 24. december (DRB. 114 nr. 24, note 6; 
nr. 45, note 6; dog 31. december II: 1 nr. 301, jf. n. 2). - Selv om man ser bort fra mu
ligheden af, at året har været beregnet efter dansk sædvane, er det af en anden grund 
sandsynligt, at abbedernes diplom er udstedt inden årets udgang 1227. De var som klo
sterfolk ubetinget forpligtet til at blive i deres huse og kunne kun forlade dem i visse 
særlige tilfælde. Som et sådant gjaldt besøg ved ordenens generalkapitel, hvor abbederne 
endda havde mødepligt, omend med visse lempelser for de fjerntboende Danske. General
kapitlet afholdtes i Giteaux fra 13. september hvert år og varede formentlig 4 dage 
(DRB. L4 nr. 80, note 3). Når de to danske abbeder findes så fjernt fra deres klostre 
som i Flandern og har været der efter 1. oktober, taler meget for, at de er taget ind i 
søsterklostret Ter Doest på vejen hjem fra Citeaux (jf. nr. 126, note 2 om klostret som 
station på udvejen). Dér har de udstedt det foreliggende diplom, der i så fald ikke godt 
kan være udfærdiget altfor længe efter 1. oktober. At henlægge det til begyndelsen af 
1228 synes utænkeligt. Dateringen bliver herefter 1227 [oktober-december].

[1227-28], en ansøgning til pave Honorius III eller Gregor IX, indgivet af grev 
Albert af Orlamynde eller hertug Otto af Lyneborg, Reg. Danica nr. 721 med 
den anførte datering (= Reg. Danica nr. *204 med dateringen 1228-29), er en 
fingeret skrivelse og vil blive trykt sidst i bind 7 af første række.

[1227-28], et referat af pave Gregor IX.s bulle for provst og kapitel i Viborg, 
hvorved han tager dem og deres gods i sit værn, Rep. Danicum 1:1 nr. 113, Buil. 
Danicum nr. 210, dateret ‘Givet i Orvieto i det første paveår’, er i sidstnævnte 
værk henført til Gregor IX.s 1. paveår 1227 19. marts- 1228 18. marts (rigtigere: 
1227 21. marts - 1228 20. marts). Men Gregor IX udstedte overhovedet ikke bul
ler fra Orvieto. Gregor VIII daterede heller ingen skrivelser herfra i sin korte
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pavetid i 1187, og det samme gjaldt Gregor XI i Avignon (1. paveår 1371-72) 
og Gregor XII i Rom (1. paveår 1406-07). Bullen kan da kun være udstedt af 
Gregor X i den del af hans 1. paveår, hvor hans skrivelser udgik fra Orvieto: 
1272 26. juni - 1273 2$- marts- ~ Se iøvrigt nr. 72.

[1227—1241]. 71
Pave Gregor IX giver aflad på 1 karene 1) og 40 dage til dem, der støtter 

Lunde domkirkes bygningsfond.

Referat i senere lundensiske diplomer.

x) se DRB. L4 nr. 65, note 2.

[1227—41], et referat af pave Gregor IX.s stadfæstelse på Rygen som underlagt 
Roskilde stift, Rep. Danicum I:i udat. nr. 86 (her dateret som anført; Buil. Da- 
nicum nr. 212), må være identisk med den fra paveregistret kendte bulle af 1232 
28. maj, nr. 136, og er trykt i tilslutning hertil.

[1227-1276?]. 72
Pave Gregor (IX eller X?) stadfæster Viborg domkapitels friheder.

Registratur på Det kongelige bibliotek.

Den samme pave x) stadfæster med apostolisk myndighed for samme kan
niker i Viborg alle friheder, der er bevilget dem af de romerske paver, 

konger og andre.

1) referatet af skrivelsen er placeret lige efter et referat af en anden bulle for Viborg, 
der angives udstedt af Gregor IX i dennes første år. Som påvist ovenfor er det dog med 
urette, at denne anden bulle tillægges Gregor IX. Den stammer fra Gregor X og er ud
færdiget [1272 26. juni- 1273 2$- marts], se ovenfor. Hvis det foreliggende, udaterede re
ferat hører sammen med det andet, daterede - hvad dets placering og formulering måske 
kunne tyde på - må det tidsfæstes som dette inden for 1272-73. Men ret beset indeholder 
nærværende referat intet andet dateringselement end pavenavnet Gregor. Der er vel 
snarest tale om en af paverne fra 13. århundrede (jf. ovenfor), og bullen kan da med no
gen usikkerhed henføres til enten Gregor IX (1227-41) eller Gregor X (1272-76).

[1228-1241]. 23. januar. 73
Pave Gregor IX bevilger prædikebrødrenes priorer at måtte optage dem, 

som søger ind i ordenen. - Indgået til klostret i Lund.

Registraturer i Stockholm.
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Forarbejde til Skånebrevsfortegnelsen:

Pave Gregor VIII.s *) stadfæstelsesbrev givet priorerne i prædikebrødrenes 
orden, at det må være dem tilladt at modtage den, som søger og higer mod 
deres orden og lever efter den. Givet den 23. januar 2).

Skånebrevsfortegnelsen 1689-90:

Pave Gregor IX.s stadfæstelsesbrev givet priorerne i prædikebrødrenes or
den, at det må være dem tilladt at modtage den, som søger deres orden. 
Givet den 23. januar 2), som er den 20. februar . . 1227 3).

i) fejl for IX, se note 2. - 2) udstederen er efter Skånebrevsfortegnelsen Gregor IX, 
pave 1227-41. Da han konsekreredes 21. marts 1227, og nærværende bulle er udstedt en 
23. januar, kan den tidligst være udgået 1228. Datering: [1228-1241] 23. januar. - 3) for
tegnelsen er affattet af den svenske student Magnus Westhius, der har manglet forkund
skaber til at kunne opløse den romerske dagsangivelse (x. kalendas februarii = 23/1) rig
tigt, og som heller ikke har kunnet begribe dateringen efter pavens regeringsår. Han har 
derfor efter sin sædvane placeret bullen under pavens første år.

74 [1228]. 5. februar. Westminster.
Kong Henrik III af England anviser en mark som gave til Simon, den 

danske konges sendemand.

Afskrift i de engelske Liberate Rolis.

Kong Henrik sender hilsen til sin skatmester Eustacius *) og sine kammer- 
. mestre.

Betal en mark fra vort skatkammer som gave fra os til Simon, sendemand 
fra kongen af Danmark, til hans udgifter.

Med kongen som vidne i Westminster den 5. februar 2).

*) se DRB. L5 nr. 206, note 1. - 2) anvisningen er optaget i rullerne fra kong Henriks 
12. regeringsår (1227 28. oktober- 1228 27. oktober), og datoen 5. februar henviser den 
til 1228.

75 1228. 22. februar. Lateranet.
Pave Gregor IX tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stad

fæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Sorø og en række landsbyer 
og ejendomme. Paven giver brødrene tiendefrihed af jord, de ejede før kirke
mødet (i 1215), og af alle nybrud, forudsat at de selv dyrker jorden, samt af
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haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr. Paven frigør klostret fuldstæn
digt for (Roskilde) bispens jurisdiktion og bevilger det en række særrettig
heder.

Fragment1) af originalen i Rigsarkivet samt afskrift i Sorøbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Peder2), 
abbed i Sorø, og hans brødre, nulevende såvel som tilkommende, der 
har aflagt løfte om et regelbundet liv, hilsen til evig tid.

De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for at 
ikke frække overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt eller, hvad 
Gud forbyde, svække dem i den hellige tros kraft. Derfor, elskede sønner i 
Herren, bifalder vi nådigt jeres rimelige forlangender, tager den hellige Guds
moder, Jomfru Marias kloster i Sorø, hvor I tjener Gud, under Skt. Peders 
og vor beskyttelse og styrker det med dette brevs privilegium. Vi fastsætter nu 
for det første, at den klosterorden, der er indrettet i samme stiftelse med Guds 
vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestemmel
ser, til evige tider ubrødeligt skal overholdes dér.

Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket 
besidder på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden 
vil kunne erhverve gennem pavelig bevilling, kongelig eller fyrstelig gave, de 
troendes skænk eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og urørt i 
jeres og jeres efterfølgeres eje. Heriblandt har vi ment særlig at burde nævne 
det sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med alle dets tilliggender, be
siddelserne, engene, skovene, fiskerierne og møllen i *Lisioholm 3) med alle 
dens tilliggender, besiddelserne i Krænkerup, Solbjerg, Valby, Undløse, Åde- 
rup, Åse, Sigersted, Bjæverskov, Mørup, *Brentunet4), Øksneskov og Tvååker 
med alle deres tilliggender, besiddelserne i Gerdrup med møllen og deres andre 
tilliggender, besiddelserne i Suserup med møllen og deres andre tilliggender, 
besiddelserne, skovene og engene i Alsted med alle deres tilliggender, med 
enge, vingårde, jorder, lunde, skovhugst 5) og græsgange, i skov og på mark, 
i vande og møller, på veje og stier og med alle deres andre friheder og immu
niteter.

Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge jer tiender af jeres ar
bejde på de besiddelser, som I havde før det almindelige kirkemøde, eller af 
de nybrud, som I dyrker med egne hænder eller på egen bekostning 6), eller 
af jeres haver, krat og fiskerier eller af afkommet af jeres dyr 7).

Det skal også være jer tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige
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eller læge, der flygter fra denne verden, til helliggørelse8) og beholde dem 
uden hensyn til indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af 
jeres brødre efter at have aflagt løfte i jeres kloster må have ret til at forlade 
samme stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, 
må ingen vove at huse uden at have fået tilladelse dertil ved et af jeres sam
fund udstedt brev. Men hvis nogen muligvis fordrister sig til at yde husly, skal 
det stå jer frit for at forkynde dom over disse munke eller lægbrødre i henhold 
til reglen. Vi forbyder på det strengeste, at jorder eller noget som helst bene
ficium 9), der er overdraget jeres kirke, gives nogen til personligt eje eller af
hændes på anden måde uden samtykke fra hele kapitlet eller den største eller 
forstandigste del af det. Men hvis gaver eller afhændelser finder sted på anden 
måde, end her er sagt, anser vi dem for ugyldige. Dernæst forbyder vi også, 
at nogen munk eller lægbroder, bundet af løfte aflagt i jeres hus, uden sam
tykke og tilladelse fra abbeden og flertallet i jeres kapitel går i borgen for 
nogen eller optager lån hos nogen ud over et beløb, der omsigtsfuldt fast
sættes af jeres kapitel, medmindre det er til åbenbar nytte for jeres hus. Men 
hvis nogen muligvis fordrister sig til at gøre dette, skal konventet ikke på 
nogen måde være forpligtet til at bære ansvaret for sådant. Det skal endvidere 
stå jer frit for at gøre brug af jeres brødres vidneudsagn i jeres egne sager, 
hvad enten det er et civilt søgsmål eller en straffesag, for at jeres ret ikke skal 
lide skade i nogen henseende, fordi I mangler vidner. Fremdeles forbyder vi 
i kraft af vor apostoliske myndighed, at nogen biskop eller nogen anden per
son tvinger jer til at deltage i synoder eller retsmøder eller til at stå under 
verdslig domstol, hvad angår jeres formue eller ejendomme; heller ikke må 
han fordriste sig til at komme til jer for at foretage ordinationer, behandle 
retssager eller sammenkalde offentlige møder; heller ikke må han hindre et 
abbedvalg foretaget efter jeres regel eller på nogen som helst måde blande sig 
i indsættelser eller afsættelser af den, der til enhver tid er jeres abbed, imod 
cistercienserordenens bestemmelser. Men hvis den biskop, i hvis stift jeres hus 
er grundlagt, efter at være opfordret hertil med ydmyg og sømmelig hengiven
hed nægter at velsigne en abbed, som er blevet indsat, og meddele jer andet, 
der hører under hans embede som biskop, skal det stå samme abbed frit for, 
såfremt han da er præst, at velsigne husets novicer og udføre andet, der hører 
hans embede til, ligesom det skal være jer tilladt at modtage alt det af en 
anden biskop, som utilbørligt bliver jer nægtet af jeres egen. Vi tilføjer, at 
biskopperne, når de modtager det lydighedsløfte, som aflægges af abbeder, 
der er blevet velsignet eller skal velsignes, skal nøje sig med den ordlyd og
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form, som det er bekendt, at ordenen fastsatte fra først af, nemlig således, at 
abbederne skal aflægge løfte til ham under forbehold af deres orden, og de 
må ikke tvinges til at afgive noget lydigshedsløfte, der strider mod deres ordens 
statutter. For indvielser af altre eller kirker, for den hellige olie eller et hvilket 
som helst andet af kirkens sakramenter må ingen vove at afpresse jer noget 
under henvisning til, at det er skik og brug eller på anden måde; alt dette 
skal stiftets biskop yde jer uden vederlag. I modsat fald skal det stå jer frit for 
at henvende jer til den biskop inden for den almindelige kirke, I helst vil, 
forudsat at han ikke er udelukket fra pavestolens nåde og fællesskab, og han 
skal, støttet på vor myndighed, yde jer, hvad der forlanges. Men skulle stiftets 
bispestol stå vakant, kan I i den tid frit og uden indvending modtage alle kir
kens sakramenter af nabobisperne, dog således at jeres egne biskopper ikke 
senere lider nogen skade som følge heraf. Men eftersom I undertiden ikke har 
lejlighed til at få jeres egne biskopper i tale, må I - hvis en biskop, der som 
sagt ikke er udelukket fra pavestolens nåde og fællesskab, og som I har fuldt 
kendskab til, skulle passere jer på rejse - med det apostoliske sædes myndig
hed lade ham velsigne jeres kar og klæder, indvie altre og ordinere munke. 
Skulle fremdeles biskopper eller andre kirkeledere10) forkynde en suspen
sions-, bandlysnings- eller interdiktdom over jeres kloster eller derboende per
soner eller også over jeres daglejere, fordi I ikke betaler tiender som ovenfor 
sagt eller i anledning af bevillinger, I har fået ved pavestolens velvilje, eller 
skulle de forkynde og fælde en sådan dom 11) over jeres velgørere, fordi de 
kærligt har ydet jer velgerninger eller tjenester eller hjulpet jer med at arbejde 
på de dage, hvor I arbejder, mens andre holder fri, regner vi denne dom for 
fældet i strid med det apostoliske sædes bevillinger og derfor ugyldig. Intet 
brev skal heller have retskraft, om hvilket man sikkert ved, at det er opnået 
imod de apostoliske privilegier, og uden at cistercienserordenen er nævnt. 
Ydermere skal I, selv om hele landet er lagt under interdikt, have lov til under 
udelukkelse af dem, der er bandlyst og ramt af interdikt, at holde gudstjeneste 
i jeres kloster. Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe jer fred og ro 
i fremtiden, forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for jeres 
klosterbygningers eller ladegårdes klausur12) må vove at røve eller stjæle, 
sætte ild på, udgyde blod, frækt gribe eller dræbe nogen eller øve vold. Yder
mere stadfæster vi med apostolisk myndighed alle friheder og begunstigelser, 
som er tilstået jeres orden af vore forgængere som romerske paver og ligeså 
de friheder og fritagelser for verdslige krav, som I på gyldig vis har fået be
vilget af konger og fyrster eller andre troende, og vi bekræfter dem ved dette



Nr. 75 22. februar 1228 1*

privilegium. Vi bestemmer altså, at ingen som helst må driste sig til frækt at 
forstyrre nævnte kloster eller mindske eller røve dets ejendomme eller beholde 
det røvede eller plage det med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal 
bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og 
underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndig
hed 13). Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster 
sig til at prøve på med viden og vilje at handle imod bestemmelserne i dette 
vort brev, skal han, medmindre han, efter anden og tredie gang at være på
mindet, ved en passende bod har gjort sin forbrydelse god igen, være berøvet 
sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den 
uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og forløsers den herre Jesu 
Kristi allerhelligste legeme og blod og ved den yderste dom hjemfalden til den 
strenge hævn. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer denne 
stiftelses rettigheder, så at de både her kan nyde frugten af deres gode gerninger 
og hos den strenge dommer modtage den evige freds løn. Amen. Amen. Amen.

Jeg Gregor, den almindelig kirkes biskop, har skrevet under 14).

Jeg Pelagius, biskop af Albano, har skrevet under.
Jeg Guido, biskop af Palestrina, har skrevet under. 
Jeg lohannes, biskop af Sabina, har skrevet under.

Jeg Thomas, kardinalpresbyter af Sta. Sabina, har skrevet under.
Jeg lohannes, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, har skrevet under.
Jeg Bartholomeus, kardinalpresbyter af Sta. Pudenziana, har skrevet under.

Jeg Octauianus, kardinaldiakon af SS. Sergio e Bacco, har skrevet under. 
Jeg Romanus, kardinaldiakon af S. Angelo, har skrevet under.

Givet15) i Lateranet ved Martinus’ hånd, den hellige romerske kirkes 
vicekansler, den 22. februar, i den første indiktion, år 1227 16) for Herrens 
menneskevorden, i hr. pave Gregor IX.s første paveår .

*) kun den øverste halvdel af den originale pergamentsbulle (med ca. $4 af den sam
menhængende tekst, se note 11). Sorøbullen blev halveret og forskåret, da den omdan
nedes til bogbind for en antikvarisk interesseret norsk præst Marcus Schnabel, død 1780. 
Han korresponderede med en anden Nordmand, Gerhard Schøning, fra 1765 professor 
ved Sorø Akademi. Schnabel lod sit navn trykke som rygtitel på bogbindet, der siden 
fandtes i Bergen. - 2) se nr. 70 (med note 3). - 3) ‘Læsøholm*, forsvunden gård, indret-
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tedes til ladegård, jf. privilegiet af 1248 7. oktober (Trap5 111:2 526). - 4) forsvunden 
bebyggelse. - 5) se DRB. II:i nr. 234, n. 16. - 6) se DRB. 1:4 nr. 64, note 1 og nr. 114, 
note 4. - 7) se DRB. L4 nr. 114, note 5. -8) se anf. nr., note 6. - 9) se anf. nr., note 7. - 
10) se anf. nr., note 8. - 11) originalbullen går hertil, jf. note 1. - 12) se DRB. II: 1 nr. 
234, note 19. - 13) se DRB. L4 nr. 114, note 10. - 14) den sidste del af teksten (se note 
11) er gengivet efter Sorøbogen, hvis skriver har gjort forskellige fejl i kopieringen efter 

originalen, særlig har han på dette sted udeladt pavens underskrift (restitueret efter nr. 
76). - 15) den foreliggende bulle er et såkaldt ‘stort privilegium’, se herom DRB. 114 nr. 
38, note 7 og indledningen til Dipi. Danicum L4 nr. 38. - 16) 1228 efter nutidens kalen
der, se DRB. L4 nr. 114, note 12.

1228. 22. februar. Lateranet. 76
Pave Gregor IX tager cistercienserklostret i Esrum i sin beskyttelse og stad

fæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Esrum, nogle landsbyer samt 
en række ladegårde med tilliggender. Paven giver brødrene tiendefrihed af 
jord, de ejede før kirkemødet (i 1215), og af alle nybrud, forudsat at de selv 
dyrker jorden, samt af haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr. Paven 
frigør klostret fuldstændigt for (Roskilde) bispens jurisdiktion og bevilger det 
en række særrettigheder.

Afskrift i Esrumbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner R. x), abbed 
i Vor Frue i Esrum, og hans brødre, nulevende såvel som tilkommende, 
der har aflagt løfte om et regelbundet liv, hilsen til evig tid.

De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for at 
ikke frække overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt eller, hvad 
Gud forbyde, svække dem i den hellige tros kraft. Derfor, elskede sønner i 
Herren, bifalder vi nådigt jeres rimelige forlangender, tager den hellige Guds- 
moder, Jomfru Marias kloster i Esrum, hvor I tjener Gud, under Skt. Peders 
og vor beskyttelse og styrker det med dette brevs privilegium. Vi fastsætter nu 
for det første, at den klosterorden, der er indrettet i samme kloster med Guds 
vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestemmel
ser, til evige tider ubrødeligt skal overholdes dér.

Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket 
besidder på retmæssig og kanonisk vis, eller med Herrens bistand i fremtiden 
vil kunne erhverve gennem pavelig bevilling, kongelig eller fyrstelig gave, de 
troendes skænk eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og urørt i 
jeres og jeres efterfølgeres eje. Heriblandt har vi ment særlig at burde nævne
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det sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med alle dets tilliggender, 
landsbyerne Nybo, Nødebo, *Iemnarof 2) og (Nørre-) Herlev med alle deres 
tilliggender, hvilke landsbyer nævnte kloster ejede, før det antog cistercienser- 
brødrenes bestemmelser 3), ladegårdene Villingerød, Holløse, Borsholm, Toelt 
og Stenholt4) med alle deres tilliggender, ladegårdene Havreholm, Sande, 
*Ladebo 5), *Kirkholm 6), Morup og *Wfholt 7) med alle deres tilliggender, 
med enge, vingårde, jorder, lunde, skovhugst 8) og græsgange, i skov og på 
mark, i vande og møller, på veje og stier og med alle deres andre friheder og 
immuniteter.

Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge jer tiender af jeres ar
bejde på de besiddelser, som I havde før det almindelige kirkemøde, eller af 
de nybrud, som I dyrker med egne hænder eller på egen bekostning 9), eller 
af jeres haver, krat og fiskerier eller af afkommet af jeres dyr 10).

Det skal også være jer tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller 
læge, der flygter fra denne verden, til helliggørelse 11) og beholde dem uden 
hensyn til indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af jeres 
brødre efter at have aflagt løfte i jeres kloster må have ret til at forlade samme 
stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, må 
ingen vove at huse uden at have fået tilladelse dertil ved et af jeres samfund 
udstedt brev. Men hvis nogen muligvis fordrister sig til at yde husly, skal det 
stå jer frit for at forkynde dom over disse munke eller lægbrødre i henhold til 
reglen. Vi forbyder på det strengeste, at jorder eller noget som helst bene
ficium12), der er overdraget jeres kirke, gives nogen til personligt eje eller 
afhændes på anden måde uden samtykke fra hele kapitlet eller den største 
eller forstandigste del af det. Men hvis gaver eller afhændelser finder sted på 
anden måde, end her er sagt, anser vi dem for ugyldige. Dernæst forbyder vi 
også, at nogen munk eller lægbroder, bundet af løfte aflagt i jeres hus, uden 
samtykke og tilladelse fra abbeden og flertallet i jeres kapitel går i borgen for 
nogen eller optager lån hos nogen ud over et beløb, der omsigtsfuldt fastsættes 
af jeres kapitel, medmindre det er til åbenbar nytte for jeres hus. Men hvis 
nogen muligvis fordrister sig til at gøre dette, skal konventet ikke på nogen 
måde være forpligtet til at bære ansvaret for sådant. Det skal endvidere stå 
jer frit for at gøre brug af jeres brødres vidneudsagn i jeres egne sager, hvad 
enten det er et civilt søgsmål eller en straffesag, for at jeres ret ikke skal lide 
skade i nogen henseende, fordi I mangler vidner. Fremdeles forbyder vi i kraft 
af vor apostoliske myndighed, at nogen biskop eller nogen anden person tvin
ger jer til at deltage i synoder eller retsmøder eller til at stå under verdslig
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domstol, hvad angår jeres formue eller ejendomme; heller ikke må han for- 
driste sig til at komme til jer for at foretage ordinationer, behandle retssager 
eller sammenkalde offentlige møder; heller ikke må han hindre et abbedvalg 
foretaget efter jeres regel eller på nogen som helst måde blande sig i indsæt
telser eller afsættelser af den, der til enhver tid er jeres abbed, imod cister- 
cienserordenens bestemmelser. Men hvis den biskop, i hvis stift jeres hus er 
grundlagt, efter at være opfordret hertil med ydmyg og sømmelig hengiven
hed nægter at velsigne en abbed, som er blevet indsat, og meddele jer andet, 
der hører under hans embede som biskop, skal det stå samme abbed frit for, 
såfremt han da er præst, at velsigne husets novicer og udføre andet, der hører 
hans embede til, ligesom det skal være jer tilladt at modtage alt det af en 
anden biskop, som utilbørligt bliver jer nægtet af jeres egen. Vi tilføjer, at 
biskopperne, når de modtager det lydighedsløfte, som aflægges af abbeder, 
der er blevet velsignet eller skal velsignes, skal nøje sig med den ordlyd og 
form, som det er bekendt, at ordenen fastsatte fra først af, nemlig således, at 
abbederne skal aflægge løfte til ham under forbehold af deres orden, og de 
må ikke tvinges til at afgive noget lydighedsløfte, der strider mod deres ordens 
statutter. For indvielser af altre eller kirker, for den hellige olie eller et hvilket 
som helst andet af kirkens sakramenter må ingen vove at afpresse jer noget 
under henvisning til, at det er skik og brug eller på anden måde; alt dette skal 
stiftets biskop yde jer uden vederlag. I modsat fald skal det stå jer frit for at 
henvende jer til den biskop inden for den almindelige kirke, I helst vil, for
udsat at han ikke er udelukket fra pavestolens nåde og fællesskab, og han skal, 
støttet på vor myndighed, yde jer, hvad der forlanges. Men skulle stiftets 
bispestol stå vakant, kan I i den tid frit og uden indvending modtage alle 
kirkens sakramenter af nabobisperne, dog således at jeres egne biskopper ikke 
senere lider nogen skade som følge heraf. Men eftersom I undertiden ikke har 
lejlighed til at få jeres egne biskopper i tale, må I - hvis en biskop, der som 
sagt ikke er udelukket fra pavestolens nåde og fællesskab, og som I har fuldt 
kendskab til, skulle passere jer på rejse - med det apostoliske sædes myndighed 
lade ham velsigne jeres kar og klæder, indvie altre og ordinere munke. Skulle 
fremdeles biskopper eller andre kirkeledere13) forkynde en suspensions-, band
lysnings- eller interdiktdom over jeres kloster eller derboende personer eller 
også over jeres daglejere, fordi I ikke betaler tiender som ovenfor sagt eller 
i anledning af bevillinger, I har fået ved pavestolens velvilje, eller skulle de 
forkynde og fælde en sådan dom over jeres velgørere, fordi de kærligt har 
ydet jer velgerninger eller tjenester eller hjulpet jer med at arbejde på de



Nr. 76 22. februar 1228 76

dage, hvor I arbejder, mens andre holder fri, regner vi denne dom for fældet 
i strid med det apostoliske sædes bevillinger og derfor ugyldig. Intet brev skal 
heller have retskraft, om hvilket man sikkert ved, at det er opnået imod de 
apostoliske privilegier, og uden at cistercienserordenen er nævnt. Ydermere 
skal I, selv om hele landet er lagt under interdikt, have lov til under ude
lukkelse af dem, der er bandlyst og ramt af interdikt, at holde gudstjeneste i 
jeres kloster. Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe jer fred og ro i 
fremtiden, forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for jeres 
klosterbygningers eller ladegårdes klausur14) må vove at røve eller stjæle, 
sætte ild på, udgyde blod, frækt gribe eller dræbe nogen eller øve vold. Yder
mere stadfæster vi med apostolisk myndighed alle friheder og begunstigelser, 
som er tilstået jeres orden af vore forgængere som romerske paver og ligeså 
de friheder og fritagelser for verdslige krav, som I på gyldig vis har fået be
vilget af konger og fyrster eller andre troende, og vi bekræfter dem ved dette 
privilegium. Vi bestemmer altså, at ingen som helst må driste sig til frækt at 
forstyrre nævnte kloster eller mindske eller røve dets ejendomme eller beholde 
det røvede eller plage det med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal 
bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og 
underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndig
hed 15). Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster 
sig til at prøve på med viden og vilje at handle imod bestemmelserne i dette 
vort brev, skal han, medmindre han, efter anden og tredie gang at være på
mindet, ved en passende bod har gjort sin forbrydelse god igen, være berøvet 
sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den 
uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og forløsers den herre 
Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og ved den yderste dom hjemfalden 
til den strenge hævn. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer 
denne stiftelses rettigheder, så at de både her kan nyde frugten af deres gode 
gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige freds løn. Amen.

Jeg Gregor, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.

Jeg Pelagius, biskop af Albano, har skrevet under.
Jeg Guido, biskop af Palestrina, har skrevet under16).

Jeg Thomas, kardinalpresbyter af Sta. Sabina, har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, har skrevet under.
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Jeg Bartholomeus, kardinalpresbyter af Sta. Pudenziana, har skrevet under.

Jeg Octauianus, kardinaldiakon af SS. Sergio e Bacco, har skrevet under. 
Jeg Romanus, kardinaldiakon af S. Angelo, har skrevet under.

Givet17) i Lateranet ved Martinus’ hånd, den hellige romerske kirkes 
vicekansler, den 22. februar, i den første indiktion, år 1227 18) for Herrens 
menneskevorden, i hr. pave Gregor IX.s første paveår.

*) således i nr. 70. Det fulde navn kan ikke oplyses. - 2) forskrevet navn, muligvis op
rindelig lydende på -rop (torpnavn) eller -os, snarest forsvunden bebyggelse. - 3) det er 
ikke tilladeligt på dette grundlag at slutte, at de nysnævnte fire landsbyer tilhørte et bene
diktinerkloster, der fandtes på stedet, før cistercienseme fik det overdraget. Sætningerne, 
der tilsyneladende kunne tolkes således, er i virkeligheden kun en fast formular, som ind
sattes i cistercienserprivilegier for at forebygge konflikt mellem ordensstatutteme og et 
klosters faktiske besiddelser, jf. DRB. 1:4 nr. 114, note 2. - 4) herom handler DRB. 1:2 
nr. 130. - 5) forsvunden bebyggelse, muligvis i Esbønderup sogn, Holbo herred. - 6) for
svunden bebyggelse i Holbo herred. - 7) forsvunden bebyggelse, muligvis i Halland lige
som Morup. - 8) se DRB. II: 1 nr. 234, n. 16. - 9) se nr. 75, note 6. -10) se nr. 75, note 7. 
- 11) se nr. 75, note 8. - 12) se nr. 75, note 9. - 13) se nr. 75, note 10. -14) se nr. 75, note 
12. -15) se nr. 75, note 13. -16) i nr. 75 findes endnu en kardinalbiskop som underskriver, 
og han kan muligvis være sprunget over i Esrumbogen. - 17) se nr. 75, note 15. - 18) se 
nr. 75, note 16.

1228. 23. marts. Ribe. 77
Ribe kapitel tager Løgumkloster i sin beskyttelse og stadfæster de besid

delser og rettigheder, klostret har modtaget af biskopperne af Ribe, deriblandt 
en række særlig nævnte ejendomme, kirkerne i (Nørre-) Løgum og Daler, 
tiendeafløsningen af Lø, Gram og Rangstrup herreder samt den biskoppelige 
ret over bryder og landboer. Kapitlet betoner at have givet sit samtykke til 
biskop Tues gaver, for hvilke bispedømmet fik ligevær di igen.

Afskrift i Løgumbogen.

Til alle børn af kirken, vor hellige moder, nulevende såvel som tilkom
mende, verdslige såvel som gejstlige personer, sender kannikekapitlet ved 
Vor Frue kirke i Ribe hilsen til evig tid.

De gunstbevisninger, som vises hellige stiftelser af gudsfrygt og fromhed, bør 
besluttes med stor fasthed, og ikke senere tages frækt tilbage på nogen som helst 
måde. Derfor har vi ment ved dette brev klart at burde bringe til kundskab
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for alle, nulevende såvel som tilkommende, at vi, idet vi inderligt ønsker at 
drage omsorg og sørge for fred og ro for vore meget kære brødre, nemlig 
abbeden *) og menige konvent i Løgum - efter bøn og anmodning fra dem 
om, at de besiddelser blev stadfæstet for dem af vort kapitel, som var over
draget til deres kloster af hr. Radulf, biskop af Ribe, samme stiftelses grund
lægger, og af hans efterfølgere, nemlig herrerne Steffen, Omer, Oluf og Tue 
- tager samme brødre og alle de besiddelser i landsbyer, jorder, skove, enge, 
vande, møller og fiskevande, der tilhører dem, hvilke de end for øjeblikket 
besidder på retmæssig og kanonisk vis eller herefter ved Herrens bistand ret
mæssigt kan komme i besiddelse af ved pavelig bevilling, kongelig eller fyrste
lig gave, de troendes skænk eller ved køb, under Guds og den hellige jomfrus 
- i hvis kirke vi er kanniker - og vor beskyttelse og gerne og villigt lover at 
forsvare, værge og værne dem, så vidt det står til os. Heriblandt har vi ment 
særlig at burde nævne følgende, nemlig alt, hvad der tilhørte Ribe bispe
dømme i (Nørre-)Løgum sogn og Seem, hvortil konventet først kom fra 
Herrisvad - dette sted, der blev skænket på gyldig vis og stadfæstet for nævnte 
brødre ved mange privilegier, før og efter deres kloster brændte, bestyrker vi 
med vort kapitels myndighed - kirken i (Nørre-) Løgum med alle dens tiender 
og tilliggender og besiddelserne i *Ginnegarth 2), som hr. Omer, salig ihu
kommet, biskop af Ribe, som bekendt overdrog og gav 3) dem og stadfæstede 
ved at hænge sit segl under 4), ligeledes kirken i Daler med tiender og alle 
dens tilliggender og besiddelserne i Lydersholm og *Holling 5) med deres til
liggender, nemlig jorder, lunde, enge, vande, møller, fiskevande, græsgange 
og andre friheder og immuniteter, der nådigt og på kanonisk vis var over
draget dem af vor ærværdige fader, hr. Tue, biskop af Ribe, efter at han 
havde indhentet og skaffet sig vort kapitels samtykke og råd, for hvilke bispe
dømmet fik ligeså meget igen af nævnte brødre, og ligeså friheden for den 
biskoppelige ret over deres landboer og bryder, ligeledes afløsningen af tien
derne af Lø herred og Gram herred og det, som tilkommer Ribe bispedømme 
i Rangstrup herred, som de på kanonisk vis har fået som gave af fornævnte 
biskopper. Da vi elsker alle klostergivne med en inderlig og hjertelig hengiven
hed i Kristus, men dog i særlig grad omfatter de forud omtalte, der ligesom 
mere er vore egne og hører huset til, med hele vor kærlighed, stadfæster vi 
altså for samme brødre med vor anerkendelse og godkendelse ved nærværende 
brev, beseglet med dette vort kapitels vedhængte segl, alle disse immuniteter 
og overdragelser, men også i almindelighed alle besiddelser, hvilke de end er, 
som vi ovenfor har sagt, oftnævnte brødre besidder retmæssigt i øjeblikket
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eller ved Guds nåde kan erhverve ved retmæssig adkomst i fremtiden, at be
sidde uanfægtet til evig tid, og vi forbyder under trussel om anathema 6), at 
der rejses en nok så lille strid herom. Hvis altså nogen gejstlig eller verdslig 
person forsøger at plage fornævnte brødre angående disse ting, skal han være 
udelukket fra fællesskabet i vor Herre Jesu Kristi legeme og blod og ved den 
yderste dom ligge under for Guds hævn. Men Kristus, den sande fred og det 
evige lys, skal skinne til et evigt liv for dem, der bevarer endrægtig fred for dem. 
Amen.

Givet i Ribe år 1228 for Herrens menneskevorden på skærtorsdag.

*) kan ikke identificeres. 1224 hed l1311 Niels (nr. 30). - 2) se DRB. 1:4 nr. 46, note 5. 
- 3) ‘som bekendt - gav’ kan hidrøre fra DRB. L4 nr. 57, et brev fra kong Valdemar 
Sejr for Løgumkloster [1202-1214]. Dog kan den også være indkommet i teksten ad 
andre veje, så antallet af forlæg har været fire, se note 4. - 4) biskop Orners brev af 
[ 1190—1197] (DRB. 1:3,1 nr. 163, jf. iøvrigt DRB. L4 nr. 47). Det har sammen med et 
brev fra ærkebiskop Absalon fra [1190—1197] (DRB. 1:3,1 nr. 164) og pave Innocens 
IILs store privilegium af 1206 21. januar (DRB. L4 nr. 114) dannet forlæg for det meste 
af nærværende tekst, der derfor formentlig må opfattes som en modtagerudfærdigelse, jf. 
ib. nr. 57, note 3. - 5) forsvunden bebyggelse, muligvis Bøvlund, Sdr. Løgum sogn. - 6) se 
DRB. L4 nr. 41, note 4.

1228. 10. maj. 78
Biskop Iso af Verden træffer aftale med Helene, frue til Lyneborg, om 

hendes søns hr. Ottos forleninger, mens denne er i fangenskab, og forudsætter, 
at Ottos onkel, kong Valdemar II Sejr, i givet fald vil godtgøre biskoppen og 
hans kirke for de tab og skader, Otto og hans mænd har påført dem.

Efter afskrift i Hannover, tabt 1943.

I Herrens navn amen. Jeg Iso, af Guds nåde biskop af Verden, til alle, der 
ser dette brev, hilsen med den sande frelser.

Vi ønsker, at det skal være vitterligt for nulevende såvel som tilkommende, 
at den hæderværdige frue af Lyneborg 1), ledet af moderlig kærlighed til sin 
søn, meget indtrængende og hengivent over for ham og hans tro mænd har 
tilskyndet os til, at vi ubeskåret og som len med al ret har overrakt hendes 
søn, den berømmelige herre 2) af Lyneborg, alt det gods, som pfalzgreven 3) 
havde i forlening fra Verden kirke og os.........Det blev ligeledes aftalt, at 
hvis de, som er forlenet med hint gods af os eller siden vil blive det af herren 
af Lyneborg, kommer til samme inden år og dag, efter at han er blevet
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befriet fra sit fangenskab, for at modtage godset, skal det overrækkes dem 
uden vanskelighed.........Men det er aftalt således om de tab, der er påført 
os og vor kirke af herren af Lyneborg og hans mænd, og om den hærgning 
af kirkegårde 4) og kirker inden for vort stift, der er foretaget af hans mænd, 
at hvis hans onkel, de Danskes herre konge, hvem han har stort håb og tiltro 
til, gør fyldest over for os i hans sted og fritager ham, skal det ligeledes stå fast 
og være godkendt af os. Men i modsat fald 5) har vor gudmoder 6) og hen
des 7) tro mænd, som var til stede ved befordringen af denne sag, lovet, at 
de i god tro og omsorgsfuldt vil stræbe efter at bevæge ham til at gøre fyldest. 
Men hvis han ikke efterkommer deres påmindelser, skal de optage det med 
roligt sind, at vi vil forfølge vore tab og uretfærdigheder med kirkens straf.

Men dette er forhandlet år 1228 for Herrens menneskevorden, i maj må
ned, på Skt. Gordianus’ og Epymachus’ dag, som falder den 10. maj. Vidner 
er.........

*) Helene, søster til kong Valdemar sejr, se DRB. 115 nr. 40, 62. - 2) se nr. 42, note 
21-22. - 3) hertug Heinrich af Brunsvig, pfalzgreve ved Rhinen, Ottos onkel, hvis for- 
leninger var ledige efter hans død 1227 28. april (nr. 48, note 2). - 4) de cimiteriorum 
et ecclesiarum spoliacione, formentlig i første række krænkelserne af fred og helg på 
kirkegårde og i kirker. Ved manddrab og blodsudgydelse på disse steder måtte de gen
indvies eller renses af bispen selv, ofte til stor ulejlighed for bispen og med betydelige 
udgifter for de skyldige og/eller sognet. - 5) selv om den danske konge støttede sin søster
søn (se nr. 82), kan han ikke have dækket alle de her nævnte tab, da Otto 1231 gav 
meget gods til bispen af Verden for de skader, hans mænd påførte ham i krigstid. - 
6) conmater nostra, sikkert uegentlig brugt her, f. eks. sådan at bispen har døbt hendes 
søn, Otto. - 7) kan også oversættes ‘hans’.

79 1228. [Før 10. juli] Vordingborg.
Helligbrødej or ordningen for Fyn, hvorved kong Valdemar II Sejr ved 

mægling mellem biskop og Fynboer regulerer retsforfølgningen, så biskoppen 
må gøre de fleste indrømmelser. For at afbøde tabene i retsindtægter bevilger 
kongen biskoppen den halve indtægt af biskopsnævningenes faldsmål, men 
beholder den anden halvdel for sit kongelige kammer.

Afskrift i Det arnamagnæanske Institut.

X 7 aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
V dette brev, hilsen til evig tid.

Da der længe har været stor uenighed mellem fynboerne og deres biskop x) 
angående biskopsnævningenes 2) ret, det såkaldte helgbrud 3), har vi for at



8i [Før 10. juli] 1228 Nr. 79

genoprette enigheden formidlet følgende: Biskoppen skal opgive det såkaldte 
høsthelgbrud 4). Han har også givet afkald på sin ret i den henseende, at 
hans official 5) på ingen måde kan bringe biskopsnævninge til at sværge om 
helgbrud, medmindre den skadelidte først klager på tinge, eller skaden er 
åbenbar6). Endvidere skal heller ikke det såkaldte helgbrud længere be
handles ved kirken 7). I stedet for fornævnte stykker har vi med samtykke 
fra fynboerne bevilget ham, at hans official kan sigte både den skadelidte, 
når han ikke vil klage, men fordølger hans 8) ret, og skadevolderen. Begge 
skal, når de sigtes af hans official, byde lov for sig med tolv lovfaste mænd til 
tinge i overensstemmelse med den sædvanlige lovbydningsform 9), som ydes 
vore officialer for blodvide 10). Vi har også med samtykke fra fynboerne be
vilget ham, at når sandemænd har svoret nogen den brøde på, som kaldes 
blodvide, så kan biskopsnævninge bringes til at sværge, om denne blodvide 
fandt sted på en helligdag eller ej. I disse stykker, som er aftalt mellem biskop
pen og fynboerne, skal ingen have adgang til at modsige eller endog forkaste 
biskopsnævningene, hvis han ikke vil være biskoppen tre mark skyldig eller 
rense sig for denne med tolv mænds hånd af de på tinget nærværende, såfremt 
han vil nægte det. For at kirken endvidere ikke skal lide altfor stor skade 
gennem de fornævnte stykker, føjer vi for vort vedkommende til, at biskop
pens officialer for fremtiden skal have andel11) i at tage nævninge i ed 12), 
og svarende hertil har vi bevilget dem deres faldsmål, dog således at halv
delen af de indtægter, som fremkommer ved nævnte nævninges fald, skal til
falde biskoppen 13), men den anden halvdel har vi besluttet at beholde for 
vort kammer 14).

Givet i Vordingborg år 122815) for Herrens menneskevorden i nærværelse 
af hr. ærkebiskop Peder og biskop Gunner og hr. Jakob Sunesen.

*) Ivar, se nr. 11, note 7. - 2) efter den senere Jyske Lov af 1241 (II 77-85; Kroman- 
luul 186-9) t0 mænd af hvert kirkesogn eller fjerding, der udnævntes af sognemændene 
for et år og toges i ed af ombudsmanden (bispens efter K. G. Westman, Den svenska 
nåmnden, I 164; dog snarest kongens ombudsmand J. E. Larsen, Skrifter, I:i 94 og Kro- 
man-Iuul, Kommentar, 164). - 3) slagsmål på helligdage efter Jyske Lov (II 77; jf. her
til Kroman-Iuul, Kommentar 164-5). “ 4) høsttiden skulle ikke længere være fredlyst 
på Fyn, som tilfældet var i østdansk kirkeret for tiden 28/7-30/9 (Skånske Kirkelov kap. 
9, Sjællandske kap. 12; Kroman-Iuul 234-5). Høsthelgen findes heller ikke i Jyske Lov 
(II 82; Kroman-Iuul 188). - 5) betegnes i Jyske Lov som ‘ombudsmand’. Om official 
iøvrigt DRB. II: 1 nr. 93, note 2. - 6) forordningen bestemte ifølge Westman 161-2, at 
biskopsnævninge kun kunne bruges, efter at sandemænd i en hovedsag om voldshand
linger havde svoret den sigtede blodvide på (jf. teksten ndfr.). Bispen havde krævet ad
gang for sin official til at rejse sag, selv når skaden var dulgt, og selv om den skadelidte

1. række VI — 6
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undlod at klage i hovedsagen, hvilke tilfælde nu blev udelukket. Men en sådan und
ladelse fra den skadelidte ville berøve officialen muligheden for at bruge nævningene 
efter en fældende rettergang om blodvide. Derfor fik officialen tiltaleret både mod den 
skadelidte og skadevolderen (jf. teksten ndfr.), men kunne dog ikke bruge nævningene 
imod dem, se note 9. - løvrigt mener Westman 163, at den fynske biskop kun opretholdt 
et krav om at kunne benytte den videregående adgang til at rejse helgbrudssag. Westman 
afsvækker således den ‘ret’ (fus), teksten tillægger bispen, og regner med, at bisperne 
først trængte igennem med deres krav i Jyske Lov (II 79, 81; Kroman-Iuul 187, 188). 
Efter Larsen 94 gav den fynske biskop afkald på en egentlig ret til videregående rejsning 
af helgbrudssag, som hans kolleger derimod bevarede i Jylland. - 7) også denne ældre 
ordning blev opretholdt i Jylland, idet afgørelsen af helgbrud efter Jyske Lov fandt sted 
ved kirken (II 79-80; Kroman-Iuul 187; Larsen 94), hvor biskopsnævningene svor. Efter 
Westman 164 rettede den nye fynske ordning sin brod mod den kirkelige procedure ved 
synodalvidner på sognestævne ved kirken. - 8) bispens. - 9) Westman 163 betoner, at den 
offentlige, her biskoppelige, myndighed nok fik tiltaleret, men at bønderne til gengæld 
sikrede sig det lettere afværgemiddel for den sigtede, mededsmænd, i stedet for det svæ
rere, ed fra biskopsnævningene. -10) blodbøde (Jyske Lov II 13, 48; Kroman-Iuul 164- 
5, 176). - 11) partem, muligvis tekstfejl for potestatem, ‘magt til’. - 12) den ældre ord
ning, hvorefter denne ret var forbeholdt kongens ombudsmand, var ifølge Larsen 94 gæl
dende i Jyske Lov, jf. note 2. - 13) den ældre ordning, hvor bøderne gik til kongen alene, 
gjaldt i Jyske Lov (II 78; Kroman-Iuul 187). - 14) kongens ‘kammer’, der var midt
punktet i finansforvaltningen og lededes af kongens ‘kammermester’, nævnes her for før
ste gang i kilderne. Tilblivelsen af Kong Valdemars Jordebog med Hovedstykket fra 1231 
må ses i forbindelse hermed. - 15) blandt vidnerne opføres den danske ærkebiskop Peder 
Saksesen. Da han døde 1228 10. juli i henhold til ‘Lunde kapitlets mindebøger’, må for
ordningen være udstedt inden denne dag.

80 1228. 16. juli. Slesvig.
Kong Valdemar II Sejr bevilger på op jordring af ærkebiskop Gerhard II 

af Bremen borgerne i Bremen og alle fra samme stift ret til at bjærge af skib 
og ladning, hvad de formår, hvis de lider skibbrud i kongens land.

Original i Bremen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen til evig tid.

Det er vort ønske, at nulevende skal vide, og vor vilje, at det ikke skal være 
skjult for de tilkommende, at vi efter indtrængende opfordring fra den os 
elskelige herre Gerhard den Anden, ærkebiskop af Bremen, har tilstået Bre- 
mens borgere og alle fra hans stift, der rejser gennem vort rige, den ret, at de, 
hvis de lider skibbrud i vort land, skal have tilladelse til at bjærge deres gods 
og alt, hvad de kan redde fra havets bølger, hvad enten det er skibet eller selve 
godset, idet vi påbyder, at ingen må hindre dem heri1). Og for at denne
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vor tilståelse kan forblive gyldig, har vi ladet dette brev bestyrke med vort 
segl.

Givet i Slesvig den. 16. juli, i den første indiktion 2).

i) dette privilegium for Bremen og det samtidig udstedte for Stade, nr. 81, er de første, 
der bevilger udlændinge frihed for strandret, idet DRB. 115 nr. 171 af 1220 12. juni gav 
Lybækkeme en tilsvarende ret, mens byen var en del af det danske rige. Ved 1228-privi- 
legieme søgte Valdemar at skabe en tilknytning til Bremen og Stade bagom Lybæk og 
skabe en handelsbro over Slesvig med henblik på handelen i Østersøen. - 2) dateringen 
er ligesom ved nr. 81 indskrænket til månedsdag og indiktion. Begge privilegier er ud
stedt på forbøn af ærkebiskop Gerhard II, der beklædte ærkesædet i Bremen 1219 1. sep
tember- 1258 27/28. juli. De er således udfærdiget efter 1219 1. september og inden kon
gens dødsdag 1241 27/28. marts. Da de er dateret en 16. juli, må de tilhøre tidsrummet 
1220-1240. Indiktionen er angivet til 1, og den optræder kun een gang i denne periode: 
1228. Begge diplomer stammer fra 1228 16. juli. - Den hånd, som har skrevet det fore
liggende privilegium for Bremen, genfindes ikke i andre originaldiplomer udstedt af Val
demar Sejr. Det kan derfor ikke afgøres, om skriveren har været knyttet til ham eller 
muligvis til intervenienten, ærkebispen af Bremen, eller modtagerne, borgerne samme
steds.

1228. 16. juli. Slesvig. 81
Kong Valdemar II Sejr bevilger på opfordring af ærkebiskop Gerhard II 

af Bremen borgerne i Stade og alle fra Bremen stift ret til at bjærge af skib 
og ladning, hvad de formår, hvis de lider skibbrud i kongens land.

Afskrift i Stade.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen til evig tid.

Det er vort ønske, at nulevende skal vide, og vor vilje, at det ikke skal være 
skjult for de tilkommende, at vi efter indtrængende opfordring fra den os 
elskelige herre Gerhard den Anden, ærkebiskop af Bremen, har tilstået Stades 
borgere og alle fra hans stift, der rejser gennem vort rige, den ret, at de, hvis 
de lider skibbrud i vort land, skal have tilladelse til at bjærge deres gods og 
alt, hvad de kan bevare fra havets bølger, hvad enten det er selve skibet eller 
selve godset, idet vi påbyder, at ingen må hindre dem heri 1). Og for at denne 
tilståelse kan forblive gyldig, har vi ladet dette brev bestyrke med vort segl.

Givet i Slesvig den 16. juli, i den første indiktion 2).

om friheden for strandret se nr. 80, note 1. - 2) om dateringen se nr. 80, note 2.
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82 1228. 6. september.
Kong Valdemar II Sejr tager borgerne i Brunsvig under sin beskyttelse som 

belønning for deres troskab mod hans nevø, hertug Otto af Lyneborg, fritager 
dem for told og giver dem ret til at beholde alt, hvad de kan redde fra skib
brud i kongens land.

Original i Braunschweig.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, hvem dette 
brev når, hilsen til evig tid.

Da det sømmer sig, at vi besvarer den kærlighed, som borgerne i Brunsvig 
har vist os ved at bevare troskaben 1) mod vor elskede nevø hr. Otto, hertug 
af Lyneborg, med den højest mulige hengivenhed, er det vor vilje, at det skal 
stå fast for alle, at vi har taget omtalte borgere under vor beskyttelse, hvor 
som helst de måtte komme inden for vort riges grænser for at handle, og at 
det er vor vilje, at de skal være fri for told 2). Og hvis disse samme muligvis 
skulle lide skibbrud ved en ulykkelig hændelse, befaler vi som vor vilje, at de 
frit må eje alt, hvad de kan redde fra skibbrudet, og at ingen af vore offi
cialer 3) eller nogen som helst anden må fordriste sig til at påføre dem selv 
eller deres gods nogen uret. Men hvem der end i ubesindig forvovenhed gør 
dem nogen uret på trods af vort forbud, skal i sandhed få vor hævn at føle. 
Og for at der ikke fremtidig kan opstå nogen trætte for dem om den frihed, 
der er tilstået dem, har vi anset det for rigtigt at overlade dem dette brev, 
beseglet til vidnesbyrd med vort segls værn.

Givet i det Herrens år 1228 den 6. september 4).

*) borgerne i Brunsvig forsvarede byen mod Ottos fjender (Usinger 380) og reddede 
derved herredømmet for ham (Heinemann I 308). - 2) bevilling af fuld toldfrihed var 
en sjælden ting for udenrigske byer og betegnende for nærværende privilegiums særlige 
karakter. - 3) se DRB. II :i nr. 93, note 2. - 4) originalen er skrevet af en hånd, som ikke 
kendes fra andre af de 15 originaldiplomer, der er bevaret med Valdemar Sejr som ud
steder. Det lader sig derfor ikke afgøre, om hånden tilhører en kancellist eller en lejlig
hedsskriver, muligvis i tilknytning til modtagerne af privilegiet.

83 1228. [13.—16. september]. [Citeaux].
Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af As at meddele ab

beden af Kolbatz den straf, der er dekreteret over ham.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.
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Abbeden af Kolbatz i Venden, som var forpligtet til at komme foregående 
år, men alligevel ikke kom og heller ikke gjorde det i år, skal lide den 

straf, der er fastsat i sædvanerne. Abbeden x) i Ås skal meddele ham 2) dette.

*) kan ikke identificeres. - 2) den latinske tekst har flertal, men da der kun er een 
abbed i hvert kloster, er dette rettet her (og i referatets første ord), hvilket også bringer 
overensstemmelse med udsagnsordene, der står i ental.

1228. [13.—16. september]. [Citeaux]. 84
Cistercienserordenens generalkapitel bestemmer karakteren af den ugentlige 

bøn for paven, Romerkirkens, kejserrigets og Frankrigs fred, for Frankrigs 
kongepar m. v. samt for dronning Ingeborg, kong Filip Augusts tidligere ge
malinde. Alle tilstedeværende brødre skal tillige have svøbeslag.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

1228. 3. december. Perugia. 85
Pave Gregor IX befaler Henrik af Schwerins enke at løslade kong Valde

mar II Sejrs sønner og hans nevø, hertug Otto af Lyneborg.

Original i Schwerin.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede datter i Kristus, den 
højbåme kvinde Audacia, enke efter afdøde Henrik af Schwerin, hilsen 
og apostolisk velsignelse.

Da en iver efter barmhjertigheden og en kærlighed til fromheden er ind
givet kvinderne af naturen, eller rettere skænket dem som en gave fra Gud, 
viser en kvinde sig som et grufuldt uhyre, når hun glemmer disse ting og 
glæder sig over det modsatte og kæmper skændigt *) mod Guds og naturens 
lov. Da du altså, således som vor meget kære søn i Kristus Valdemar, de 
Danskes berømmelige konge, har meddelt os, allerede længe har holdt hans 
sønner og søstersøn, den højbårne mand Otto af Brunsvig, indespærret i 
strengt fængsel, retter vi en inderlig bøn, en indtrængende påmindelse og 
befaling til dig, højbårne kvinde, ved denne vor apostoliske skrivelse, og på
lægger vi dig til forladelse for dine synder, at du, eftersom den almindelige 
kirke bestandig beder for de fangne og hjemsøgte, tager vare på din sam
vittighed og ære og af ærbødighed for Gud og os gengiver dem deres frihed,
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da du ikke kan holde dem indespærret længere uden at fortørne Gud og 
komme i vanry blandt mennesker - således at vi bør svare dig i taknemmelig 
gengæld, når du viser os en nåde i dette, og du des mere tillidsfuldt kan på
kalde det apostoliske sædes hjælp for dig og dine, så ofte der er brug herfor. 
I modsat fald vil du ikke med urette kunne frygte for, at vi går frem mod dig 
på anden måde til fordel for fangerne, da vi ikke kan svigte sådanne.

Givet i Perugia den 3. december i vort pavedømmes andet år.

*) notabiliter, der også kan oversættes ‘åbenlyst’.

86 1228. Paris.
Dominikaner  ordenens generalkapitel udsteder statutter, der giver den nor

diske ordensprovins Dacia og 3 andre nye provinser en række beføjelser sva
rende til de 8 ældre provinsers.

Afskrift i Rom,

A° r 1228 efter Herrens menneskevorden mødtes 12 provinspriorer i Paris i
Skt. Jakobs hus med lordanus, vor ordensmester, hver enkelt med to 

tilsynsmænd *), der var udpeget for dem af provinskapitleme........ II 5 2: 
Vi bestemmer, at fire provinser, nemlig Jerusalem, Grækenland, Polen og 
Dacia 2) hvert år skal have tilsynsmænd ved de enkelte generalkapitler. II 5 
3: Men hvert tredje år skal provinsprioreme fra de 12 provinser holde gene
ralkapitel .........II 7 1: Men disse 12 tilsynsmænd skal to af årene og de 
12 provinspriorer det tredje år afgøre, beslutte og forhandle om alt med 
ordensmesteren........ II 9 2: Men når mesteren er død .... skal priorerne 
fra de nævnte provinser i alle henseender .... have hans fulde magt........  
II 10 1: De fornævnte otte provinspriorer fra de fornævnte provinser skal 
altså, hver enkelt med to brødre, som er valgt på provinskapitlet, og som de 
øvrige udpeger 3) til at foretage valg af mester, og de fire provinspriorer fra 
de tilføjede provinser, nemlig Jerusalem, Grækenland, Polen og Dacia, hver 
enkelt med en enkelt, som er valgt til dette samme, komme til generalkapitel 
(for at vælge ordensmester).

1) diffinitores var særligt betroede brødre, udpeget på provinskapitlet til at varetage 
bestemte ordensanliggender sammen med provinsprioren. - 2) egentlig ‘Danmark’, der 
brugtes som betegnelse for hele den nordiske ordensprovins. - 3) compromittere brugtes 
ved bispevalget om udpegning af valgmænd til foretagelse af indirekte valg.
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1228. Minden 87
Biskop Conradus af Minden udsteder et diplom for klostret Nenndorf. 

Blandt vidnerne Jens Dansker.

Original i Hannover.

[1229. Januar—februar]. 88
Hertug Otto af Brunsvig lover grev Gunzelin af Schwerin orfejde for sit 

fangenskab og sværger ikke at ville hjælpe kong Valdemar II Sejr imod ham. 
Grevens købmænd og mænd skal kunne rejse frit.

Original i Schwerin.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Otto, af Guds nåde hertug af 
Brunsvig, hilsen til alle til evig tid.

Det skal være vitterligt for alle, tilkommende såvel som nulevende, at vi har 
stillet grev Gunzelin af Schwerin den fulde sikkerhed, som på folkesproget 
kaldes orfejde, fordi hans fader havde taget os til fange. Desuden skal alle 
vide, at vi har overrakt samme grev Gunzelin af Schwerin og hans moder og 
søster det gods, som hans fader og farbrødre og hans bedstefader med rette 
havde (som len) af vor fader og bedstefader.........Vi har ligeledes svoret og 
lovet med håndslag, at vi ikke vil yde de Danskes konge nogen hjælp mod 
Gunzelin eller hans arvinger. Gunzelins købmænd og mænd skal nyde den 
frihed til at rejse 1), som de retmæssigt bør have.........2)

*) Hansisches UB. I nr. 228 tolker dette som gældende i Danmark, mens Heinemann 
(I 309) synes at repræsentere det mere nærliggende synspunkt, at det gælder for Ottos 
egne lande. - 2) 1228 10. maj var hertug Otto endnu fange (nr. 78), og i en bulle fra 
3. december samme år virkede paven for hans løsladelse (nr. 85). Men 1229 7. marts 
kunne den engelske konge lykønske ham med den genvundne frihed. Den saksiske ver
denskrønike sætter løsladelsen til 1229, hvorfor det sikkert er rigtigt at henføre den til 
årets begyndelse. Da meddelelsen skal have foreligget i England inden 7. marts, må fri
givelsen have fundet sted i en af de første måneder. Ottos diplom må dateres til samme 
tid: [1229 januar-februar].

1229. 12. januar. Perugia. 89
Pave Gregor IX anbefaler til gejstligheden i Danmark sin skriver, magister 

Simon, der skal indsamle beløb til pavestolen, herunder (Staufer-)tiende og 
Peterspenge, og beløb til Det hellige Land samt varetage andre sager.
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Vidisse i Brygge.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle prælater og gejstlige i Dan
mark hilsen og apostolisk velsignelse.

For at vi ikke skal synes at forsømme dem af den romerske kirkes anliggen
der, som vi ikke kan overvåge i egen person, er det tjenligt, at vi overlader den 
tro varetagelse heraf til sådanne, som vi gennem lang erfaring med sikkerhed 
ved er omsorgsfulde. Da vi altså har ment at burde sende vor elskede søn 
magister Simon, vor skriver, til Danmark, han, som med rette er i vor yndest 
på grund af velkomne tjenester, og hvis klogskab vi og vore brødre x) nærer 
fuld tiltro til, har vi tillidsfuldt overladt ham indsamlingen af tiender, mod
tagelsen af Skt. Peders pengeskat og hvilke som helst andre beløb, som på 
nogen som helst måde vides at tilkomme os eller undsætningen til Det hellige 
Land, og tillige varetagelsen af andre sager 2). Derfor beder og påminder vi jer 
alle indtrængende og befaler ved denne vor apostoliske skrivelse, at I modtager 
ham med velvilje og behandler ham med hæder og ivrigt virker for ham i 
nævnte ting og betaler og lader dem udbetale til ham uden vanskelighed, så 
at vi kan erkende jeres hengivne kærlighed i dette og bør svare og gengælde 
jer i taknemmelighed. I modsat fald vil vi anse den dom for gyldig, som 
samme 3) måtte fælde mod genstridige, og med Herrens hjælp sørge for, at 
den urokkeligt overholdes.

Givet i Perugia den 12. januar i vort pavedømmes andet år.

!) kardinalerne. - 2) se nr. 122, note 8. - 3) den latinske tekst mangler her rite, ‘lov
formeligt’, som man skulle vente efter en formelret udtryksmåde som f. eks. i nr. 29.

90 1229. 23. januar. Perugia.
Hidtil utrykt pavebulle, hvorved Gregor IX bevilger prædikebrødrene at 

måtte betegne deres kirker som konventualkirker og at have kirkegårde ved 
dem til eget brug. — Indgået til klostret i Lund x).

Original i Uppsala.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner lordanus, me
ster, og brødrene af prædikeordenen hilsen og apostolisk velsignelse.

Da I som sande og trofaste Kristi tjenere har valgt jer boliger i Herrens 
hus2), anser vi det for rigtigt at stille jeres bosteder ved siden af andre 
hæderværdige samfund af troende. Derfor bestemmer vi altså, påvirket af
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jeres bønner, ved nærværende brevs myndighed, at alle jeres kirker, hvor der 
er konventer, skal kaldes konventualkirker, idet vi endvidere bevilger jer til
ladelse til, at I frit kan have kirkegårde ved disse kirker til brug for brødrene 
og jeres undergivne. Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget menne
ske at antaste dette vort bevillingsbrev eller i dumdristig forvovenhed handle 
derimod. Men hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at 
han pådrager sig den almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. 
Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 23. januar i vort pavedømmes andet år.

*) se nr. 35, note 1. - 2) se f. eks. 2. Mos. 34, 26.

1229. 23. januar. Perugia. 91
Pave Gregor IX befaler gejstligheden at lade prædikebrødrene prædike, 

modtage skriftemål og pålægge bod, da de har pavelig tilladelse hertil. - Ind
gået til klostret i Lund x).

Original og registraturer i Stockholm.

x) se nr. 35, note 1.

1229. 23. januar. Perugia. 92
Pave Gregor IX befaler prædikebrødrene at adlyde deres biskopper, men 

med forbehold af ordenens bestemmelser, særlig om ind- og afsættelse af 
priorer. - Indgået til klostret i Lund x).

Original og registraturer i Stockholm.

*) se nr. 35, note 1.

1229. 23. januar. Perugia. 93
Pave Gregor IX fritager prædikebrødrene for udførelse af pavelige rets

sager m. v., særtilfælde undtaget. — Indgået til klostret i Lund 1).

Original og registraturer i Stockholm.

1) se nr. 35, note 1.
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94 1229. 13. februar. Perugia.
Pave Gregor IX pålægger to norske biskopper at undersøge forudsætnin

gerne for kroningen af kong Håkon Håkonsen af Norge - i stedet for den 
afdøde danske ærkebiskop Peder Saksesen, som den norske konge nærede 
mistanke imod og ved en sendefærd til kurien havde søgt at få erstattet af en 
anden.

Afskrift i de pavelige registre.

r | 1 il ærkebiskop Thorer af Nidaros og biskop Arne af Bergen.
JL Vor meget kære søn i Kristus Håkon, Norges berømmelige konge, har 
i sit brev x) meddelt os, at vi, da han tidligere indtrængende havde bønfaldet 
os angående sin kroning, har rettet en skrivelse2) herom af bestemt ordlyd 
til ærkebiskop Peder af Lund og biskop Bengt af Skara, saligt ihukommet. 
Men da samme konge af en gyldig grund nærede mistanke mod fornævnte 
ærkebiskop og havde sendt en befuldmægtiget til det apostoliske sæde for at 
fjerne ham og sætte en anden i hans sted, har samme befuldmægtigede, som 
han forsikrer, nylig erfaret, at omtalte ærkebiskop og biskop er afgået ved 
døden, hvorfor han på kongens vegne i ydmyghed har anmodet om, at vi 
ville befale, at andre skulle gå frem i denne sag. Derfor befaler vi jer, brødre, 
ved denne vor apostoliske skrivelse, at I, hvis det forholder sig således, i over
ensstemmelse med den befaling, som vi angående dette har rettet til for
nævnte ærkebiskop og biskop, omhyggeligt efterforsker sandheden og skriftligt 
meddeler os, hvad I finder frem til, for at vi, grundigt belært gennem jeres 
beretning, kan gå frem med større tryghed.

Givet i Perugia den 13. februar i vort pavedømmes andet år.

!) tabt. - 2) tabt. Jævnfør om indholdet nr. 123.

95 1229. 2. marts.
Kong Valdemar II Sejr bevilger visit at or er fra Citeaux gratis underhold 

hos kongens ombudsmænd og bryder og fritager dem for told af deres ejen
dele både på torve og i havne.

Efter afskrift i Archives de la Cote d’Or (Dijon).

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle i sit rige 
hilsen i nåde.



9i [Omkring 24. juni 1229] Nr. 97

Vi tilkendegiver for jer, at vi med barmhjertigheden og fromheden for øje 
har tilstået brødrene fra Citeaux denne immunitet, at deres visitatorer, så ofte 
de kommer til vort land, gratis må få deres livsf omødenheder hos vore om- 
budsmænd og bryder, og at de både på torve og i havne skal være frie og 
immune for krav på told af deres ejendele, hvilke de end har erhvervet, og 
hvilken måde de end har fået dem på. Og for ikke at nogen skal vove at 
handle imod denne vor gave, stadfæster vi den ved brevets vidnesbyrd og vort 
påtrykte segl. Men hvis nogen fordrister sig til at handle imod denne vor 
frihed, skal han vide, at han vil pådrage sig vor vrede.

Givet år 1229 for Ordet, der blev kød, den 2. marts.

1229. 12. april. Paris. 96
Grev Raimond VII af Toulouse kundgør freden efter kætterkrigene mel

lem ham og Romerkirken samt kong Ludvig IX af Frankrig i en lang række 
punkter, efter at greven er blevet løst af bandet, har taget korset mod Sara
cenerne og aflagt mandsed til den franske konge. I en af redaktionerne fra 
skærtorsdag 12. april erklærer greven at have besvoret punkterne foran dø
ren til kirken i Paris for hr. Romanus, fornævnt legat for det apostoliske sæde, 
af Guds nåde kardinaldiakon af S. Angelo, i Romerkirkens navn, og for om
talte konge, idet de ærværdige fædre hr. Otto, kardinaldiakon af S. Nicola in 
Carcere, det apostoliske sædes legat, da på vej til Danmark (samt ærkebisper 
og bisper) stod hos.........Forhandlet1) i Paris den 12. dag i april måned, 
nemlig på skærtorsdag 2), 2. dag før 13. 3) i samme måned, i nærværelse af 
de fornævnte og mange andre, i det Herrens år 1228 4).

Afskrift i de pavelige registre.

i) jf. DRB. I4 nr. 24, note 5. - 2) på denne dag blev de af kirken udstødte, offentligt 
bodgørende, atter genoptaget i den. Jf. for Danmark DRB. 114 nr. 65 § 10. - 3) datoen 
gengives på tre måder, her efter den romerske udtryksmåde, som bruges i de fleste af 
tidens tekster og ellers ikke kommer frem i oversættelsen. - 4) da året 1229 i Frankrig 
først begyndte påskelørdag 1229, falder skærtorsdag 12. april endnu i 1228 (efter mo
derne omregning med årsbegyndelse 1. januar: 1229).

[1229. Omkring 24. juni]. 97
Kong Valdemar II Sejr og grev Adolf af Holsten slutter forlig, så greven 

beholder sit fædrene land, Holsten og Stormarn. Han skal efter tilsigelse
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hjælpe kongen med 200 riddere, mens kongen skal hjælpe ham med 300, i 
begge tilfælde på modtagerens bekostning,

Referat hos Huitfeldt.

På samme tid 1) var der mange fyrster og herrer til bryllup, som mæglede 
og forligte kong Valdemar og grev Adolf af Holsten på den måde, at 
Adolf skulle beholde sit fædrene land 2) og grevskabet Holsten og Stormam 

med alle rettigheder. Desuden blev det aftalt, at han, når det var nødvendigt, 
og kong Valdemar tilsagde ham, skulle tjene riget med 200 riddere mod sold. 
Kongen på sin side skulle komme greven til hjælp med 300 riddere på grevens 
bekostning.

*) der ligger antagelig et brev bag Huitfeldts oplysninger. Herfor taler navnlig det for
hold, at så detaillerede efterretninger ikke kendes fra nogen berettende kilde, hverken 
Detmar, Komer eller Krantz. - Huitfeldt fortæller umiddelbart forinden om kong Valde
mar den Unges bryllup med Eleonora af Portugal, fejret i Ribe 1229 24. juni (jf. nr. 98). 
Hans kilde er uden tvivl den danske Rydårbog. ‘På samme tid’, siger Huitfeldt, tilveje
bragtes forliget mellem den holstenske greve og kongen af Danmark. Ved dateringen er 
dette det eneste støttepunkt. Det kan ikke nægtes, at der klæber samme usikkerhed til 
denne tidsfæstelse, som altid vil hvile over Huitfeldts oplysninger, jf. f. eks. DRB. 114 nr. 
60, note 1. - 2) det kan måske ikke helt udelukkes, at dette er misforstået af Huitfeldt for 
‘fædrene gods’, idet der eventuelt kan have været diskussion om godsbesiddelsen i Hol
sten, jf. nr. 16 § 17.

98 1229. 25. juni. Ribe.
Kong Valdemar II Sejr kundgør, at hans søn kong Valdemar III med hans 

samtykke og i nærværelse af bisperne og andre stormænd har overdraget sin 
hustru dronning Eleonora den sydlige halvdel af Fyn med tre borge, halv
delen af øens mønt samt hele Odense som medgift,

Original i Paris.

Valdemar den Anden, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, 
der ser dette brev, hilsen til evig tid.

For at ikke de ting, som sker i tiden, skal gå menneskene af minde sammen 
med tiden, må de nødvendigvis grundfæstes og sikres gennem brevets vidnes
byrd. Det skal derfor være vitterligt for nulevende og tilkommende, at vor 
elskede søn kong Valdemar med vort samtykke og bifald i nærværelse af 
biskopperne og andre af vort riges stormænd som medgift helt og fuldt har 
overdraget sin hustru, den navnkundige frue Eleonora, de Danskes dronning,
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halvdelen af hele Fyn, nemlig den halvdel, som vender mod den sydlige 
himmelegn, og hvor disse tre borge Svendborg, *Wordburgh1) og Fåborg 
ligger, samt halvdelen af mønten fra samme land og hele byen Odense, at 
besidde med rette til evig tid. Men for at denne hans gave kan forblive 
urokkeligt gyldig i eftertiden, og for at ingen som helst skal afkræfte den ved 
klagemål, bestyrker vi den ved dette brevs værn og vedhænger vort segl til 
bekræftelse. De, hvis navne er skrevet nedenfor, var til stede som vidner ved 
denne hans gave: vor søn Knud, hertug af Estland, vor søstersøn Albert, 
greve af Orlamynde og herre til Als, Niels, biskop af Slesvig og vor kansler, 
biskopperne Tue af Ribe, Ivar af Odense, Gunner af Viborg, Peder af Århus, 
Svend af Børglum, Jakob Sunesen, Peder Strangesen, Skorre fordum marsk, 
Jens marsk, Troels drost, Oluf fordum mundskænk, Tupe kammermester.

Givet i Ribe ved Hermans hånd, provst af Strand 2), år 1229 for Herrens 
menneskevorden den 25. juni.

1) d. v. s. vagtborg, nu forsvundet borg på Voldbjerg mark, Vester Aby sogn (Sallinge 
h., Svendborg a., ikke Varbjerggård i Brenderup sogn, Vends h., Odense a.), se Trap5 V, 
2 728 og V, 1 422. - 2) skriverhånden kendes ikke fra andre af Valdemar Sejrs original
diplomer. Der er dog ingen tvivl om, at skrivelsen i det mindste har passeret kancelliet. 
Det fremgår af vendingen ‘Givet .... ved Hermans hånd’, der betyder, at provsten enten 
har udleveret diplomet til modtageren eller har gennemset det, før det udgik fra kancel
liet, se DRB. L5 nr. 73, note 3.

1229. 18. juli. Perugia. 99
Pave Gregor IX beretter for kong Valdemar II Sejr om kejser Frederik 

II.s forargelige færd i Det hellige Land og hans ukristelige overenskomst med 
Saracenerne, meddeler de sidste rystende nyheder om Frederiks adfærd og 
opfordrer Valdemar til at holde sig rede til at hjælpe kirken.

Afskrift i de pavelige registre.

r | 1 il den højbårne hertug Leopold af Østrig.
JL Blandt de forskellige skændselsgerninger, hvormed Frederik, kaldet kej
ser, har ødelagt og forrådt kristenhed og tro, bør du særlig mærke dig fire, 
som bør beklages alfabetet igennem fire gange 1), og som i troskab er med
delt os ved et brev 2) fra vor ærværdige broder Geroldus, patriark af Jeru
salem, det apostoliske sædes legat, og det forstås håndgribeligt af ordlyden af 
den våbenstilstand 3), der er sluttet med hedningene.

Det første er, at han på den mest skamløse måde har opgivet det kristne
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ridderskabs våben - dette mægtige sværd, der er løftet fra Skt. Peders alter 
til straf for misdæderne og til pris for de gode 4) og overgivet ham af Kristus 
ved hans stedfortræder, for at han kunne forsvare og styrke Kristi fred og 
kirkens tro dermed - til fordel for troens fjende, Jesu Kristi modstander, dyr
keren af fortabelsens Muhammed, sultanen af Babylonien, og tilkendegivet 
for ham, at han kunne gøre med det, hvad han ville, og bekræftet, at han ikke 
for fremtiden ville gribe til våben imod ham, han, som havde modtaget den 
høje kejserværdighed for i troskab at angribe troens angriber. Herved kan 
han åbent beskyldes for af egen drift at have givet afkald på kejserdømmets 
værdighed og dets hæder, idet han - ved at opgive at føre sit sværd mod 
troens fjender efter en ugudelig overenskomst og med en uhørt frækhed - har 
berøvet sig selv sit mægtige og værdige embede, og han har angivet, at den 
sag er taget fra ham, som han har lovet og besvoret ikke fremtidig at ville 
virkeliggøre. Thi den har fortjent at miste sin værdigheds privilegium, som 
har misbrugt den ham tildelte magt.

Det andet, endnu mere ugudelige og uhørte, som vækker forbavselse, gru 
og skræk, er, at han skamløst og uærbødigt har jaget Kristus ud af Guds 
tempel - det han blev fremstillet i, og hvor han opstillede sit første læresæde, 
da han sad midt blandt de lærde og lyttede og svarede 5) — og i hans sæde 
har anbragt fortabelsens Muhammed, da han bevilgede, at hans nedrige lære 
og lov skulle forkyndes og udråbes i Guds tempel, og bragte den evangeliske 
sandheds forkyndelse til tavshed, overdrog bevogtningen af samme tempel og 
nøglerne til dettes indhegning til Saracenerne og bestemte, at ingen kristen 
må træde ind, medmindre han efter først at være blevet undersøgt af templets 
øverste godtgør sin troværdighed for hedningen, hvorved det kan forstås 
håndgribeligt, at det overlades til en Saraceners dom, om en kristen bør be
træde Guds tempel.

Det tredie er, at han har udsat Antiokia og provinsen Antiokia, ligeledes 
provinsen Tripolis med dens tilliggender, borgen som kaldes Krak, Det hvide 
Kastel og Margat6) for at blive besat af hedningene, da han undtog dem 
fra våbenstilstandsoverenskomsten, ja han samtykkede i, at han, hvis de blev 
angrebet af hedningene, ikke alene ville nægte enhver understøttelse, men han 
forpligtede sig ved den mest nedrige edelige binding til at hindre og standse 
alle, der bragte hjælp, som om det ikke er nok for en så uhørt, fordømt og 
vantro tyran, at Guds tempel underlægges troens fjenders magt og profaneres 
af hedningenes urenheder, og at Kristus på skændig vis er jaget bort fra sit 
sæde, men at han også, idet han misligholder den ed, han har aflagt til vikaren
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for apostlenes fyrste, skal udlevere dennes første sæde til fjenderne af den 
kristne tro, hvorved han håndgribeligt erklærer, at den, der er utro mod 
hovedet, er troløs ikke over for et enkelt lem, men over for hele kroppen.

Men for det fjerde ses han håndgribeligt at have forbundet sig med hed
ningene mod hele den kristne menighed derved, at han på fordømmelig vis 
har bundet sig til, at han ifølge edelig forpligtelse på egen bekostning og med 
sin egen hær af alle kræfter skal bekrige alle, som på nogen som helst måde 
kunne ønske at modsætte sig den sammensværgelse, han har indgået med 
dem, hvoraf følger, at han, hvis en kristen hær kunne ønske at hævne uretten 
mod sin genløser og fjerne hedningenes smuds fra Guds tempel og Det hellige 
Land, er klart forpligtet til at stille sig mod de kristne.

Mon ikke du i din nidkærhed vil harmes over disse ting, eller skal Kristus 
ustraffet fordrives fra sit rige og sæde, og mon du, skønt kristen og from, vil 
være ligeglad og billige denne afgørelse fra en fyrste, som kun er kristen af 
navn, hvorved Guds tempel overlades til Muhammed? Gud forbyde, at du 
skulle blive meddelagtig og følgesvend for ham, som er skyldig i majestæts
fornærmelse. Hvis nogen, som har sørget for eller listigt bevirket, at en by 
eller provins overgives til fjenderne, er skyldig i denne forbrydelse, hvor meget 
mere er den så ikke skyldig i samme forbrydelse, som har indgået en nedrig 
sammensværgelse med fjenderne af den kristne tro imod Himlens konge og 
den evige kejser om, at hans trone skal flyttes over til modstanderen? Hvis 
en sådan skændselsgerning skal sones og ifølge de verdslige fyrsters love straf
fes med så hård og gruelig en straf, at hævnen rammer såvel den, der har 
begået forbrydelsen, som de dømtes afkom, og den, der er skyldig i samme 
forbrydelse, ikke alene berøves sin ære, men også sit liv, og evigt vanry følger 
børnene, så at de ikke når frem til nogen ære eller overhovedet nogen krigs
tjeneste 7), så at døden er dem en trøst, og livet forvandles til straf - hvilken 
straf og hvor stor en straf er han så værdig til, som ugudeligt har krænket vor 
herre Jesus Kristus, Guds søn, i så mange og så store ting, da det er langt 
alvorligere at krænke den evige majestæt end den verdslige? Derfor beder og 
påminder vi dig, højbåme søn, i Herren, idet vi besværger dig ved Kristi ud
gydte blod, om at du rejser dig for at hævne uretten mod Gud, vor frelser på 
en sådan måde, at kirken, din moder, når du modtager opfordring af os, skal 
finde dig rede til at håne denne forhånelse fra fjenderne af Kristi kors og til 
at fjerne så stor og vanærende en plet fra kristenhedens hæder.

Da vi fornylig på søndagen 8) efter apostlenes fest havde modtaget patriar
kens brev 2) om de fornævnte ting, modtog vi den følgende lørdag 9) et andet



Nr. i oo [13.-16. september] 1229 96

brev 2) fra ham, hvori vi har set, at der blandt andet står, at efter at nævnte 
Frederik var vendt tilbage fra byen Jerusalem, belejrede han sammen med 
dem, der var med ham, nævnte patriark og brødrene af tempelridderskabet 
5 dage i Akkon og angreb dem heftigt i den hensigt at plyndre deres huse for 
alt gods, men da Herren havde undertrykt hans lumpne forsøg, og han ikke 
kunne udføre, hvad han havde i sinde, lod han hemmeligt bliderne og de 
øvrige våben, der var efterladt dér til forsvar for Det hellige Land både af 
vor meget kære søn i Kristus Johannes, Jerusalems berømmelige konge, og af 
andre, nemlig pilgrimme, og i lang tid havde været opbevaret dér, bortføre 
til sit skib, og idet han tog en del af dem med sig og sendte resten til sultanen, 
troens fjende, flygtede han efter at have ødelagt galejerne, som skulle efter
lades til bevogtning af landet, i hemmelighed på apostlene Filips og Jakobs 
dag 10), drog ud af byen i morgengryet og forlod således landet, blottet for 
mænd og magt, våben og øvrige forsvarsmidler, og udsatte det for erobring 
af troens fjender.

Givet i Perugia den 18. juli i vort pavedømmes tredie år.........
Et ligelydende brev er skrevet til kong Valdemar af Danmark.

*) således gengives den latinske teksts alphabeto quadruplici. Det ejendommelige ud
tryk hentyder til Jeremias’ klager, der i fire sange benytter alfabetets bogstaver til num
merering af versene. Klagerne gælder Jerusalems ødelæggelse og fangenskabet i Babylon. 
-2) se om patriarkens forskellige breve Winkelmann, Friedrich II, II 130-1, 144-5 med 
noter. - 3) af 1229 18. februar, se anførte arbejde, 111 samt Auvray I nr. 321. - 4) 1. Pet. 
2, 14. - 5) jf. Luk. 2, 46. - 6) om lokaliteterne se Winkelmann, anf. arb., II 117. - 7) sa
cramenta, der ikke her kan betyde de kirkelige nådemidler. 5. brugtes også om edelige 
forpligtelser, særlig faneed og krigstjeneste. - 8) 1229 R juli. “ 9) 7- juli. - 10) i- maj.

100 1229. [13.—16. september]. [Citeaux].
Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Tvis at meddele 

abbeden af Esrum den straf, der er dekreteret over ham, fordi han alene har 
foretaget abbedskifte i et af sine datterklostre.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

Abbeden1) af Esrum i Danmark, som modtog sin søns2) embedsned
læggelse uden nærværelse af en abbed og på egen hånd satte en anden 

i hans sted, skal vige abbedstolen i 40 dage (og være) 6 dage i let skyld, 2 af 
dem på vand og brød. Men han skånes, fordi den afsatte havde et meget 
dårligt rygte. Abbeden 3) af Tvis skal meddele ham, at han skal gøre dette.
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1) muligvis R., se nr. 70 og 76, note 1. - 2) abbeden i et af Esrums datterklostre. - 
3) kan ikke identificeres.

1229. 1. oktober. 101
Biskop Bernhardus IV af Paderborn udsteder et diplom for hospitalet i 

stiftsbyen. Blandt de verdslige vidner Herman Dansker.

Efter original.

[1229-1241]. 102
Kong Valdemar II Sejr tillader efter anmodning fra prædikebrødrene, at 

der tilvejebringes et skelneligt sømærke i Falsterbo, og giver adgang til at 
hugge det dertil nødvendige ved.

Original i Lybæk.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der får 
dette brev at se, hilsen i nåde.

Når det, der bedes om, er fornuftigt, er det passende, at det følges af en 
bønhørelse i fromhed. Derfor gør vi vitterligt for jer alle, at vi efter anmod
ning fra brødrene af prædikeordenen 1) og af hengivenhed for alle købmænd 
bevilger, at der gøres et skelneligt mærke i Falsterbo, for at de søfarende kan 
undgå fare, idet vi også takker alle, der virksomt yder bistand til så fromt et 
værk. Men for at et værk af denne art efter at være fuldført med stor be
kostning og anstrengelse kan forblive ukrænkeligt, forbyder vi i strenghed 
alle under vort herredømme under vor nådes fortabelse, at nogen i dumdristig 
forvovenhed, åbenlyst eller skjult, vover at antaste eller ødelægge det, og vi 
har affattet dette brev herom, til stadfæstelse bestyrket med vort segl.

Men da vi ønsker at omfatte fornævnte værk med tilbørlig gunst, tilstår vi 
fri adgang til at hugge det dertil nødvendige ved i vort rige 2).

1) teksten fremhæver prædikebrødrenes indsats for rejsningen af sømærket i Falsterbo. 
Deres orden stiftedes 1216 22. december, og det følgende år udsendtes Dominicus sine 
brødre. Den første dansker indtrådte 1219 15. august. 1221 kom en ordensrepræsentant 
til Danmark, medbringende anbefalingsskrivelser (DRB. 115 nr. 194, 196). Dominikaner
ne kan næppe have afset tid og kræfter til at varetage andres interesser i et sømærke, før 
de havde overstået noget af det mægtige organisationsarbejde, der ventede ved opbyg
ningen af deres egen orden (jf. bl. a. nr. 90-93). I pinsen 1223 skaffede de sig fodfæste 
på dansk jord, idet de da fik overladt en plads i Lund. Men med overfaldet på Lyø

i. række VI — 7
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6/7. maj 1223 standsedes kong Valdemars regeringsvirksomhed indtil julen 1225. Hans 
diplom om sømærket må herefter falde i årene 1226-41. Det passer med de titler, tek
sten anfører. De bruges i perioden 1215-41, se DRB. 1.4 nr. 53, note 1. - Efter sin fri
givelse genoptog Valdemar kampen med sine fjender, og de bevægede år 1226-27 ude
lukker en bevilling som den foreliggende, der er til fordel for de tyske købmænd, særlig 
Lybækkeme. Men i sommeren 1228 viste kongen sig imødekommende over for købmæn
dene fra Bremen og Stade (nr. 80-81), og i sommeren 1229 forsonede han sig med sin 
hovedmodstander i Holsten (nr. 97). - I henhold til en politisk vurdering kan diplomet 
antages allertidligst at være fra 1228 eller 1229. Forudsætningen har her været, at de 
omtalte dominikanere var danske. Men en datering til 1229 eller senere må netop være 
den rigtige, hvis denne forudsætning ikke kan opretholdes. - Det er unægtelig påfaldende 
at se sortebrødre formidle rejsningen af et sømærke til fordel for bestemte handelsinter
esser. Tilladelsen opbevaredes i Lybæk og må være indgået hertil. De købmænd, der stod 
bag, har snarest været fra denne by samt andre med den forbundne stæder. Bevillingen 
af ved forudsatte formentlig også, at hugsten af brændet og vedligeholdelsen af fyret 
skulle foretages af modtageren, byen Lybæk samt øvrige medinteresserede. Det er da 
mest nærliggende, at de dominikanere, som virkede for de lybske købmænd m. f 1., ikke 
var danske ordensbrødre, men stammede fra den by, hvis interesser de først og fremmest 
varetog. - Dermed har vi fundet et andet støttepunkt for dateringen. Dominikanerklostret 
i Lybæk stiftedes 1229. Det er først fra dette år sandsynligt, at brødre fra Lybæk kan have 
henvendt sig til den danske konge for at udvirke en fordel for byens købmænd m. fl. Da
teringen bliver herefter [1229-41]. - Skriverhånden kendes ikke fra andre originaler med 
kong Valdemar som udsteder. Derimod skal den svare til skrif tf øringen i et lybsk bispe- 
diplom af 1225. I så fald foreligger der en modtagerudfærdigelse. - 2) de sidste linjer fra 
‘Men da vi’ slutter sig indholdsmæssigt til den dispositive hovedformel, men er placeret 
efter straffe- og beseglingsformleme. Det er et senere tillæg, gjort af samme skriver, men 
i sammentrængt skrift og noget mere uregelmæssigt i linjeføringen end teksten iøvrigt. 
Det rakte så langt ned på pergamentet, at der måtte snittes hul til seglremmen mellem 
de sidste linjer af teksten.

103 [1229—1252].
Ærkebiskop Uffe af Lund giver aflad på 40 dage til dem, der støtter Lunde 

domkirkes bygningsfond x).

Referater i senere lundensiske breve.

*) forgængeren Peder Saksesen døde 1228 10. juli (nr. 79, note 15), og Uffe valgtes 
samme år. Han kan muligvis være stadfæstet af paven allerede 1228. I så fald erhver
vede han samtidig ret til at udstede afladsbreve, da stadfæstelsen gav ham jus in re, så 
han kunne udøve den del af bispemagten, der betegnedes jurisdiktion in foro interno. Men 
indvielsen fandt sted 1229, °S først efter den følgende pallieoverrækkelse kunne Uffe 
fremtræde som ‘ærkebiskop’ (se DRB. 114 nr. 46, note 1). Da dette synes at være en for
udsætning i henhold til de refererende diplomer, kan udstedelsen næppe have fundet sted 
før 1229. Den yderste tidsgrænse sættes af Uffes død 1252 15. eller 16. december. Date
ring: [1229-1252].
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1230. 21. januar. Perugia. 104
Pave Gregor IX stadfæster den ved mægling fra ærkebiskop Uffe af Lund 

tilvejebragte overenskomst mellem biskoppen af Linkbping og indbyggerne 
på Gotland, hvorved den hidtidige tredeling af tienden blev opretholdt.

Afskrift i de pavelige registre.

r | 1 il gejstlighed og menighed på Gotland.
± Da det efter gammel sædvane er fastsat på Gotland, at tienden, når den 
er ydet i sin helhed, deles i tre dele, af hvilke den ene tillagdes bygningsfonden, 
den anden de gejstliges brug, den tredie uddelingen til de fattige, og vor ær
værdige broder biskop Bengt af Linkbping, stedets stiftsbiskop, over for jer 
har rejst klage herom, kom følgende overenskomst omsider i stand om disse 
ting ved vor ærværdige broder ærkebiskop Uffe af Lunds mægling mellem 
jer på den ene side og denne biskop på den anden, at fordelingen af samme 
tiender skulle forblive uændret, og den har I bedt om at få bestyrket med 
apostolisk stadfæstelse, således som det tydeligt indeholdes i samme ærke
biskops brev 1). Vi bøjer os altså for jeres bønner og stadfæster med aposto
lisk myndighed og bestyrker med dette brevs værn denne overenskomst, så
ledes som den i fremsynethed og oprigtighed er sluttet og frivilligt antaget af 
begge parter og desuden hidtil uforstyrret overholdt. Det skal altså over
hovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette vort stadfæstelses- 
brev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen for
drister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den almæg
tige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 21. januar i vort pavedømmes tredie år.

x) tabt.

1230. 23. januar. Perugia. 105
Pave Gregor IX bekræfter ærkebiskop Anders Sunesen af Lunds stad

fæstelse af gamle vedtægter på Gotland, hvorefter sogneboerne skal yde tiende 
til præsterne i hø og korn og bygge og vedligeholde præstegårdene, og hvor
efter ingen på sit dødsleje må overlade kirkerne mere end 1/10 af sin hoved
lods jordegods foruden den rørlige ejendom, han selv har erhvervet.

Afskrift i de pavelige registre.
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r I 1 il hele gejstligheden på Gotland.
JL Vi har af indholdet af et brev 1) fra vor ærværdige broder biskop Vil
helm af Modena, dengang det apostoliske sædes legat, forstået, at det ifølge 
ordlyden af et brev 1) fra vor ærværdige broder Anders, ærkebiskop af Lund, 
Sveriges primas, dengang det apostoliske sædes legat, var kommet til hans 
kundskab, at præsterne ved Gotlands kirker på grund af landets goldhed og 
lidenhed ifølge gammel vedtægt har oppebåret tiende såvel af hø som af korn, 
og at sogneboerne ved de enkelte kirker ifølge samme vedtægt skal opføre de 
fornødne huse på kirkernes tofter til de enkelte præster og udbedre dem, der 
er opført, når de forfalder, og at det ligeledes har været bestemt, at det ikke 
var tilladt nogen som helst på grund af landets lidenhed på sit yderste at 
efterlade mere end tiendedelen af sin hovedlods jordegods til kirkerne, og at 
det senere for at bøde på indskrænketheden i en sådan gave desuden blev 
bestemt, at enhver, der lå på sit yderste, måtte efterlade kirkerne eller over
drage de fattige alt det rørlige gods, der var erhvervet ved hans eget arbejde. 
Den samme ærkebiskop forbød strengt, at nogen fordristede sig til i frækhed 
at tilbagekalde dette, som på sømmelig og gavnlig måde var fastlagt af de 
gamle om disse ting og efter lang tids forløb havde opnået lovbestemmelsens 
kraft. Vi bøjer os derfor for jeres bønner og stadfæster med apostolisk myndig
hed og bestyrker med dette brevs værn, hvad der fremsynet er foretaget og 
fastlagt af samme ærkebiskop om disse ting og efter fremsynet overvejelse 
billiget af fornævnte biskop, dengang det apostoliske sædes legat, således som 
det siges at indeholdes fuldt ud i deres autentiske breve 1). Det skal altså 
overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette vort stad
fæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen 
fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den al
mægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 23. januar i vort pavedømmes tredie år.

x) tabt.

106 1230. 27. januar. Vordingborg.
Kong Valdemar II Sejr tillader brødrene fra Clairvaux toldfrit at købe 

huder og voks til brug for deres hus og bevilger dem fri overfart med færgerne, 
så ofte de har brug for transport (dobbelt udfærdigelse, se nr. 107).

Original i Rigsarkivet.
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Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen i nåde.

Det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi har ment at 
burde tilstå vore elskede brødre i Kristus fra Clairvaux denne nåde, at det 
skal være dem tilladt frit og uden nogen told at købe huder og voks i vort 
rige, så meget som det findes tjenligt til brug for deres hus. Vi har ligeledes 
tilstået disse samme denne frihed, at det ikke skal være tilladt nogen af vore 
officialer at kræve eller modtage færgepenge af dem; men de skal overføres 
frit med deres ejendele og uden noget som helst krav, så ofte de inden for vort 
riges grænser har behov for skibe til overfart. For at altså denne velgerning 
og frihed, der er overdraget omtalte brødre med fromheden for øje, kan for
blive gyldig og urokkelig, har vi overdraget dem dette brev, bestyrket ved 
vort skrevne vidnesbyrd og vort segls værn.

Givet i Vordingborg år 1230 for Herrens menneskevorden den 27. ja
nuar x).

x) dateringen kunne ligesom i den sideløbende udfærdigelse (nr. 107) læses som 1236 
1. februar, men visse skriftmæssige grunde taler dog for den her givne. - Teksten er bort
set fra en ubetydelig variant samt ortografiske afvigelser nøjagtig som i nr. 107, og bre
vene er da muligvis skrevet efter fælles dictat. Det er det eneste tilfælde fra kongens kan
celli før 1305, hvor man, støttet på bevarede originaler, kan opstille en forsigtig formod
ning om, at to skrivere har arbejdet samtidigt efter en dictators anvisninger. - Det fore
liggende nr. 106 viser en stiv, pyntelig og lodretstående skrift og har mindre brug af 
forkortelser. Nr. 107 forkorter mere og har et løbende skriftpræg med let hældning mod 
venstre. - Begge breve udviser en ældre gotisk kursiv, iøvrigt i skriftens udvikling sva
rende til franske diplomer fra samme tid. Skriverne kendes ikke fra andre original
diplomer med Valdemar Sejr som udsteder, men ligner dog disse i et og andet træk. - 
Seglet i nr. 107 kendes for hovedseglets vedkommende 1205-41. Kontraseglet findes 1215 
(eventuelt dog før) til 1241. Nr. 106 har derimod et nyt segl, der ikke genfindes ellers 
for nogen af dets to sider. Dette segl og dermed hele det foreliggende brev er derfor tid
ligere henført til Valdemar den Unge, konge 1215-31. - Denne opfattelse er dog sikkert 
urigtig. Kontraseglet på det nye segl ved nr. 106 har af omskriften bevaret DEMARI'.RE, 
nok til at vise, at der ikke har været nogen præcisering i form af bogstaver eller tal af, 
hvilken af kongerne det har tilhørt. Det samme gælder udstederens navn i de to origina
ler. Betegnelsen er ens i begge breve: ‘Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders 
konge’ skrevet på latin. Den, der således betegnede sig som den danske kong Valdemar, 
både i tekst og segl, må have været den bekendte konge af dette navn. - Hvis det fore
liggende nr. 106 virkelig skulle have hidrørt fra medregenten Valdemar den Unge, på 
det tidspunkt 20-21 år, kunne der ske forveksling med hans fader, den kendte regent, nu 
lige ved 60 år gammel. En identitet i kongernes selvbetegnelser, når de fremtrådte officielt 
på segl og i diplomer, er kun højst teoretisk tænkelig, hvis der var tale om en jævnbyrdig 
samregering, hvor det var ligegyldigt, hvis navn der var anført, blot det var en ‘Valde
mar’. Men det strider mod den magtfordeling, som rent faktisk kan konstateres mellem 
fader og søn. I et brev fra Valdemar den Unge henviser han til, at den retsstiftende
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handling, han dokumenterer, er foretaget for hans fader (DRB. L5 nr. 164). Sønnens 
underordningsforhold ses også af det eneste sikre brevpar, der foreligger fra de to konger. 
1231 16. april udsteder Valdemar Sejr et privilegium uden at nævne eller tage hensyn til 
sønnen, mens denne i et tilsvarende privilegium fra samme dag to gange henviser til 
faderens dispositioner. Som en nødvendig tydeliggørelse betegner faderen sig i sit brev 
som ‘Valdemar den Anden’, mens sønnen markerer sin udstedelse som ‘Valdemar den 
Tredje’ (nr. 120-21). - Der kan ikke være tale om, at den myndige Valdemar Sejr har 
villet forveksles med sønnen i sine regeringshandlinger, ligesom de ombudsmænd og fog
der, der skulle føre kongebrevenes forskrifter ud i praksis, måtte vide, om de var grundet 
på faderens autoritet eller ej. - Det er ikke blot Valdemar den Unge, der trods sin konge
titel indtager en underordnet stilling i forhold til sin fader. Det samme gælder Erik, der 
var faderens medregent med kongetitel 1232-41 (desuden også Abel, hertug af Jylland 
fra 1232). Brevene, der taler tidens officielle sprog mere end andre kilder, viser dette 
ganske tydeligt. - Det markeres ikke i nærværende brev, at det kun er udgået fra med
regenten, som det ellers sker i andre tekster, hvor han kalder sig ‘den Unge’ (115 nr. 164) 
eller ‘den Tredje’ (ib. nr. 67, hvor III i referatet sikkert er overført fra den oprindelige 
tekst, selv om det mangler i underskriften; 1:6 nr. 121). Konklusionen bliver, at begge de 
foreliggende breve ligesom alle andre tekster fra tiden 1215-31, der er udstedt af den 
danske kong Valdemar uden nærmere angivelse, må hidrøre fra Valdemar Sejr. - Når 
der ganske sikkert foreligger en dobbelt udfærdigelse fra Valdemar Sejrs side, er det 
ensbetydende med, at han har brugt to segl ved siden af hinanden. Det var før hans tid 
og samtidig med ham også tilfældet i det tyske rigskancelli og kendes fra Danmark noget 
senere, f. eks. i to enslydende kongebreve fra 1307 21. september, DRB. 11:6 nr. 89. Hvis 
man vil se bort herfra for Valdemar Sejr 1230, må hans diplomer være beseglet til for
skellig tid. Med henblik på de fjerntboende modtagere er denne mulighed dog ikke særlig 
aktuel. - De to enslydende, samtidige privilegier for Clairvaux, som er beseglet med hvert 
sit segl og skrevet af hver sin skriver, er snarest udgået fra to af kancelliets klerke, der selv 
eller gennem foresatte havde rådighed over hver sit segl.

107 1230. 27. januar. Vordingborg.
Kong Valdemar II Sejr tillader brødrene fra Clairvaux toldfrit at købe 

huder og voks til brug for deres hus og bevilger dem fri overfart med færgerne, 
så ofte de har brug for transport (dobbelt udfærdigelse, se nr. 106).

Original i Troyes.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen i nåde.

Det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi har ment at 
burde tilstå vore elskede brødre i Kristus fra Clairvaux denne nåde, at det 
skal være dem tilladt frit og uden nogen told at købe huder og voks i vort 
rige, så meget som det findes tjenligt til brug for deres hus. Vi har ligeledes 
tilstået disse samme denne frihed, at det ikke skal være tilladt nogen af vore
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officialer at kræve eller modtage færgepenge af dem; men de skal overføres 
frit med deres ejendele og uden noget som helst krav, så ofte de inden for vort 
riges grænser har behov for skibe til overfart. For at altså denne velgerning 
og frihed, der er overdraget omtalte brødre med fromheden for øje, kan for
blive gyldig og urokkelig, har vi overdraget dem dette brev, bestyrket ved 
vort skrevne vidnesbyrd og vort segls værn.

Givet i Vordingborg år 1230 for Herrens menneskevorden den 27. ja
nuar x).

*) om datering, dictat, skrift og segl se nr. 106, note 1.

1230 1. februar, åbent brev fra abbed Anders i Tvis, at klostret ingen andel 
har i unævnt jord vest for vadestedet mellem Torup og Kratgård (Helium h., 
Ålborg a.) må have galt udstedelsesår. De indledende formler er forretnings
mæssigt korte og viser hen til en sen tid, ligeledes det to gange brugte ‘åbne brev’. 
Rep. Danicum 1:1 nr. 117 har snarest ret i, at udstedelsesåret kan være 1530, selv 
om der ikke er sikkerhed for, at dette er mere end et gætteri.

1230. Februar. 108
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom, der bevidner tredie- 

mands gave til l’Hotel-Dieu i Orléans, og besegier med sit segl.

Original i Orléans.

1230. [Før 14. april]. Slesvig. 109
Kong Valdemar II Sejr slutter overenskomst med grev Gunzelin af Schwe- 

rin og hans venner om betaling af 7.000 mark sølv for frigivelsen af prinserne 
hertug Erik, Abel og Kristoffer, og de gidsler, der har forpligtet sig på kon
gens vegne. Hans sønnesøn, grev Niels af Hallands søn, skal desuden give 
afkald på sine retskrav på Schwerin.

Original i Schwerin.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle troende 
kristne hilsen til evig tid.

Det skal være vitterligt for alle, at dette er ordlyden af den overenskomst, 
der er sluttet mellem os på den ene side og grev Gunzelin af Schwerin x) 
og hans venner på den anden, tilvejebragt af hr. hertug Albrekt af Saksen
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og grev Hermann af Orlamynde2). (1). Vi skal give grev Gunzelin 7.000 
mark sølv for frigivelsen af alle vore sønner og de gidsler, der har forpligtet 
sig for os, således at marken skal være lødig udover eet lod, efter lybsk vægt, 
dog med forbehold af den aftale, der er indgået for dem, som allerede har 
stillet kautionister eller gidsler for deres frigivelse. (2). Men af den nævnte 
pengesum skal der betales 4.000 mark sølv i Travemunde på den første søn
dag efter påske3), og dersteds og på samme tidspunkt skal vore to sønner 
hertug Erik og Abel frigives, at overgive til hr. grev Adolf og hr. Jakob af 
Møn4) og det på den måde, at vore nysnævnte sønner, sendemændene og 
pengene skal være under hr. hertugen af Saksens, grev Adolfs og hr. borg
greve Burchard af Magdeburgs og deres mænds sikre og pålidelige lejde, ind
til pengene overgives til grev Gunzelin eller hans sendemænd, og vore sønner 
og sendemænd føres tilbage til Danmark. (3). Men femten dage efter første 
pinse5) skal der betales 1.000 mark. Hvis de ikke bliver betalt til samme 
termin skal kautionisterne for samme nævnte sum, nemlig disse: grev Her
mann af Orlamynde, grev Ernst af Gleichen, hr. Jakob af Møn, Peder Stran- 
gesen, Troels, drost, Jens Friser, Tyge Abildgård, Vagn Gunnesen, Mogens 
Ugodsen og Niels Nøddekrog 6), gå i indlager, nogle i Erfurt, andre i Schwe- 
rin, indtil nævnte sum betales. Og samme sum skal være under det før omtalte 
lejde. (4). Men på Skt. Jakobs dag 7) skal de resterende 2.000 mark betales, 
og vor søn Kristoffer skal gives tilbage og alle gidsler, der har forpligtet sig 
for os, under samme før omtalte lejde. Og hvis den forud nævnte sum ikke 
bliver betalt til fornævnte termin, skal som ovenfor anført løftesmændene for 
samme sum gå i indlager. (5). Grev Niels af Hallands søn skal også i nær
værelse af hr. hertugen af Saksen give afkald på ethvert retskrav8), han 
måtte have i Schwerin, og vi har lovet uden svig, at vi ikke vil hjælpe samme 
mod grev Gunzelin af Schwerin, eftersom vi ubrødeligt vil og bør overholde 
freden og overenskomsten med ham og hans venner. (6). Og for at denne 
overenskomst kan forblive gyldig og urokkelig, har kong Valdemar den Unge 
og vore andre sønner 9), ærkebiskop Gerhardus af Bremen, hr. hertug Otto af 
Brunsvig, hr. markgrev Johann af Brandenburg, grev Hermann af Orla
mynde og hans broder, grev Ernst af Gleichen, hr. Niels, biskop af Slesvig og 
kansler, hr. Jakob af Møn, Peder Strangesen, Anders, hans søstersøn, Tupe, 
kammermester, Gunde Vink 10), Vagn Gunnesen, Kari, Ubbe Friser, Helge, 
marsk, Skorre, marsk, Jens, marsk, Jens Friser og adskillige andre fremsynede 
og agtværdige mænd aflagt løfte sammen med os. Til yderligere befæstelse
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af denne overenskomst og fred har vi altså ladet dette brev bestyrke ved at 
vedhænge vort segl og de nærværendes segl.

Forhandlet i Slesvig i det Herrens år 1230, i den tredie indiktion 11).

1) faderen, grev Henrik I, var død 1228. - 2) se nr. 42, note 19. Hermann og hans 
broder Albert (der nu var ‘herre til Ais’, se nr. 98) nævnes også blandt garanterne i § 6. 
- 3) betegnes i den latinske tekst med messens indledningsord Quasi modo geniti. Det var 
i 1230 den 14. april, til hvilken dato der formentlig henvises, se for denne og de følgende 
tidsangivelser note 11. - 4) se nr. 17, note 6, 12. - 5) i 1230 den 9. juni. - 6) jf. DGP., II 
Tilnavne, 774. - 7) 25. juli. - 8) se DRB. 1:5 nr. 193. Det skulle ske i nærværelse af her
tug Albrekt af Saksen, da han var lensherre for greven af Schwerin. Afkaldet blev også 
givet på denne måde, se DRB. 11:3 nr. 75. - 9) et mindre præcist udtryk for hertug Knud 
(jf. DRB. L5 nr. 164), hvis ikke der er tænkt på en tilslutning fra hertug Erik og Abel 
efter 14. april, jf. § 2. - 10) originalen har tydeligt Winc (ikke Wint) og således også 
originaldiplomet fra [Før 1268 18. november], Atlas nr. 1013 domini Gunni dicti Winc 
(skønt læst Wint i Dipi. Danicum 11:2 nr. 122, jf. DRB. ‘Wint’). - 11) teksten er i de 
indledende ord ‘dette er - på den anden’, delvis også andetsteds, påvirket af diplomfor
lægget, DRB. 115 nr. 217, der kun kan have været tilgængelig for Schwerineme. På den 
anden side viser nogle af navnene på kautionister og garanter dansk sprogform. Det kan 
da tænkes, at teksten er formuleret af Schwerineme og så bragt til Danmark. Her kan 
ændringer være foretaget, teksten støbt om til et kongediplom og kautionister og garanter 
føjet til. En af kongens skrivere, i så fald muligvis en tysker, kan have renskrevet origi
nalen. Det er dog rimeligt, at der ved en sådan tænkt fremgangsmåde kan være søgt kon
takt med modparten inden renskrivningen. Da skriftpræget synes fremmed for danske 
originaldiplomer fra denne tid, burde det måske snarest forklares ved, at det er en schwe- 
rinsk skriver, der har ført pennen til slut. - Andre tilblivelsesmuligheder kan på ingen 
måde udelukkes, men for spørgsmålet om dateringen er det væsentligst, om datumsform- 
len kan antages udformet fra schwerinsk side, enten ved et muligt udkast eller ved en 
mulig renskrivning. Er datumsformlen affattet fra tysk side, må man forudsætte, at in- 
diktionstallet har skiftet 24. september fra 3 til 4. Det er reglen i denne del af Nord
tyskland i disse år ligesom normalt i det tyske rigskancelli (vistnok anderledes for Dan
mark, se DRB. L4 nr. 160, note 10). Hvis indiktionen 3 hidrører fra Schwerineme, kan 
dokumentet, der er dateret 1230, næppe være affattet i den sidste del af året, men må 
tilhøre en af de første ni måneder. Den tredje og sidste betaling skal finde sted 25. juli. 
Skulle diplomet eventuelt være fra august-september 1230, kan der i og for sig godt være 
tænkt på 25. juli 1231. Det er dog nok så nærliggende, at diplomet hidrører fra et tid
ligere tidspunkt i 1230 og sigter mod denne dato samme år. Antages dette, må udstedel
sen rykkes yderligere tilbage i 1230, da to betalinger skal gå forud, indledt 14. april. 
Meget taler således for, at dateringen kan fastsættes til 1230 [før 14. april]. - Det første 
segl kan formodes at have været kong Valdemars, da det i beseglingsformlen hedder, at 
hans segl er vedhængt. De øvrige sigiller er bevaret og hidrører fra nordtyske garanter for 
kongen samt danske stormænd. Selv om formlen kun omtaler segl fra denne side, er 
overenskomsten tosidig, hvorfor man kunne vente Schwerinemes forpligtelser ratificeret 
ved besegling fra dem. På denne baggrund kan man måske ikke helt se bort fra, at 
diplomet kan have været dobbeltudfærdiget, og at et modeksemplar kan være overgivet 
til Danskerne, forsynet med schwerinske segl, jf. DRB. 1:5 nr. 217, note 21. Beseglings-
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formlen har i så fald måttet ændres i det tænkte modeksemplar. Det bør dog betones, at 
teksten intet indeholder om en sådan dobbeltudfærdigelse.

110 [1230. Juni-september]. [Slesvig].
Kardinaldiakonen Otto udsteder som pavelig legat en forordning, hvor

efter præster og gejstlige i Danmark inden 1 måned skal sende deres friller 
og samleversker bort, og biskopperne ikke for fremtiden må overdrage en 
kirke eller et præbende til nogen uden skriftligt løfte om cølibat.

Afskrift i Rigsarkivet.

Tekst 1345:

Endvidere erindrer vi *) om den forordning, som blev udstedt af hr. kar
dinal Otto, fordum det apostoliske sædes legat til Danmarks riges egne, 

og som vi stadfæster på nærværende kirkemødes myndighed og bestemmer 
skal overholdes ubrødeligt. I denne hedder det: ‘Vi Otto 2), det apostoliske 
sædes legat for Danmarks riges egne, bestemmer og påbyder i ønsket om at 
drage omsorg for de gejstliges og præsternes frelse og for kirkens anstand som 
Kristi brud, at friller og samleversker hos gejstlige og præster i kirkeprovinsen 
Danmark skal være bundet af bandlysningsdom ved selve handlingen3), 
medmindre de inden en måned fra det tidspunkt, hvor de bliver påmindet 
eller får kendskab til nærværende forordning, opgiver samværet med dem, 
således at de ikke bor åbenbart sammen med de gejstlige og præsterne i disses 
egne huse og4) i hvilke som helst andre huse, og heller ikke besøger dem 
åbenbart. Men præster og gejstlige5), som holder samleversker offentligt, 
skal vide, at de, medmindre de inden en måned, som det ovenfor er sagt, 
skiller sig af med dem på en sådan måde, at der ikke for fremtiden kan næres 
nogen lav mistanke om, at de bor sammen med dem, fra da af er berøvet 
embede og beneficium - og hvis de endvidere senere på forbryderisk vis gør 
sig delagtige i forbrydelsen med disse forbrydere, ifalder de efter selve ret
ten 6) samme bandlysningsdom som dem. Og for at spærre for udbredelsen 
af denne fordærvelige syge bestemmer vi, at ærkebiskoppen og biskopperne 
for fremtiden ikke må overdrage en kirke eller et præbende til nogen, med
mindre denne ved skriftligt vidnesbyrd afgiver løfte for det pågældende ka
pitel og7) andre troværdige personer om, at han ikke vil have nogen frille 
eller samleverske i sit hus eller på nogen som helst måde bo åbenbart sammen 
med nogen, og han skal, hvis han handler herimod, efter sit eget tidligere
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afgivne tilsagn være berøvet samme beneficium. Men de prælater, som for- 
drister sig til at tåle sådanne i deres nedrigheder, endog i kraft af betaling 
eller anden timelig fordel, eller til at befordre dem - hvad Gud forbyde - til 
de hellige grader, skal suspenderes fra enhver embedshandling særlig med 
hensyn til overdragelser af grader, så længe som den overordnede finder det 
rigtigt, da værdigheds porte ikke bør åbnes for slette og uværdige personer’ 
.........med opretholdelse af andre forordninger fra de ærværdige fædre, her
rerne Gregorius, Otto og Guido, kardinaler og det apostoliske sædes legater i 
Danmarks riges egne.

Referat 1314:

Vi 8) føjer ikke nye forordninger til, men de forordninger, der blev givet 
af de ærværdige fædre hr. Otto og hr. Gregorius, kardinaler i den hellige 
romerske kirke, fordum legater i Danmarks rige, godkender vi med den skyl

dige ærbødighed....... og med enstemmigt samtykke af de på samme kon
cilium forsamlede prælater anerkender, bekræfter og fornyer vi på vor ærke- 
biskoppelige myndighed, og påbyder vi med bestemthed, at vore elskede 
brødre medbiskoppeme selv i troskab skal følge de fornævnte herrer kardinalers 
....... forordninger, der er fastsat på kanonisk vis og til fælles nytte og frelse 
i klog og velaf ve jet forudseenhed og efter en grundig og indgående under
søgelse, og at de på deres førstkommende synoder skal lade dem offentligt 
kundgøre og med omhu og omsorg ubrødeligt overholde af deres undergivne.

*) ærkebiskop Peder, der på provinskonciliet i Helsingborg 1345 9. maj udstedte sta
tutter for den danske kirke (DRB. III :2 nr. 153), hvori han gengav kardinal Ottos for
ordning. 1345-statutteme er overleveret i en originaludfærdigelse samt i kopier i fire 
håndskrifter. - 2) Otto var 1229 12. april i Paris ‘da på vej til Danmark’ (nr. 96). Han 
havde dog Tyskland som sit hovedmål og agtede sig også derhen ved denne tid, men 
nåede kun til Rhinen, siden til Flandern, og i disse egne opholdt han sig længe. 10.-13. 
maj 1230 udstedte han diplomer i Toumay, 23. maj i Brygge. Efter dette tidspunkt for
svinder sporene af ham i Flandern. Han dukker atter op i Bremen, hvor han daterer 
dokumenter fra 15. september. - Kardinalen har været i Danmark i hvert fald i tiden 
8. juni-23. juli, og dette hans ophold kan kun henføres til 1230 (se nr. 112, note 3, jf. 
111). Det passer med de danske årbøgers efterretninger, hvorefter han netop 1230 var i 
landet. En oplysning hos Peder Olsen fører videre: ‘1230. Kardinal Otto var i Danmark 
som legat og afholdt koncilium i Slesvig’. Ottos titler er rigtigt angivet, ligeledes tids
fæsteisen af hans ophold i Danmark. Den foreliggende forordning var endvidere af en 
karakter, som man kunne vente udstedt på et provinskoncilium (jf. DRB. 1:5 nr. 209). 
Således tør man se bort fra muligheden for en forveksling med kardinal Gregorius de 
Crescentios koncilium i Slesvig 1222 og stole på Peder Olsen, der her som så mange an
dre steder må antages at gengive tabt årbogsstof. - Endnu 23. maj var den pavelige legat 
i Brygge, og det kan anses for sikkert, at han på et eller andet tidspunkt derefter har taget
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søvejen til Danmark. Selv om han skulle være afsejlet straks efter 23. maj, kan det ikke 
antages, at han med en sø- og landrejse foran sig skulle have berammet konciliet i Slesvig 
så hurtigt, at han kunne publicere sin forordning dér inden månedens udgang. Den 8. juni 
var han desuden i Ribe (nr. 111). Dateringen må herefter ansættes til [1230 juni-septem
ber] , mens udstedelsesstedet bliver Slesvig. - Da Ottos titler i det direkte citat fra 1345- 
konciliet ikke helt svarer til dem, han betjener sig af i sit originale brev (nr. 112), må den 
overleverede tekst være ændret i begyndelsen, ligesom en eventuel datering er udeladt. - 
3) jf. DRB. L5 nr. 37, note 5. - 4) to af håndskrifterne til 1345 (se note 1) har ‘eller’. - 
5) de samme håndskrifter som i note 4 tilføjer: ‘inden for de hellige grader’. - 6) c. 29 
De sententia excommunicationis V 39. - 7) tre håndskrifter (se note 1) har: ‘eller’. - 
8) ærkebiskop Esger. Referatet er hentet fra hans brev fra provinskonciliet i Kalundborg 
1314 12. september, DRB. IL7 nr. 201.

111 [1230]. 8. juni. Ribe.
Kardinaldiakonen Otto udsteder som pavelig legat et afladsbrev for en 

kirke i Brunsvig, gældende for 20 dages kirkebod. Givet i Ribe den 8. juni x).

Afskrift i Brunsvig.

*) om dateringen til 1230 se nr. 110, note 2.

112 [1230]. 23. juli. Lund.
Kardinaldiakonen Otto eftergiver som pavelig legat alle, som bistår ved 

reparationen af spedalskhusets Skt. Hans kirke i Lund og understøtter de 
spedalske, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Afladsbrevet har kun gyldig
hed for kardinalens legationstid.

Original i Stockholm.

Otto, af Guds miskundhed kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere, det 
apostoliske sædes legat, til alle troende kristne, som får dette brev at se, 

hilsen i Herren.
Eftersom vi alle, som apostlen siger 1), skal stå for Kristi domstol for at få 

igen, alt eftersom vi har handlet her i livet, enten godt eller ondt, bør vi fore
komme dagen for den sidste høst med barmhjertighedens gerninger og med 
evigheden for øje her på jorden så, hvad vi med Herren som giver atter skal 
høste med mangefold frugt i himlene. Thi det er vort faste håb og sikre tro, 
at den, der sår lidet, også skal høste lidet, men den, der sår i velsignelser, også 
af velsignelser vil høste et evigt liv. Da altså Skt. Hans kirke ved de fattige 
spedalskes hus i Lund skal fornyes og repareres, og fremdeles disse samme
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fattige trykkes af så stor en fattigdommens byrde, at de knap kan underholde 
sig selv, hvis de da ikke hjælpes og støttes af troende kristne, beder og op
fordrer vi jer alle indtrængende i Herren, og pålægger vi jer til forladelse for 
jeres synder af det gods, der er overdraget jer af Gud, at give fromme almisser 
og bringe en kærkommen og kærlig understøttelse til reparation af kirken og 
til hjælp for dem, så at samme kirke kan blive heldigt repareret, og der kan 
rådes bod på, hvad de mangler, og I ved disse og andre gode gerninger, som 
I gør ved Herrens indskydelse, kan nå til de evige glæder. Med vor embeds
myndighed som legat eftergiver vi derfor barmhjertigt og i tillid til den al
mægtige Guds barmhjertighed og de hellige apostle Peders og Paulus’ for
tjenester og formidling alle, som i egen person begiver sig til denne kirke og 
rækker en kærlig hånd til reparation af den og til hjælp for nævnte brødre, 
40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Nærværende brev skal have gyldighed i hele vor legationstid 2).
Givet i Lund den 23. august 3).

1) Rom. 14, 10, jf. 2. Kor. 5, 10. - 2) sætningen ‘Nærværende - legationstid’ er tilføjet 
af samme hånd som teksten iøvrigt, men lidt mere sammentrængt, og på rasur. En pave
lig legat kunne udstede afladsbreve af stedsevarende gyldighed, så de ligesom hans for
ordninger (som nr. 110) stod ved magt også efter legationens ophør. Denne tilføjelse har 
haft den modsatte virkning, idet den sammenkædede legationstid og gyldighedstid for 
afladsbrevet. Det er trådt ud af kraft mindre end et år efter udstedelsen, jf. note 3. - 
3) Ottos legation begyndte tidligt i 1229, men han kan ikke have været i Danmark 23 juli 
dette år, da han i foråret og sommeren opholdt sig i Valenciennes og Strassburg. Hans 
afladsbrev kan heller ikke være fra 1231, da Gregor IX 5. juli dette år betegner ham som 
forhenværende legat. Kun 1230 står således tilbage. Et ophold i Lund den 23. juli passer 
med hans rejserute, der må have ført ham til Danmark mellem juni og september, se nr. 
110, note 2 og 111. Datering: [1230] 23. juli.

1230. 1. august. Vordingborg. 113
Kong Valdemar II Sejr giver Saltholm til biskop Niels Stigsen af Roskilde 

og hans efterfølgere.

Afskrift i Rigsarkivet.

X T aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
V dette brev, hilsen til evig tid.

Erindringen om det skete forsvinder hurtigt ved tidens gang, medmindre 
den bestyrkes ved hjælp af den levende eller døde røst. Vi har ment at burde 
kundgøre for såvel nulevende som tilkommende, at vi har givet hr. Niels, 
biskop af Roskilde, og hans efterfølgere en 0, som kaldes Saltholm, at besidde
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til evig tid. Vi foreviger og bestyrker ved vort segl, at dette er sket, for at det 
ikke skal blive glemt i eftertiden.

Givet i Vordingborg i det Herrens år 1230 den 1. august.

1230 25. november, brev fra Niels Ubbesen, høvidsmand i Reval, Reg. Danica 
nr. *766, jf. DRB. II14 s. 262, er trykt som II :i 2 nr. 210 mellem de andre Mi- 
chaelis-f orf alskninger.

114 1230. 28. december.
Balduinus, nuntius for kardinaldiakonen Otto slutter overenskomst med en 

del Kurlændinge, som vil antage kristendommen, og bestemmer bl. a., at de 
mod at betale de samme afgifter til deres biskop som de indfødte fra Gotland 
hverken skal være undergivet Danmark eller Sverige.

Afskrift i de pavelige registre.

Broder Balduinus, munk i Aulne, pønitentiar og nuntius hos hr. kardinal 
Otto, det apostoliske sædes legat, til alle troende kristne hilsen til evig tid.

Men de1) skal til evig tid i alle henseender være forpligtet til årligt at 
betale deres biskop og deres prælater de afgifter - som de indfødte fra Got
land 2) er forpligtet til at betale - således at de x) hverken underlægges Dan
marks rige eller Sveriges. Thi vi har bevilget dem evig frihed, så længe de 
ikke falder fra troen, idet dog den aftale, der er indgået og nedskrevet i dette 
brev, skal have evig fasthed.

Forhandlet 3) i det Herrens år 1230 på de uskyldiges dag.

i) forhandlingspartnerne, hedningene fra Kurland. - 2) formentlig en koloni fra Got
land. - 3) jf. DRB. 1:4 nr. 24, note 5.

115 1230.
Biskop Iso af Verden indvier et alter i Skt. Mikkels kloster i Lyneborg med 

datering efter Frederik II som kejser og Otto som fyrste af Lyneborg, søster
søn af Valdemar, de Danskes konge x).

Efter MGH. Scriptores.

*) om notitsens karakter af akt jf. nr. 64, note 1.
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[1230—1238].

Nr. 117

116
Pave (Gregor IX) skriver til dronning Ingeborg i en sag om en bulle, der 

er indbragt for domstolen for protester mod breve ved kurien 2).

Afskrift i en pavelig formularbog.

*) se herom nr. 62, note 9. - 2) kun adressen til Ingeborg er overleveret i en formular
bog for domstolen, der dateres til 1230-40. Men da Ingeborg er død senest 29. eller 30. 
juli 1237 eller 1238, og hendes død var bekendt for generalkapitlet i Giteaux 12.-16. sep
tember 1238, kan ovennævnte bulle ikke være udstedt senere end 1238.

[1230-1246]. 117
Biskop Gunner af Ribe bevidner, at JensToliesen har skødet sine besid

delser i Sølsted mark til Løgum kloster.

Afskrift i Løgumbogen.

Gunner, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der får dette brev at se, 
hilsen i Herren.

Vi ønsker, at det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at Jens 
Tollesen for os mod en fastsat pris har skødet munkene i Løgum alt, hvad han 
havde i Sølsted mark, såvel i forte som i andre jorder, med undtagelse af 
stuf. For at der altså ikke i fremtiden skal opstå nogen trætte for fornævnte 
munke, stadfæster vi dette skriftblad ved at vedhænge vort segl 1).

1) forgængeren Tue døde 1230 26. februar og begravedes i Ribe domkirke. Hans efter
følger skulle regelret vælges inden tre måneder. Hvis valget er foregået på normal måde, 
har Ribe kirke haft magister Gunner som udvalgt biskop inden udgangen af maj 1230, 
men han kan også være valgt en tid forinden. Fra opnåelsen af bispevielsen var det kor
rekt, at han betegnede sig biskop, og Gunners brev for Løgum kloster kan således være 
udstedt fra og med 1230. - Endnu 1245 16. september udstedte Gunner et brev som 
biskop af Ribe, men 1246 19. juni optræder hans efterfølger, magister Esger, i samme 
funktion, idet han har været valgt og formentlig også indviet forinden. Gunner har ned
lagt sit bispeembede mellem de nævnte datoer, og han vides at være trådt ind i grå- 
brødrenes orden. Også efter resignationen udøvede han de sakramentale rettigheder, han 
endnu var i besiddelse af (se nr. 19, note 2), idet han 1247 16. september indviede grå- 
brødrenes kirke i Tønder. Han døde 1249 21. oktober. - Gunners brev er ganske sikkert 
udstedt af ham som fungerende biskop, idet han bruger vendingen ‘for os’, der synes at 
hentyde til en udøvelse af jurisdiktionelle rettigheder (jf. nr. 11, note 3). Det kan tidligst 
være udfærdiget 1230 og kan endnu være udgået i begyndelsen af 1246. Datering: [1230- 
1246].
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118 [1230-1246].
Ribe borgere erklærer over for ærkebiskop Uffe af Lund, at Ribe biskop 

bestandig frit har besiddet og haft hævd på halvdelen af al kongelig ret i 
byen, dog med undtagelse af strandvrag, forband, 40-marksbøde og den se
nere indførte hestetold, selv om den sidste ikke er undtaget i de kongelige 
privilegier.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

HT1 il den ærværdige fader i Kristus og herre Uffe 1), af Guds nåde ærke- 
JL biskop af Lund og Sveriges primas, sender Ribe borgere hilsen med 
skyldig tjeneste.

Vi erklærer over for Eder, at hr. Gunner 1), vor bys biskop, og mange af 
hans forgængere bestandig har været i fri besiddelse af og haft lovmæssig 
hævd på halvdelen af al den kongelige ret, som hører til vor by, alene med 
undtagelse af fire ting, som sædvanemæssigt tilfalder kongens kasse i deres 
helhed, nemlig strandvrag, forband, 40-marksbøden og hestetolden, som blev 
indført efter undtagelsen af de tre fornævnte ting, men ikke er undtaget i 
kongernes privilegier.

1) selv om den latinske tekst kun har U. og G. for bispenavnene, kan de med sikkerhed 
udfyldes som ærkebiskop Uffe og biskop Gunner af Ribe. Uffes tid som fuldgyldig ærke
biskop var 1229-52 (se nr. 103, note 1), og brevet til ham må inden for disse år falde i 
Gunners bispetid 1230-46 (se nr. 117, note 1).

119 [1230—1255].
Regnskabsnotits om veksling for Bartholomæus fra Danmark, foretaget i 

Irlands mønt.

Regnskabsrulle i London.

Fra Bartholomæus fra Danmark, så vidt vides fordi han har foretaget 
veksling 1): 2 skilling 2).

1) en forkortelse i marginen skal muligvis opløses in regent, ‘imod kongen’, i så fald 
som krænkelse af det kongelige møntregale. - 2) notitsen findes i en udateret liste over 
indtægterne i Irlands mønt. Blandt de personer, som omtales her, er ærkebiskop Lucas af 
Dublin. Kong Henrik III samtykkede i valget af ham 1228 13. december. Han kunne dog 
først fremtræde som ærkebiskop efter at have modtaget sit pallium (jf. DRB. 114 nr. 46, 
note 1). Endnu i foråret og sommeren 1230 havde han ikke fået dette, siden han stadig i 
officielle dokumenter kaldes for ‘udvalgt ærkebiskop’. Det kan først være sket i den sidste 
halvdel af 1230. Lucas døde 1255 12. december. Datering: [1230-1255].
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1231. 16. april. Vordingborg. 120
Kong Valdemar II Sejr fritager johanniterne i Antvorskov for al kongelig 

tynge af gods skænket af hans fader og broder samt af andre donatorer.

Afskrift i Det arnamagnæanske Institut.

Valdemar den Anden af Guds nåde de Danskes og Venders konge til alle 
troende kristne, der ser dette nærværende brev, hilsen til evig tid.

Det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at alt det gods, som 
vor ærværdige fader kong Valdemar den Første, saligt ihukommet, og det, 
som vor broder hr. kong Knud, fromt ihukommet, har overdraget hospitalet 
i Antvorskov, og alt, hvad også andre har skænket hospitalskirken x) inden 
for vort riges grænser, har vi taget under vor særlige beskyttelse og forsvar og 
fritaget det fra vor rets tynge på samme måde, som vore ovennævnte for
gængere ganske har fritaget det. Og for at der ikke skal ske nævnte hospital 
nogen skade eller opstå trætte om denne vor immunitet, har vi overdraget 
det dette brev, bestyrket med vort segls værn.

Givet i Vordingborg år 1231 for Herrens menneskevorden den 16. april.

x) muligvis fejl for ‘samme hospital’, se nr. 121.

1231. 16. april. Vordingborg. 121
Kong Valdemar III den Unge fritager johanniterne i Antvorskov for al 

kongelig tynge af gods skænket af hans bedstefader, farbror og fader samt af 
andre donatorer.

Afskrift i Det arnamagnæanske Institut.

T T aldemar den Tredie af Guds nåde de Danskes og Venders konge til alle 
V troende kristne, der ser dette nærværende brev, hilsen til evig tid.

Det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at alt det gods, som 
vor ærværdige bedstefader kong Valdemar den Første, saligt ihukommet, og 
det, som vor farbroder hr. kong Knud, fromt ihukommet, og desuden det, 
som vor fader den berømmelige hr. kong Valdemar den Anden x) har over
draget hospitalet i Antvorskov, og alt, hvad også andre har skænket samme 
hospital inden for vort riges grænser, har vi taget under vor særlige beskyttelse 
og forsvar og fritaget det fra vor rets tynge på samme måde, som vore oven
nævnte forgængere ganske har fritaget det. Og for at der ikke skal ske nævnte

1. række VI —8



Nr. 122 g. august [1231] 114

hospital nogen skade eller opstå trætte om denne vor immunitet, har vi over
draget det dette brev, bestyrket med vort segls værn.

Givet i Vordingborg år 1231 for Herrens menneskevorden den 16. april.

i) ved denne vending om faderens gave samt ved enkelte andre ord adskiller teksten 
sig fra nr. 120, der ellers hele vejen har tjent som diplomforlæg.

122 [1231]. 9. august. Ribe.
Ærkebiskop Uffe af Lund og de andre danske biskopper takker pave 

Gregor IX, fordi han vil nøjes med 1.000 mark sølv som (Staufer-) tiende 
af Danmark, og påpeger nødsforholdene som følge af løskøbelsen af fanger, 
kvægpesten sidste år, hungersnøden og det ødelæggende vejrlig i år. Uffe 
betoner, at det har kostet dyrt at lade summen indsamle, da kobbermønten 
har måttet indsmeltes for at udskille sølvet, ligesom han og andre har betalt 
mere, end de ville have været pligtige til. Summen vil blive transporteret over 
Ribe til Flandern og deponeret i klostret Ter Doest, hvor pavens udsending, 
magister Simon, kan hente den, når han bliver rask.

Vidisse i Brygge.

Til vor høj hellige fader i Kristus og herre Gregor, af Guds nåde den hellige 
romerske kirkes høje pave, sender Uffe, af Guds miskundhed ærkebiskop 
af Lund, Sveriges primas, tillige med sine medbiskopper både hengiven og 

tilbørlig tjeneste i alle ting.
Af det brev1), som I nylig har sendt til Eders skriver, magister Simon, 

har vi forstået, at der er vist os en særlig nåde fra Eders side, nådige fader, 
nemlig med hensyn til det, at I af faderlig velvilje og medfølelse med os - som 
trænges af stor nød såvel på grund af løskøbelsen af vor meget høje konge 2) 
og nogle af vore medbiskopper 3) og omtrent alle landets højbåme 4), hvem 
hin tyran og forræder 5) for vore synders skyld holdt fanget, som også fordi 
kvæget i vort rige omkom i det sidst forgangne år af en smitsom sygdom, og 
en endnu hårdere ulykke har ramt os i indeværende år, nemlig en vældig 
hungersnød, som har kostet en meget stor mængde mennesker livet 6), for
uden dem som den ustadige beskaffenhed af vejret har slået ihjel — har befalet 
samme magister, at han som godtgørelse for tiende skulle tage imod den sum 
på 1.000 mark sølv, som vi og vore undergivne tilbød til undsætning for det 
apostoliske sæde. Vi modtager da denne nåde med taknemmeligt og fryde
fuldt sind og gengælder i ydmyghed og hengivenhed Eders Hellighed, idet vi
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tilkendegiver, at vi har ladet denne sum indsamle med stor økonomisk bekost
ning. Thi da vore fjender til skade for deres sjæle sidder inde med vort sølv 
og guld, blev vi tvunget til at indsmelte vor kobbermønt og deraf udskille en 
ringe mængde sølv. På grund af denne og andre mangler i vort land har nogle 
af os og vore undergivne i ønsket om at udfylde manglerne hos andre, hvem 
åbenbar nød hindrede i at betale tienderne, ikke alene betalt tienden, men 
mere end det til denne sum. Men eftersom vi altid ønsker at behage vor 
moder, Romerkirken, med velkomne tjenester, har vi, da denne magister var 
forhindret af alvorlig legemlig sygdom og var berøvet sin husstand ved døde
lige tab, ladet fornævnte sum, der blev afvejet og udskilt i nærværelse af 
samme magister, føre til Ribe havn, at oversende til Flandern og deponere 7) 
i et kloster af cistercienserordenen, som hedder Ter Doest, nær Brygge, og at 
overgive til samme magister, når han kommer.

Givet i Ribe den 9. august 8).

*) tabt. - 2) se nr. 16-17, 42, 109. - 3) i slaget ved Bomhøved 1227 22. juli blev tre 
danske bisper fanget, herimellem Tue af Ribe, der blev løskøbt for 700 mark sølv ifølge 
breve fra 1245 15.-16./9. - 4) efter de nævnte breve blev mange af Danmarks ‘bedste 
mænd’ fanget i slaget, og de kan være ført til greven af Schwerin (jf. note 5) ligesom 
den da fangne hertug Otto af Lyneborg (nr. 88). Der kan tillige være tænkt på de gidsler, 
greven skulle have for løsladelsen af kong Valdemar (jf. note 2). - 5) Henrik af Schwe
rin. - 6) efter Rydårbogen var der 1230 ‘stor pest blandt mennesker og trækdyr’. - 7) 
skete ved cistercienserabbedeme af Holme og Løgum kloster, se nr. 126, note 2. - 8) bre
vet kan tidligst være udfærdiget 1229, da pavens udsending, magister Simon, under 12. ja
nuar, fik bemyndigelsen til indsamlingen i Danmark (nr. 89). Det kan senest være ud
stedt 1231, da det vidimeredes sidst i dette år (nr. 126). - Simon fik ‘andre sager’ at 
varetage i Danmark, og deriblandt kan have været forskellige sider af Gregor IX.s anti- 
staufiske politik (jf. nr. 99). Men hans hovedopgave var at indsamle pengemidler, særlig 
tiender (nr. 89). Det var en skat på 1/10 af de gejstlige indtægter (med få undtagelser) 
til brug for pavens krigsførelse mod kejser Frederik II, som han også havde lyst i band. 
Paven kunne kun aftvinge gejstligheden tiende, men opfordrede fyrster - og lægmænd i 
det hele - til at yde bidrag. Simon skulle således gennem en fuldmagt af 1228 21. decem
ber søge at bevæge den svenske konge til at bidrage økonomisk til pavens krig. - Den 
pavelige udsending modtog sine anbefalingsskrivelser for Norden omkring årsskiftet 1228/ 
29, men han rejste først til Østeuropa. 1229 var han i Bøhmen. Et resultat af den hårde 
skatteopkrævning, han iværksatte i dette land, var, at han modtog en irettesættelse fra 
paven 1230 29. maj. Den regulerede hans indsamlingsprincipper for Bøhmen-Måhren- 
Polen-Pommem og forudsatte således, at han videreførte sit arbejde her. - Da bisperne 
skrev til paven, må Simon have opholdt sig i Danmark i det mindste i nogen tid. For de 
meddeler, at han selv var blevet alvorligt syg og hans ledsagere døde. Endvidere var den 
danske indsamling på det tidspunkt helt afsluttet og det økonomiske udbytte bragt til 
udskibningshavnen i Ribe. Simon kan ikke have magtet at gennemføre dette inden 9. au
gust 1230. Det måtte man ellers slutte, hvis diplomet var fra denne dag. - 1231 må så
ledes foretrækkes som udstedelsesår, og endnu et forhold taler til fordel herfor. Det dan-
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ske folk, indbefattet gejstligheden, havde helt fra 1224 (se nr. 16-17) måttet yde store 
beløb til krig og løsepenge. Endnu 1230 14. april-25. juli skulle kong Valdemar, sikkert 
med støtte fra bl.a. kirken, betale 7.000 mark sølv (nr. 109). At kirken alene samtidig 
kunne leve op til de pavelige beskatningskrav, herunder 1.000 mark sølv til krigen mod 
Frederik II (foruden Peterspenge, personlige gaver til Det hellige Land o. s. v., jf. nr. 89) 
er vel ikke umuligt, men dog mindre sandsynligt. Alt i alt må en datering til [1231] 
9. august anses for temmelig sikker.

1231 6. september, pave Gregor IX.s stadfæstelsesbulle til johanniterordenens 
prior og brødre in Dacia, Reg. Danica nr. 737, Buli. Danicum nr. 227, vedrører 
svenske forhold, idet ‘Danmark’ bruges om hele den nordiske provins af ordenen.

123 1231. 9. september. Rieti.
Pave Gregor IX pålægger to norske biskopper samt en engelsk abbed at 

undersøge forudsætningerne for kroningen af kong Håkon Håkonsen af 
Norge, efter at de tidligere udpegede, hvorimellem den danske ærkebiskop 
Peder Saksesen, var afgået ved døden.

Afskrift i de pavelige registre.

r | il biskopperne Arne af Bergen og Eskil af Stavanger og abbeden af Skt. 
JL Maria i Stanley af cistercienserordenen.

Da vor meget kære søn i Kristus Håkon, Norges berømmelige konge, tid
ligere ydmygt havde bønfaldet os angående sin kroning, har vi ved vort 
brev1) givet ærkebiskop Peder af Lund og biskop Bengt af Skara, saligt 
ihukommet, befaling om, at de omhyggeligt skulle efterforske sandheden om 
valget af samme konge, hans riges og hans personlige forhold og stilling og 
samtlige andre omstændigheder, som forefalder nødvendige ved en befordring 
af ham eller en videreførelse af denne sag, og i troskab skriftligt meddele os 
alt, hvad de måtte finde frem til, for at vi grundigt belært gennem deres 
beretning kunne gå frem i sagen med større tryghed. Men da det senere fra 
denne konges side var kommet os for øre, at samme ærkebiskop og biskop 
ikke havde taget skridt i sagen, da de var døde forinden, har vi overladt 
ærkebiskop Thorer af Nidaros, saligt ihukommet, og dig, broder biskop af 
Bergen, udførelsen af denne sag2) i overensstemmelse med den forud an
givne form. Men da samme ærkebiskop af Nidaros var afgået ved døden, 
og du ikke har kunnet tage skridt alene, har fornævnte konge ydmygt an
modet os om, at vi ville give befaling til, at du og andre skulle tage skridt i så 
henseende. Vi giver altså gerne vort samtykke til samme konges forlangender
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og befaler jer, kyndige mænd, ved denne vor apostoliske skrivelse, at I skal 
sørge for at udføre omtalte hverv ifølge ordlyden af vor første befaling1). 
Men hvis I ikke alle kan tage del i udførelsen af dette, skal I hvert fald to af 
jer udføre det.

Givet i Rieti den 9. september i vort pavedømmes femte år.

*) tabt. - 2) se nr. 94.

1231. Oktober. 124
Dronning Ingeborg af Frankrig tilsikrer nonneklostret Magdeleine i Or- 

léans en daglig betaling fra provstiet i byen, som var givet dem i almisse af 
hendes mand, kong Filip August. De havde en tid været inddraget af hende, 
da hun var kommet til Orléans, og erstattet af andre og større summer, men 
er nu gengivet nonnerne i den oprindelige form, da Ingeborg ellers frygter 
skade på sjælen og fare for en evig fordømmelse. Beseglet med Ingeborgs segl.

Original i klostret Magdeleine lez-Orléans.

1231. December. 125
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom, hvorved hun skænker 

et hus i sin landsby Chécy til abbediet Cour-Dieu x) til bod for sin egen, kong 
Filip Augusts og deres forfædres sjæle. Hendes årtid skal fejres i klostret. 
Beseglet med Ingeborgs segl.

Afskrift i Orléans.

1) notitsen i Ny kgl. Saml. 846 40 p. 59 (se DRB. 1:5 nr. 216, note 1) refererer sig 
muligvis hertil.

1231. 21. december. 126
Gejstlige fra Brygge bevidner, at klostret Ter Doest har udleveret det be

løb, som pavens udsending, magister Simon, havde indsamlet i Danmark og 
abbederne af Holme kloster og Løgum kloster deponeret i Ter Doest på hans 
vegne, idet de som dokumentation for udleveringen gengiver to herhen- 
hørende skrivelser mellem kurien og Danmark.

Original i Brygge.
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Nicholaus af Saint-André, Goswinus af l’Eeckhoutte, kaldet abbeder, Wil- 
lelmus provst, Robertus dekan og hele kapitlet ved Saint-Donatien i 

Brygge til alle, der får dette brev at se, evindelig hilsen i Herren.
Vi ønsker, at det skal være vitterligt for jer alle, at abbeden *) og nogle 

munke fra Ter Doest i vor nærværelse på deres kirkes vegne i troskab har 
tilbagegivet en sum penge, som de i form af depositum havde modtaget til 
opbevaring af abbederne2) af Holme kloster og Løgum kloster af cister- 
cienserordenen i Danmark, i tilbørlig fuldstændighed og uden beskadigelse af 
de segl og lukker3), den var forseglet med, til magister Simon, hr. pavens 
skriver, som på dennes myndighed havde indsamlet den i Danmark. Men 
eftersom fornævnte abbed og munke ikke havde noget kendskab til samme 
Simons person, har de til forvaring og sikkerhed og som vidnesbyrd om til- 
bagegivelsen af pengene forbeholdt sig en udskrift 4) af hr. pavens autentiske 
skrivelse, som hr. paven sendte med denne til alle Danmarks prælater, og 
desuden en udskrift 4) af det brev, som samme riges biskopper sendte tilbage 
til hr. paven, af nedenfor anførte ordlyd: Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener 
( = nr. 8g). Til vor højhellige fader i Kristus og herre Gregor ( = nr. 122). 
Men eftersom vi var til stede og så alt og hørte den ovenfor nævnte magister 
Simon erklære, at alt, hvad der var deponeret af de ovenfor omtalte abbeder 
i den tidligere omtalte Ter Doest kirke på hans vegne, fuldt ud var overgivet 
til ham, så har både han selv i vor nærværelse lydeligt forkyndt kirken kvit 
og fri, og vi har ladet vore segl hænge ved dette brev, for at såvel nutid som 
eftertid kan vide, hvor trofast samme pengesum er opbevaret, og hvor tilbør
ligt den fuldt ud er givet tilbage.

Forhandlet 5) i det Herrens år 1231 den 21. december.

1) Nicholaus efter abbedkrøniken fra Ter Doest. - 2) kan ikke identificeres. - De to 
abbeder har formentlig deponeret beløbet på vej til generalkapitlet i Citeaux, der af
holdtes omkring 15. september, se nr. 70, note 5. Det passer også tidsmæssigt med ud
stedelsen af ærkebiskop Uffes brev fra Ribe [1231] 9. august, hvor han meddeler, at 
summen vil blive sendt videre til Ter Doest. - 3) seris, egentlig ‘slåer’. Det har antagelig 
drejet sig om en pengekiste. - 4) teksten har transcriptum. - 5) jf. DRB. 114 nr. 24, note 5.

127 1232. 28. januar. Rieti.
Pave Gregor IX udnævner biskop Balduinus af Semgallen til pavelig legat 

i Estland, Livland, Kurland, Finland og andre omliggende lande og øer.

Afskrift i de pavelige registre.
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Til biskop Balduinus af Semgallen, det apostoliske sædes legat.
Da du, mens du endnu indehavde et mindre embede, af den dig betroede 

talent1) hjembragte velsignelsens manipier2) og velbehagelig frugt af din 
møje, har du på værdig måde som den kloge og tro tjener gjort dig fortjent 
til at blive sat over Herrens husstand for at give dem mad til tiden 3), du 
som jo er gået frem fra nåde til nåde og dyd til dyd, har vendt ryggen til 
verdens fristelser og søgt at færdes i ånden 4). Thi du erindrede dig jo for
dums, at intet offer er mere velbehageligt for Gud end at søge at vinde sjæle, 
og optændt af brændende fromhed og på befaling af vor elskede søn Otto, 
kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere, dengang det apostoliske sædes legat, 
tog du under megen møje og mange farer over havene som Jakob med sin 
stav over Jordan for at omvende folkeslagene, og du vendte tilbage ikke alene 
med to flokke får 5), men endog med forskellige provinser med hedninge, der 
troede på Kristus, og bragte ligesom duen en grøn oliegren til arken 6) ved 
den omfattende udsoning med den barbariske nation. I sødmefyldt glæde over 
den nåde, der er blevet dig til del fra Herren, så meget mere som der heraf 
fremkommer særlig indtagende blomster og frugter, har vi altså, da lyset ikke 
bør sættes under en skæppe, men anbringes på lysestage 7) for at oplyse mør
ket 8) hos mange, ment med egen hånd at burde indvie dig til biskop af Sem
gallen. Idet vi nærer ubetinget tillid til dig, da vi jo er belært ikke så meget af 
bevissteder som tydelige erfaringer om, at du tørster efter at frelse sjæle og for
øge den kristne gudsdyrkelse, hvortil du har magt i handling og tale 9), befaler 
vi dig også, broder, ved denne vor apostoliske skrivelse - efter at have tilstået 
dig legatmyndighed i Livland, Gotland, Finland, Estland, Semgallen, Kur
land og de øvrige omliggende provinser og øer10) med ny omvendte og hed
ninge, for at du skal udvide troens grænser - at du frit bebuder Kristus 11) 
på samme steder og retleder kirkelige personer og reformerer kirkerne og lige
så indsætter abbeder, priorer og andre, undergivne og indehavere af per- 
sonater12), i disse samme og, når det er nødvendigt, fjerner dem derfra og 
befordrer gejstlige til graderne, stadfæster valg af biskopper og tildeler dem 
indvielsens - og abbeder - velsignelsens gave, når det er til gavn, og du finder 
det heldigt. Iført åndens kraft fra det høje 13) skal du altså stræbe efter at 
udøve den omsorg, der er dig betroet, så prisværdigt, at du ved din tjeneste 
i nævnte egne ved at udbrede den katolske tro kan være ham til behag, som 
fører dem, han har behag i, frem til frelse, rede til at godtgøre, hvad du måtte 
lægge for meget ud 14). Men for at du, som har en ren samvittighed og, som 
vi tror, sidder inde med fornuftens skønsomhed, ikke skal mangle magt og
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myndighed, bevilger vi dig ved dette brevs myndighed, at du må ramme de 
genstridige og dem, der handler herimod, med bandlysnings-, suspensions- og 
interdiktstraf, eftersom vi både vil anse den dom for gyldig, som du lovforme
ligt måtte fælde mod sådanne, og med Herrens hjælp vil sørge for, at den 
overholdes ubrødeligt, indtil der bliver gjort passende bod.

Givet i Rieti den 28. januar i vort pavedømmes femte år.

1) jf. Matt. 25, 14ff. - 2) jf. Sal. 126, 5. - 3) Matt. 24, 45. - 4) 2. Kor. 12, 18. - 5) 
1. Mos. 32, 9-10. - 6) jf. 1. Mos. 8, io-ii. Om Balduinus’ omvendelse af to dele af Kur
land jf. bl. a. nr. 114, 133. - 7) Matt. 5, 15. - 8) 2. Sam. 22, 29. - 9) Luk. 24, 19. - 10) jf. 
nr. 29. - 11) Filip. 1, 17. - 12) jf. DRB. II: 1 nr. 122, note 1. - 13) Luk. 24, 49. - 14) jf. 
Luk. 10, 35.

128 1232. 30. januar. Rieti.
Pave Gregor IX befaler biskopperne af Leal og Riga, sværdridderne i Liv

land samt borgerne i Riga, der tidligere havde fået bemyndigelse til at holde 
Virland, Gervien, Vik og andre provinser, som Tyskerne og Danskerne stredes 
om, til pavens hånd, at overgive dem til hans legat, biskop Balduinus af Sem- 
gallen.

Afskrift i de pavelige registre,

f | 1 il biskopperne Nicolaus af Riga og Hermannus af Leal og brødrene af 
JL Kristi *) ridderskab i Livland og samtlige borgere i Riga.

I skal vide, at det er kommet os for øre, at der fordum var strid mellem 
Tyskerne og Danskerne om Virland, Gervien, Vik og andre provinser, og at 
vor ærværdige broder Vilhelm, biskop af Modena, dengang det apostoliske 
sædes legat, med parternes billigelse 2) modtog disse lande, os til hånde. Da 
han drog tilbage, overlod han dem til sin kapellan, magister Johannes, at 
holde i vort navn, og senere har fornævnte magister overladt dem til jer i 
henhold til en særlig forskrift, således som det indeholdes fyldigere i det der
om affattede brev 3). Da vi altså har ment at burde overlade vor ærværdige 
broder, biskop Balduinus af Semgallen hvervet som legat i disse egne, befaler 
vi jer ved dette brevs myndighed med tilsidesættelse af en hvilken som helst 
vanskelighed og hindrende appel at tilbagegive samme provinser med alle 
deres tilliggender og rettigheder til den omtalte biskop, for at han kan holde 
dem i den romerske kirkes navn, uanset breve til jer eller andre, som er opnået 
fra det apostoliske sæde eller vor meget kære søn i Kristus Frederik, Romernes 
berømmelige kejser, til alle tider rigets forøger, konge af Jerusalem og Sicilien,
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eller hans søn Henrik4). I modsat fald giver vi samme biskop befaling til 
ved vort brev 3) på vor myndighed at tvinge jer hertil uden adgang til appel.

Givet i Rieti den 30. januar i vort pavedømmes femte år.

!) således betegnedes sværdridderne, se nr. 67. Teksten har fejlagtigt ‘templets’, skønt 
skriveren af det pavelige register i to forudgående buller på samme side har skrevet det 
rigtige ‘Kristi’. - 2) jf. nr. 41. - 3) tabt. - 4) af de her nævnte breve kan særlig peges på 
Henrik VI Ls gavebrev til sværdridderne i Livland af Reval provins og borg og provin
serne Gervien, Harrien og Virland, ‘således som disse godser tilhører os, kejser og rige’ 
udstedt 1228 1/7, oversat hos A. D. Jørgensen, Valdemar Sejr, 121, jf. 122 n. 1.

1232. 30. januar. Rieti. 129
Pave Gregor IX befaler sin legat, biskop Balduinus af Semgallen, at holde 

de egne i Estland og Livland til pavens hånd, hvor der ikke er afgrænsede 
bispedømmer.

Afskrift i de pavelige registre,

r I 1 il biskop Balduinus af Semgallen, det apostoliske sædes legat.
JL Vi befaler dig, broder, ved denne vor apostoliske skrivelse ufortøvet - i 
hvilke som helst lande i Livlands og Estlands egne og omliggende regioner, 
der er omvendt til Kristi tro, men hvor der ikke er afgrænsede bispedømmer - 
at modtage disse, os til hånde, idet du under tilsidesættelse af appel tøjler dem, 
der måtte vise sig genstridige eller oprørske, med kirkelig straf og ligeledes, 
hvis det skulle blive nødvendigt, påkalder den verdslige arms hjælp hertil.

Givet i Rieti den 30. januar i vort pavedømmes femte år.

1232. 30. januar. [Rieti]. 130
Pave Gregor IX giver biskopperne en befaling, - Indgået til Lund, 

Registraturer i Stockholm.

Forarbejde til Skånebrevsfortegnelsen:

Pave Gregor IX.s befalingsbrev angående det, at biskopperne skal pålægge 
deres undersåtter at beflitte sig på gudfrygtighed, der skal bestå i lang 
vandring *). Givet den 30. januar i hans pavedømmes femte år.
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Forarbejde til Skånebrevsfortegnelsen:

Pave Gregor IX.s påbud givet til biskopperne, at de ivrigt skal pålægge 
deres undersåtter at beflitte sig på gudfrygtighed. Givet den 30. januar 
i hans pavedømmes femte år, som er den 27.2), år 1227 2).

Skånebrevsfortegnelsen 1689-90:

Pave Gregor IX.s påbudsskrift eller befaling givet biskopperne, at de ivrigt 
skal pålægge deres undersåtter at beflitte sig på gudfrygtighed. Givet den 
30. januar i hans pavedømmes femte år, som er den 27. dag2) i samme 

måned 2).

*) langliget wandrande i betydningen ‘(meget) lang vandring’. Kun her har registra
toren Westhius (se nr. 73, note 3) af dækket bullens indhold, men det er dog ikke blevet 
videre forståeligt. Westhius savnede tilstrækkeligt kendskab til middelalderens latinitet 
for at kunne referere bullerne rigtigt, og han savnede begreb om kirkeret, kirkehistorie 
o. s. v. Hvad bullen har meddelt, er derfor højst usikkert. Den er i første redaktion af 
Westhius’ arbejde anført mellem forskellige skrivelser fra paver, ærkebisper m.fl., rettet 
til forskellige kirkelige institutioner m. v. Det er derfor ikke engang sikkert, at bullen har 
været stilet til ærkebispen af Lund (og de øvrige danske bisper). Kun dateringen står 
fast, da Westhius har citeret datumsformlen næsten ordret, og i henhold hertil kan ud
stedelsesstedet beregnes at have været Rieti. - 2) dobbeltfejl fra Westhius, jf. nr. 73, 
note 3.

131 1232. 3. februar. Rieti.
Pave Gregor IX bemyndiger sin legat, biskop Balduinus af Semgallen, til 

at varetage den åndelige side af bisp egerningen i Reval, V irland, Estland, Liv
land og Finland, når bispedømmerne er vakante eller deres indehavere fra
værende.

Afskrift i de pavelige registre.

r | il biskop Balduinus af Semgallen, det apostoliske sædes legat.
A Da kirken i Livlands, Finlands, Estlands, Semgallens og Kurlands egne 
og de øvrige provinser med nyomvendte og omliggende øer endnu er spæd og 
ikke kan give bryst, har vi, for at dens børn, der er genfødt i Kristus ved dåbens 
nåde, ikke, hvad Gud forbyde, om det skorter dem på lærens mælk, enten 
skal falde fra, når næringen unddrages dem, eller beruses i vildfarelsens for
giftede drik, tillidsfuldt ment at burde overlade omsorgen i åndelig henseende 
for bispedømmerne Reval, Virland og de andre i Livland, Finland og Est
land, når de er vakante eller deres biskopper er fraværende, til dig personligt,



123 5- februar 1232 Nr. 132

så længe vi ønsker det. Derfor, broder, påminder og befaler vi dig indtræn
gende ved denne vor apostoliske skrivelse, at du erindrer, at intet offer er 
mere velbehageligt for Gud end at søge at vinde sjæle, og søger det, som 
hører Kristus til1), og ivrigt arbejder på trofast og klogt at varetage den 
omsorg, der er dig betroet, så at Samaritanen 2), som er rede til at godtgøre 
det, du lægger for meget ud 3), kan give dig din løn ved de retfærdiges gen
gældelse 4), og vi med passende lovprisninger må anbefale din omhu i Her
ren, idet de breve helt og holdent kaldes tilbage, som måtte være opnået her
om ved det apostoliske sæde.

Givet i Rieti den 3. januar i vort pavedømmes femte år.

!) Filip. 2, 21. - 2) jf. Luk. 10, 33 ff. - 3) jf. Luk. 10, 35. - 4) jf. Luk. 14, 14.

1232. 5. februar. Rieti. 132
Pave Gregor IX bemyndiger de danske prædikebrødre, som prædiker kors

tog mod de vantro Prøjsere, til at give deres tilhørere 20 dages aflad, hæve 
bandet over brandstiftere og voldsmænd mod gejstlige, hvis de skyldige drager 
ud mod Prøjserne, samt skride ind mod falske prædikanter, der afløser kors
togsløfter mod betaling.

Original i Riksarkivet, Stockholm.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner priorer og 
brødre af prædikebrødrenes orden i Danmarks rige, der prædiker mod 
de vantro Prøjsere, hilsen og apostolisk velsignelse.

Da I med utrættelig omsorg higer efter at vinde sjæle - intet offer er mere 
velbehageligt for Gud end dette - og derved hædrer jeres gerning og opfylder 
vort ønske, eftergiver vi, for at tilhørerne desto villigere skal rette sig efter jeres 
påmindelser, jo større en nåde de opnår, af den almægtige Guds miskundhed 
og i tillid til hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ myndighed alle, som 
kommer til jeres højtidelige prædiken, 20 dage af den dem pålagte kirkebod 
og tilstår jer ved dette brevs myndighed, at I må tildele dem, som på grund 
af brandstiftelser og voldelig håndspålæggelse på gejstlige eller andre, kloster
givne personer, er faldet i bandlysningens snare, og som drager ud mod Prøj
serne for at forsvare troen og vil fortsætte et passende tidsrum i så lykkeligt et 
virke, afløsningens velgerning1), forudsat at de yder de skadelidte og for
urettede passende oprejsning, dog med undtagelse af dem, hvis forseelser er 
i den grad svære og grove, at de med rette bør sendes til det apostoliske sæde.
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Men eftersom nogle falske prædikanter, som søger deres eget, ikke hvad der 
hører Jesus Kristus til 2), mere sigter mod kropslig vellyst end sjælelig frem
gang og modtager penge eller indkomster af dem, der har taget korsets tegn, 
til afløsning af deres løfter, er det vor vilje, at I under kirkens straf med til
sidesættelse af appel skal tvinge dem som svigagtige sendemænd for Guds 
ord 3) og bedragere over for de troende til at afstå fra en sådan vildfarelse.

Givet i Rieti den 5. februar i vort pavedømmes femte år4).

*) afløsning fra kirkebandet, som brandstiftere og voldsmænd mod gejstlige straks på
drog sig, jf. DRB. L5 nr. 37, note 5 (stk. 1). - 2) Filip. 2, 21. - 3) Luk. 8, 11 m.fl. 
steder. - 4) bagpå originalen står foroven skrevet Sancta 4- Maria med hånd fra det pave
lige kancelli. Det henviser til modtageren, efter et tilsvarende notat på en bulle fra 1230 
vistnok den tyske orden. Det passer ganske med en oplysning i en pavebulle fra 1232 
29/1, hvorefter denne orden har indledt korstog mod Prøjserne. Det synes givet, at de 
står bag udstedelsen af skrivelsen til de danske dominikanere. - En senere påskrift bagpå 
med indholdsangivelse, formentlig ikke yngre end 13. århundrede, er vistnok skrevet med 
samme skriverhånd, som har påført tilsvarende angivelser på nr. 35 og 90-93. Da disse 
buller er indgået til dominikanerklostret i Lund (jf. nr. 35, note 1), er det meget muligt, 
at det samme har været tilfældet med den foreliggende, hvad også dens senere arkiv
historie kunne tyde på.

133 1232. 11. februar. Rieti.
Pave Gregor IX stadfæster Balduinus’ overenskomst med de nyomvendte 

Kurlændinge (nr. 114), der bl.a. tager stilling til deres forhold til Danmark.

Afskrift i de pavelige registre.

1232 16. februar, pave Gregor IX.s to buller til den danske og svenske ærke
biskop samt biskoppen af Avignon, Reg. Danica nr. 741-2 (= Bull. Danicum nr. 
237-8, jf. dog s. 991 og Reg. Danica, ser. sec., nr. 741-2), er udstedt af Gregor XI 
i Avignon 1375 16. februar, trykt Acta pont. Danica I nr. 726-7.

134 1232. 5. marts. Schaprode.
Vitslav I, fyrste af Rygen, skænker gaver til cisterciensernonneklostret Ber

gen og stadfæster andres gaver.........Givet i Schaprode i det nådens år 1232 
den 5. marts, mens hr. kong Valdemar styrede Danmarks rige.

Afskrift i Stettin.
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1232. 8. marts. Rieti. 135
Pave Gregor IX befaler biskoppen af Lybæk sammen med to gejstlige fra 

byen at afslutte en strid mellem fyrst Vitslav af Ry gen og biskop Niels af Ros
kilde om patronatsretten til provstiet på Rygen, fordi der var sket subdelega
tion fra en subdelegeret dommer, eller hvis klagen herover var urigtig, da at 
sende sagen tilbage til to af de fra først af udpegede, delegerede dommere i 
Danmark.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il Johannes, biskop, Johannes, abbed af Skt. Johannes, og Nicolaus, de- 
JL kan, i Lybæk.

I en til os fremsendt ansøgning har vor elskede søn, den højbåme Vitslav, 
Rygboemes fyrste, påvist, at parterne - da der verserede en strid mellem ham 
og vor ærværdige broder, biskop Niels af Roskilde, om patronatsretten til 
Rygen provsti for vore ærværdige brødre, biskopperne Ivar af Odense og 
Ebbe af Århus, saligt ihukommet1), og Erland (?), fordum prior i Dalby 2), 
på vor elskede søn Ottos myndighed, kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere, 
dengang det apostoliske sædes legat i hine egne - ansatte et bestemt tidspunkt 
til indbyrdes at holde fælles forhandling om forlig. Men samme 3), der følte 
sig tynget på uretfærdig vis af det forhold, at fornævnte Århusbiskop, til 
hvem ovennævnte Odensebiskop havde subdelegeret omtalte sag i sin helhed, 
på utilladelig måde overlod sine beføjelser til ærkedegnen i Århus4), efter
som en subdelegeret ikke efter retten kan subdelegere en sag til en anden 5), 
appellerede omsider til vor domstol. Og derfor befaler vi, at I, hvis det for
holder sig således, efter at have tilbagekaldt 6) i tilbørlig stand, hvad I måtte 
finde forsøgt i frækhed efter denne appel, påhører sagen og fører den til en 
tilbørlig afslutning, idet I sørger for, at det, I bestemmer, bliver urokkeligt 
overholdt på vor myndighed. I modsat fald skal I sende parterne tilbage til 
undersøgelse hos den oftnævnte Odensebiskop og Erland (?) 2), den for
dums prior, og dømme den appellerende til at udrede de lovpligtige udgifter. 
Men hvis de vidner, der måtte blive udmeldt, undslår sig af venskab, had 
eller frygt, skal I under kirkens straf med tilsidesættelse af appel tvinge dem 
til at aflægge sandt vidnesbyrd. Men hvis I ikke alle kan tage del i udførelsen 
af dette, skal i hvert fald du, broder biskop, udføre det sammen med en af de 
andre.

Givet i Rieti den 8. marts i vort femte år.

1) hvervet tildeltes de tre delegerede dommere af kardinal Otto, der var legat fra 1229,
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men tidligst kan have udøvet legatfunktioner i Danmark fra maj 1230 (nr. 110-11). Be
skikkelsen stammer snarest fra sommeren dette år. - Odensebiskoppen var Ivar, senest 
tiltrådt inden 1. maj 1225 (nr. 11) og nævnt i Jyske Lovs fortale af marts 1241. At be
nævne ham Lo gus som i MGH. Epistolae selectae I nr. 465 (vel efter de upålidelige vers i 
SS. rerum Danicarum VII 222) kan umuligt være rigtigt. - Den pågældende Arhusbiskop, 
hvis navn eller initial ikke anføres i den latinske tekst, levede endnu på tidspunktet for 
beskikkelsen, men gav hvervet videre til en anden og døde snart efter, senest i begyndelsen 
af 1232. Hvis ikke man vil antage en helt ukendt Arhusbiskop, må der være tale om Ebbe, 
der var meget svagelig og allerede bemyndiget til at fratræde 1224 (nr. 19). - 2) heller 
ikke dennes navn meddeles, kun forbogstavet E. Det er eventuelt Erland, der nævnes som 
‘fordum prior .... i Dalby’ i gavebøgeme fra Lund og døde i den første trediedel af 
13. årh. - 3) Vitslav, der rejste klagen. - 4) kan ikke identificeres. - 5) jf. c. 6, 27, 43 X 
De officio et potestate iudicis delegati I 29. - 6) hele slutningen er forkortet mere end 
sædvanlig, så den kun indeholder stikord, der har måttet udfyldes efter samtidige og 
næsten samtidige pavebuller.

136 1232. 28. maj. Spoleto.
Pave Gregor IX tager Roskilde kirke i sin beskyttelse og stadfæster dens 

besiddelser og rettigheder, særlig til Ry gen, der er vundet ved kong Valdemars 
og biskop Absalons indsats og for stedse tillagt Roskilde stift, samt alle de 
kongelige friheder og immuniteter, kirken har erhvervet for gods og rettig
heder både i Skåne og på Sjælland.

Afskrift i de pavelige registre.

Til dekanen 1) og kannikeme i Roskilde, nulevende såvel som tilkom
mende, der efterfølger hinanden på kanonisk vis, hilsen til evig tid.

Omendskønt vi ifølge apostlens vidnesbyrd2) er skyldnere over for alle 
troende kristne i deres retfærdige sager, bør vi dog indstændigt beskytte ret
tigheder og indtrængende sørge for fred for dem, som i fjerne egne lider 
under besværlige forfølgelser fra utæmmede og vilde naboer, og som ofte 
arbejder på at forsvare og udbrede den kristne tro. Derfor, elskede sønner i 
Herren, bifalder vi nådigt jeres rimelige bønner, tager i efterligning af vor 
forgænger pave Alexander 3), saligt ihukommet, kirken i Roskilde, hvor I 
tjener Gud, under Skt. Peders og vor beskyttelse og styrker den ved dette 
brevs privilegium. Vi fastsætter, at alle besiddelser og alt gods, som samme 
kirke for øjeblikket besidder på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens 
bistand i fremtiden vil kunne erhverve gennem pavelig bevilling, kongelig 
eller fyrstelig gave, de troendes skænk eller på andre retmæssige måder, skal 
forblive urokket og urørt i jeres og jeres efterfølgeres eje.
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Dernæst har vi med apostolisk myndighed bestemt, at øen Rygen - der er 
frarevet hedningenes hånd og magt, hvad vor fornævnte forgænger i sit privi
legium 3) forsikrer at have erfaret ved breve 4) fra, saligt ihukommet, ærke
biskop Eskil af Lund og biskop Fulco af Estland og andre, klostergivne, og 
som er erhvervet ved virksomhed fra Valdemar, berømmeligt ihukommet, de 
Danskes konge, og, saligt ihukommet, ærkebiskop Absalon af Lund, det apo
stoliske sædes legat, dengang biskop af Roskilde - i åndelig henseende kun 
skal svare under kirken i Roskilde og evindeligt være undergivet den til en
hver tid fungerende biskop af Roskilde som en del af hans stift. Desuden stad
fæster vi med apostolisk myndighed de friheder og immuniteter, som er be
vilget denne kirke af den fornævnte konge eller hans forgængere med hensyn 
til dens rettigheder eller besiddelser såvel i Skåne som på Sjælland, og som er 
bestyrket ved autentisk brev4). Vi bestemmer altså, at ingen som helst må 
driste sig til frækt at forstyrre nævnte kirke eller mindske eller røve dens ejen
domme eller beholde det røvede eller plage den med nogen som helst for
trædeligheder, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende 
for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbehold af det 
apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ærbødighed for ærkebiskoppen 
af Lund 5). Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster 
sig til at prøve på med viden og vilje at handle imod bestemmelserne i dette 
vort brev, skal han, medmindre han, efter anden og tredie gang at være på
mindet, ved en passende bod har gjort sin forbrydelse god igen, være berøvet 
sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den 
uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og forløsers den herre 
Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og ved den yderste dom hjemfalden 
til Guds strenge hævn. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer 
samme kirkes rettigheder, så at de både her kan nyde frugten af deres gode 
gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige freds løn. Amen.

Givet i Spoleto ved magister Bartholomeus’ hånd, den hellige romerske 
kirkes vicekansler, den 28. maj, i den femte indiktion, år 1232 for Herrens 
menneskevorden, men i hr. pave Gregor IX.s sjette paveår.

*) kan ikke identificeres. - 2) jf. Rom. 1, 14. - 3) bullen for Roskilde kapitel hører til 
de store privilegier, se DRB. 114 nr. 38, note 7. Ved disse var det almindeligt, at en ny
udstedelse skete direkte efter de tidligere udfærdigelser, og henvisningen til Alexanders 
privilegium udpeger derved diplomforlægget, udstedt 1180 29. juni af Alexander III 
(DRB. L3, 1 nr. 91). Det er fulgt i størstedelen af nærværende tekst, idet dog en gen
udstedelse af [1182-1185], smstds. nr. 104, tillige har været til støtte ved konstitueringen 
af teksten. - 4) tabt. - 5) hensynet til ærkebispen gjaldt kun de rettigheder og besiddelser,
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som nabokirken havde i hans stift, for så vidt som de faldt ind under hans åndelige myn
dighed, f. eks. tiender og kirker (jf. DRB. 1:4 nr. 114, note 10).

137 [1232. Kort efter 30/5 eller 1287. Kort efter 25/12].
Kroningsprivilegium for Lunde kapitel på dets landboers friheder fra kong 

Erik IV Plovpenning eller Erik VI Menved.

Lundekapitlets registratur 1425.

Kong Eriks privilegium om landboernes friheder, givet kapitlet ved hans 
kroning1).

1) hvad lejlighedsprivilegier som det foreliggende angår, kan det ikke helt udelukkes, 
at det ældste fribrev fra Valdemar Sejr for kapitlet i Lund er givet efter hans kroning i 
domkirken juledag 1202, selv om det ikke kan dateres nærmere end til [1202 25/12-] 
1203 [24/12] (DRB. 1:4 nr. 45, jf. dog note 6, slutn.). Det første sikre kroningsprivile
gium er udstedt af kong Valdemar for Lunde kapitel tre dage efter, at hans søn Erik var 
kronet i domkirken (nr. 138). Eriks kroning foregik pinsesøndag, 30. maj 1232. Kristoffer I 
gav på tilsvarende måde, efter at han juledag 1252 var kronet i domkirken i Lund, et pri
vilegium til kannikerne sammesteds, udstedt fire dage senere (DRB. II: 1 nr. 87, jf. også 
nr. 86 for Åhus). Endelig bevilgede Erik V Glipping et privilegium til kannikerne i Vi
borg tre dage efter sin kroning i byens domkirke juledag 1259 (ib. nr. 300, jf. 301, note 2; 
andre stiftelser: nr. 299, 301 samt muligvis 302-03). - Ved en nærmere tidsfæstelse må 
det mærkes, at Valdemar og Kristoffer betænker Lund, Erik V derimod Viborg. Kro
ningsstedet er altså afgørende for, hvilket kapitel der kommer i forgrunden. - Der er 
vistnok en ganske bestemt baggrund herfor. Som en del af kongekroningen indgik et offer 
fra kongen til den kronende ærkebiskop. De fra 13. århundredes Danmark kendte kro
ningsprivilegier skal formentlig forstås på linje hermed: som en gestus til lejligheden over 
for de prælater og kanniker, der assisterede ved ceremonien, ligesom over for den kirke, 
der dannede rammen. - Da det refererede kroningsprivilegium er udstedt af en kong 
Erik til fordel for Lund, må valget herfter stå mellem 1232 og 1287, hvor konger af dette 
navn kronedes i byens domkirke. - Højtiden foregik for Erik Plovpenning 1232 30. maj, 
for Erik Menved 1287 25. december, og privilegiet måtte snarest tænkes udstedt kort efter 
afslutningen af en af disse ceremonier. Ifølge den registratur, der meddeler referatet, har 
den pågældende kong Erik tildelt Lundekapitlet endnu to andre privilegier. Det kan for
stås om Erik Menved, fra hvem andre fribreve kendes for kapitlet (DRB. 11:3 nr- 280, 
283; 11:4 nr. 132; 11:8 nr. 86). Der er dog plads til et privilegium fra hans hånd umid
delbart efter kroningen, og således tyder meget på, at det foreliggende referat skal dateres 
[1287 kort efter 25. december]. På den anden side kan det ikke helt udelukkes, at det 
eventuelt skulle være fra [1232 kort efter 30. maj]. Kong Valdemars kroningsprivilegium 
ved denne lejlighed var noget specielt (nr. 138), og der er teoretisk set intet til hinder 
for, at sønnen samtidig kan have udfærdiget et mere almindeligt privilegium for kapitlets 
landboer. Under hensyn hertil er dateringen trods alt fastholdt ved begge muligheder 
1232 og 1287.
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1232. 2. juni. Hven. 138
Kong Valdemar II Sejr fritager seks havner, der hører til kannikebordet i 

Lund, for al ledingstynge. Givet efter kong Erik IV Plovpennings kroning.

Afskrift i Lundebogen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, som får 
dette brev at se, hilsen til evig tid.

Vi gør vitterligt for såvel nulevende som tilkommende, at vi har fritaget 
6 havner 1), der hører til Lundekannikernes bord, for al ledingstynge. Og 
for at denne vor bestyrkelse kan være fast og urokkelig, har vi ment at burde 
bekræfte den med vort segls værn, idet vi befaler, at ingen må fordriste sig til at 
fortrædige omtalte kanniker angående denne gave, så sandt som han vil und
fly vor vrede.

Givet på Hven år 1232 for Herrens menneskevorden, den 2. juni 2).

*) en havne var et lægd af bønder, som i fællesskab skulle stille én mand i leding eller 
udrede ledingsskat istedet samt præstere visse andre ydelser. Havneme indgik i skiben, 
en højere militær inddelingsenhed på normalt 42 havner, hvoraf de omtalte seks havner 
udgjorde 1/7. - 2) om kroningen i Lund 1232 30. maj som baggrund for nærværende 
privilegium se nr. 137, note 1.

1232. Juli. Vitry-aux-Loges 139
Kong Ludvig IX af Frankrig stadfæster dronning Ingeborgs gave af et hus 

i Orléans til Marie af Corbeil. Hvis Marie dør uden arvinger, skal huset 
falde tilbage til Ingeborg og Ludvig.

Afskrift i Paris.

1232. [13.—16. september]. [Citeaux]. 140
Cistercienserordenens generalkapitel henviser sagen om klostret Eldena til 

dets faderabbed i Esrum sammen med visitatorer fra Clairvaux.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

Sagen om munkene fra Eldena, som lagde voldelig hånd på deres egen 
abbed, og om samme abbed overdrages til faderen *) og visitatorer fra 
Clairvaux, så at de på generalkapitlets myndighed efter fuldt ud at have 

udforsket sandheden såvel angående den fornævnte håndspålæggelse som an
gående afsættelsen af samme abbed kan revse og rette, hvad der bør rettes,

1. række VI — 9
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og genindsætte den fornævnte, der var abbed, hvis de finder ham afsat på 
uretfærdig måde, og straffe munkene hårdt i henhold til, hvad deres forseelser 
berettiger til, og hvad de foretager sig desangående, skal de meddele general
kapitlet.

x) abbeden i Esrum, hvorfra Eldena kloster var udgået.

141 1232. 3. december. Anagni.
Pave Gregor IX giver ærkebiskop Uffe af Lund tilladelse til at påkalde 

hjælp fra den verdslige øvrighed mod nogle af stiftets gejstlige, som har svoret 
sig sammen for at undgå afstraffelse for deres manglende afholdenhed.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il ærkebiskop Uffe af Lund.
JL Vi drager gerne af vort apostoliske sædes gunst omsorg for de kirkelige 

prælater, som foruroliges af oprørske undergivne, så at hine får deres myndig
hed styrket, disse deres frækhed undertrykt. På dine vegne blev det nemlig 
forelagt os, at nogle gejstlige - skønt du tugter manglende afholdenhed hos 
gejstligheden i dit stift på kanonisk vis - for at unddrage sig denne tugt og 
rådne op i smudset binder sig til hinanden og sammensværger sig og både 
ved ulovlige eder og pengebøder forpligter sig indbyrdes til at stå hverandre 
bi i sådanne ting og på alle måder forhindre, at du kan straffe dem for dette 
forhold. Derfor har du i ydmyghed bønfaldet os om, at det på vor myndighed 
må være dig tilladt at standse disse sammensvorne i deres frækhed ved at på
kalde hjælp desangående fra den verdslige arm, da nogle er i den grad op
sætsige, at de ringeagter kirkens straf. Vi giver altså gerne vort samtykke til 
dine bønner og bevilger dig ved dette brevs myndighed, hvad du har fordret. 
Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette 
vort bevillingsbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis 
nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den 
almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Anagni den 3. december i vort sjette år.
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1232. 3. december. Anagni. 142
Pave Gregor IX bemyndiger ærkebiskop Uffe af Lund til under bestemte 

forudsætninger at hæve bandet over ver dens gejstlige og kloster givne, som har 
lagt voldelig hånd på andre gejstlige, ver dens gejstlige, som har holdt konku
biner, samt gejstlige og lægfolk, som har forøvet ildspåsættelser, røverier og 
kirkeran. Paven tager særlig stilling til dem af de gejstlige, som er avanceret 
eller har holdt gudstjeneste som bandsatte, og henviser angående kloster givne, 
der er optaget ved simoni, til bestemmelsen fra verdenskirkemødet (1215).

Afskrift i de pavelige registre,

r | 1 il ærkebiskop Uffe af Lund.
JL Du har, broder, bønfaldet os om, at vi, særlig da det vedrører så mange, 
og da de på grund af de farefulde veje ikke let kan sendes fra så fjerne egne 
til det apostoliske sæde, ville værdiges i barmhjertighed at drage omsorg for 
dette, at nogle klostergivne og verdensgejstlige fra din kirkeprovins på grund 
af voldelig håndspålæggelse på klostergivne personer og verdensgejstlige - men 
mange verdensgejstlige i de hellige grader for at holde konkubiner - og ad
skillige gejstlige og læge på grund af ildspåsættelser, røverier og kirkeran - er 
faldet i bandlysningens snare, hvoraf nogle, skønt bundet heraf, har modtaget 
grader og celebreret gudstjenester - og tillige ikke få klostergivne er optaget 
i deres klostre ved simoni. Vi bøjer os altså for dine bønner og har ment ved 
dette brevs myndighed at burde bevilge dig, at du på vore vegne kan hæve 
bandlysningsdommene over disse bandlyste i overensstemmelse med kirkens 
regler, forudsat at de, som er bundet af bandlysningsbånd for voldelig hånds
pålæggelse, ildspåsættelser og røverier, på passende måde yder godtgørelse til 
dem, som tabene og uretfærdighedeme er overgået, og hvis nogens forseelse 
er alvorlig og grov, skal du sende sådanne til det apostoliske sæde for at få 
hævet bandet med et brev fra dig til vidnesbyrd. Men de, der holder konku
biner, skal efter helt og holdent at have skilt sig af med konkubinerne stille 
fyldestgørende sikkerhed for på ingen måde at tage dem eller andre til sig 
igen. Men med hensyn til dem, som af enfoldighed eller uvidenhed om retten 
har modtaget grader og celebreret gudstjenester, skønt bundet på denne måde, 
skal det af barmhjertighed, som langt overstråler en dom *), være dig tilladt 
at give dem dispensation, således som du finder, det vil gavne deres frelse, 
efter at du har pålagt dem en passende bod, og denne er tilendebragt. Men 
hvis nogen med viden herom og i ringeagt for kirkens tugt har fordristet sig
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til sådanne ting, skal du efter at have suspenderet dem i 2 år fra udøvelsen af 
deres grader og efter at have pålagt dem en passende bod senere give dem 
dispensation på vor myndighed, hvis de har en god vandel og livsførelse, 
således som du finder, det vil gavne deres frelse. Angående de klostergivne, 
som er optaget i deres klostre ved simoni, skal du gå frem, således som det 
indeholdes i bestemmelsen fra det almindelige koncilium 2).

Givet i Anagni den 3. december i vort sjette år.

x) Jak. 2, 13. - 2) c. 40 X De simonia, et ne aliquid pro spiritualibus exigatur uel pro
mittatur V 3, der bestemte, at klostergivne, som var optaget ved betaling, skulle skifte 
kloster inden for samme orden, hvis de var indtrådt før konciliet 1215. Var det sket se
nere, skulle de ikke blot skifte kloster, men overflyttes til en strengere orden og bestandig 
gøre bod dér.

143 1232. 9. december. Anagni.
Pave Gregor IX meddeler ærkebiskop Uffe af Lund, hvorledes han skal 

genoprette en rituel fejl, han har begået ved en præste- og diakonordination.

Afskrift i de pavelige registre.

Til ærkebiskop Uffe af Lund.
Præster og diakoner modtager håndspålæggelse med legemlig berøring, 

når de ordineres, ifølge den ritus der er indført af apostlene x). Men hvis den 
bliver udeladt, skal der ikke gentages noget, men hvad der er sprunget over 
ved en fejltagelse, skal forsigtigt lægges til på det til overdragelsen af disse 
grader fastsatte tidspunkt 2). Men hænderne skal løftes x), når bønnen udsiges 
over hovedet på den, der skal ordineres 3).

Givet i Anagni den 9. december i vort sjette år.

1) Apost. gem. 8, 17-18. - Kernen i kirkens præsteordination var håndspålæggelsen 
fra den ordinerende biskop (samt fra de tilstedeværende præster) og den ledsagende 
signende bøn fra bispen. Også ved diakonordinationen var bispens håndspålæggelse cere
moniens højdepunkt (Braun, Liturgisches Handlexikon, 239-40, 65, 213). Det var altså 
en ikke uvæsentlig fejl, ærkebiskop Uffe havde begået ved at springe den over. Gregor 
IX.s svar minder iøvrigt om et tilsvarende responsum fra Innocens III 1204 (c. 1 X De 
sacramentis non iterandis I 16). - 2) ordinationerne af præster og diakoner (samt af 
subdiakoner) skulle normalt finde sted på fire lørdage om året, i iste fasteuge, i pinse
ugen, i 3die septemberuge og i 3die decemberuge (Braun 248, 213. - Jf. c. 3-4 Dist. 
LXXVI). - 3) svaret til den danske ærkebiskop blev optaget i Gregor IX.s dekretal- 
samling af 1234, Liber Extra, som c. 3 X De sacramentis non iterandis I 16.
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1232. 144
Kong Erik IV Plovpenning stadfæster sin fader, kong Valdemar II Sejrs 

privilegier for borgerne i Soest vedrørende bjergningsret i tilfælde af skibbrud 
og deponering af ejendele i tilfælde af dødsfald og giver dem de samme fri
heder, som faderen har bevilget borgerne i Køln.

Original i Rigsarkivet.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Erik af Guds nåde de Danskes 
og Venders konge til alle troende kristne frelse A) her og hisset til evig tid. 
Vi har anset det for rigtigt ved et sandfærdigt vidnesbyrd at bestyrke det, 

som vi har erfaret er foretaget gavmildt og velvilligt såvel af os som af vor 
meget kære fader, Valdemar, de Danskes berømmelige konge. Derfor har vi 
ment ved dette brevs myndighed at burde tilkendegive for nulevende og til
kommende, at vi først og fremmest tilskyndet af den gavmilde handling, vor 
fader forlængst har foretaget, men også påvirket af hengivne bønner fra bor
gerne i Soest ud af vor fromme gavmildhed har tilstået og bevilget samme den 
samme nåde og frihed, der var bevilget nysnævnte Soestborgere af vor for
nævnte fader 2), at nyde evindeligt, nemlig denne, at hvor som helst de in
den for vort riges grænser muligvis måtte komme ud for farligt skibbrud, skal 
alt, hvad det end er, som de kan bringe i sikkerhed på land af deres ejendele 
ved at redde det fra det farlige hav ved egen møje og bekostning, uden nogen 
som helst hindring eller hindrende modsigelse forblive deres trygt og ube
skåret, at træffe bestemmelse over til eget brug. Desuden har vi tilstået og 
bevilget samme, at hvis nogen som helst borger fra Soest muligvis skulle afgå 
ved døden inden for vort riges grænser, skal hans gods opbevares i troskab år 
og dag, deponeret hos en eller anden agtværdig mand, at overgive til hans 
arvinger fuldt og helt og med tilsidesættelse af enhver besværing og mod
sigelse, når blot de måtte indfinde sig inden den fornævnte frist. Endvidere 
har vi i vor nåde tilstået og bevilget samme folk fra Soest, at de fuldt ud kan 
nyde og fryde sig over samme ret og samme nåde og frihed inden for vort 
riges grænser med hensyn til alle deres ejendele og handlinger, som vor om
talte fader og vore forgængere af kongelig gavmildhed som bekendt har be
vilget Kølns borgere og stadfæstet med sit privilegium3). Det er altså vor 
vilje at holde såvel denne vor handling, som vor meget kære faders og vore 
forgængeres, for gyldig med hensyn til alle de fornævnte ting og i ønsket om, 
at den skal opnå evig fasthed og styrke, har vi ladet dette brev - affattet her
om - bestyrke ved vort påtrykte segl. Men hvis noget som helst menneske på



Nr. 145 1232 134

nogen måde i dumdristig forvovenhed fordrister sig til at handle herimod eller 
prøve herpå, skal han uden al tvivl vide, at han vil pådrage sig vor kongelige 
majestæts vrede og er fuldstændig udelukket fra vor nåde.

Disse ting er forhandlet4) år 1232 5) for Herrens menneskevorden.

*) den latinske tekst har imperpetuum utriusque uite salutem. Da sålus også gælder for 
det hinsidige liv, må det her betyde ‘frelse’. Det er muligt, at det i andre hilseformler 
står for det samme (særlig vendingen salutem in perpetuum, jf. også salutem in domino 
o.s. v.), så det oftere burdes oversættes ‘frelse’ (have betydningen ‘helse’, ikke ‘hilsen’). 
- 2) velsagtens i brevform, nu tabt. - 3) tabt. - Om befrielsen af borgerne i Soest (og 
Køln?) for strandret og privilegiernes handelspolitiske betydning se nr. 80, note 1. - 4) 
se DRB. 1:4 nr. 24, note 5. - 5) privilegiet kan tænkes at være udstedt efter kroningen af 
Erik IV Plovpenning 30. maj (nr. 137, note 1). Dog kan det måske ikke udelukkes, at 
han kan have givet kongebrevet tidligere på året. Selv om intet vides herom, kan rigets 
bedste mænd have givet deres samtykke og et kongevalg være foranstaltet forud for kro
ningen, der berettigede Erik til at titulere sig konge og udstede privilegier (jf. for Valde
mar III den Unge DRB. L5 nr. 67, note 1). Under hensyn til denne mulighed er privi
legiet fastholdt under sin årsdatering 1232. - Teksten er skrevet af en hånd, der ikke 
kendes fra andre danske originaldiplomer.

[1232], et væmebrev fra kong Heinrich af Danmark for Kølns borgere, Reg. 
Danica nr. 747+ (her dateret som anført efter Sartorius II 43), udstedt 1221 
(også omdateret til [ca. 1270 marts], Hansisches UB. I nr. *675), jf. DRB. 11:2 
s. 135, kan ikke være udstedt af en dansk konge, men muligvis af en engelsk, se 
II :i2 nr. 217, note 3, hvor den bevarede tekst (i oversættelse fra tysk) er trykt. 
Dog er formlerne ikke de samme som i tilsvarende engelske diplomer fra samme 
tid. Og 1232 bevidnes, at Kølns borgere i det mindste har haft et nu tabt privi
legium fra Valdemar II Sejr, og at det (eller dets indhold) har været bekendt for 
kong Erik, se nr. 144. En klar henførelse til udsteder eller tidspunkt synes således 
vanskelig eller umulig.

145 1232.
Den danske konges marsk Jens Ebbesen skøder for biskop Niels Stigsen af 

Roskilde en gård i Kirkerup til Æbelholt kloster efter først at have indhentet 
sine slægtninges samtykke.

Afskrift i Æbelholtbogen.

HT1 il alle, der ser dette brev, sender Jens, søn af Ebbe, marsk hos de Dan- 
A skes konge, hilsen med Ham, som er alles frelse.

Eftersom denne tidsalder har tilbøjelighed til det onde x), brænder af be
gær efter rigdomme og i sin nederdrægtighed bestræber sig for at antaste gode 
bestemmelser, vandt det - ud fra forfædrenes fremsynethed og de kyndiges
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nyttebringende opfindsomhed - udbredelse at overgive de mindeværdige ting 
til skriften, som udføres af de troende, til kundskab for den kommende efter
slægt, for at de ikke i tidens skulle svinde bort af menneskenes hukommelse 
under glemslens snigende formørkelse. Velan, jeg har til kundskab for nu
levende og tilkommende sørget for ved dette sikre brev at tilkendegive, at jeg 
dels for gældsposter, jeg var forpligtet til at betale kannikeme i Æbelholt, dels 
for en pengesum har solgt og i nærværelse af hr. biskop Niels af Roskilde 
skødet en gård i Kirkerup med agre og enge og fiskevande og alle dens til
liggender til dem efter dog først at have anmodet om og indhentet hr. Jakobs 
og hans søn, hr. Jens’, og vor broder hr. Peders samtykke. For at altså ikke 
nogen i eftertiden skal kunne tilføje fornævnte brødre overlast ved en skadelig 
og uheldssvanger spidsfindighed, har vi sørget for at bestyrke dette brev for 
samme ved at vedhænge hr. biskop Niels af Roskildes og vort segl. Enhver, 
der altså i ondsindet dumdristighed og frækhed i eftertiden prøver på at om
støde eller antaste det, skal pådrage sig den almægtige Guds vrede og for
bandelse.

Givet i det Herrens år 1232 2).

*) jf. Ordspr. 29, 22 og jf. 1. Mos. 8, 21. - 2) da Jens Ebbesen døde i Akkon samme år, 
som han udstedte sit skødebrev for Æbelholt, kan dette ikke være udfærdiget sidst på 
året. Det er dog ganske uvist, hvornår han tiltrådte rejsen, hvorfor brevet er bibeholdt 
under årsdateringen 1232.

1232. 146
Absalon Fed, søn af Esbern Snare, overdrager på sit dødsleje det gods til 

Sorø kloster, som hans broder 1213 havde overdraget klostret til indløsning 
af faderens testamente, men han selv havde taget i besiddelse.

Referat i Sorø gavebog.

Da. Jens var død 1), holdt hans broder Absalon kaldet Den Fede, en me
get grusom og begærlig mand, dette gods tilbage med magt indtil sin 

død, det vil sige i 18 år, så længe levede han nemlig derefter. Men på sit 
yderste erkendte han, at han havde beholdt det på en slet måde, og han hid
kaldte brødre fra klostret og gav i deres hånd helt og holdent afkald derpå i 
det Herrens år 1232 2).

1) Jens, søn af Esbern Snare, der døde 1213. Nærværende referat slutter sig i Sorø 
gavebog umiddelbart til det første referat i DRB. 1:5 nr. 39. - 2) der er ingen grund til
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at betvivle gavebogens angivelse af 1232 for Absalon Feds død og hans dødslejegave til 
Sorø kloster. Den ældre sjællandske krønike sætter ganske vist hans død til 1231, men 
den har glemt at angive nyt årstal for 1232. Derved er den kommet til at mangle efterret
ninger fra dette år, idet både Erik Plovpennings kroning 1232 30. maj (nr. 137, note 1) 
og Absalons død er gået ind under den foregående årstalsangivelse 1231. Dødsdagen ken
des ikke, hvorfor referatet ikke kan dateres nærmere inden for 1232.

147 [1232—1241].
Kong Erik IV Plovpenning erklærer over for Vardesyssels beboere, at han 

i henhold til faderen, kong Valdemar II Sejrs, og hans egen tidligere anvis
ning på ingen måde agter at mindske Ribebispens skiben ved mandtagning 
derfra.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne i Varde
syssel hilsen i nåde *).

Vi ønsker, at I alle skal vide, at vi på ingen måde vil formindske hr. biskop
pen af Ribes skiben, men at vi vil, at de skal forblive ubeskåret, hvad vor 
elskede fader og vi selv allerede forlængst2) gennem vore sendemænd har 
givet anvisning på og kundgjort for ham. Hvis altså en mand 3) fra hans 
skiben skulle komme til os og svigagtigt aflægge mandsed 4) til os med for
tielse af, at ham er fra biskoppens skiben, vil vi, at denne mandsed skal til
sidesættes og anses for ugjort. Thi det er rigtigt, at den som beder med løgn, 
skal gå glip af det, han har opnået 5).

*) den bestemmelse, mandatet indskærper, er tidligere meddelt i fællesskab af »vor 
elskede fader« og kongen selv »gennem vore sendemænd«. Den pågældende Erik har, 
endnu som konge, haft samregering med sin fader. Men problemet om ledingstjenestens 
størrelse fra militærlægdeme, skiben, var særlig brændende for disses styrismænd og 
ejere omkring 1250. Den Erik, der har udstedt mandatet, kan da kun være Erik Plov
penning, kronet 1232 30. maj (nr. 137, note 1; jf. 144, note 5), fungerende sammen med 
sin fader, kong Valdemar, til dennes død 1241 27/28 marts. Fra dette tidspunkt til sin 
død 1250 10. august regerede Erik som enekonge. Da teksten forudsætter, at en bestem
melse fra samregeringen er normgivende, må mandatet være udgået i tidsrummet for 
denne. Datering: [1232-1241]. - 2) iam dudum i den latinske tekst, der svarer til prius 
(‘tidligere’) i kong Eriks brev 1237 4/7, nr. 240, en henvisning til Valdemars tidligere 
brev 1234 6/7, nr. 182. Om relativiteten i den slags tidsangivelser jf. DRB. 14 nr. 160, 
note 10. - 3) homo, betegnelsen for den krigsduelige herremand, som bandt sig edeligt 
(jf. note 4) til en konge, hertug, biskop o. lign, og herved særlig forpligtede sig til ledings
tjeneste af personlig og krævende karakter. Bispen må have haft skiben i Vardesyssel og 
herremænd herfra have søgt over i Eriks tjeneste, hvilket nu bliver udelukket. - 4) teksten 
har homagium. - 5) citat fra romerretten, Codex lustinianus I 22, 5.
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[1232-1241]. 148
Kong Erik IV Plovpenning fritager Odense Skt. Knuds kloster for stud, 

leding og al kongelig ret og skænker det midsommer gælden af Odense og ti 
mark sølv af øen Sild, ligesom han som vederlag for den hjælp, munkene yder 
til rejsende, tilstår dem både tre- og fyrremarksbøderne og giver dem eneret 
på maling af brødkorn i Odense, alt i efterligning af sin fader, kong Valdemar 
II Sejr.

Afskrift i Odensebogen

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Erik, af Guds nåde de Dan
skes og Venders konge, til alle såvel nulevende som tilkommende hilsen til 
evig tid 1).
Efter meget omhyggeligt at have taget omstændighederne ved menneskets 

stilling i betragtning erkender vi, at alene det, som menneskene klogt og om
sigtsfuldt skænker bort med henblik på den guddommelige gengældelse, be
vares til nytte for dem og kommer igen med mangedoblet udbytte i de føl
gende sekler. Ingen, som lever i denne verden, bør nemlig ængstes ved at give 
afkald på sådant og uddele det til nytte for dem, der lider nød, og han skal 
i sandhed ikke tvivle på at finde det, når han nøgen vender tilbage til moders 
liv, hvorfra han nøgen kom 2). Idet vi derfor ønsker at træde i vor faders og 
vore fromme forgængeres fodspor, så vidt Herren tillader os det, og ikke på 
nogen måde søger at bøje af fra deres gerninger, øvet i dyd og kærlighed, 
erkender vi os, skønt vi har pligt til at hjælpe alle, der er under vort herre
dømme, til retfærdighed, dog i ganske særlig grad som skyldnere over for 
dem, som har forladt denne verdens fristelser, nøgne er undsluppet denne 
timelige verdens skibbrud og uafladeligt hengiver sig til et liv i gudstjeneste. 
Vi ønsker altså, at alle skal vide, at vi omfatter de klostergivne, der gør tjeneste 
ved Skt. Knuds kirke i Odense, med ganske særlig kærlighed og velvilje og 
bestemmer, at den frihed, som de har opnået af vor fader og vore forgængere 
- ved hvis velgerninger og almisser dette kloster vides at være oprettet - på 
ingen måde skal formindskes, men ubrødeligt bevares i overensstemmelse med 
ordlyden af både vor faders 3) og vore forgængeres 4) beseglede breve, nem
lig således, at alle deres besiddelser og landboer skal forblive frie og immune 
for krav på stud og leding og al tjeneste, som skyldes den kongelige ret, idet 
de ikke i så henseende skal svare til nogen af vore ombudsmænd, men kun til 
munkene. Vi fastsætter endvidere, at deres værge, ikke vor ombudsmand, fra 
nu af 5) skal oppebære midsommergælden af Odense og de ti mark sølv af
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øen Sild, der årligt skal udredes til brødrenes beklædning, og som de har haft 
fra vore forgængere. Og fordi de er forpligtet til kærligt at hjælpe næsten alle, 
der rejser gennem riget, har vi tilstået dem opkrævningen af både fyrre- og 
tremarksbøderne, og at bagerne i samme by kun må male på deres møller 6). 
For at det altså ikke skal være tilladt nogen af vore ombudsmænd at mod
sætte sig dette eller i noget handle mod vor bestemmelse, har vi anset det for 
rigtigt at bekræfte den med vort brevs og segls vidnesbyrd. Men hvis nogen 
i dumdristig forvovenhed uden at iagttage vor bestemmelse og vor retshånd
hævelse forsøger at stille sig herimod, pådrager han sig vor harme og kan 
frygte at have fortjent den højeste dommers vrede.

*) skønt teksten er næsten helt identisk med forlægget, DRB. 1:4 nr. 56 af [1202- 
1214], fremstår dog enkelte ting som nye, således to henvisninger til »vor fader«. Det er 
naturligt herved at tænke på Valdemar II Sejr, fordi den udstedende kong Erik gentager 
netop hans brev. En tilsvarende genudstedelse sker, omend i forkortet form, i et udateret 
privilegium fra hertug Abel, der på samme måde henviser til »vor fader«. Abels fribrev 
hører med vished hjemme i tiden før 1250 (nr. 149). Disse træk peger mod Erik IV 
Plovpenning blandt de fire Erik’er 1232-1439, og en sådan tidlig datering støttes af for
melværket, den gejstlige straf fetrussel i sanktionen samt gudspåkaldelsen. Denne gam
meldags formel er i stærk tilbagegang allerede i 1230’eme og 1240’eme, hvor den sjæl
dent optræder i kongebreve bortset fra enkelte klosterprivilegier. Fra 1250 bruges 
invokationen endnu mere sporadisk i kongelige breve. Formlens forekomst her er ligesom 
den forældede straffetrussel træk, der yderligere viser hen til Erik Plovpenning som ud
stederen. - Ved en nærmere tidsfæstelse inden for dennes regeringstid 1232-50 må det 
mærkes, at kongen har benyttet et segl, der peger tilbage mod hans hertugtid 1216-32. 
Det tyder vel på en udstedelse nærmere 1232 end 1250. Vigtigere er, at han 1242 11. no
vember atter udsteder et privilegium for Knudsklostret. Selv om det påkalder sig fade
rens forbillede, sker det kun én gang, mod tre gange i nærværende tekst, og det er langt 
mere selvstændigt og betydningsfuldt. Da 1242-privilegiet stammer fra Eriks egen konge
tid, og der ligesom ikke er plads til en blot og bar gentagelse af Valdemarprivilegiet i den 
frie regeringstid fra 1241, ligger det meget nær at henvise den foreliggende slaviske kopi 
til samregeringen [1232-1241]. - 2) jf. Job 1, 21. - 3) diplomforlægget, se note 1. - 4) 
kongerne Valdemar I 1180 6. februar (DRB. 1:3, 1 nr. 89) og Knud VI Valdemarsen 
1183 21. marts (DRB. L3, 1 nr. 111 - jf. DRB. L4 nr. 56, note 3-4). - 5) se smstds. nr. 
52, note 6. - 6) denne periode fra ‘Og fordi’ er i diplomforlægget anbragt helt til slut 
som tillæg til teksten, men her ført ind på rette plads som sidste led i den dispositive 
formel, før beseglings- og straffeformleme. Det er den eneste større ændring i forhold til 
forlægget.

149 [1232—1241].
Hertug Abel af Jylland fritager Odense Skt. Knuds klosters besiddelser og 

landboer for al sin ret, i efterligning af faderen, kong Valdemar II Sejr.

Afskrift i Odensebogen.



i39 [1232-1250] Nr. 150

Abel, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der ser dette brev, hilsen i 
nåde1).

Vi ønsker, at alle skal vide, at vi omfatter de klostergivne, der gør tjeneste 
ved Skt. Knuds kirke i Odense, med særlig kærlighed og velvilje og bestem
mer, at den frihed, som de har opnået af vor fader og vore forgængere - ved 
hvis velgerninger og almisser dette kloster vides at være oprettet - på ingen 
måde skal formindskes, men ubrødeligt bevares i overensstemmelse med ord
lyden af både vor faders2) og vore forgængeres3) beseglede breve, nemlig 
således, at deres besiddelser og landboer skal forblive frie og immune for al 
tjeneste, som skyldes vor ret, idet de ikke i så henseende skal svare til nogen 
af vore ombudsmænd, men kun til munkene. For at det altså ikke skal være 
tilladt nogen af vore ombudsmænd at modsætte sig dette eller i noget handle 
mod vor bestemmelse, har vi anset det for rigtigt at bekræfte den med vort 
brevs og segls vidnesbyrd.

1) Abel blev hertug 1232, dengang kun en halvvoksen dreng. Han betegnede sig endnu 
som hertug af Jylland 1249 28. april, men inden 1250 20. februar havde han tillige tillagt 
sig kongetitlen (DRB. II: 1 nr. 1, note 2). Hans brev må falde inden for tidsgrænserne 
1232-50. - Hans ældre broder, Erik Plovpenning, udstedte som konge et privilegium for 
samme kloster 1232-41 (nr. 148), der i næsten alt er en genudstedelse af faderen, Valde
mar Sejrs brev 1202-14 (DRB. 14 nr. 56). Men dette gentages også i nærværende privi
legium fra hertug Abel, blot i beskåret skikkelse. Selv om formularet er moderniseret 
(jf. nr. 148, note 1), tyder den slaviske afhængighed af faderens forlæg på, at det er ud
stedt i en tid, hvor Abels regering i hertugdømmet stod under et vist tilsyn fra faderens 
side. Det var tilfældet de første ni år, 1232-41 (brevteksterne af 1240 3. august, som blev 
stadfæstet af Valdemar 1241 12. marts), mens der senere er spor af større selvstændig
hed (således i Abels brev af 1249 16. februar). - I forlægget udtrykker Valdemar vilje 
til at fastholde Knudsklostrets privilegier ‘i overensstemmelse med ordlyden af både vor 
faders og broders beseglede breve’. Disse ord kunne være direkte overført til Abels privi
legium. Henvisningerne ville da gælde Valdemar Sejrs og Erik Plovpennings breve for 
huset (DRB. 1:4 nr. 56; 1:6 nr. 148, blot forudsat at Eriks var ældre end Abels). Istedet 
foretages samme ændring som i teksten fra Erik Plovpenning, så begge henviser til fade
rens forbillede - samt til andre forgængere under ét. Denne ændring, som er fælles for 
de to sønner, tyder på en vis samtidighed, yderligere styrket af den ensartede binding til 
forlægget. Da Eriks privilegium må dateres til hans medkongetid, trækker det formentlig 
Abels privilegium med sig, så det inden for årene 1232-50 må henvises til faderens leve
tid [1232-1241]. - 2) diplomforlægget, se note 1. - 3) se nr. 148, note 4.

[1232-1250]. 150
Kong Erik IV Plovpenning tillader indbyggerne iVæ at have håndkværne 

i deres huse og forbyder, at nogen tvinger dem til at føre deres korn til 
møllerne.



Nr. 151 [1232-1319] 140

Original i Landsarkivet, Lund.

Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne i Væ 
hilsen i nåde 1).

Idet vi føler med jer i jeres langvarige trængsel, bevilger vi jer denne nåde, 
at det må være jer tilladt at have håndkvæme i jeres huse, og vi forbyder 
meget strengt, at nogen fordrister sig til at besvære jer angående dette ved at 
tvinge jer til at føre jeres kom til møllerne.

x) på grund af kongens titler er Erik af Pommern udelukket som udsteder (se nr. 151, 
note 1). Tilbage står de tre Erik’er 1232-1319, og spørgsmålet er, om det ved skriftens 
hjælp er muligt at indkredse den pågældende konges tid. - Det er i Danmarks gamle 
købstadlovgivning IV 217 foreslået, at skriften peger mod »midten af 13. aarh. eller kort 
derefter, og brevet maa derfor snarest henføres til Erik Plovpenning eller Erik Glipping«. 
- At det første må være det rigtige, ses af en række særlige skrifttræk. Originaldiplomet 
for Væ stemmer nøje overens med en original udstedt end i Erik Plovpennings tid, 1250 
17. maj, af hans bror, kong Abel (Atlas nr. 37). De må være skrevet af samme skriver, 
der iøvrigt viser nært slægtskab og eventuelt er identisk med en skriverhånd, kendt fra 
originaler fra Erik Plovpenning 1235-42 (nr. 206 lig Atlas nr. 23, samt Atlas nr. 28-29). 
Hovedreglen var, at skriverne kun fungerede en kortere årrække ved kongens kancelli i 
13. århundrede. Meget taler således for at henvise diplomet for Væ til Erik Plovpenning, 
og kun til ham. Det støttes af, at seglet oplyses at have været forskelligt fra Erik Glip- 
pings segl, der er ensartet i hele hans regeringstid.

151 [1232-1319]. Roskilde.
Kong Erik bejaler de landboer og gårdsæder, som har jorladt Sorø klosters 

ejendomme med urette, at vende tilbage inden 15 dage og forbyder, at nogen 
unddrager klostret dets undergivne.

Afskrift i S or øbogen.

Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle der ser dette brev, 
hilsen i Herren 1).

Vi befaler de landboer og gårdsæder, som på uretfærdig måde har forladt 
godserne under vore elskede munke i Sorø, at de inden 15 dage skal vende 
tilbage til nævnte godser og yde nævnte munke deres skyldige tjenester. Vi 
forbyder ligeledes strengt under vor nåde, at nogen fordrister sig til på uret
færdig måde at unddrage nævnte munke nogen af deres undergivne, om han 
da ikke ønsker at blive hårdt straffet på sit gods.

Givet i Roskilde.

1) efter indholdet var det tænkeligt, at mandatet hørte hjemme i senmiddelalderen.



141 [1232-1439] Nr. 153

På Erik af Pommems tid konkurreredes der om arbejdskraften, og kongens skrivelse 
kunne passe ind i denne situation. Alligevel er det sikkert, at udstederen er en af de ældre 
Erik’er. Kongetitlen lyder ‘de Danskes og Venders konge’, og denne formulering bruges 
aldrig af Erik af Pommern. Blandt de øvrige konger med samme navn er de ældste fra 
12. århundrede udelukket, da begrebet gårdsæde dukker relativt sent op, se nr. 162, note 
2. Tilbage bliver de tre konger fra 13. århundrede, så dateringen må ansættes til [1232- 
i3t9]•

[1232-1439]. 152
Kong Erik udsteder en stadfæstelse for Odense Skt. Knuds kloster.

Registratur hos Hamsfort.

ong Eriks stadfæstelse *).

1) registraturen er den første i en række korte indholdsangivelser, som Cornelius Hams
fort henimod 1600 har meddelt fra Knudsklostrets breve (nr. 152-55; jf. s. 141). Strengt 
taget kunne den foreliggende godt gælde Erik III Lams stadfæstelse 1142 26. april [eller 
kort efter] af en gave fra kong Niels til klostret (DRB. 1:2 nr. 84). Dog er en senere 
datering mere sandsynlig. De ældste daterbare tekster, registraturen er anbragt sammen 
med, er to Valdemarbreve, formentlig fra 1180 6. februar (DRB. L3, 1 nr. 89) og [1202- 
1214] (DRB. L4 nr. 56). De øvrige daterbare breve, der er registreret på samme måde, 
er alle yngre, Kristofferbreve 1252-1448, Holstenerbreve 1330-40 samt dokumenter fra 
kongerne Erik VI Menved 1315 4. april (se s. 141) og et endnu senere fra kong Hans. 
Det er vel ikke meget at bygge på, når det drejer sig om en tidsfæstelse af den fore
liggende registratur, men bortset fra muligheden af at den viser tilbage til et tabt brev, 
er det mest tænkeligt, at den hører hjemme i tiden fra 1232. Fra og med Erik Plovpen- 
ning findes adskillige privilegiestadfæstelser for Knudsklostret, udstedt af konger med 
dette navn (nr. 148; Reg. Danica nr. 821; Dipi. Danicum 11:3 nr. 324, 327). Også Erik 
af Pommern må tages i betragtning (Rep. Danicum 113 nr. 5043). Datering: [1232- 
1439]•

[1232-1439], kong Erik for Odense Skt. Knuds kloster: ‘fremdeles en anden 
stadfæstelse af kong Erik om gæsten’, i Rep. Danicum 1:1 udat. nr. 95 ubestemt 
henført til en kong Erik, er ganske sikkert identisk med Erik Menveds diplom for 
klostret 1315 4. april ‘angående gæsteri’, der også er en genudstedelse (jf. ‘stad
fæstelse’) af et ældre diplom fra kongen om samme forhold, DRB. II nr. 259, 
jf- 197-

[1232—1439]. 153
Kong Erik stadfæster Odense Skt. Knuds klosters friheder.

Registratur hos Hamsfort.



Nr. 154 [1232-1439] 142

ong Eriks stadfæstelse af frihederne 1).

i) forudsat at registraturen ikke går tilbage til en stadfæstelse af så gammel dato som 
12. århundrede, hvad der i sig selv er mindre sandsynligt (jf. nr. 154, note 1), må den 
dække en af de fra 1232 kendte, jf. nr. 152, note 1, eller dog en yngre tekst, udfærdiget 
inden 1439.

154 [1232—1439].
Kong Erik giver Odense Skt. Knuds kloster et pantebrev for en sum guld 

og sølv, han har lånt.

Registratur hos Hamsfort.

Fremdeles kong Eriks pantebrev angående en sum i guld og sølv, modtaget 
af klostret *).

i) Knudsklostret lånte kongehuset penge i forskellige møntsorter i i42o’eme, men lå
nets art, i guld og sølv, kunne måske netop pege tilbage i tiden, så udstederen har været 
en Erik fra 12. århundrede. Dog har Hamsfort været særlig omhyggelig med at gengive 
klostrets ældste diplomer, ofte endda i adskillige referater. En anden mulighed synes 
mere nærliggende, hvis en tolkning overhovedet skal forsøges. Efter at indsamlingerne til 
korstogene fra 1216 var blevet mere systematiske (jf. DRB. 115 nr. 29, 31-32, 94, 116, 
185), indgik mønter, ædelmetal og værdigenstande til indsamlingsstederne, og kongerne 
søgte undertiden at få del i disse midler (smstds. 11:2 nr. 362). Det kan ikke helt ude
lukkes, at der er en sådan baggrund for kong Eriks pantebrev, da Hamsfort umiddelbart 
bagefter refererer et brev af følgende indhold: ‘Offentligt dokument angående bidraget 
til generhvervelsen af Det hellige Land’. Datering af pantebrevet: [1232-1439].

155 [1232-1439].
Kong Erik udsteder diplom om Munkemose.

Registraturer hos Kr. Povlsen og Hamsfort.

Kr. Povlsen 1548:

Fremdeles kong Eriks brev1) på Munkemose, som i fordums tid kaldtes 
Munkegang.

Hamsfort henimod 1600:

1^. ong Eriks brev x) på jorden Munkegang i Munkemose.



143 l1232-14391 Nr. 159

*) kong Eriks brev er indgået til Odense Skt. Knuds kloster og registreret her af Com. 
Hamsfort ligesom nr. 152-54. Selv om det ikke er helt udelukket, at det daterer sig fra 
12. århundrede, er det vistnok mindre sandsynligt under hensyn til Hamsforts omhu for 
at gengive denne tids dokumenter (jf. nr. 154, note 1). En datering [1232-1439] synes 
sikrest.

[1232—1439]. 156

remdeles kong Eriks 1) skødebrev på en gård i Moderup.

Registratur ved Kr. Povlsen over Odense Skt. Knuds klosters breve.

i) den kong Erik, der er tale om, regerede formodentlig ikke før 1146. Dateringen må 
derfor rimeligvis blive [ 1232-1439].

[1232-1439]. 157

remdeles kong Eriks x) skødebrev på en gård i Agedrup.

Registratur ved Kr. Povlsen over Odense Skt. Knuds klosters breve.

!) om dateringen se nr. 156, note 1.

[1232-1439]. 158

Fremdeles endnu 1) et andet skøde fra fornævnte kong Erik 2) på 5 otting 
jord liggende i Agedrup mark.

Registratur ved Kr. Povlsen over Odense Skt. Knuds klosters breve.

x) henviser til nr. 157, der står umiddelbart foran. - 2) om dateringen se nr. 156, 
note 1.

[1232-1439]. 159

remdeles kong Eriks indførelsesbrev på samme gods og ejendom 1).

Registratur ved Kr. Povlsen over Odense Skt. Knuds klosters breve.

x) ‘samme gods og ejendom’ henviser til det umiddelbart forudgående brev: ‘Frem
deles fru Oses opladelsesbrev på alt det gods, hun har i Fjellerup, først til pant og siden 
til ejendom’, d. v. s. for munkene. Betegnelsen ‘indførelsesbrev’, efterfulgt af ‘dombrev’ 
i nr. 160, der følger umiddelbart efter nærværende regest, viser klart bort fra tiden før 
1146, og udstederen har vel snarest været Erik af Pommern (1396-1439). På den anden 
side kan Erik 4. Plovpenning dog ikke ganske udelukkes som udsteder, bl. a. fordi regi
stratoren kan have brugt nyere betegnelser om ældre diplomtyper.
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160 [1232-1439]

remdeles fornævnte kong Eriks dombrev på fornævnte gods x).

Registratur ved Kr. Povlsen over Odense Skt. Knuds klosters breve.

1) om dateringen se nr. 159 (note 1), der i registraturen har plads umiddelbart foran. 
Registratoren anfører, at det drejer sig om den samme kong Erik.

161 [1232-1439].

remdeles et skødebrev fra kong Erik *) på en gård liggende i Gadsbølle.

Registratur ved Kr. Povlsen over Odense Skt. Knuds klosters breve.

1) om dateringen se nr. 156, note 1.

1232-1439, to skødebreve fra en kong Erik formentlig til Odense Skt. Knuds 
kloster (Rep. Danicum udat. nr. 103-04) synes at vedrøre jordegods i Dræby. 
Dette skødedes af guardianen i gråbrødreklostret, formentlig i Odense. Klostret 
grundlagdes først 1279 (Scripteres minores II 298-99). De nævnte diplomer sy
nes herefter at måtte tidsfæstes til 1279-1439.

162 [1232-1439]
Erik, konge eller hertug) udsteder diplom om immuniteten for Odense Skt. 

Knuds klosters gårdsæder.

Registratur hos Hamsfort.

Offentligt dokument1) angående Eriks brev for vore gårdsæders immu
nitet o.s.v., o.s.v., o.s.v.2)

x) tabt (ligesom formentlig selve immunitetsprivilegiet, se note 2. - 2) gårdsæder næv
nes første gang 1231 og første gang i breve 1241 2. juli. Det eneste sted, de nævnes i be
varede privilegier for Knudsklostret, er i hertug Erik Abeisens af 1261 25. november 
(DRB. II: 1 nr. 342). Dog indtager de her en så lidet fremtrædende plads, at privilegiet 
ikke med føje kan siges at være udstedt om dem. Ses der bort fra denne mulige identifi
kation af registraturen, må denne gå tilbage til et nu tabt kongeligt eller hertugeligt fri- 
brev. Hvis udstederen er en sønderjysk hertug, må privilegiet stamme fra Erik I Abeisen 
1259-72 eller Erik II Valdemarsen 1312-25. Er udstederen konge, bliver tidsfæsteisen 
videre, og da begge muligheder bør holdes åbne, må dateringen ansættes til [1232-1439].



145 Omkring 25. marts 1233 Nr. 164

1233. 19. januar. 163
Tre danske biskopper afsiger voldgiftskendelse mellem Sorø kloster på den 

ene side og Peder Strangesen og Anders Grosen på den anden i en ejendoms
trætte, hvorefter Stenmaglegård tildømmes klostret, medens Peder og Anders 
fritages for at erstatte de af ejendommen oppebårne frugter.

Referat i Sorø gavebog.

Og brødrene 1) tog godset i besiddelse og beholdt det omtrent et år, ind
til det tidspunkt da to velbyrdige og overordentlig mægtige mænd hr. 
Peder Strangesen og hans nevø Anders, søn af Gro, som var svogre til de 

nævnte Jens og Absalon 2), idet de var gift med deres to søstre Ingeborg og 
Cecilie af Tersløse, trådte frem og plagede klostret alvorligt for dets skyld. 
Af denne grund opnåede vore fornævnte brødre fra Sorø dommere imod dem 
af hr. paven 3), nemlig hr. ærkebiskop Uffe af Lund, hr. biskop Niels og hr. 
biskop Gunner af Roskilde og Viborg kirker, og de førte proces for dem i 
mange dage. I denne retsstrid gik fornævnte Peder Strangesen og Anders 
Grosen ind på voldgift med samme brødre under en bøde på 100 mark sølv 
angående nævnte besiddelser og gods og angående de frugter, der var oppe
båret deraf ved Absalon, Esbems søn, og angående den gæld på 300 mark, 
som samme Peder og Anders skyldte klostret af Absalons dødegave 4). Der
for tildømte omtalte dommere, der på denne måde var antaget som voldgifts
dommere, efter at have set og hørt alle retsgrunde og omhyggeligt undersøgt 
bevisligheder fra begge parter, klostret fornævnte gods, nemlig denne bonde
gård Stenmagle med alle dens tilliggender og det øvrige, således som det findes 
i Jens’, søn af Esbems autentiske 5) brev 6). Men de har på deres myndig
hed som voldgiftsdommere frikendt Peder og Anders for nævnte frugter og 
nævnte gæld i det Herrens år 1233 den 19. januar.

4) referatet i gavebogen slutter sig umiddelbart til nr. 146. Derefter følger det første 
referat i DRB. 11:3 nr. 130. - 2) se om disse DRB. L5 nr. 39 og nærværende bind nr. 
146. - 3) Gregor IX. Hans mandat er tabt. - 4) teksten har mortuario. Ovenover er 
skrevet donacione = ‘gave’. - 5) se DRB. 1:4 nr. 67, n. 5. - 6) jf. DRB. 115 nr. 39.

1233. Omkring 25. marts. 164
Mageskifte mellem Sorø og Næstved klostre afsluttet i nærværelse af biskop 

Niels Stigsen af Roskilde.

Referat i Sorø gavebog.

1. række VI — ro



Nr. 165 4. juli 1233 146

I nærværelse af den ærværdige fader hr. biskop Niels af Roskilde og med 
hans samtykke blev der afsluttet et mageskifte af gods mellem Vor Frue 

kloster i Sorø og Skt. Peders kloster i Næstved på denne måde. Vore brødre 
i Sorø overgav dem i Næstved alt, hvad de havde i Åderup af jorder, skove 
og andre besiddelser, og til gengæld overgav brødrene i Næstved vore i Sorø 
alt, hvad de havde i Nåby og Trælløse af jorder, dyrkede og udyrkede, enge, 
vande, græsgange og alt det øvrige at besidde med ejendomsret. Og begge 
parter skødede under urokkeligt løfte om ikke at handle derimod og under 
afkald til evig tid på at yde nogen som helst hjælp til den, der på en hvilken 
som helst måde til evig tid går herimod, i det Herrens år 1233 omkring1) 
Marie Bebudelse 2).

1) på latin circa, der dog undertiden kan betyde ‘før’, se DRB. 1:4 nr. 65, note 4. 
Mageskiftet er i dette sidste tilfælde foregået før 25. marts 1233. - 2) 25. marts.

165 1233. 4. juli. Lateranet.
Pave Gregor IX pålægger ærkebiskop Uffe af Lund at sørge for underhold, 

dog ikke et embede med sjælesorg, til en præst fra stiftet, der i nødværge 
havde dræbt en tyv med en sten, efter at tyven havde såret og udplyndret 
ham og prøvet at dræbe ham med et spyd.

Afskrift i de pavelige registre.

r I 1 il ærkebiskop Uffe af Lund.
JL Undertiden bliver de undskyldt af følgen, som anklages af misgemingen, 
og da tilfældet nødvendigvis letter brøden, er det ikke upassende, hvis det 
mildner straf og skade. Den os forebragte ansøgning fra præsten Mogens, der 
stammer fra dit stift, indeholdt altså, at han, da han kom ridende, mødte en 
tyv på vejen, og da han havde spurgt om vej og troede, at denne ville vise 
ham den, længe blev ført ad afveje, blev truffet af et spyd på ugudelig vis, 
fik brækket tre ribben og ladt tilbage, efter at tyven havde gjort sig alt som 
bytte. Men lidt efter vendte han tilbage, og da der ikke var andet end livet 
at franøde ham, der var såret og udplyndret, begyndte han at forfølge ham, 
som flygtede, og slyngede et spyd efter ham. Da han havde gennemboret 
hans klæder og tilføjet ham et, omend ringe, sår, angreb han, der overhovedet 
var truet af undergang, sin fjende med en sten, da ingen anden udvej stod 
åben, og tyven blev truffet og udåndede med det samme. Selv om vi altså 
- af sky for blodet1) - ikke har ment at burde give ham dispensation til
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nogen af hans grader, ynkes vi dog over hans ulykkelige tilfælde og befaler, 
at du ivrigt skal arbejde på at sørge gavmildt for samme med et eller andet 
underhold i dit stift, som ikke har sjælesorg, for at han kan ernære sig deraf 
og ikke skal tvinges til at tigge til skændsel for den gejstlige stand, idet du 
udfører vor bøn og befaling på en sådan måde, at det kan være kærkomment 
for Gud og velkomment for os.

Givet i Lateranet den 4. juli i vort syvende år.

1) i det foreliggende tilfælde foreligger ikke vådes-, men viljesværk, og villet mand
drab ved en gejstlig medførte irregularitet (c. 1-4 og 10-11 De homicidio voluntario vel 
casuali X 12), her udøvelse af allerede erhvervede grader, samt bod m. m. Karakteren af 
selvforsvar har dog begrundet den lidt særlige udgang på sagen.

1233. September. 166
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom om, at hun har ladet 

fjerne en mølle i Loirefloden, der generede skibsfarten. Hun tillader ejeren, 
fattighuset i Orléans, i hendes livstid at opstille den på en plads bag hendes 
egne møller. Beseglet med Ingeborgs segl.

Afskrift i Orléans.

1233. 6. oktober. Vordingborg. 167
Kong Valdemar II Sejr stadfæster sin gamle aftale med Ribebispen, hvor

efter de har skiftet deres jurisdiktion, så at alle sager tilgår kongen i hans 
husebyer - alle tremarkssager biskoppen i dennes husebyer, ledingen ind
befattet.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen i Herren.

Det skal være vitterligt for såvel nulevende som tilkommende, at der har 
bestået den sædvane mellem os og kirken i Ribe, at vi har haft biskoppens 
jurisdiktion sammen med vor ret i dem af vore landsbyer, som kaldes huse
byer, og at biskoppen for samme kirke i sine tilsvarende landsbyer sammen 
med sin ret vides af os at have haft tremarkssager1) ud over2) ledingen. 
Og for at der ikke for eftertiden skal ske ham nogen skade angående denne
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så gamle sædvane fra nogen som helst af vore officialer, har vi ment at burde 
sikre ham gennem dette autentiske 3) brev.

Givet i Vordingborg år 1233 for Herrens menneskevorden den 6. oktober.

1) bøden ved gejstlig ret i Jylland oversteg vistnok ikke 3 mark (Holberg, Kirke og 
Len, 94 n. 1), så konge og biskop synes at have byttet lige over med hinandens tremarks
sager (ledingen indbefattet, se note 2). - 2) pr et er, der både kan betyde ‘med undtagelse 
af’ (således i DRB. 115 nr. 46 og formentlig også i nærværende bind nr. 16, note 7 og 
nr. 17, note 1) og ‘ud over’, d. v. s. ‘foruden’ (således i DRB. 115 nr. 63). Efter sammen
hængen er det snarest den sidste betydning, der har gyldighed her, jf. også nr. 168. - 
3) se DRB. 1:4 nr. 67, note 5.

168 1233. 21. november.
Biskop Gunner af Ribe kundgør en overenskomst mellem sogneboerne i 

Tønder og (Vester-) Anflod, hvorefter de skal dele kørslen for biskoppen, 
dog således at (Vester-)Anflods sognefolk sammen med nogle Frisere skal 
transportere biskoppens havreydelser og hans levnedsmidler ved ledingsud
bud, men er fritaget for anden kørsel.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Gunner, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen 
med den sande frelser.

Da sogneboeme i Tønder x) trættedes med sogneboeme i (Vester-)Anflod 
om de tjenester, de skylder vor gård 2), blev der sluttet denne overenskomst 
mellem dem, at sogneboerne i (Vester-)Anflod tillige med de Frisere, der 
bor i Udbølling 3) i Tønder, fra gammel tid er forpligtet til at udføre halv
delen af alle tjenester til vor gård undtagen kørslen af kældermesterens af
gift 4) og levnedsmidlerne til jule- og påskeugen; thi nysnævnte sogneboere 
skal ikke føre levnedsmidlerne til jule- eller påskeugen på deres vogne. Men 
de andre levnedsmidler, som skyldes og skal bruges ved ledingen, er de for
pligtet til på egen bekostning at køre på deres vogne til havets bred eller 
andet steds hen, så ofte vi bliver udbudt eller sikkert ved, at vi vil blive ud
budt med vore skibe og vore sømænd eller med vore heste uden for Jylland. 
Også vor havre, nemlig stud og biskopsgave 5), er enhver af dem forpligtet 
til på egen bekostning at køre til Lustrup. Men de øvrige tjenester, som 
skyldes os fra gammel tid 6), er de forpligtet til at dele mellem sig.

Givet i det Herrens år 1233 den 2I- november.

x) muligvis Møgeltønder, jf. DRB. II: 1 nr. 257, note 1. - 2) vistnok den til slut nævnte
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biskoppelige gård Lustmp syd for Ribe (jf. smsteds. nr. 156, note 2). Dog havde Ribe- 
bispen også en gård i Tønder (Møgeltønder ?), smstds. nr. 257. - 3) forsvundet bebyg
gelsesnavn, betegnende boplads længere ude, ofte nærmere havet (Sønderjyske Sted
navne III 7). Friserne her har været naboer til Vester-Anflod, der ligger sydvest for 
Tønder (syd-sydvest for Møgeltønder). - 4) jf. DRB. II: 1 nr. 257. - 5) tekstens giafh, 
se DRB. L4 nr. 98, note 3. - 6) jf. kørslen af brænde og hø til bispens gård DRB. II: 1 
nr. 257.

1233. 169
Esbern Snerlyng, sønnesøn af Esbern Snare, overdrager på sit dødsleje gods 

til Sorø kloster, blandt andet for at afhjælpe faderens forsømmelighed med 
hensyn til at opfylde bedstefaderens testamente.

Referat i Sorø gavebog.

Den navnkundige mand Esbern, kaldet Snerlyng, søn af Niels Mule, søn 
af Esbern Snare, broder til den ærværdige fader ærkebiskop Absalon, 
der genkaldte sig, da han lå på sit yderste, sin faders forsømmelighed an

gående hans bedstefader, hr. Esbems gave1), som denne Esbern havde be
troet sine sønner at udlægge, har til erstatning for samme gave og tillige til 
evig almisse for sig selv overdraget klostret sin bondegård i Bringstrup, der er 
en virkelig god gård, og to af de tre dele af hele landsbyen Ørslev (under 
Skoven) og ligeledes to dele af den dertil liggende mølle, i det Herrens år

i) DRB. L5 nr. 39.

[1233-1234] 170
Pave (Gregor IX) befaler korsfarerne, der vil kæmpe mod de vantro i 

Livland, at drage derhen til lands i stedet for at benytte den usikre vej over 
havet (koncept).

Afskrifter i Rom og Paris.

Da I ved at modtage korset har indskrevet jer i Genløserens tjeneste, anstår 
det sig for jer, at I tjener ham efter hans ønske på en sådan måde, at 

arbejdet ikke bliver spildt og uden løn, men at I derimod virker for Kristi 
sag med en sådan hu, at jeres kærlighed herliggøres ved sin virkning, og I 
deraf forskaffer jer den evige gengældelses uforlignelige løn. Da nu vejen
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over havet, efter hvad der er indberettet til os for vist, ikke i alle henseender 
er sikker for jer, der i Kristi tjeneste står i begreb med at drage til Livland 
mod hedningene, og der forefindes en temmelig kort rejserute til lands, ad 
hvilken I på mangfoldig vis kan komme de nylig døbte til hjælp, har vi ment 
at burde bede jer alle og befale jer ved denne vor apostoliske skrivelse, at I 
med Herrens bistand lægger jeres færd gennem landene . . og ivrigt arbejder 
på at fremme Kristi nye udplantning og forsvare den mod de vantros storm
løb, således at han, hvis gave det skyldes, at hans troende tjener ham på en 
værdig og prisværdig måde, skal tildele jer nåden i dette liv og herligheden i 
det tilkommende, og vi kan prise jeres hengivenhed med rette1).

!) den foreliggende tekst er at opfatte som en koncept til en nu tabt pavebulle. Den 
er kun kendt gennem senere afskrifter af en pavelig formularsamling. Ligesom i nr. 173- 
74 nævnes den danske konge ikke i nedenstående tekst. At bullerne sigter til ham, frem
går dog klart af nr. 183 og 207. - I årene 1219-21 lod kong Valdemar Lybæks havn 
spærre som tvangsmiddel over for tyskerne i Livland, som han da ville underlægge sig 
(se bl. a. DRB. L5 nr. 159 og 169). Dengang beherskede han foruden Lybæk det meste 
af Østersøens kyst til Estland. Den nedenstående tekst, der anbefaler korsfarerne at be
nytte landvejen fremfor søvejen, hører derfor sikkert ikke til den tid. - I 1234 var det 
igen aktuelt med en indgriben fra Valdemars side mod Lybæk. Han - og måske også 
grev Adolf af Holsten - blokerede dette år Traves udløb fra byen med sænkede skibe 
(nr. 183). De byggede to borge ved Trave - ifølge årbogen fra Stade. Målet angives i 

den nævnte årbog at være ‘til undertrykkelse af lybækkeme’. Samarbejdet mellem Val
demar og Adolf fremgår af Sächsische Weltchronik: ‘Derefter drog kongen af Danmark 
og grev Adolf hen og spærrede Trave ved sænkede skibe og byggede to borge mod Ly
bæk’. - Allerede 1233 havde Valdemar igen vist sin militære styrke ved at landsætte 
hæren i Venden (‘Kongen drog med hæren til Venden’, siger årbogen fra Næstved. 
Hertil hører vel oplysningen i Sächsische Weltchronik under 1233: ‘Samme år inde
havde kongen af Danmark Demmin. Det fravandt venderne ham’.). Disse troppebevæ
gelser og mulige rygter om det nævnte samarbejde kan have foranlediget pavebullen af 
15. februar 1234 (nr- I februar søgte lybækkeme iøvrigt også at få formel ret
over Travemünde borg. - Forlydenderne om Valdemars bevægelser og planer kan have 
været fremme ved kurien sidst i 1233. Korsfarernes afgang fra Lybæk bestemtes af is
forholdene i den østlige del af Østersøen, hvor f. eks. Riga havn blev isfri i april, jf. nr. 
67, note 1. Nr. 173-74 må derfor være beregnet på en af afgangene i 1234. Valdemar op
holdt sig 24. maj i Masnedsund og var 6. juli på Femern (nr. 179 og 182). Han havde 
ladet skibe sænke i Trave senest i juli måned 1234 °S derved bl. a. hindret skibenes ind
fart til Lybæk. Det fremgår af nr. 183 af 30. august, idet supplikken herom senest en 
måned før må være afgået til kurien. Ved årsskiftet 1234/35 eller deromkring kunne 
kongen meddele kurien, at blokeringen var ophørt (nr. 207). Opfordringen til kors
farerne om at benytte landvejen hører snarest til omtrent samme tid som nr. 173-74 
15. februar 1234. Dateringen må formentlig blive: 1233-34. Med denne tidsfæstelse bli
ver udstederen Gregor IX.
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1234. 23. januar. Lateranet 171
Pave Gregor IX bevilger abbederne i cist er cienser ordenen, at de, nar de er 

fraværende, kan bemyndige deres priorer til at hæve bandstraffe, som munke 
og lægbrødre måtte ifalde ved voldelig håndspålæggelse på hinanden. — Ind
gået til Sorø kloster.

Afskrift i Sorøbogen.

1234. 9. februar. Lateranet. 172
Pave Gregor IX meddeler biskop Balduinus af Semgallen, at han tilbage

kalder hans fuldmagt som pavelig legat og i stedet udnævner Vilhelm, tid
ligere biskop af Modena, som legat i Prøjsen, Estland, Livland, Kurland, Fin
land og andre omliggende lande og øer.

Afskrift i de pavelige registre.

r | 1 il biskop Balduinus af Semgallen.
JL Da vi sender vor ærværdige broder Vilhelm, fordum biskop af Modena, 
af sted til egnene i Livland, Prøjsen, Gotland, Finland, Estland, Semgallen, 
Kurland og de øvrige omliggende provinser og øer1) med nyomvendte og 
hedninge efter at have overladt ham fuld legatmyndighed, tilbagekalder vi 
din legatmyndighed og de breve 2), der af os er rettet til dig om afgræns
ningen af bispedømmer og om alle andre ting, og vi befaler, at du skal mod
tage samme biskop med glæde som det apostoliske sædes legat, eller rettere 
os personligt i ham, og behandle ham agtværdigt og ydmygt og hengivent føje 
dig efter hans frelsebringende påmindelser og befalinger. I modsat fald vil vi 
anse den dom, som han mener at måtte forkynde mod dig på lovlig vis, for 
gyldig og med Guds bistand sørge for, at den overholdes ubrødeligt.

Givet i Lateranet den 9. februar i vort syvende år.

x) jf. nr. 29. - 2) bl. a. nr. 127-29 og 131.

1234. 15. februar. Lateranet. 173
Pave Gregor IX meddeler indbyggerne i Lybæk stift, at han tager Lybæk 

havn og pilgrimmene, der skiber sig ud til Livland derfra, under sin beskyttelse 
imod dem, der har planer om at underlægge sig Livland og derfor ønsker at 
ødelægge udskibningshavnen i Lybæk.
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Original i Lybæk.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle troende kristne i Lybæk stift 
T hilsen og apostolisk velsignelse.

For at ikke den kristne tro, der nylig er udbredt i Livlands egne, og som 
vi ønsker fremmet og vandet af himlens væde, skal lide skade eller afbræk, 
eftersom menneskets fjende stadig er rede til at så ugræs x) i Herrens høst 2), 
tænker vi gerne, og såvidt Herren indgiver os det, på deres fred og ro, der er 
genfødt ved dåbens bad i samme egne. Da nu de pilgrimme, der drager til 
Livland, efter hvad der er fremført for os, ikke har nogen havn som Lybæks, 
der i den grad er egnet for dem, pønser nogle, som har planer om at lægge 
dette land under deres herredømme - for lettere at kunne gøre dette og mere 
uhindret spærre vejen for de pilgrimme, der drager over havet - på at øde
lægge denne havn helt og holdent. Af denne grund er vi i ydmyghed blevet 
bønfaldet om, at vi af faderlig omsorg ville værdiges at sørge for dem i dette. 
Vi yder altså gerne vort samtykke til disses bønner og tager, så længe for
nævnte pilgrimme og de søfolk, som fører dem på deres skibe, står i Jesu 
Kristi tjeneste, dem og alt det gods, som de for øjeblikket besidder på ret
mæssig og gyldig vis, og samme havn under Skt. Peders og vor beskyttelse og 
bestyrker dem ved dette brevs værn. Det skal altså overhovedet ikke være 
tilladt noget menneske at antaste dette vort beskyttelsesbrev eller i dumdristig 
forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen fordrister sig til at prøve her
på, skal han vide, at han pådrager sig den almægtige Guds og hans apostle 
Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Lateranet den 15. februar i vort pavedømmes syvende år.

*) jf. Matt. 13, 25. -2) jf. Matt. 9, 38; Luk. 10, 2.

174 1234. 15. februar. Lateranet.
Pave Gregor IX befaler biskoppen af Ratzeburg sammen med to lybske 

gejstlige at skride ind mod dem, der krænker hans beskyttelse af Lybæks havn 
og pilgrimmene, der skiber sig ud til Livland derfra. Befalingen skal gælde for 
syv år.

Original i Lybæk.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Godescalcus, 
biskop af Ratzeburg og sine elskede sønner lohannes, abbed af Skt. Jo
hannes, og Nicolaus, dekan i Lybæk, hilsen og apostolisk velsignelse.
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For at ikke den kristne tro, der nylig er udbredt i Livlands egne, og som vi 
ønsker fremmet og vandet af himlens væde, skal lide skade eller afbræk, efter
som menneskets fjende stadig er rede til at så ugræs1) i Herrens høst2), 
tænker vi gerne, og såvidt Herren indgiver os det, på deres fred og ro, der er 
genfødt ved dåbens bad i samme egne. Da nu de pilgrimme, der drager til 
Livland, efter hvad der er fremført for os, ikke har nogen havn som Lybæks, 
der i den grad er egnet for dem, pønser nogle, som har planer om at lægge 
dette land under deres herredømme - for lettere at kunne gøre dette og mere 
uhindret spærre vejen for de pilgrimme, der drager over havet - på at øde
lægge denne havn helt og holdent. Af denne grund er vi i ydmyghed blevet 
bønfaldet om, at vi af faderlig omsorg ville værdiges at sørge for dem i dette. 
Da vi altså, så længe fornævnte pilgrimme og de søfolk, som fører dem på 
deres skibe, står i Jesu Kristi tjeneste, har taget dem og alt det gods, som de 
for øjeblikket besidder på retmæssig og gyldig vis, og samme havn under Skt. 
Peders og vor beskyttelse, befaler vi jer, kyndige mænd, ved denne vor apo
stoliske skrivelse, at I ikke tillader, at disse fortrædiges af nogen på utilbørlig 
vis i modstrid med vort beskyttelsesbrev3), og med tilsidesættelse af appel 
tøjler sådanne, der fortrædiger dem, med kirkens straf. Men hvis I ikke alle 
kan tage del i udførelsen af dette, skal i hvert fald du, broder biskop, udføre 
det sammen med en af de andre - idet nærværende brev ikke skal have gyl
dighed ud over syv år.

Givet i Lateranet den 15. februar i vort pavedømmes syvende år.

x) se nr. 173, note 1. - 2) se nr. 173, note 2. - 3) nr. 173.

1234. 15. februar. Lateranet. 175
Pave Gregor IX bemyndiger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, 

til visse steder i legationsområdet, særlig i Reval og Virland, at indsætte, ind
vie og flytte biskopper samt dele, forene og afgrænse bispedømmer, hvis ind
tægter er altfor små.

Afskrift i de pavelige registre.

r | ril Vilhelm, fordum biskop af Modena, det apostoliske sædes legat.
JL Selv om flytning af biskopper og ombytning af bispesæder efter loven 1) 
hører under paven i Rom og ikke kan foretages uden hans tilladelse, bør jo 
dog begge dele finde sted, ifald og når tvingende nød og indlysende nytte 
råder til, at det sker. Da der altså, som det er kommet os for øre, i Reval,
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Virland og nogle andre lande, der er overladt dig som legat, er så stor mangel 
på timelige ting, at midlerne fra ét bispedømme ikke blot er utilstrækkelige 
for en biskop, men endogså fra to knap nok tilstrækkelige for én, og sjælenes 
frelse forsømmes på grund af mangel på biskopper, bevilger vi dig - i ønsket 
om at drage omsorg for disses frelse og omfatte dig, fromme broder, med en 
særlig nåde, for at det hverv, der er betroet dig som legat, kan nyde fremgang 
til hæder for Gud og til frelse for disse samme sjæle - ved dette brevs myndig
hed magt til at forene og dele bispedømmer og flytte dem fra ét sted til et 
andet, indsætte nye biskopper og indvie dem og afgrænse bispedømmerne i 
fornævnte lande, hvor du finder, det vil gavne, og når nød og nytte gør det 
påkrævet, idet du med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der handler her
imod, med kirkens straf 2).

Givet i Lateranet den 15. februar i vort syvende år.

*) se X De translatione episcopi I 7. - 2) denne bemyndigelse til Vilhelm af 15. fe
bruar blandes bestandig sammen med en tilsvarende fra 28. februar (nr. 177), idet de 
anses for identiske. Det er blevet overset, at bemyndigelsen af 28. februar ikke blot er 
udstedt under anden dato, men tillige indeholder en klausul mere end den foreliggende: 
‘uanset hvilke breve, der er opnået fra det apostoliske sæde’. At det drejer sig om to for
skellige udfærdigelser, må anses for givet.

176 1234. 21. februar. Lateranet.
Pave Gregor IX bejaler alle kristne at adlyde Vilhelm, tidligere biskop af 

Modena, som han udnævner til pavelig legat i Prøjsen, Estland, Livland, 
Kurland, Finland og andre omliggende lande og øer, idet han samtidig til
bagekalder legatfuldmagterne for biskop Balduinus af Semgallen.

Afskrift i de pavelige registre.

Til alle troende kristne i Livland, Prøjsen, Gotland, Finland, Estland, Scm- 
gallen, Kurland og de øvrige provinser og øer med nyomvendte og hed
ninge.

Skaberen har fra verdens skabelse på uudsigelig måde besluttet at åben
bare sit usynlige væsen - samt sin evige kraft og guddommelighed - for men
neskene, så at det kan blive synligt og forstås gennem de ting, han har gjort, 
omendskønt som en gåde i et spejl °), så at menneskene ikke kan undskyldes, 
eftersom de, skønt de havde erkendt ham som herre, ikke har herliggjort ham 
som Gud eller ydet ham taksigelser, men blev tomme i deres tanker og for-
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mørkede i deres uforstandige hjerter1), idet de ombyttede den uforkrænke
lige Guds herlighed med en efterligning i det forgængelige menneskes og 
fugles, firføddede dyrs og slangers billede 2) og foretrak at tjene skabningen 
fremfor Skaberen3). Men den almægtige Gud har - for at ikke så værdig 
en skabning, der er gjort i Skaberens billede og lignelse og sat over himlens 
fugle og alle jordens dyr4), skulde gå til grunde, og han bedrages i sit for
sæt, som skabte mennesket af den grund, at det skulde erkende ham, elske 
ham som erkendt og have ham kær og således blive lyksalig i en uforlignelig 
lyksalighed — rejst sig på grund af de armes nød og de fattiges sukke 5) og 
har ved troen på hans blod stillet sin énbårne søn Jesus Kristus frem som 
forsoner for at vise sin retfærdighed til forladelse for de tidligere forseelser, 
for at han selv som retfærdig kunde retfærdiggøre den, som ved troen hører 
Jesus Kristus til6), uden hvilken slet ingen kan retfærdiggøres7) ifølge 
profetens vidnesbyrd, når han siger: Den retfærdige lever af tro8). Efter 
at altså denne vej til den levende og sande Gud9) var anvist, har denne 
verdens fyrste 10) forblindet nogle vantros sind i en sådan grad, at det evan
geliske lys ikke formår at oplyse dem 11); men stadig indhyllet i vantroens 
mørke påkalder de ikke Gud, som er nær for alle, der påkalder ham i sand
hed12); thi enhver, der påkalder Herrens navn, skal være frelst13). Men 
som apostlen siger: Hvorledes skal de påkalde ham, som de ikke er kommet 
til tro på, eller hvorledes skal de tro på ham, som de ikke har hørt om, eller 
hvorledes skal de høre uden nogen, som prædiker, og hvorledes skal nogen 
prædike, hvis ingen sendes ud14)? - af denne grund har Herren tidligere 
opvakt ånden 15) hos vor ærværdige broder Vilhelm, fordum biskop af Mo
dena, som på det apostoliske sædes befaling drog til de hedninge, der findes 
rundt om i jeres egne, og førte en stor mængde af dem til erkendelse af sand
heden 16) efter at have udryddet mange slags vildfarelser hos dem, hvori de 
holdtes ulykkeligt hildet, så at de ikke havde nogen kristen gudsdyrkelse, men 
rettede al deres higen mod alene at dyrke synlige ting. Men samme biskop 
løftede sit blik og så, at jeres marker allerede er hvide til høst17), da Jesus 
Kristus, vor Gud og Herre, som vi har bragt i erfaring, har set i mildhed til 
jert folkeslag og værdiget sig at åbne døren til dets frelse, og samme biskop 
har af alle sine inderste længsler i sindet sukket efter åndelige glæder - nem
lig omvendelsen af samme folkeslag - og med meget indtrængende bønner 
og strømme af tårer bønfaldet os, som, omend uværdige, beklæder hans plads 
på jorden, som siger til sine disciple: Bed høstens herre om at sende arbejdere
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ud til sin høst18), om, at vi vilde værdiges at sende ham - der efter at have 
forladt bispedømmet Modena for jeres skyld er rede til, om nødvendigt, også 
at drikke lidelsens kalk for jer - til Herrens høst19), eftersom han, der har 
prøvet hyrdegemingens brydsomme kampe, ønsker at fuldføre løbet 20) med 
et endnu mere fuldkomment værk, for at retfærdighedens krans derpå kan 
vente ham21), skønt han med apostlen kan sige: Den gode strid har jeg 
stridt22). Vi anbefaler altså hans fromme og hellige forsæt i Herren, til
bagekalder den legatmyndighed og alle de breve og bevillinger23), der er 
tilstået vor ærværdige broder Balduinus, biskop af Semgallen, og sørger for 
at sende ham til disse egne efter at have overladt ham fuld legatmyndighed 
for at udbrede det glade budskab for folkeslagene om vor Herre Jesu Kristi 
navn 24), for at han med Herrens bistand som en omsorgsfuld dyrker af 
Herrens ager kan kuldkaste og nedbryde, adsplitte og tilintetgøre, bygge op 
og plante ud 25), således som Herren vil hjælpe ham. Vi påminder derfor 
jer alle indtrængende og opfordrer jer ved denne vor apostoliske skrivelse i 
Herren til og påbyder som vor befaling, at I med glæde modtager fornævnte 
biskop som det apostoliske sædes legat, eller rettere os personligt i ham, og 
behandler ham hæderfuldt og med redebont sind føjer jer efter hans helse
bringende påmindelser og befalinger og som hengivne sønner urokkeligt holder 
og bevarer det, som han mener at burde fastsætte iblandt jer. I modsat fald 
vil vi anse den dom for gyldig, som han på lovlig vis måtte fælde mod gen
stridige, og med Herrens bistand sørge for, at den urokkeligt overholdes. Thi 
vi nærer den tillid til hans omsigt og fremsynethed, at han, når Herren styrer 
hans skridt 26), med jubel vil bringe manipier af evighedens afgrøder 27) hjem 
af den sæd, der er sået.

Givet i Lateranet den 21. februar i vort syvende år.

°) jf. 1. Kor. 13, 12. - 4) jf. Rom. 1, 20. - 2) smstds. 1, 23. - 3) smstds. 1, 25. - 4) jf. 
1. Mos. 1, 26. - 5) Sal. 12, 6. - 6) jf. Rom. 3, 24-6. - 7) jf. smstds. 3, 28. - 8) Hab. 2, 4; 
Rom. 1, 17. - 9) jf. Jerem. 10, 10 og jf. f. eks. Sal. 84, 2. - 10) Johs. 14, 30 og 16, 11. - 
11) jf. 2. Kor. 4, 4. - 12) jf. Sal. 145, 18. - 13) Rom. 10, 13. - 14) smstds. 10, 14-5. - 15) se 
f. eks. 1. Krøn. 5, 26. - 16) se f. eks. 1. Tim. 2, 4. - 17) Johs. 4, 35. - 18) Matt. 9, 38 og 
Luk. 10, 2. - 19) jf. bibelstedeme i note 18. - 20) jf. 2. Tim. 4, 7. - 21) smstds. 4, 8. - 
22) smstds. 4, 7. - 23) se nr. 172, note 2. - 24) jf. Efes. 3, 8. - 25) Jerem. 1, 10. - 26) se 
f. eks. Sal. 37, 23. - 27) jf. Sal. 126, 5.
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1234. 28. februar. Lateranet. 177
Pave Gregor IX bemyndiger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, 

til visse steder i legationsområdet, særlig i Reval og Virland, at indsætte, ind- 
vie og flytte biskopper samt dele, forene og afgrænse bispedømmer, hvis ind
tægter er altfor små. Ingen tidligere buller skal have gyldighed heroverfor.

Original i Leningrad.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Vilhelm, 
fordum biskop af Modena, det apostoliske sædes legat, hilsen og apo

stolisk velsignelse.
Selv om flytning af biskopper og ombytning af bispesæder efter loven 1) 

hører under paven i Rom og ikke kan foretages uden hans tilladelse, bør jo 
dog begge dele finde sted, ifald og når tvingende nød og indlysende nytte 
råder til, at det sker. Da der altså, som det er kommet os for øre, i Reval, 
Virland og nogle andre lande, der er overladt dig som legat, er så stor mangel 
på timelige ting, at midlerne fra ét bispedømme ikke blot er utilstrækkelige 
for en biskop, men endogså fra to knap nok tilstrækkelige for én, og sjælenes 
frelse forsømmes på grund af mangel på biskopper, bevilger vi dig — i ønsket 
om at drage omsorg for disses frelse og omfatte dig, fromme broder, med en 
særlig nåde, for at det hverv, der er betroet dig som legat, kan nyde frem
gang til hæder for Gud og til frelse for disse samme sjæle - ved dette brevs 
myndighed magt til at forene og dele bispedømmer og flytte dem fra ét sted 
til et andet, indsætte nye biskopper og indvie dem og afgrænse bispedømmerne 
i fornævnte lande, hvor du finder, det vil gavne, og når nød og nytte gør det 
påkrævet, idet du med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der handler her
imod, med kirkens straf, uanset hvilke breve, der er opnået fra det apostoliske 
sæde 2).

Givet i Lateranet den 28. februar i vort pavedømmes syvende år.

1) se nr. 175, note 1. - 2) fra ‘uanset’ er dette et tillæg i forhold til nr. 175, se smstds., 
note 2.

1234. Marts. Lorris. 178
Kong Ludvig IX af Frankrig gør dronning Ingeborgs tilladelse til fattig

huset i Orléans med hensyn til dets mølle (nr. 166) stedsevarende.

Afskrift i Orleans.
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179 1234. 24. maj. Masnedsund.
Kong Valdemar II Sejr fritager alle Sorø klosters retmæssige besiddelser, 

herunder Esbern Snerlyngs nyligt skænkede ejendomme, for leding og stud 
og har til gengæld fået tilskødet en ejendom af klostret samt 100 mark rent 
sølv.

Afskrift i S or øbo gen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen til evig tid.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi både for 
os og vore efterfølgere til evig tid har overladt Sorø kloster alle de besiddelser, 
som det besidder med retmæssig adkomst, både dem fra Esbern Nielsen 1) 
og dem, som det vides at have haft tidligere, frie og immune for ledingens 
tynge og oppebørsel eller 2) stud og for al tjeneste, der skyldes den kongelige 
ret. Men brødrene i fornævnte kloster har for denne frihedens nåde skødet 
os alt, hvad de havde i Snertinge med alle dets tilliggender og 100 mark rent 
sølv af den store vægt 3). Og for at der ikke i eftertiden skal rejses nogen 
som helst trætte for samme kloster eller påføres det skade angående denne 
frihedens velgerning, har vi ment at burde sikre det ved nærværende brevs 
vidnesbyrd, som vi har overdraget det, og som vi har ladet stadfæste ved vort 
vedhængte segl.

Givet i4) Masnedsund år 1234 for Herrens menneskevorden den 24. maj.

x) Esbern Snerlyng, søn af Niels Mule, der på sit dødsleje skænkede klostret betydeligt 
gods, se nr. 169 af 1233. Efter kongens stadfæstelse skulle man tro, at klostret allerede 
var kommet i besiddelse heraf, men det skete først i tiden 1237-41, se nr. 241 og 245. - 
2) teksten her seu, rettet fra tidligere et, ‘og’. Jf. om seu DRB. 114 nr. 47, note 7. - 3) 
d. v. s. Kølnervægt (DRB. 11:7 nr- 399)- 1 en tilføjelse i Ribe Oldemoder (udg. Nielsen 
io, nr. 15) - til et privilegium af 1240 3. august fra hertug Abel - hedder det: ‘denne 
frihed købte hr. biskop Gunner af hr. hertug Abel for 200 mark, som dengang var 100 
mark rent sølv værd af den mindre vægt, hvorfor det (d. v. s. privilegiet) ikke bør kaldes 
en bevilling, men snarere et køb’. Hvis dette kan gøres relevant for Sorø i 1234, har 
klostret måttet udrede mere end 200 mark penge til kongen. - Hos Mørkholm, Kilder I, 
9 (hvor nærværende brevtekst fejlagtigt er citeret som minoris = ‘lille’ vægt) er den 
ovennævnte tilføjelse dateret som ‘senere’. Det er en marginaltilføjelse til afskriften af 
Abels privilegium i Ribe Oldemoder, indført sammen med afskriften omkring 1290 af 
kanniken, magister Åstred (Niels Skyum Nielsen, Haandskriftet »Ribe Oldemoder«, 
Scandia XIX (1948-49) 138). - 4) apud, der nok må oversættes ‘i’. Dog bruges 1211 in 
ved datering efter et farvand, DRB. 1:5 nr. 5-6. Det kan ikke udelukkes, at apud her skal 
betyde ‘ved’.
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1234. Juni. 180
Dronning Ingeborg af Frankrigs foged i Orléans, ridderen Etienne af 

Chanlot, udsteder diplom om, at han i en retsstrid, der var indbragt for 
hende, efter hendes befaling har afgjort sagen, der verserede mellem en privat
person og nonneklostret Magdeleine i Orléans, og dømt i dettes favør.

Afskrift i Paris.

1234. [Omkring 18. juni]. [Prémontré] 181
Abbeden i Tommerup rejser sag om faderretten til klostret pd Usedom 

over for abbeden i Mariengaarde.

Afskrift i klosterliste fra Ninove i Belgien.

Faderretten x) til hin kirke på Usedom 2) blev flyttet fra abbeden i Tom
merup i Danmark til abbeden i Mariengaarde i Frisland 3) i det nådens 
år 1230. Fremdeles rejste abbeden af Tommerup klager angående denne 

faderret mod abbeden af (Marien )gaarde på generalkapitlet i det nådens år 
1234 4), men abbeden af Prémontré forbeholdt faderretten for sig selv, indtil 
det var afgjort, hvem den burde tilfalde efter retten eller efter (general )- 
kapitlets afgørelse.

*) særlig tilsynsretten. De fra cistercienserordenen kendte visitatorer kaldtes circatores 
efter præmonstratenserordenens circariae ‘kredse’. De skånske klostre lå i circaria Dacie, 
der mellem 1290-1320 sloges sammen med circarien for Norge. - 2) klostret Grobe på 
øen Usedom i Oderens munding. - 3) herfra fik Belbuck, oprindelig grundlagt af danske 
præmonstratensere fra Lund i 1177 (Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, 187) en ny 
koloni i 1208 (Heimbucher I3 437), og fra Belbuck genstiftedes klostret Grobe. - 4) præ
monstratenserordenens generalkapitelsbeslutninger er med ganske enkelte undtagelser 
gået tabt, modsat cistercienserordenens, se herom DRB. 1:4 nr. 80, note 3. Dette skyldes 
bl. a., at generalkapitlet i Prémontré i den første tid havde mindre, faderabbeden større 
myndighed end de tilsvarende instanser i Citeaux. Ifølge DRB. 11:3 nr- 3^5 af 1289 
holdtes der generalkapitel i Prémontré på den 1. søndag efter pinse, d.v. s. trinitatissøn- 
dag. Samtidig fastlagdes så svævende tidsgrænser, at de ledende danske abbeder skulle 
begive sig af sted efter påske (der senest kunne falde 24. april) og besøge Prémontré den 
24. juni. Trinitatissøndag faldt i 1234 Pa ^en Junb °& herefter er dateringen orienteret.

1234. 6. juli. Femern. 182
Kong Valdemar II Sejr overgiver biskoppen af Ribe plovskatten af tre 

sysler og to flækker til gengæld for hans halve møntret i Ribe by.
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Afskrift i Ribe Oldemoder.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
dette brev, hilsen til evig tid.

Eftersom erindringen om det skete hurtigt forsvinder ved tidens gang, med
mindre den bestyrkes ved hjælp af den levende eller døde røst, har vi ment 
at burde kundgøre for nulevende og tilkommende, at vi har overgivet hr. 
biskoppen af Ribe skatten af plovene i Harsyssel, Almindsyssel og Vardesyssel 
med flækkerne x) Varde og Lemvig til gengæld for den halve mønt 2), som 
han tidligere havde i Ribe by x). Vi foreviger og bestyrker ved nærværende 
brev, at dette er sket, for at det ikke skal blive glemt i eftertiden.

Givet på Femern i det Herrens år 1234 den 6. juli i nærværelse af herrerne 
Uffe, ærkebiskop af Lund, Niels, biskop af Roskilde, grev Albert og hr. Vagn 
Gunnesen, ved præsten hr. Peders hånd 3).

*) mens Varde og Lemvig betegnes o pida, ‘flækker’, kaldes stiftsstaden Ribe for ciui- 
tas, ‘by’. - 2) om sammenhængen mellem udmøntningen og plovskatten se nr. 219 (med 
samme vidnesbyrd som nr. 182), 240 (i realiteten lig nr. 182) samt nr. 203, der præcise
rer sammenhængen mellem plovpenningene og mønten (pro fabrica, d. v. s. ‘for møn
ten’). Sture Bolin har ment at kunne påvise, at Valdemar Sejr i 1234 indførte stabilis 
moneta, ‘en stabil mønt’, og at plovpenningene var en erstatningsafgift for indtægten ved 
de stadige møntændringer, en monetagium, ‘møntafgift’, (Bolin, Skattpenning och plog- 
penning i medeltidens Danmark, 62-64). At det i Danmark skulle have ført til en både 
stabil og mere lødig mønt, synes dog tvivlsomt i henhold til de gjorte møntfund, jf. nr. 
203, note 1. ‘Plovskatten’, census aratrorum, som det udtrykkeligt hedder i teksten oven
for, har muligvis kun været en ny, ekstraordinær skat. - 3) se DRB. 115 nr. 73, note 3.

183 1234. 30. august. Spoleto.
Pave Gregor IX befaler tre gejstlige i Halberstadt at mane kong Valdemar 

II Sejr, som har spærret Lybæks havn for pilgrimmene til Livland ved at sænke 
nogle skibe i indløbet, til at åbne havnen og tillade fri passage og, hvis kongen 
nægter at gøre dette, da at lyse interdikt over hans hof og bandlyse hans råd
givere.

Original i Lybæk samt afskrift i de pavelige registre.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener til sine elskede sønner Meinhardus, 
provst, Anno, dekan, og B.x), kantor i Halberstadt, hilsen og aposto

lisk velsignelse.
Menigheden i Livland, der nylig stod hvidklædt ved den hellige dåbs kilde, 

har tilkendegivet over for os, at skønt der for dem, der har taget korsets tegn



161 30. august 1234 Nr. 183

og drager over havet dersteds, ikke er nogen havn mere velegnet end Lybæks 
til at lægge til ved, har vor meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks 
berømmelige konge, selv om han burde have mødt de rejsende med brød 2) 
og rakt dem en hjælpende hånd, spærret indløbet til samme havn ved, som 
det siges, at have sænket flere skibe dér, for at ikke fartøjerne med de for
nævnte, der drager over havet, kan søge ind på havnens meget sikre plads efter 
havfarten. Og skønt vi forlængst har givet vor ærværdige broder biskop Go- 
descalcus af Ratzeburg og hans fæller befaling 3) om, at de skulle binde alle 
med bandlysningens bånd, der ved en eller anden hindring forholdt dem, der 
drager over havet, nytten af indløbet til Lybæks havn, har disse dog, mere 
frygtsomme end tilbørligt, ikke villet skride ind mod kongen, og denne har 
ikke trods bønner og påmindelser 4) fra vor ærværdige broder Vilhelm, for
dum biskop af Modena, nu det apostoliske sædes legat i hine egne, og andre 
kloge mænd tilladt de pilgrimsskibe, som han havde lukket inde, at løbe ud 
af fornævnte havn. Derfor befaler vi jer, kyndige sønner, og påbyder vi 
urokkeligt ved denne vor apostoliske skrivelse, at I, for at ikke den nye ud
plantning ved dette ubehagelige indgreb skal lide under fare for svækkelse, 
sørger for omhyggeligt at påminde og virkningsfuldt tilskynde den nævnte 
konge og andre, der fordrister sig til at sætte denne hindring op for pilgrim
mene, til at tillade, at Lybæks havn åbnes og pilgrimmene får fri passage - 
idet også pilgrimmene, såfremt det bliver nødvendigt, opmuntres til at åbne 
samme havn. Men hvis kongen ikke mener at burde adlyde og ikke viger fra 
sit hjertes hårdhed, skal I lægge hele hans hof og ethvert sted, som han be
giver sig til, under kirkeligt interdikt og ramme hans rådgivere med band
lysningsdom og ikke hæve nogen af dommene, før kongen retter for sig for om
talte forseelse på en sådan måde, at han ikke beholder hverken påskud eller 
årsag til at begå den tidligere uret 5). Men hvis I ikke alle kan tage del i 
udførelsen af dette, skal i hvert fald to af jer udføre det.

Givet i Spoleto den 30. august i vort pavedømmes ottende år.

*) kan ikke identificeres. - 2) jf. Esajas 21, 14. - 3) nr. 163. — 4) formentlig skriftlige, 
nu tabt. - 5) originalen har kun denne ordlyd, men i registret er i marginen tilføjet af 
samme skriver: ‘uanset bestemmelsen om de to dagsrejser, som blev udstedt på det al
mindelige koncilium’. Det sigter til et forbud fra 1215 (jf. DRB. II:i nr. 6, note 6). 
Herved fastsattes, at ingen i kraft af pavebuller kunne stævnes mere end to dagsrejser 
uden for sit stift, medmindre der var indføjet en klausul som den nævnte - eller begge 
parter var enedes om fremskaffelsen af bullen. Skrivelserne mod den danske konge var 
imidlertid tilvejebragt ved en ensidig aktion fra hans modstandere, som det siden betones 
på kongens vegne (nr. 207). En klausul som den anførte var påkrævet i det foreliggende

1. række VI — n
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mandat, hvis sagen skulle have sin gang og kong Valdemar stævnes af gejstlige dommere 
fra Halberstadt. Klausulen nåede dog ikke ind i originalbullen, men optrådte kun som 
tilføjelse i registret, hvorved den ikke fik retlig gyldighed. Det kan ikke udelukkes, at 
denne forsømmelse har gjort originalbullen værdiløs i praksis, og at det er grunden til, 
at der ikke senere tages hensyn til den, skønt den er truende i sin tone mod kongen. Da 
han 1235 10. marts udvirker en modskrivelse fra paven (nr. 207), nøjes han med at 
neutralisere virkningerne af den ældre bulle af 1234 J5- februar (nr. 173), der var mere 
stilfærdig i sin formulering. Den foreliggende springes over.

184 1234. 5. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX pålægger kong Håkon Håkonsen af Norge at give den 

landflygtige biskop Poul af Hamar og hans kirke erstatning for den uret og 
forfølgelse, han på mange måder har udsat dem for. Sker det ikke, skal ærke
biskop Uffe af Lund og to andre danske prælater skride ind mod ham med 
kirkelige straffe og om fornødent påkalde den verdslige arms hjælp.

Afskrift i de pavelige registre.

Til Håkon, Norges berømmelige konge.
For at kongernes Herre x) skal bøje dine fjenders nakker for dig og op

høje din kongelige højhed og hæder, burde du bøje dig i hengivenhed for hans 
kirker og af evne ophøje prælaterne ved dem. Men du forfølger uden grund 
vor ærværdige broder Poul, biskop af Hamar, efter hvad han har fremstillet 
for os i vor nærværelse - og kirken i Hamar, som du i det mindste af ærbødig
hed for Gud var forpligtet til at vise ærbødighed, undertrykker du på utålelig 
måde og har mod denne biskops vilje bygget en borg fra ny af på samme 
kirkes område, som du stræber efter helt og holdent at gøre til træl, og plynd
ret den for nogle jorder, som den vides hidindtil at have besiddet uanfægtet 
fra gamle tider. Og for at undertrykke den ved endnu større forfølgelser op
tager du dem i din nåde, som du erfarer forfølger denne kirke, og de, som er 
skilt ud fra de troendes fællesskab, giver du adgang til at omgås dig og be
vilger dem, for at de des tryggere kan udæske kirken, kongelige væmebreve 2) 
og forsøger også at drage Hamarstiftets menighed bort fra hengivenheden 
mod ham og give anledning til, at der vækkes alvorligt anstød inden for den 
uden at tænke på, hvor upassende det er, at den opægger til uenighed, som 
ved, at han står over andre for at styre i fred. Men du drager hans mænd 
bort fra tjeneste for ham og forbyder landboerne at dyrke Hamarkirkens jor
der, og - hvad der særlig bidrager til at nedsætte kongenavnet - du foruroliger 
alvorligt nævnte biskop og kirke angående patronatsretten til samme kirke,
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som du og dine forgængere fordum siges frit at have givet afkald på, som om 
du fortrød en fromhedsgeming, og erklærer offentligt, at de, som fortrædiger 
ham og hans folk imod retfærdigheden, ikke vil pådrage sig kongens vrede. 
Som følge heraf har nogle taget sig den frihed at påføre ham og andre kirke
lige personer mange gruelige uretfærdigheder og har fordristet sig til at trænge 
ind på kirkens jord, piske samme biskops tjenere, krænke kirkens immunitet, 
fjerne deponerede ting fra den og rane tienderne. Men nogle lægfolk stævner 
gejstlige til ransagning, hvad der er forbudt, og tvinger dem til at føre sag for 
sig og svare om kirkelige sager. Desuden har du, for at din måde at hjem
søge biskoppen på kunne undertrykke ham umådeligt, befalet, at nogle af 
hans mænd skulle dræbes, og har, da det ikke kunne lade sig gøre, ladet dem 
plyndre for alt gods. Og således bliver samme biskop undertrykt af så mange 
tryk, således bliver hans kirke trængt af så mange hjemsøgeiser, at de næsten 
tvinges til at opgive ånden under vægten af uretfærdighedeme, hvis da ikke 
Herren lader dem ånde op ved at borttage dette tryk. På grund heraf blev 
denne samme tvunget til at drage i landflygtighed fra fædrelandet og har 
ment at burde appellere til vor domstol, hvilken appel du har ringeagtet ved, 
som det siges, at have plyndret ham og hans kirke for den 0, som kaldes den 
hellige3), og for visse andre besiddelser, efter at han var brudt op for at 
drage til det apostoliske sæde. Vi har altså ment indtrængende at burde bede 
og påminde dig, høje konge, om at yde nævnte biskop tilbørlig godtgørelse 
for tabene og uretfærdighederne og sørge for, at den ydes af dine mænd, og 
om at gengive ham det, der som før nævnt er frataget ham, således som du 
er forpligtet til, og for fremtiden, efter at fornævnte forbud er hævet, afstå 
fra at fortrædige ham og med den dig overgivne magt tvinge dine mænd til 
at afstå derfra. I modsat fald giver vi, hvor meget vi end elsker dig, stor
mægtige konge, hvor meget vi end sætter pris på at befordre og hædre dig, 
vor ærværdige broder ærkebiskop Uffe af Lund og vore elskede sønner ærke- 
degnen4) i Lund og abbeden5) i Herrisvad i Lunde stift befaling til ved 
vort brev 6) - da vi dog ikke kan stå til tjeneste for et menneske imod Gud - 
at de efter forudskikket påmindelse, med tilsidesættelse af appel og med for
nuften som vejleder, ved kirkens straf skal tvinge dig dertil efter også at have 
påkaldt den verdslige arms hjælp hertil, om det bliver nødvendigt, uanset 
bestemmelsen om de to dagsrejser, som blev udstedt på det almindelige kon
cilium 7).

Givet i Perugia den 5. oktober i vort pavedømmes ottende år.

*) Dan. 2, 47. - 2) tabt. - 3) Helgø i Mjøsen. - 4) kan ikke identificeres. - 5) kan ikke 
identificeres. Jf. nr. 5, note 10. - 6) nr. 185. - 7) jf. nr. 183, note 5.
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185 1234. 5. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX befaler ærkebiskop Uffe af Lund sammen med to andre 

danske prælater at skride ind med kirkelige straffe og om fornødent påkalde 
den verdslige arms hjælp mod kong Håkon Håkonsen af Norge for at standse 
hans forfølgelse af Hamarkirken og dens biskop.

Afskrift i de pavelige registre.

r | "’zZ samme eksekutorer x).
JL For at kongernes Herre 2) skal bøje nakken på fjenderne af vor meget 
kære søn i Kristus Håkon, konge af Norge og så videre indtil3) afstå der
fra. Men hvor meget vi end og så videre indtil imod Gud — befaler vi jer, 
kyndige mænd, ved denne vor apostoliske skrivelse, at I, hvis nævnte konge 
undlader at efterkomme vore bønner og påmindelser, efter forudskikket på
mindelse, med tilsidesættelse af appel og med fornuften som vejleder, ved 
kirkens straf skal tvinge ham dertil efter også at have påkaldt den verdslige 
arms hjælp hertil, om det bliver nødvendigt, uanset bestemmelsen om de to 
dagsrejser, der blev udstedt på det almindelige koncilium 4). Men hvis I ikke 
alle kan tage del i udførelsen af dette, skal i hvert fald du, broder ærkebiskop, 
udføre det sammen med en af de andre.

Givet i Perugia den 5. oktober i vort pavedømmes ottende år.

1) ærkebiskop Uffe af Lund samt de to andre prælater, der nævnes sidst i nr. 184. - 
2) se nr. 184, note 1. - 3) nærværende skrivelse er et følgebrev til nr. 184 og skal udfyldes 
efter dette. Dog skal tiltaleformen rettes fra anden til tredje person, som også antydet i 
den latinske tekst. - 4) jf. nr. 183, note 5.

186 1234. 10. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX pålægger hertug Skule af Norge at forsvare Hamarkirken 

og dens biskop og adlyde de tre gejstlige dommere i Danmark, som paven har 
befalet at gribe ind.

Afskrift i de pavelige registre.

r | Hl den højbåme mand, hertug Skule af Norge.
JL For at kongernes Herre 4) skal bøje nakken på fjenderne af vor meget 
kære søn i Kristus Håkon, konge af Norge og så videre indtil 2) drage til det 
apostoliske sæde. Dette er grunden til, at vi — da vi tror, at du, højbårne



165 ii. oktober 1234 Nr. 187

mand, er Gud og det apostoliske sæde hengiven og ivrigt virker for at ophøje 
kirkerne - har ment at burde bede og pålægge dig til forladelse for dine 
synder3) klogt at betænke, at du blandt andet ikke vil kunne erhverve dig 
guddommelig gunst i højere grad, end hvis du forsvarer kirkerne og viser dig 
gunstig og velvillig over for nævnte biskop ved med den dig overgivne magt 
at værne og forsvare ham og samme kirke og, når du bliver opfordret af vor 
ærværdige broder ærkebiskop Uffe af Lund og vore elskede sønner ærke- 
degnen i Lund og abbeden i Herrisvad i Lunde stift, til hvem vi sender vort 
brev4) herom, adlyder dem i disse ting, således at mængden af dine for
tjenester kan øges i himlene på grund heraf, og vi forpligtes til at svare og 
gengælde dig i taknemmelighed.

Givet i Perugia den 10. oktober i vort pavedømmes ottende år.

x) se nr. 184, note 1. - 2) se nr. 185, note 3. - 3) Mark. 1, 14 m. fl. steder. - 4) nr. 185.

1234. 11. oktober. Perugia. 187
Pave Gregor IX pålægger kong Valdemar II Sejr at modtage den land

flygtige Hamarbiskop Poul og tillade ham at blive i Danmark, indtil der er 
sluttet forlig.

Afskrift i de pavelige registre.

| 1 il Valdemar, Danmarks berømmelige konge.
JL For at kongernes Herre *) skal bøje nakken på fjenderne af vor meget 
kære søn i Kristus Håkon, konge af Norge og så videre indtil 2) drage til det 
apostoliske sæde. Men da samme biskop nærer frygt for at blive i sit land og 
tvinges til at drage i landflygtighed fra sin forfølgers åsyn, påminder og beder 
vi dig indtrængende, høje konge, om af ærbødighed for Jesus Kristus og det 
apostoliske sæde og os at modtage nævnte biskop med tilbørlig hæder i dit 
rige og tillade ham frit at forblive dér, indtil freden bliver genoprettet mel
lem ham og fornævnte konge, således at mængden af dine fortjenester kan 
øges i himlene på grund heraf, og vi forpligtes til at svare og gengælde dig i 
taknemmelighed.

Givet i Perugia den 11. oktober i vort pavedømmes ottende år.

!) se nr. 184, note 1. - 2) se nr. 185, note 3.
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188 1234. 23. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX forbyder fyrster og velbyrdige under påberåbelse af ret 

som patroner, fogder eller værger, og ligeledes kirkelige prælater, at afkræve 
cistercienserklostre levnedsmidler, kørsler og andre ydelser til bygning og be
fæstning af borge og landsbyer samt afgifter til ledingstogter m. v., ligesom 
overtrædelser af et par ordensforskrifter forbydes. — Indgået til et dansk 
cistercienserkloster.

Original i Det Arna-Magnæanske Institut.

189 1234. 25. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX bevilger abbed og konvent i Sorø kloster, at de for frem

tiden ikke skal kunne stævnes ved pavebuller ud over to dagsrejser fra klostret 
i sager om deres ejendomme derindenfor, medmindre bullerne omtaler den 
foreliggende bevilling.

Afskrift i Sorøbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbed Jens 4) 
og menige konvent i Sorø kloster af cistercienserordenen i Roskilde stift 
hilsen og apostolisk velsignelse.

Hvis Amalekitterne stadig forfølger Israelitterne2) - idet begærlige og 
havesyge mennesker på mange måder ikke blot med åbenlys vildskab, men 
også med bedragerisk snedighed foruroliger klostergivne mænd, der ønsker 
at skue Gud i tryg kontemplation - bør vi, som omend ufortjent er stedfor
træder for den sande Moses 3), modsætte os deres forsøg og imødegå deres 
forslagenhed, for at vi ikke skal synes kun at lade syndernes pisk ramme de 
retfærdige4). Det er jo fremført for os på jeres vegne, at nogle gejstlige og 
læge ikke så meget virker for at fremme deres egen ret som for at forfølge jer 
på fordømmelig måde og ondsindet lader jer stævne ved apostoliske breve 
mere end to eller flere dagsrejser fra jeres kloster 5), for at I, trættet af be
sværlighederne og udgifterne, kan blive tvunget til enten at opgive retssagerne 
eller gå ind på skadelige overenskomster. For at altså visdommen med sin 
sødme kan overvinde ondskaben, ønsker vi, da vi af erfaring ved, hvor bittert 
det er for dem, der er optaget af den hellige kontemplation, at blive draget 
bort derfra ved ubehagelige retssager, at tage vare på jeres ro, så vidt vi kan 
med Gud, og bevilger jer ved dette brevs myndighed, at I ikke for fremtiden
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ved apostoliske breve skal kunne drages for retten mere end to dagsrejser fra 
jeres eget kloster angående gods, som I besidder derindenfor, medmindre 
samme breve omtaler denne bevilling. Det skal altså overhovedet ikke være 
tilladt noget menneske at antaste dette vort bevillingsbrev eller i dumdristig 
forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, 
skal han vide, at han pådrager sig den almægtige Guds og hans apostle Skt. 
Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 25. oktober i vort pavedømmes ottende år.

*) således hed abbeden 1234, hvis man kan stole på abbedlisten fra Sorø (jf. DRB. L5 
nr. 51, note 1). Et fast holdepunkt for bestemmelsen af hans navn er branden i klostret 
1247 13/5, der omtales i flere årbøger, og som listen beretter udførligt om. Josef var da 
abbed og må efter listen være tiltrådt mellem september 1235 °g april 1236. Forinden 
sad en abbed Jens i tre år og ni måneder, og han må, hvis listen står til troende, være 
den, 1234-bulleme er rettet til. - 2) jf. 2. Mos. 17, 8 ff. - 3) Kristus. - 4) Sal. 125, 3. - 
5) det kunne lade sig gøre, hvis de pågældende buller indeholdt en klausul, der op
hævede stævningsgrænsen med de to dagsrejser, se nr. 183, note 5. Det var ikke nok for 
fremtiden, idet kommende skrivelser i retssager mod klostret tillige skulle omtale den 
foreliggende særbevilling.

1234. 25. oktober. Perugia. 190
Pave Gregor IX pålægger gejstligheden i Danmark at bruge kirkelige 

straffe til værn for Sorø kloster mod dem, der fælder uretfærdige kirkelige 
domme og begår overgreb mod dets personer, tiendefrihed og besiddelser, 
herunder testamentariske erhvervelser.

Afskrift i S or øbo gen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre Uffe, ærke
biskop af Lund og hans medbiskopper, og sine elskede sønner abbeder, 
priorer, dekaner, ærkedegne og andre prælater ved kirkerne i deres stifter 

hilsen og apostolisk velsignelse.
Ikke uden dybtfølt smerte x) og megen bestyrtelse har vi erfaret, at kirkens 

straf løsnes i flere egne, og den kanoniske dom svækkes i sin strenghed på den 
måde, at klostergivne mænd og fremfor alt de, som har fået den største frihed 
som gave ved det apostoliske sædes privilegier, vidt og bredt må udstå uret
færdigheder og ran fra folk, der fortrædiger dem, mens der knap nok findes 
nogen, som undsætter dem med passende beskyttelse og stiller sig imod som 
en mur 2) for at forsvare og befordre de fattige og uskyldige. Men da særlig 
vore elskede sønner abbed Jens 3) og menige konvent i Sorø af cistercienser-
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ordenen i Roskilde stift klager såvel over hyppige uretfærdigheder som over 
den almindelige mangel på retshåndhævelse, har de anmodet om, at I alle 
blev opvakt ved vort apostoliske brev, nemlig til redebont og storsindet at 
gribe således ind for dem mod folk, der fortrædiger og hjemsøger dem, at de 
ved jeres beskyttelse kan ånde op fra de trængsler og det tryk, de lider under. 
Og derfor befaler og påbyder vi jer alle ved denne vor apostoliske skrivelse, 
at hver enkelt af jer efter forudskikket påmindelse rammer dem med band
lysningsdom i jeres stifter og kirker, offentligt med tændte lys - hvis det er 
lægfolk — som på uforskammet måde har tiltaget sig nævnte brødres be
siddelser eller ejendele eller huse eller uretmæssigt har tilbageholdt det, som 
efterlades fornævnte brødre ifølge afdødes testamenter, eller har fordristet sig 
til at forkynde bandlysnings- og interdiktdom mod disse brødre eller nogen 
af dem i modstrid med det apostoliske sædes bevillinger eller i foragt for det 
apostoliske sædes privilegier at fravriste dem tienderne af arbejdet på de 
jorder, de har haft før det almindelige koncilium4), forud for hvilket de 
antog samme ordens bestemmelser, og som de dyrker med egne hænder eller 
på egen bekostning, eller af afkommet af deres dyr 5). Men hvis det er gejst
lige eller regelbundne kanniker eller munke, skal I med tilsidesættelse af appel 
suspendere dem fra embede og beneficium og ikke eftergive nogen af dom
mene, førend de yder fuldstændig godtgørelse til fornævnte brødre. Og læg
folk såvel som verdensgejstlige, der bliver bundet af anathemaets 6) bånd 
for voldelig håndspålæggelse på samme brødre eller nogen af dem, skal komme 
til det apostoliske sæde med stiftsbiskoppens brev for at opnå at blive løst fra 
samme bånd.

Givet i Perugia den 25. oktober i vort pavedømmes ottende år.

4) 1. Mos. 6, 6 m. fl. steder. - 2) jf. Ezek. 13, 5. - 3) se nr. 189, note 1.- 4) se DRB. 
1:4 nr. 64, note 1. - 5) se smstds. nr. 114, note 4-5. - 6) se smstds. nr. 41, note 4.

191 1234. 25. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX fritager abbederne i cist er cienser ordenen for at adlyde 

ordrer fra dommere, delegerede af pavestolen, om at bandlyse eller forkynde 
bandlysning over klostrets grundlæggere eller kommuner af byer, borge og 
landsbyer i nærheden samt for at drage til landsbyer og højtideligt forkynde 
dem under band fra de nævnte dommere, - Indgået til Sorø kloster,

Afskrift i Sorøbogen,
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1234. 25. oktober. Perugia. 192
Pave Gregor IX fritager abbederne i cistercienserordenen for at adlyde 

ordrer fra dommere, delegerede af pavestolen, om at bandlyse eller forkynde 
bandlysning over klostrets grundlæggere, fyrster, mægtige og velbyrdige eller 
kommuner af byer, borge og landsbyer i nærheden samt for at drage til lands
byer og højtideligt forkynde dem under band fra de nævnte dommere. - Ind
gået til Sorø kloster.

Afskrift i Sorøbogen.

1234. 25. oktober. Perugia. 193
Pave Gregor IX indskærper efter anmodning fra cistercienserordenens ab

beder ordensforskrifterne mod de biskopper, som blander sig i abbedvalg, vil 
eksaminere de valgte og stadfæste valget. Lignende overgreb forbydes fra 
kapitler og ærkedegne, og det indskærpes, at biskopperne intet må kræve 
for deres velsignelse af abbederne. — Indgået til Sorø kloster.

Afskrift i Sorøbogen.

1234. 27. oktober. Perugia. 194
Pave Gregor IX pålægger gejstligheden i Danmark at bruge kirkelige 

straffe til værn for Esrum kloster mod dem, der fælder uretfærdige kirkelige 
domme og begår overgreb mod dets personer, tiendefrihed og besiddelser, her
under testamentariske erhvervelser.

Afskrift i Esrumbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre Uffe, ærke
biskop af Lund og hans medbiskopper, og sine elskede sønner abbeder, 

priorer, dekaner, ærkedegne, provster, ærkepresbytere x) og andre prælater 
ved kirkerne i Lunde kirkeprovins hilsen og apostolisk velsignelse.

Ikke uden dybtfølt smerte 2) og megen bestyrtelse har vi erfaret, at kirkens 
straf løsnes i flere egne, og den kanoniske dom svækkes i sin strenghed på den 
måde, at klostergivne mænd og fremfor alt de, som har fået den største frihed 
som gave ved det apostoliske sædes privilegier, vidt og bredt må udstå uret
færdigheder og ran fra folk, der fortrædiger dem, mens der knap nok findes 
nogen, som undsætter dem med passende beskyttelse og stiller sig imod som



Nr. 195 27. oktober 1234 170

en mur 3) for at forsvare og befordre de fattige og uskyldige. Men da særlig 
vore elskede sønner abbed4) og menige konvent i Esrum af cistercienser- 
ordenen i Roskilde stift klager såvel over hyppige uretfærdigheder som over 
den almindelige mangel på retshåndhævelse, har de anmodet om, at I alle 
blev opvakt ved vort apostoliske brev, nemlig til redebont og storsindet at 
gribe således ind for dem mod folk, der fortrædiger og hjemsøger dem, at de 
ved jeres beskyttelse kan ånde op fra de trængsler og det tryk, de lider under. 
Og derfor befaler og påbyder vi jer alle ved denne vor apostoliske skrivelse, 
at hver enkelt af jer efter forudskikket påmindelse rammer dem med band
lysningsdom i jeres stifter og kirker, offentligt med tændte lys - hvis det er 
lægfolk - som på uforskammet måde har tiltaget sig fornævnte brødres be
siddelser eller ejendele eller huse eller uretmæssigt har tilbageholdt det, som 
efterlades fornævnte brødre ifølge afdødes testamenter, eller har fordristet sig 
til at forkynde bandlysnings- eller interdiktdom mod disse brødre eller nogen 
af dem i modstrid med det apostoliske sædes bevillinger eller i foragt for det 
apostoliske sædes privilegier at fravriste dem tienderne af arbejdet på de be
siddelser, de har haft før det almindelige koncilium 5), forud for hvilket de 
antog samme ordens bestemmelser, og som de dyrker med egne hænder eller 
på egen bekostning, eller af afkommet af deres dyr 6). Men hvis det er gejst
lige eller regelbundne kanniker eller munke, skal I med tilsidesættelse af appel 
suspendere dem fra embede og beneficium og ikke eftergive nogen af dom
mene, førend de yder fuldstændig godtgørelse til fornævnte brødre. Og læg
folk såvel som verdensgejstlige, der bliver bundet af anathemaets 7) bånd 
for voldelig håndspålæggelse på nævnte brødre eller nogen af dem, skal kom
me til det apostoliske sæde med stiftsbiskoppens brev for at opnå at blive løst 
fra samme bånd.

Givet i Perugia den 27. oktober i vort pavedømmes ottende år.

*) da denne titel ikke brugtes i Danmark, er formularet ikke tilpasset på dette punkt. 
- 2) se nr. 190, note 1. - 3) se smstds. note 2. - 4) kan ikke identificeres. - 5) se nr. 190, 
note 4. - 6) se smstds. note 5. - 7) se smstds. note 6.

195 1234. 27. oktober. Perugia.
Pave Gregor IX befaler biskop Gunner af Ribe sammen med to af byens 

gejstlige at hæve uretfærdige kirkelige domme, der måtte være fældet mod 
cistercienserne i Danmark på trods af pavelige privilegier eller imod deres
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rette mening, samt at skaffe ordenen godtgørelse for tab og udgifter som følge 
af dommene.

Afskrift i Sorøbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder biskop Gun
ner og til sine elskede sønner prioren *) ved Skt. Nikolaj og ærkedeg- 

nen x) i Ribe hilsen og apostolisk velsignelse.
Skabt i Guds lignelse 2) og så at sige gjort til et segl 3) på Guds magt og 

efter at have fået fornuft i sindet og være prydet med så strålende et for
billedes skønhed hovmodede mennesket sig i sit overmodige hjerte, før det 
fuldt ud så sin vækst4), og glemte, at det var dannet af de usleste ting5), 
hvorfor det ved Skaberens vidunderlige retfærdighed blev bestemt, at den, 
som ved den evne, han havde modtaget som fornuft, blev hovmodig, atter, 
når han døde, skulle blive til det støv, han ikke i ydmyghed erkendte at være, 
og den, som ved at synde af egen vilje mistede ligheden med Gud, skulle 
vende tilbage til det ler, han var gjort af6), selv mod sin vilje. Eftertiden 
lod det ikke blive ved den første overtrædelse 7), men krænkede den natur
lige lovs myndighed, som Herren indgav, indblæste og med sin finger ind
trykte i menneskenes sind så at sige fra denne verdens første begyndelse, at 
vi ikke skal gøre mod en anden, hvad vi afskyr bliver gjort mod os selv 8), 
men begunstige andre i deres retfærdige sag, således som vi ønsker vore rettig
heder forsvaret. Thi denne verdens 9) børn, som Sandheden erklærer for 
klogere end lysets børn over for deres egen slægt10), har forkastet tugt og 
retfærd og løst sig fra lydighed under troen og lægger rænker11) for hver
andre, påfører og tilføjer hinanden tab og uretfærdigheder, rejser processer, 
griber til våben, slås, lader retten vige for forbrydelsen og giver fortrinnet til 
vildfarelsen, jager hinanden til døde12) og forfølger og sønderslider hver
andre i den grad, at de tilmed besudler sig med deres egne børns blod, og 
da de ikke agter på, at de, som gør sådanne ting, fortjener døden 13), mener 
de ikke, at det er nok for dem at rase afsindigt mod hinanden, men strækker 
tilmed deres nedrige hænder ud mod kirkens øjestene, nemlig brødrene af 
cistercienserordenen — som færdes fjernt fra verdens vrimmel i sindets ensom
hed, for at de ved den himmelske kærlighed og nåde kan lægge bånd på de 
hjertets bekymringer, der hvirvler dybest ned, og som for sig selv og inde i 
sig selv søger en hemmelighed med Herren, hvor de, når den ydre larm er 
hørt op, kan fryde sig i indre glæder ved en fortrolig samtale med Ham - 
disse verdens børn, som i deres ondsindethed ikke engang kan tåle, at samme
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cistercienserbrødre har så meget, at de kan leve af det, men enten ved trætte 
fratager dem deres rejsekost på pilgrimsfærden eller røver og raner den. Skønt 
vi nages af stærke, stingende smerter herover, optænder det os dog som noget 
endnu mere utåleligt, at de, som burde have slukket disse forfølgeres flammer, 
ikke alene ikke stiller sig som et skjold mod ilden, men endogså på en vis 
måde forstærker ilden med ild og forfølger dem uudholdeligt. Thi således er 
denne alvorlige og utrolige klage nået til os fra vore elskede sønner abbeden 
i Citeaux og hans medabbeder af cistercienserordenen, at skønt det på apo
stolisk myndighed er bestemt og ligeledes udtrykkeligt forbudt, at det over
hovedet skal være tilladt nogen at forkynde interdikt- eller bandlysningsdom 
mod samme abbeder og deres klostre eller derboende brødre i modstrid med, 
hvad der vides at være fastsat fra ordenens oprindelse, så lidt som mod naboer 
eller daglejere, fordi de hjælper dem med at arbejde på de dage, hvor de 
arbejder, mens andre holder fri, eller i anledning af bevillinger, de har fået 
ved pavestolens velvilje, eller mod deres velgørere, fordi de kærligt, ivrigt og 
tjenstvilligt yder dem velgerninger eller tjenester, eller mod nogen af deres 
undergivne, sålænge de står i deres tjeneste, fordi de i overensstemmelse med 
det, som er bevilget deres orden, ikke betaler tiender eller som følge af andet, 
der er tilstået dem af det apostoliske sæde - så fordrister nogle ærkebiskopper, 
biskopper og andre prælater ved kirkerne og deres officialer sig på egen myn
dighed, for ikke snarere at sige af egen dumdristighed, til i modstrid med det 
apostoliske sædes bevillinger at fælde interdikt- eller suspensions- og bandlys
ningsdomme mod fornævnte personer og andre, som har med dem at gøre 
enten ved køb eller salg eller ved at male i deres møller eller bage i deres 
bageovne eller på anden måde, for således, når de raser mod disse, brødefuldt 
at straffe hine, der er uskyldige og uden brøde, og herved udvirke, at de får 
en ringere stilling end de vantro jøder, som ved egen skyld er underkastet 
evig trældom, og som den fromme kristne modtager af ren barmhjertighed, 
mens man unddrager sådanne de troendes fællesskab, som ikke kan holdes 
tilbage fra at omgås disse jøder 14). Da de altså kan godtgøres i første række 
at forurette os, som enten uden ærefrygt angriber det apostoliske sædes privi
legier eller holder sig til deres ordlyd og overflade, men handler imod deres 
mening og søger at fratage de privilegerede fordelene ved privilegierne, vil 
vi ikke med roligt sind finde os i så grove overtrædelser eller så grove mis
brug, der ikke er udpønset uden krænkelse for det apostoliske sæde, og befaler 
jer, kyndige mænd, ved denne vor apostoliske skrivelse, at I efter omhyggeligt 
at have efterforsket sandheden om de ovenfor anførte ting uden nogen som



2J. oktober 1234 Nr. 196

helst vanskelighed fuldstændigt hæver de domme, I måtte finde afsagt på 
denne vis i Lunde kirkeprovins, og efter forudskikket påmindelse med tilside
sættelse af appel med tilbørlig strenghed tvinger dem, som det står fast har 
fældet dem, til at yde godtgørelse til samme abbeder og dem, mod hvem de 
er fældet, for de tab og udgifter, som de har pådraget sig med anledning 
heraf, og i troskab tilskriver os, hvilke skridt I tager, for at straffen kan revse 
dem, der forser sig på anden måde, så at forseelserne ikke breder sig videre 
- uanset bestemmelsen om de to dagsrejser, som blev udstedt på det alminde
lige koncilium15). Men hvis i ikke alle kan tage del i udførelsen af dette, 
skal i hvert fald du, broder biskop, udføre det sammen med en af de andre.

Givet i Perugia den 27. oktober i vort pavedømmes ottende år.

1) kan ikke identificeres. - 2) 1. Mos. 5, 1. - 3) jf. Ezek. 28, 12. - 4) jf. 1. Kor. 3, 6 
(jf. 3, 7)- - 5) jf- Job 33, 6- “ 6) jf- Mos. 2, 7. - 7) jf. Rom. 5, 14. - 8) jf. 
f. eks. Matt. 7, 12. - 9) jf. f. eks. Johs. 11, 9. - 10) jf. Luk. 16, 8. - 11) jf. f. eks. 1. Mos. 
42, 31. - 12) jf. Mik. 7, 2.-13) jf. Luk. 23, 15.-14) jf. c. 5, 13 X De ludaeis, Sarracenis 
et eorum seruis V 6. - 15) c. 28 X De rescriptis I 3; jf. nr. 183, note 5.

1234. 27. oktober. Perugia. 196
Pave Gregor IX giver abbeden i Sorø tilladelse til at lade præster fra kon

ventet fungere som sjælesørgere for klostrets folk.
Afskrift i Sorøbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbed Jens 
og menige konvent i Sorø kloster af cistercienserordenen i Roskilde stift 

hilsen og apostolisk velsignelse.
Da det er vort brændende ønske at søge at frelse sjælene, bevilger vi jer 

ved dette brevs myndighed, at det skal være tilladt de præster fra jeres kon
vent, som du, vor søn abbed, mener bør udpeges dertil, at høre skrifte fra de 
folk, der lever i jeres tjeneste, og som ikke har let adgang til deres egne præ
ster, at pålægge dem frelsebringende bod og tildele dem kirkelige sakramenter 
uden skade for andens mands ret. Det skal altså overhovedet ikke være tilladt 
noget menneske at antaste dette vort bevillingsbrev eller i dumdristig for
vovenhed handle derimod. Men hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, 
skal han vide, at han pådrager sig den almægtige Guds og hans apostle Skt. 
Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 27. oktober i vort pavedømmes ottende år.

x) se nr. 189, note 1.
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197 [Omkring 1234 31. oktober?]. [Perugia?].
Pave Gregor IX tager Løguin kloster og dets gods under sin beskyttelse og 

stadfæster særlig dets jorder, besiddelser og indtægter.

Afskrift i Løgumbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbed og 
menige konvent i Løgum kloster af cistercienserordenen i Ribe stift hil
sen og apostolisk velsignelse.

Når man beder os om, hvad der er ret og rigtigt, fordrer både billighed og 
fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omsorg for, at det virkeliggøres 
på behørig måde. Derfor, elskede sønner i Herren, giver vi gerne vort sam
tykke til jeres berettigede forlangender og tager jeres personer og jeres kloster, 
hvor I tjener Gud, tillige med alt det gods, som det for øjeblikket besidder med 
gyldig adkomst eller med Guds hjælp vil kunne erhverve i fremtiden på ret
mæssig vis, under Skt. Peders og vor beskyttelse. Men vi stadfæster særligt med 
apostolisk myndighed og bestyrker med dette brevs værn for jer og gennem jer 
for samme kloster jorderne, besiddelserne, indtægterne og jeres andet gods, så
ledes som I besidder det altsammen retmæssigt og uanfægtet. Det skal altså 
overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette vort beskyttelses- 
og stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis 
nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den al
mægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 31. oktober i vort pavedømmes ottende år.

i) kan ikke identificeres. - 2) teksten er i Løgumbogen forkortet til slut, så kun de 
indledende ord i straffeformlen er medtaget ‘Det skal altså overhovedet ikke være tilladt 
noget menneske’, resten udeladt med tilføjelsen ‘og så videre som ovenfor’. Datumsform- 
len er således slettet. Skriveren af Løgumbogen har ved anden lejlighed mekanisk sam
menstillet to buller med samme pavenavn, skønt de er udstedt af henholdsvis Innocens 
III og Innocens IV (DRB. 114 s. 154). Det samme kunne eventuelt tænkes at foreligge 
her, så ‘Gregor’ både kunne være Gregor IX og tidligere og senere paver, dog måske 
snarest Gregor X (jf. nr. 72, note 1). En datering til [1227-1276 ?] var da mulig. - 
Imidlertid er der et enkelt træk i teksten, der styrker en tidsfæstelse i tilknytning til de 
øvrige cistercienserbuller af 1234. Løgum er udtrykkeligt lokaliseret til ‘Ribe stift’, og en 
sådan præcisering synes at være indført fra 1231 i pavelige skrivelser til klostre. Selv om 
reglen ikke er undtagelsesløs, må en anførelse af stiftet i det hele siges at udelukke en 
datering til før 1231. På denne baggrund kan det synes rimeligt at knytte nærværende 
tekst til bullen af 1234 31-oktober (nr. 198), som i Løgumbogen er placeret umiddel
bart foran. Det er i det mindste ikke utænkeligt, at Løgum kloster kan have skaffet sig 
en væmebulle som den foreliggende ved denne lejlighed i 1234, hvor det sammen med 
andre danske klostre og ordensgrenen i Danmark som helhed havde sine repræsentanter
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i livlig virksomhed ved pavehoffet (nr. 188-96, 198, 201). Datering: [Omkring 1234 
31. oktober ?].

1234. 31. oktober. Perugia. 198
Pave Gregor IX pålægger gejstligheden i Danmark at bruge kirkelige 

straffe til værn for Løgum kloster mod dem, der fælder uretfærdige kirkelige 
domme og begår overgreb mod dets personer, tiendefrihed og besiddelser, 
herunder testamentariske erhvervelser.

Afskrift i Løgumbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre Uffe, ærke
biskop af Lund og hans medbiskopper og sine elskede sønner abbeder, 

priorer, dekaner, provster, ærkedegne og andre prælater ved kirkerne i Lunde 
kirkeprovins hilsen og apostolisk velsignelse.

Ikke uden dybtfølt smerte 1) og megen bestyrtelse har vi erfaret, at kir
kens straf løsnes i flere egne, og den kanoniske dom svækkes i sin strenghed 
på den måde, at klostergivne mænd og fremfor alt de, som har fået den 
største frihed som gave ved det apostoliske sædes privilegier, vidt og bredt 
må udstå uretfærdigheder og ran fra folk, der fortrædiger dem, mens der 
knap nok findes nogen, som undsætter dem med passende beskyttelse og stiller 
sig imod som en mur 2) for at forsvare og befordre de fattige og uskyldige. 
Men da særlig vore elskede sønner abbed3) og menige konvent i Løgum 
af cistercienserordenen i Ribe stift klager såvel over hyppige uretfærdigheder 
som over den almindelige mangel på retshåndhævelse har de anmodet om, 
at I alle blev opvakt ved vort apostoliske brev, nemlig til redebont og stor
sindet at gribe således ind for dem mod folk, der fortrædiger og hjemsøger 
dem, at de ved jeres beskyttelse kan ånde op fra de trængsler og det tryk, de 
lider under. Og derfor befaler og påbyder vi jer alle ved denne vor apostoliske 
skrivelse, at hver enkelt af jer efter forudskikket påmindelse rammer dem med 
bandlysningsdom i jeres stifter og kirker, offentligt med tændte lys — hvis det 
er lægfolk - som på uforskammet måde har tiltaget sig fornævnte brødres 
besiddelser eller ejendele eller huse eller uretmæssigt har tilbageholdt det, som 
efterlades fornævnte brødre ifølge afdødes testamenter, eller har fordristet sig 
til at forkynde bandlysnings- eller interdiktdom mod disse brødre eller nogen 
af dem i modstrid med det apostoliske sædes bevillinger eller i foragt for det 
apostoliske sædes privilegier at fravriste dem tienderne af arbejdet på de be-
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siddelser, de har haft før det almindelige koncilium4), forud for hvilket de 
antog samme ordens bestemmelser, og som de dyrker med egne hænder eller 
på egen bekostning, eller af afkommet af deres dyr 5). Men hvis det er gejst
lige eller regelbundne kanniker eller munke, skal I med tilsidesættelse af appel 
suspendere dem fra embede og beneficium og ikke eftergive nogen af dom
mene, førend de yder fuldstændig godtgørelse til fornævnte brødre. Og læg
folk såvel som verdensgejstlige, der bliver bundet af anathemaets 6) bånd 
for voldelig håndspålæggelse på nævnte brødre eller nogen af dem, skal 
komme til det apostoliske sæde med stiftsbiskoppens brev for at opnå at blive 
løst fra samme bånd.

Givet i Perugia den 31. oktober i vort pavedømmes ottende år.

1) se nr. 190, note 1. - 2) se smstds. note 2. - 3) kan ikke identificeres. - 4) se nr. 190, 
note 4. - 5) se smstds. note 5. - 6) se smstds. note 6.

199 [1234. Omkring 20. november].
Pave Gregor IX stævner biskop Nicolaus af Riga, sværdridderne og bor

gerne i Riga til sig i anledning af de talløse overgreb og uretfærdigheder, de 
har gjort sig skyld i over for Romerkirken i Estland, Livland, Kurland og om
liggende landskaber, og omtaler herunder kong Valdemar II Sejrs klagemål 
mod ridderne, disses kup mod Reval borg og udplyndring af denne samt deres 
dobbelte blodbad på vasallerne i Reval og Virland.

Afskrift i de pavelige registre.

Vi1) indstævner biskop Nicolaus af Riga personligt, fordi han - da
• vor ærværdige broder biskop Balduinus af Semgallen, der dengang 

beklædte et lavere embede og optrådte på hr. kardinal Ottos vegne, dengang 
det apostoliske sædes legat i hine egne, kom første gang2) - tilvendte sig 
den myndighed i Livlands egne og den omsorg for pilgrimmene, der på 
nævnte legats myndighed var overladt denne3), stemte prælaterne og pil
grimmene fjendtligt imod ham og på uanstændig vis pålagde ham tavshed, 
tiltog sig omtalte myndighed og opførte sig, som om han var en ydmyg tjener 
af Livlands kors, hævede bandet over pavens bandlyste4), ændrede løfter, 
dispenserede irregulære 5), ophævede de domme, som samme vicelegat 3) 
havde fældet mod genstridige, uden retlig undersøgelse af sagen og traf andre 
afgørelser uden at være støttet af nogen apostolisk myndighed. (2). Frem
deles fordi biskoppen af Riga - da biskoppen af Semgallen i sin vicelegat-

<I>
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tid i henhold til en uretfærdig voldgift6) havde gengivet7) samme biskop 
gidslerne fra Kurlands provinser, der hører under den romerske kirke — har 
udleveret gidslerne og nævnte provinser til ridderskabets brødre i Livland og 
Rigas borgere, en trediedel af hver af dem, og selv beholdt en trediedel, og 
på lignende måde overgivet disse samme gidslerne fra Semgallen og provin
serne, hvilke borgere i Semgallen har indsat 70 købmænd - og i Kurland 
samme 70 på den ene side og 56 på den anden — som lensmænd, idet biskop
pen af Riga godkendte og stadfæstede denne handling og ved en voldgift 6) 
tildømte de 70 købmænd en trediedel af Semgallen og en sjettedel af Kur
land. (3). Fremdeles indstævner vi biskoppen af Riga, fordi han, som om 
han havde apostolisk myndighed, i Tyskland 8) har prædiket, givet dispen
sation, afløsning9) og aflad og fordristet sig til at meddele frikøbelse af 
karener10) og ændringer af løfter og overladt andre sine fuldmagter i så
danne anliggender, skønt han aldrig har haft apostolisk myndighed i disse 
ting. (4). Fremdeles fordi han til skade for den romerske kirke såvel i ånde
lige som timelige henseender har tiltaget sig Vik, der er et af de overgivne 
lande og hører under samme kirke, og indsat andre dér som lensmænd. (5). 
Fremdeles fordi han i åndelige henseender som helhed og tildels i timelige 
utilbørligt gør fordring på Øsel som ejendom - der blev modtaget til troen 
og hr. pavens hånd ved et pilgrimstogt og under kirkens banner i nærværelse 
af vicelegaten, magister Johannes, og på hans foranstaltning - uanset at 
Gandulfinus, tjener for legaten, biskop Vilhelm af Modena, var gået foran 
hæren med kirkens banner11). (6). Fremdeles om de indkomster, han har 
oppebåret i samme lande, som anslås til 50 mark. (7). Fremdeles fordi han, 
idet han optræder som markgreve12) i Livlands egne, fordrister sig til at 
træffe bestemmelse om alting og holde konfirmationer13) uden for sit stift 
i de tilstødende provinser, der hører under den romerske kirke, som om han 
var åndelig og verdslig herre. (8). Fremdeles fordi han, skønt han, efter 
hvad der siges, har haft en ukanonisk tiltrædelse og derfor havde udbedt sig 
en embedsnedlæggelse hos det apostoliske sædes legat, og biskoppen af Sem
gallen, dengang det apostoliske sædes legat14), havde fået apostolisk be
faling til at modtage hans embedsnedlæggelse eller, hvis han ikke vilde træde 
tilbage, sende ham til hr. paven personlig, fortrød dette og hverken vilde 
træde tilbage på nævnte legats befaling eller sørgede for af denne grund at 
fremstille sig for hr. paven.

(9). Fremdeles indstævner vi hele ridderskabets broderskab i Livlands 
egne, fordi de, skønt de på befaling af hr. kardinal Otto, dengang det apo-

1. række VI — 12
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stoliske sædes legat, havde gengivet7) Balduinus, nu biskop af Semgallen, 
der dengang 2) optrådte i hine egne på fornævnte legat vegne, de overgivne 
lande, nemlig Virland og Gervien, i den romerske kirkes navn, senere volde
ligt har røvet samme lande fra samme Balduinus. (10). Fremdeles fordi de 
på samme tid med påskud i en uretfærdig voldgift6) imod retfærdigheden 
sammen med gidslerne fra Kurlands provinser fra denne vicelegat har tiltaget 
sig samme provinser, der var omvendt frivilligt til omtalte kirkes hånd og 
modtaget af samme vicelegat; senere, efter at han har vendt tilbage til den 
romerske kurie, har de iværksat en ledingsfærd gennem samme provinser, 
hærget dem ved hjælp af brande og drab og endelig røvet deres - nemlig de 
nyomvendte i Kurlands - frihedsbrev15), der var bestyrket med segl fra 
samme brødre samt fra prælater i Livlands egne og stadfæstet af hr. pa
ven 16), og tvunget de nyomvendte i samme provinser ind under en trældom, 
der vækker det alvorligste anstød for såvel andre nyomvendte som for hed
ninge, der er omvendt eller skal om vendes, (n). Fremdeles fordi de imod 
den romerske kirke og denne biskop i hans vicelegattid har kaldt 200 17) 
købmænd på Gotland til Reval for at sætte sig i besiddelse af de overgivne 
lande og indsat dem som lensmænd i Gervien til skade for den romerske 
kirke. (12). Fremdeles fordi de har ladet 100 vasaller i Virland eller endnu 
flere, der hører under den romerske kirke, dræbe af de nyomvendte for at 
kunne besidde landet Virland 18). (13). Fremdeles har samme brødre, skønt 
de på apostolisk befaling6) frivilligt havde gengivet7) samme biskop, der 
dengang var legat, Virland, Gervien og Kurland, senere angrebet samme 
land til skade for omtalte kirke og til undertrykkelse af de nyomvendte i 
Gervien og Virland, hvem de ved en enkelt ledingsfærd har gjort skade for 
400 hageplove. (14). Fremdeles fordi de har taget de tre fjerdedele af Revals 
borg, som vasallerne fra Virland, Harrien og Reval havde gengivet 7) oft- 
nævnte biskop, at holde i kirkens navn, fra samme vasaller, til hvis varetægt 
samme biskop på kirkens vegne atter havde overladt dem. (15). Fremdeles 
fordi de har nægtet at gengive7) den fjerdedel af Revals borg, i hvilken 
de har bygget en borg, til biskoppen 3) på kirkens vegne, skønt besiddelsen 
af denne borg hører under den romerske kirke, fordi kongen af Danmark 
holdt borgen og de jorder, der hører til den, af den romerske kirke 19), og 
de havde erobret denne borg sammen med biskopperne og de andre Tyskere 
på vicelegaten magister Johannes’ myndighed, og de sammen med de andre 
angribere havde modtaget samme borg af de Danskes hånd, at bevare til 
den romerske kirkes hånd. (16). Fremdeles fordi de, skønt alle sager, som
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verserede mellem biskoppen3) på kirkens og egne vegne på den ene side 
og disse brødre på den anden, var bilagt ved hjælp af en voldgift, har taget 
deres højmester20) til fange og nægtet at gengive7) fjerdedelen af omtalte 
borg, således som det var blevet aftalt, og de har, efter at freden var gen
oprettet ved voldgiftsmænd og bestyrket med parternes og prælaternes segl 6), 
på forræderisk vis til skade for kirken sat sig i besiddelse af disse tre fjerdedele 
af Revals borg, som samme biskop havde generhvervet, siddet inde med og 
overladt kirkens vasaller at bevare, og dræbt mere end ioo17) af den 
romerske kirkes vasaller, opbrudt sognet i 8 dele og udgydt blod såvel på 
kirkegården som i kirken på alter og Kristi legemsdug, samlet kroppene i 
en hob og oprejst en af de dræbte, som havde været særlig trofast mod 
kirken og så at sige fungeret på hr. pavens vegne, over dyngen af dræbte og 
til største bestyrtelse for kirken pure nægtet, at de blev begravet, før de ny- 
omvendte og andre omsider var kommet til stede for at betragte dette syn, 
for at de af de nyomvendte Russere og hedninge kunde anses for mægtigere 
end den romerske kirke. (17). Fremdeles fordi de ikke blot har erhvervet 
Revals borg på en voldelig og forræderisk måde, men også røvet 3.000 mark 
sølv, 200 stridsheste, 250 andre heste, udrustning til 400 bevæbnede, mange 
købmænds gods, borgernes hele husgeråd - endog kvindernes tøj - og løs- 
købelsessummeme for 200 17) af kirkens vasaller, som omtalte brødre tog 
til fange, hvilket altsammen vurderes til en værdi af 15.000 mark sølv. (18). 
Fremdeles fordi de har ødelagt den romerske kirkes borg Agelinde21), som 
vicelegaten, magister Johannes, havde bygget på den tid, da han i kirkens 
navn sad inde med Virland, Gervien og Vik, og som samme biskop 3) havde 
genopbygget fra ny af, og de har voldt både den romerske kirke og dens 
vasaller samt de nyomvendte i nævnte lande skade for 2.000 mark sølv i 
denne ledingsfærd og ødelæggelse af borgen. (19). Fremdeles fordi de atter 
har tiltaget sig de overgivne lande Virland og Gervien, som de på apostolisk 
befaling havde gengivet7) oftnævnte biskop, og holder dem tilbage med 
vold og undertrykker de nyomvendte i Gervien, fordi de havde holdt fast 
ved kirken, og fordi de ikke har håb om at besidde landene længere. (20). 
Fremdeles fordi de har aftvunget den romerske kirkes vasaller i Virland, Har- 
rien og Reval deres mandseder til hr. paven, og disse tvunget af brødrene 
har opsagt hr. paven den troskab, som de ved magister Johannes’ hånd, lige
ledes på denne biskops vegne, havde aflagt til hr. paven, og har 22) fordrevet 
dem, som ikke vilde sige sig løs fra kirken, og berøvet dem såvel deres urørlige 
som rørlige gods. (21). Fremdeles har de til undertrykkelse af de nyomvendte
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indsat 40 købmænd som lensmænd i Gervien, som hører under kirkens be
siddelse, hver af dem med 20 hageplove, idet de ved denne handling påny 
undertrykker de nyomvendte. (22). Fremdeles fordi de har draget de samme 
vasaller, som var anbragt i de nyomvendtes og hedningenes grænseområde og 
indsat af biskoppen3) som lensmænd i hans bispedømmes godser for at 
undertrykke angreb fra hedningene, bort fra tjenesten for Gud og troen og 
sat sig op mod den romerske kirke ved deres hjælp. (23). Fremdeles fordi de 
har sammensvoret sig mod kirken med hr. Nicolaus, der optræder som biskop 
af Riga, og borgerne i Riga og har indsat 71 23) købmænd på den ene side 
og 56 på den anden som lensmænd i Semgallen og Kurland, idet de sammen 
med de fornævnte sammensvorne gør fordring på resten af landene og ikke 
lader en eneste fodsbred blive tilovers til biskoppen af Semgallen eller hans 
kirke så lidt som til de vasaller, der er indsat af hans forgængere. (24). Frem
deles fordi de har ødelagt borgen Goldenbeck 24), som hører under kirken, 
og voldt såvel nævnte kirke som samme borgs vasaller og de nyomvendte 
skade for mere end 1.000 mark sølv. (25). Fremdeles fordi de har indkaldt 
de kætterske Russere og omkringboende hedninge - mod biskoppen 25) og 
katedralkirken i Leal, vasallerne og de nyomvendte i samme stift - omgivet 
borgen i Dorpat med volde, delvis overladt håndværkere, krigsmaskiner og 
proviant til Russerne og hedningene, ladet provinserne hærge, ladet 450 17) 
nyomvendte tage til fange og dræbe, uanset at det ved apostolisk brev var 
pålagt biskoppen af Leal, at han skulde arbejde sammen med føromtalte 
biskop af Semgallen og legaten for at undertrykke ondskaben hos samme 
ridderskabets brødre. (26). Fremdeles fordi de har gjort fordring på gods 
under klostret Dunamiinde af cistercienserordenen, rørligt såvel som urørligt, 
jordegods og landsbyer, og har taget lægbrødre til fange og underkastet dem 
pinsler, fordi samme stiftelses abbed arbejdede sammen med oftnævnte biskop 
i overensstemmelse med, hvad der var pålagt ham ved et apostolisk brev, 
hvorfor samme klosters menige konvent nødvendigvis må forlade Livland og 
for bestandig blive spredt mellem ordenens forskellige klostre, medmindre der 
hurtigt skaffes hjælp. Desuden har de på lillejuleaftensdag 26) dræbt tjeneren 
hos samme klosters kældermester, som dengang befordrede den romerske kir
kes anliggender. (27). Fremdeles fordi de har sat sig i besiddelse af Riga- 
kirkens landsbyer, røvet dens rørlige og urørlige gods og plyndret og hærget 
blandt samme kirkes nyomvendte, fordi samme kirkes provst og menige kon
vent trofast har stået den romerske kirke bi. (28). Fremdeles har de fuld
stændig ødelagt klostret Falkenau af cistercienserordenen ved omtalte Russere
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og hedninge og ved brande i bund og grund udslettet og tilintetgjort dette 
klosters bygninger, hvorfor størstedelen af samme stiftelses menige konvent 
straks er rejst over havet til Tyskland fra Livlands egne, da det på ingen måde 
kan opretholde livet, ja ikke engang blive dér. (29). Fremdeles fordi disse 
brødre, skønt Sakkala, Wegele, Møge, Norumegunde, Alempos, Selonien, 
Semgallen, Kurland og alle de andre provinser i Livlands egne, som er om
vendt til troen ved prædiken eller korstog, med rette hører under den romer
ske kirke, rent faktisk siges at sidde inde med samme provinser, nogle delvis, 
andre i deres helhed til skade for den romerske kirke; de skal på en angiven 
dag indfinde sig for at påhøre dommen om disse provinser og skal møde op 
med dokumenter, vidner eller fornuftgrunde til bestyrkelse, så at de, hvis de 
har nogen ret i det fornævnte, kan få deres ret ved dommen, og på samme 
måde angående de lande, der senere skal omvendes. (30). Fremdeles fordi 
de i omtrent 7 år eller endnu mere i strid med retten tildels har siddet inde 
med bispedømmerne Reval og Øsel, efter at disses biskopper var fordrevet, 
og har tiltaget sig tienderne, de åndelige rettigheder samt den biskoppelige 
retshåndhævelse i samme. (31). Fremdeles fordi de har valgt verdslige herrer 
over provinserne i 27) Livlands og Estlands egne og erhvervet et brev fra en 
af disse, nemlig hertugen af Saksen28), om at alle disse brødres besiddelser 
evindeligt bør forblive deres med al ret. De har, så vidt det stod til dem, 
pålagt biskopperne, kirkerne og de ny omvendte et trældommens åg. (32). 
Fremdeles fordi de, når som helst der omvendes hedninge i de omtalte egne, 
undertrykker tiendepligten29) og indgår aftale6) med de nyomvendte om 
at give dem skat evindeligt og fritager samme til evig tid for tiendepligten 29). 
(33). Fremdeles fordi de pure nægter de hedninge i Bandowe, der rent fak
tisk er dem undergivet, at blive døbt, for at de ikke som følge heraf skal blive 
undergivet kirken, og de gå glip af den skat, de oppebærer af dem, til trods 
for at de blev modtaget til den katolske tro og undergivet den romerske kirke 
ved biskoppen af Semgallen, der på det tidspunkt var vicelegat6). (34). 
Fremdeles fordi de har nægtet, at hedningene fra nogle provinser i Kurland, 
som bad om dåben, blev døbt af biskoppen af Semgallen, der på det tidspunkt 
var vicelegat, for at de frit kunde sidde inde med dem. (35). Fremdeles fordi 
de flere gange har hindret sendemænd fra hedningene, der ofte har ønsket at 
drage til kurien for at antage den kristne tro under forudsætning af en aftale 
om at få frihed, i at tage af sted og har sagt til dem, at de kan give dem en 
ligeså god tro som paven, hvorfor de, skønt de engang var nået til Gotland 
med dette formål, blev tvunget til at vende om. (36). Fremdeles fordi samme



Nr. 199 [Omkring 20. november 1234] 182

brødre, skønt de giver frihed til hedninge, når de omvendes til troen, benytter 
selv et ringe påskud30) til at gøre dem til trælle. (37). Fremdeles har de, 
selv om hr. paven ved sit brev til biskoppen af Semgallen havde påbudt ham 
at holde de nyomvendtes undertrykkere nede og reformere deres forhold, ikke 
tilladt dem at indfinde sig på den dag, der var udpeget hertil, men endog 
sat adskillige, som var undervejs, i fængsel. (38). Fremdeles fordi de har vist 
sig som skismatikere i flere forhold ved at sætte sig op mod kirken, ligeledes 
ved at give sold til lejetropper imod den og tvinge disse kirkens ny omvend te 
samt vasaller, ja desuden også nogle pilgrimme til at gøre modstand mod 
nævnte kirke. (39). Fremdeles fordi disse - af hvilke en af kredsen tidligere 
har dræbt deres første højmester tillige med hans præst - har kastet deres 
anden, nuværende mester, der hedder Volquinus, i fængsel og holdt ham 
tilbage dér i 3 måneder, fordi han var for gunstig stemt mod den romerske 
kirke og ønskede at opretholde den genskabte fred og ikke samtykkede i det 
forræderi, som brødrene havde planlagt indbyrdes om at dræbe kirkens vasal
ler. (40). Fremdeles fordi de beholder og beskytter broder Johannes, kaldet 
Selich, Johannes Sengelin, Heidenricus, prokurator for Harrien, Abraham og 
nogle af deres andre brødre, der er brændemærket af kætteri og peremptorisk 
stævnet for at rense sig - omendskønt der er forkyndt bandsdom mod dem på 
konciliet 31), fordi de har ladet hånt om at rense sig og også om at indfinde 
sig. (41). Fremdeles indstævner vi brødrene til at godtgøre omtrent 10.000 
mark sølv, som de har forvoldt den romerske kirke tab for, og for andre sager 
i overensstemmelse med det, som biskoppen af Semgallen, dengang legat, 
rejste krav om over for voldgiftsdommerne på den romerske kirkes vegne. 
(42). Fremdeles fordi de skal udlevere hr. paven brevet, der er skrevet om 
gengivelsen7) af Gervien og Virland, som de har aftvunget biskoppen af 
Semgallen i hans vicelegattid ved en uretfærdig voldgift 6). De skal ligeledes 
gengive 7) hr. paven det brev 15), som samme biskop, der på det tidspunkt 
var vicelegat, havde overdraget Kurlændingene, bestyrket med sit, prælaterne 
i Livlands og disse brødres segl - som samme brødre til anstød for hedninge 
såvel som nyomvendte og til skade for troen har plyndret disse Kurlændinge 
for ved deres voldsomme ledingstogt, ikke uden udgydelse af uskyldigt blod 
på mangfoldige måder. (43). Fremdeles fordi de har stukket øjnene ud på 
Leuder32), vasal under den romerske kirke, og frataget ham alt hans gods, 
rørligt som urørligt, fordi han var den første, der meldte legatens 33) ankomst. 
(44). Fremdeles indstævner vi samme brødre til at svare hr. paven angående 
de 1.000 øsinger34), som de har aftvunget Øselboeme, idet de forhindrede
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sammes dåb og ikke tillod, at de undergav sig den kristne tro, førend de havde 
betalt samme ridderskabets brødre de omtalte penge, hvilke penge anslås til 
500 mark sølv. (45). Fremdeles indstævner vi ridderskabets brødre til at 
godtgøre den romerske kirke for 14.000 mark sølv, som de har oppebåret af 
indkomsterne fra provinsen Sakkala, der som bekendt hører til den romerske 
kirke. Den sum, som fornævnte brødre skal godtgøre den romerske kirke, 
anslås til 45.000 mark sølv.

(46). Fremdeles indstævner vi hele Rigas borgerskab, fordi de har tiltaget 
sig en trediedel af Øsel til skade for den romerske kirke og endvidere for
drister sig til i strid med retten at gøre fordring på en trediedel af såvel de 
omvendte lande som af dem, der skal omvendes fra nyt af.

(47). Fremdeles indstævner vi ridderskabets brødre til for paven og hans 
brødre35) at fremvise alle de dokumenter, de måtte have, som godtgør be
siddelsen for dem af alt, hvad de agter at gøre fordring på eller beholde i 
Livlands egne af lande, såvel af omvendte som af dem, der skal omvendes, 
da den romerske kirke ikke anerkender noget for samme brødre i de omtalte 
lande uden for Livland og Letland. (48). Fremdeles indstævner vi ridder
skabets brødre for alt, hvad det end måtte være, som forekastes dem af den 
romerske kirke, Danmarks konge, kirkernes prælater, kirkelige personer, kir
kens vasaller, de nyomvendte og hvilke som helst andre. (49). Fremdeles 
fordi de har forvoldt Johann, ridder af Buxhdveden, et tab på 200 mark sølv, 
fordi hans sønner arbejdede sammen med legaten og gjorde modstand mod 
ridderskabets brødre.

(50). Fremdeles indstævner vi personligt mestrene 36) Johannes fra Reval, 
Ricolfus fra Fellin, Remboldus fra Wenden, Albertus fra Segewolde, Ber- 
nardus fra Ascheraden - og Heidenricus fra Harrien, lohannes fra Gervien, 
Rodolfus fra Sakkala, Valemarus37) fra Øsel, der kaldes fogder38), til at 
gøre regnskab for den romerske kurie for de indkomster, der er oppebåret af 
den romerske kirkes nysnævnte lande. (51). Fremdeles indstævner vi til det 
samme Rodulfus af Cassel, Rotcherus, fordum mester36) i Fellin, Gerlacus 
Ruffus og Marquardus, fordum mester 36) i Reval

(52). Fremdeles indstævner vi ridderskabets brødres præster lohannes fra 
*Oste39), Hartwicus fra Fellin, Rotbertus og Philippus fra Harrien, Gode- 
fridus fra Tarwast og Vinandus fra Paistel, sognepræster, som alle på grund 
af deres egne forseelser af biskoppen af Semgallen, det apostoliske sædes legat, 
og med fælles råd fra prælaterne31) er blevet suspenderet fra embede og 
beneficium og dømt til degradering.
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(53). Fremdeles indstævner vi personligt til at afgive vidnesbyrd om sand
heden abbederne af Dunamiinde og Falkenau, Th. 40), prior i Dunamiinde 
af cistercienserordenen, H.40), provst i Mesoten af præmonstratenserordenen, 
magister Helias og magister lordanus, kanniker i Riga af samme orden, ma
gister Luderus og magister lohannes, brødre af ridderskabet, Henricus fra 
Papendorf og Salomon fra Loddiger, sognepræster i Riga stift, Lambertus, 
prior i Dorpat af Skt. Augustins orden, Engelbertus fra Odenpåh 41), Theo- 
dericus fra *Paldessen 42), Engehardus fra Møge og Fredericus fra Norume- 
gunde, sognepræster i Leal stift, Robertus fra Gervien og Bertrandus fra Vir- 
land, sognepræster i Virland stift.

1) overskriften lyder: ‘Om nedenfor skrevne personers stævning, der omtales ovenfor’ 
( = nr. 200). Stævningen må være udfærdiget omkring samme tid som denne ledsage- 
skrivelse. - 2) 1230-31 (jf. nr. 114; Donner 159 f.; Johansen 109-12, 717-22). - 3) Bald- 
uinus. - 4) bandsafløsning for svære forbrydelser var forbeholdt paven. - 5) gejstlige 
ifaldet irregularitet (se ordlisten). - 6) for henvisninger til dokumenter se Hildebrand 
40 n. 2 ff. (samt Svåbe i Fontes hist. Latviae II nr. 204). - 7) restituere, der dog også 
kan betyde ‘overgive’. Jf. om Gervien og Virland (§ 9, 19, 42) Hildebrand 47 n. 5. - 
8) teksten har Teironiam, som Johansen 721 n. 4 foreslår ændret til Te(ut^oniam = 
‘Tyskland’. Dog var det muligt, at der skulde stå ^W^ironiam = ‘Virland’, idet Nico
laus’ dispositioner delvis svarer til hans optræden i Livland, se § 1 og jf. note 13 om hans 
kirkelige handlinger uden for eget stift (samt Bunge, UB. I nr. 123). Derimod er ret
telsen hos Hildebrand 41 n. e til (Cu}roniam = ‘Kurland’ mindre sandsynlig, da nav
net herfor er Curlandia. — 9) absoluit'. som krænkelse af pavens myndighed må det sna
rest være straf af løsning (jf. note 4), ikke almindelig syndsforladelse. - 10) bodsfaste, se 
DRB. L4 nr. 65, note 2. - 11) jf. Donner 135, Johansen 704. - 12) Rigabispen var op
højet til tysk ‘rigsfyrste’ (jf. nr. 17, note 6; nr. 42, note 22) og havde fået tillagt verds
lige beføjelser som en markgreve, jf. Bunge, UB. I nr. 67; Ammann 123, 181-2, 192; 
Gnegel-Waitschies 79, 147. - 13) facere confirmationes evt. ‘gøre stadfæstelser’, men dog 
snarest uddeling af konfirmationssakramentet, der var en biskoppelig særret, men natur
ligvis kun i den pågældendes eget stift. - 14) 1232-34 (jf. nr. 127-129, 131, 133, 172 og 
175-77; Donner 161 ff.; Johansen 709-12, 722-29. - 15) nr. 114 (samt jf. note 6). - 
16) nr. 133 (samt jf. note 6). - 17) tallet kan være overdrevet Johansen 719, 727 n. 6. - 
18) jf. smstds. 707-8. - 19) evt. en fortolkning af nr. 41. - 2°) Volquinus - måske fængslet 
på skrømt Johansen 727. - 21) i Virland. - 22) brødrene, idet sætningen har et misvisende 
subjektskifte. - 23) efter § 2 kun 70. - 24) i Vik. - 25) Hermannus. 1235 knyttedes hans 
bispetitel til Dorpat (Johansen 790). - 26) 24. december. - 27) de, egl. ‘fra’, ‘aP. - 
28) Albrecht, jf. Johansen 713. - 29) ius decimarum, egl. ‘tienderetten’. - 30) occasione 
recepta saltim modica efter Auvray I s. 1207 n. 4 (med henvisning til Du Gange) at for
stå som ‘lejlighedsskat’, ‘krigstribut’, recepta kunne tyde herpå, men efter sammenhæn
gen bør den givne oversætt. dog måske foretrækkes. - 31) jf. § 52, Hildebrand 47 n. 4 
samt Johansen 728. - 32) teksten har Len- eller Leu-, men det sidste er rigtigst, jf. Jo
hansen 726, 809-10. - 33) Balduinus efter samme 726. - 34) estisk pengeenhed, se samme 
264. - 35) kardinalerne. - 36) provincialmestre med sæde på hver af de fem nævnte borge 
(jf. Bunge, Orden der Schwertbriider, 38). - 37) snarest fejl for Valdemarus. - 38) under-
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ordnede embedsmænd med tilknytning til hvert sit landskab (jf. smstds. 40, 69-70). - 
39) ukendt stednavn, evt. fejlskrevet for Aliste (Henrik Letlænders krønike kap. XV, 7; 
nu Hallist, estnisk Halliste) sogn i Sakkala og nabosogn til Tarwast og Paistel (anden 
forklaring Hildebrand 48 n. 7). - 40) kan ikke identificeres. - 41) se nr. 41, note 2. - 
42) snarest fejl for Palmessen, at identificere med St. Bartholomai, estnisk Palamuse, i 
middelalderen Palmes, Palmis.

1234. 20. november. Perugia. 200
Pave Gregor IX befaler biskoppen af Leal sammen med to andre gejstlige 

at tvinge biskop Nicolaus af Riga til personligt at møde for paven og tvinge 
sværdridderne og borgerne i Riga til at sende befuldmægtigede i anledning 
af de mange klager for overgreb mod Romerkirken, ikke mindst i de lande 
og besiddelser, som den har overtaget fra Danskerne,

Afskrift i de pavelige registre.

Til biskop Hermannus af Leal og provsterne Rothmarus af Dorpat, Leal 
stift, og lohannes af Riga.

I skal vide, at det er kommet os for øre, at vor ærværdige broder biskop 
Nicolaus af Riga, mester Volquinus og brødrene af Kristi ridderskab i Livland 
og borgerne i Riga har spottet ærbødigheden for det apostoliske sæde, som 
enhver katolik er forpligtet til at bøje sig for som sin moder, og ikke har 
undset sig for, mens vor ærværdige broder biskop Balduinus af Semgallen ud
øvede legatmyndighed i de egne, at påføre ham og hans forbundsfæller per
sonligt og de nyomvendte og andre, der var Romerkirken tro, svære tab og 
et utal af uretfærdigheder - ikke uden foragt for os - og fordrister sig til 
voldeligt at tilbageholde lande, besiddelser og andet gods, som hører under 
Skt. Peders ret *), og begår andre grove ting, hvorved troens sag i højeste 
grad hindres i de fornævnte egne. Da vi altså ønsker at få vished for disse 
ting, som vi ikke har kunnet forbigå upåagtet, befaler vi jer ved denne vor 
apostoliske skrivelse strengt som vort påbud, kyndige mænd, at I på vor 
myndighed med tilsidesættelse af hindrende appel skal tvinge samme biskop 
af Riga til personligt - og mesteren, brødrene og fornævnte borgere til gen
nem hertil skikkede befuldmægtigede - at give møde for os til førstkommende 
fødselsfest for Jomfru Maria2), som vi ansætter for dem som peremptorisk 
termin, for at svare på de ting, som indeholdes i det skriftblad, som vi sender 
jer indelukket under vor bulle 3). Men for at sandheden kan stå fuldstændig 
klar for os, skal I også selv i egen person sørge for at komme til os personlig,
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og I skal under kirkens straf tvinge dem, hvis navne indeholdes i samme 
skriftblad, til at drage til os, for at de ved det apostoliske sæde kan aflægge 
vidnesbyrd om sandheden angående ovenfor nævnte ting.

Givet i Perugia den 20. november i vort pavedømmes ottende år.

x) først og fremmest de danske erobringer i Estland: Reval borg og landområde (hvor 
Tyskerne synes at have anerkendt Danskernes eneret) samt provinserne Harrien, Virland, 
Vik og Gervien, som Tyskerne delvis synes at have gjort krav på (jf. DRB. 115 nr. 165; 
1:6 nr. 41, 53, 128, 199). - 2) 8. september 1235. - 3) nr. 199.

201 1234. 9. december. Perugia.
Pave Gregor IX bevilger Sorø kloster, at brødre, som møder i retssager 

med breve forseglet med abbedens segl, ikke skal kunne mødes med den ind
vending af deres modpart, at sådanne breve kun har gyldighed for abbeden, 
ikke for konventet.

Afskrift i Sorøbogen.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbed Jens *) 
og menige konvent i Sorø kloster af cistercienserordenen i Roskilde stift 

hilsen og apostolisk velsignelse.
Ismael forfølger stadig Isak2), når nogle af denne verdens børn, som er 

klogere end lysets børn over for deres egen slægt 3), ikke undser sig for på 
mange måder at hjemsøge åndens mænd og især Guds tjenere4). Af jeres 
tilkendegivelse har vi altså forstået, at der - skønt det ved indretningen af 
cistercienserordenen blev bestemt, at der kun skulle føres ét segl i abbedens 
navn i hvert af samme ordens huse, som abbed og menige konvent skulle 
bruge i fællesskab i deres klosters anliggender - ofte sker det, at modparten 
og dens sagførere, når klosterbrødrene af nævnte orden sendes af sted til sager 
og andre anliggender af klostrets abbed og menige konvent med breve, be
styrket med samme abbeds segl, ondsindet indvender, at samme breve ikke 
er fyldestgørende sikkerhed for det menige konvent, og når nævnte brødre 
således ved denne snuhed og forslagenhed ikke får adgang til at træde frem, 
hindres de i at forfølge deres ret. Vi bøjer os derfor for jeres fromme bønner 
og bevilger jer ved dette brevs myndighed, at brødre, som I måtte sende af 
sted med sikkerhed i sådanne breve, skal have adgang til at træde frem i jeres 
klosters sager og andre anliggender i overensstemmelse med fornævnte be
stemmelse og sæd og skik, uanset de forud anførte indvendinger. Det skal
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altså overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette vort 
bevillingsbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis 
nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig 
den almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.

Givet i Perugia den 9. december i vort pavedømmes ottende år.

x) se nr. 189, note 1. - 2) jf. 1. Mos. 16, 12; 21, 20-21; 25, 18. - 3) jf. Luk. 16, 8. - 
4) se f. eks. 1. Krøn. 6, 49.

1234. 202
Hr. Esge Maltesens latinske mageskiftebrev til Øm kloster på alt hans gods 

og jord i Tåning for Øm klosters gods i Elling.
Givet 1234.

Skanderborgske registratur.

1234 u. d., statutter for augustinerordenen i Danmark udstedt i Grinderslev 
(Reg. Danica nr. *225 med dateringen: 1234 eller 1334) er måske af senere dato 
og medtages ikke i Danmarks Riges Breve, da de ikke har diplomkarakter.

[1234—1241]. 203
Kong Valdemar II Sejr indskærper for beboerne af Har syssel, at alle, læge, 

gejstlige og samtlige klosterfolk, er pligtige til at udrede plovpenninge.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til indbyggerne i 
Harsyssel, hilsen i nåde 1).

I skal tilvisse vide, at ingen er undtaget fra betalingen af de penninge, som 
skyldes af plovene for mønten, men - ligesom lægmænd - således er både 
gejstlige og alle klosterfolk forpligtet til at betale disse penninge.

t) Efter diplomet af 1234 den 6. juli (nr. 182, jf. 219 og 240) overtog kong Valdemar 
Ribebispens halve møntret i byen, mod at denne fik bl. a. plovskatten af Harsyssel. Det 
foreliggende mandat har været aktuelt i forbindelse hermed. Det har fastslået et princip, 
der fortsat har haft betydning, selv efter at mandatet mistede sin gyldighed ved Valde
mars død 1241. Mandatet opbevaredes endnu omkring 1290, da det indførtes i Ribe 
Oldemoder blandt bispens privilegier. Han havde da generhvervet en andel i mønt
retten, se DRB. II: 1 nr. 60 og 11:2 nr. 206. - At mandatet tidligst er fra 1234, sYnes 
bekræftet af omlægningen af mønt- eller valutasystemet netop dette år, sådan som det 
er antydet af den, også i europæisk sammenhæng helt enestående mønt med årstals-
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datering i indskriften: ‘I det Herrens år 1234’. Den har af symboler både kongekrone og 
bispehue og henlagdes tidligere til Ribe, men er senere henført til Roskilde, se Fritze 
Lindahl i Nordisk numismatisk årsskrift, Sthlm. 1963, 52-55. Spørgsmålet om herkom
sten er måske ikke helt definitivt afgjort. Uanset møntens svage lødighed kan der godt 
dette år være skabt en ‘stabil mønt’ som foreslået af Sture Bolin, Skattpenning och plog- 
penning i medeltidens Danmark, 63. Dette kan være baggrunden for den særegne års
datering på en del af mønterne. Den kan også skyldes indførelsen dette år af en i hele 
riget gangbar mønt med penninge af ensartet vægt og ensartet lødighed (Asger Christian
sen s. 11, 33-36; Kirsten Bendixen, Møntcirkulation, Aarbøger Nord. Oldk. Hist. 1977).

204 [1234—1243].
En pavelig pønitentiar pålægger biskop Gunner af Ribe at tilbagekalde 

straffene over en præst, han havde fradømt embede og indtægter, da bispen 
skal have tilsidesat præstens mededsmænd for andre, som var hans fjender, 
og hvis renselsesed bristede, da de skulle sværge præsten fri for infami for 
manddrab.

Afskrift i Philadelphia.

r I Hl biskop Gunner af Ribe.
J, Af ordlyden af Eders 1) brev har vi erfaret, at I ved dom har berøvet 

en præst embede og beneficium - da han, nærværende brevfører, var i vanry 
for en mands død, og den renselse, der blev pålagt ham, bristede, og nogle for 
Eder2) svor ham skyldig i fornævnte manddrab - og har sendt samme til 
det apostoliske sæde for at bede om råd angående dette, at han nægtede at 
påtage sig bod for den fornævnte forbrydelse. Men denne præsts bekendelse 
ses at være i modstrid med Eders brev, fordi han siger, at han er dømt ved 
vidnesbyrd af folk, som forfølger ham af gammelt had, hvem I efter forgodt
befindende har ført frem imod ham som mededsmænd efter at have nægtet 
adgang for hans egne, hertil skikkede mededsmænd 3), og han forsikrer at have 
en god samvittighed med hensyn til den forbrydelse, han beskyldes for. Han 
har derfor bedt om, at der i barmhjertighed blev draget omsorg for såvel hans 
sjæl som hans rygte i denne sag. Vi sender ham altså på hr. pavens myndighed 
tilbage til Eder, for at han, som ikke anklages af sin rene samvittighed, efter at 
den tunge uretfærdighed, han har været genstand for, klogt er blevet tilbage
kaldt, ikke skal belastes af Eder med straf eller 4) bod, såfremt sandheden støt
ter hans beretning og bekendelse 5).

1) afsenderen tiltaler biskoppen som en overordnet, hvoraf fremgår, at den pågæl
dende pønitentiar ikke selv har biskoppelig rang, jf. note 5. - 2) c oram uobis betegner
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bispen som siddende i retten, jf. DRB. 1:4 nr. 76, note 1. - 3) præsten var kommet i 
vanry for manddrab, men benægtede sin mulige skyld. Den ham tillagte forbrydelse var 
ikke notorisk, så lidt som der forelå fældende vidneudsagn imod ham af troværdige per
soner. Bispen pålagde ham derfor at godtgøre sin skyldfrihed ved ‘kanonisk renselse’ 
(purgatio canonica), hvorved en række mededsmænd blot skulle sværge på hans tro
værdighed, når han fremførte sin benægtelse. Præsten hævder nu, at de af ham selv 
udpegede mededsmænd var kvalificerede, så de ikke ville sværge falsk af had eller kær
lighed eller havde dårligt ry (jf. DRB. 1:5 nr. 140). Alligevel kasseredes de af bispen, 
der påbød ham at rense sig ved andre. Iblandt disse, påstår præsten, var fjender af ham, 
hvilket diskvalificerede dem både som vidner og i den her aktuelle funktion som med
edsmænd. Deres ed støttede ikke troværdigheden af hans benægtelse - renselsen bri
stede - hvorfor bispen degraderede ham og berøvede ham embede og indtægter (jf. c. 4, 
7, 9 og 11 i Liber Extra, De purgatione canonica V 34; Leona G. Gabel, Benefit of 
Glergy, 94-5, 98-9, 110). Da han tillige pålagde ham kirkebod, og præsten nægtede at 
underkaste sig denne, sendte bispen ham til den mand ved den pavelige kurie, der havde 
kirkebodssager under sig, pønitentiaren. — 4) pena penitentia i den latinske tekst, der 
kunne tænkes rettet til pena penitentia(ria) ‘bodsstraf’. Da ‘straf’ (pena) og ‘bod’ (peni
tentia) er to forskellige begreber, der også holdes adskilt i formularsamlingen (jf. note 
5), skal der dog sikkert indskydes et ‘eller*. - 5) teksten stammer fra en formelsamling, 
der formentlig betegnedes ‘det oprindelige formularium’, og den hører hjemme i den 
sidste halvdel af Gregor IX.s pontifikat 1227-41. Den kan efter personer og begivenheder 
dateres til 1234-43 (og samleren menes at have været kardinalpresbyteren Thomas af 
Gapua, død 1239). Modtageren må herefter være bisp Gunner af Ribe, fungerende 1230- 
45/46-

1235. Februar. Vitry-aux-Loges. 205
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom, hvorved hun skænker 

vingårde til nonneklostret S.-Loup i Orléans 1).

Referat i Paris.

1) dateringen til februar 1234 må med årsbegyndelse påskelørdag, se Dipi. Danicum 
1:6 nr. 36, henføre brevet til 1235.

1235. 5. februar. Jørgensborg. 206
Kong Erik IV Plovpenning tilstår lensretligt fyrst Vitslav I af Rygen og 

hans efterfølgere halvdelen af Wolgast med tilliggender til gengæld for hans 
troskab og lydighed.

Original i Schwerin.

Erik x), af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette 
brev, hilsen til evig tid.

Det skal være bekendt for nulevende og tilkommende, at vi under hensyn
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til den troskab og lydighed, som den os elskelige hr. Vitslav, Rygboernes fyr
ste, uophørligt har vist os, og som han og hans retmæssige efterfølgere for 
eftertiden vil vise os og vore retmæssige efterfølgere, har anset det for rigtigt 
på passende måde at tage hensyn til hans hengivenhed og hans efterfølgeres 
lydighed, og derfor har vi ment lensretligt at burde tilstå ham og hans ret
mæssige efterfølgere halvdelen af Wolgast med dens tilligender2). Og for 
at der ikke for eftertiden skal opstå nogen trætte for dem eller ske dem nogen 
skade eller tynge angående dette len3), har vi overdraget dem dette brev 
bestyrket ved vort segls værn.

Givet i Jørgensborg år 1235 for Herrens kødbliven den 5. februar.

x) da Erik på dette tidspunkt kun var 18-19 år (født 1216) og hans far den domine
rende regent (jf. nr. 106, note 1), kan det ikke udelukkes, at det foreliggende lensbrev 
blot er et modstykke til et nu tabt lensbrev fra Valdemar Sejr, jf. brevparret nr. 120-21. 
- 2) Paludan-Muller 272 anfører, at der både kan være tale om en deling af landskabet 
og byen Wolgast - og om en opdeling af gods, rettigheder og indtægter i landskab og by 
som i hertugdømmet Slesvig, jf. Niels Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, 315-16. Palu
dan-Muller 276-77 formoder - ligesom Cod. Pomeraniae dipi. 510 - at Wolgast eller 
den danske (an)del deraf blev medgift i 1236 ved Valdemars datter Sofies ægteskab med 
markgreve Johann af Brandenburg. Dette passer med, at sønnerne af Johann i 1250 
gjorde arveretlige krav gældende på ‘borgen og landet Wolgast’, vel (delvis?) efter deres 
moder, Cod. Pomeraniae dipi. 510. Sofie døde 1248. - 3) teksten har beneficium, der 
også kan oversættes ‘velgerning’.

1235 5. februar, diplom fra provst og kapitel i Børglum, SS. rerum Danicarum 
VIII 217, jf. DRB. 11:4 nr. 242, II15 s. 103, må være fejldateret og er snarest 
uægte. Det er trykt som II:i2 nr. 220.

207 1235. 10. marts. Perugia.
Pave Gregor IX befaler ærkebiskoppen af Bremen sammen med to nord

tyske gejstlige at standse et paveligt dommer kollegium under ledelse af biskop
pen af Ratzeburg, der skulde skride ind mod kong Valdemar II Sejr for hans 
spærring af Lybæks havn, Travemiinde, eftersom denne nu er hævet, så pil
grimmene til Livland frit kan passere havnen.

Original hjemmehørende i Lybæk.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Gerhard, 
ærkebiskop af Bremen, og sine elskede sønner Sigfridus, dekan i Schwe- 
rin, og Herbordus1), abbed af Reinfeld i Lybæk stift, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
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Det er af vor meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige 
konge, blevet fremført for os, at brødrene af Kristi ridderskab fra Livland og 
borgerne i Lybæk og Riga, da de 2) fordums underrettede os om, at pilgrim
mene af Livland havde fået afskåret deres adgang til at komme de kristne 
til hjælp som følge af, at Travemiindes havn var spærret af ham, opnåede 
et brev 3) fra os om dette, imod ham, til Godescalcus, biskop af Ratzeburg, 
og hans fæller, hvorved de på utilbørlig vis pønser på at forurolige ham. Men 
da samme havn, efter hvad den nævnte konge fremfører, nu er åben, og han 
er rede til helt at ophøre med at forurolige de pilgrimme, der rejser over havet 
gennem denne havn, befaler vi jer, kyndige mænd, ved denne vor apostoliske 
skrivelse, at I, hvis det står fast, at det fornævnte er sandt, og nævnte konge 
sørger for at opfylde sit tilbud, skal pålægge fornævnte dommere ikke at gå 
frem efter nævnte brev 2). Men hvis I ikke alle kan tage del i udførelsen af 
dette, skal i hvert fald to af jer udføre det.

Givet i Perugia den 10. marts i vort pavedømmes ottende år.

*) identifikationen er ikke helt sikker. - 2) betoningen ligger på, at kongen ikke var 
med til at fremskaffe den pågældende pavebulle, hvilket havde juridisk betydning, se 
nr. 183, note 5. - 3) nr. 174.

1235. 29. april. 208
Fyrst Niels af Mecklenburg skænker jordegods til bene diktiner nonnerne i 

Neukloster. Blandt de verdslige vidner ridderen: Jens Dansker.

Original i Schwerin.

1235 maj og 1237 januar, Gregor IX.s reformbulle for benediktinerne i sin 
første form (A) og sluttelige form (B) trykt hos Auvray II 319-332, er indtil 
§ 43 repræsenteret af den tekst, der er optaget i Kong Valdemars Jordebog blad 
99-104 i RA., se Ellen Jørgensen, Regula St. Benedicti i »Kong Valdemars Jorde
bog« (Dansk) Historisk Tidsskrift 8:1, Kbh. 1907, 65-69. Bullen medtages ikke 
i Danmarks Riges Breve, da den ikke har brevkarakter.

[1235]. 1. august. Perugia. 209
Pave Gregor IX befaler biskoppen af Regensburg at løse kejser Frederik 

II,s søn Henrik VII af det band, han havde pådraget sig ved sin opsætsighed 
mod faderen, men først efter at have garanteret godtgørelse til de danske
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riddere, der var udplyndret på hjemvejen efter at have gjort tjeneste for 
Romerkirken.

Afskrift i de pavelige registre.

r I ^il biskop Sigefridus af Regensburg, kansler ved kejserhoffet.
-L Da den høj bårne mand Henrik, søn af vor meget kære søn i Kristus 

Frederik, Romernes kejser, til alle tider rigets forøger, berømmelig konge af 
Jerusalem og Sicilien, ved vor ærværdige broder ærkebiskop Eberhardus1) 
af Salzburg på vor myndighed er blevet bundet af bandlysningens bånd for 
den mened, han har gjort sig skyld i ved dumdristigt at sætte sig op mod sin 
fader, befaler vi dig ved dette brevs myndighed, at du, da han nu atter er 
kommet i samme kejsers nåde, efter kirkens forskrift meddeler ham afløs
ningens velgerning efter først at have modtaget fyldestgørende sikkerhed af 
ham for, at han på en passende måde yder godtgørelse til de danske riddere, 
der var på hjemvejen fra tjenesten for Romerkirken, ligesom til de gejstlige, 
der var på vej dertil og på vejen hjem derfra, hvem han ikke uden uret mod 
Gud og det apostoliske sæde har ladet plyndre for deres gods.

Givet i Perugia den 1. august 2).

*) Eberhardus II. - 2) registerteksten mangler årsangivelse, men efter bullens plads 
kan der ikke være tvivl om, at der skal underforstås anno nono (= ‘i det niende år’) i 
datumsformlen. Aret bliver herefter 1235.

210 [Omkring 1235. 17. december. Viterbo.]
Ordlyden af troskabseden til pave Gregor IX og Romerkirken fra ærke

biskop Jarler af Uppsala, modtaget og tilbagesendt til paven af ærkebiskop 
Uffe af Lund i dennes egenskab af primas over Sverige.

Afskrift i Vatikanerbiblioteket.

Jeg Eadmundus 1), ærkebiskop af Canterbury, vil fra denne time og frem
over være tro og lydig mod Sankt Peder og den hellige, apostoliske ro

merske kirke2) og min herre pave Gregor og dem af hans efterfølgere, der 
tiltræder på kanonisk vis. Jeg vil ikke i råd eller dåd eller samtykke bidrage 
til, at de mister liv eller lemmer eller fanges ved en ondartet tilfangetagelse. 
Men det råd, som de selv eller ved deres nuntier eller ved breve måtte betro 
mig, vil jeg ikke, såvidt jeg er vidende herom, åbenbare for nogen til skade 
for dem. Jeg vil være behjælpelig for dem imod enhver med hensyn til at
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beholde og forsvare det romerske pavedømme og Sankt Peders verdslige be
siddelser, med forbehold af min grad3). Jeg vil behandle en legat fra det 
apostoliske sæde med hæder, når han kommer og vender tilbage, og jeg vil 
hjælpe ham, hvor han har hjælp behov. Jeg vil komme, når jeg bliver stæv
net til synode, medmindre jeg hindres af en kanonisk hindring. Jeg vil enten 
selv eller ved min sendemand hvert tredje år besøge apostlenes grave, med
mindre jeg fritages ved apostolisk tilladelse. Men jeg vil ikke sælge, ej heller 
bortgive, ejheller pantsætte, ejheller på ny bortforlene eller på nogen måde 
afhænde de besiddelser, der hører til mit ærkesædes bord, uden råd fra 
den romerske biskop4). Så sandt hjælpe mig Gud og disse hellige evange
lier 5) ....

Ærkebiskop Jarler af Uppsala aflagde ed på samme måde til hr, paven 6) 
.........(notits længere fremme i samme manuskript:) Således aflagde ærke
biskop Jarler af Uppsala også ed, sådan som han har erklæret ved sit åbne 
brev 4), bestyrket med hans segl,

x) indviedes 1234, søndag 2. april. - 2) edsaflæggelsen og flere af edens særbestem
melser genfindes allerede i en bulle fra [1104-1118], DRB. 1:2 nr. 33 og omhandler As
sers ed 1103/04, se smstds. nr. 28-29, og hans senere holdning til pavestolen. - 3) hans 
kirkelige grad. - 4) paven. - 5) på hvilke eden aflagdes. - 6) Jarler indviedes 1236, søn
dag 5. oktober, ifølge Le Liber censuum, hvor teksten til eden indeholdes. - Edsformu
laren må være udskrevet i pavens kancelli omkring tiden for udstedelsen af den bulle, 
den skulle følge som bilag: nr. 211. Paven opholdt sig i Viterbo fra 5. november 1235 
indtil 14. maj 1236.

1235. 17. december. Viterbo. 211
Pave Gregor IX oversender palliet for den udvalgte ærkebiskop Jarler af 

Uppsala til ærkebiskop Uffe af Lund, påbyder denne at overgive det i hen
hold til Lundekirkens primat privilegier over Sverige og at modtage troskabs
ed af Jarler.

Afskrift i de pavelige registre.

r | "’il ærkebiskop Uffe af Lund.
± Da vi gennem dine sendemænd, vore elskede sønner Th.1) og Anders, 
kanniker i Lund, så indtrængende, som sømmeligt var, er blevet anmodet 
om palliet, der jo er bispeembedets særlige kendemærke, til personlig brug 
for vor elskede søn Jarler, udvalgt ærkebiskop af Uppsala, og det er tilstået 
kirken i Lund af det apostoliske sæde, at palliet skal oversendes til ærke
biskoppen 2) af Lund fra det apostoliske sæde, at tage af hans hånd af ærke-

1. række VI — 13
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biskoppen2) af Uppsala, der som bekendt står under ham ifølge primatets 
ret, bifalder vi deres forlangender og sender dette, der er taget fra Skt. Peders 
legeme, til dig ved dem - at overgive i troskab på vore vegne til ham ifølge 
ordlyden af de privilegier, der er bevilget samme kirke af det apostoliske 
sæde 3). Derfor påminder og befaler vi dig indtrængende, broder, ved denne 
vor apostoliske skrivelse, at du overgiver det til samme efter den fornævnte 
ordlyd og efter den, som vi sender dig indelukket under vor bulle 4), og i 
vort og den romerske kirkes navn modtager troskabsed af ham efter den 
ordlyd 5), som vi sender under samme bulle. Men ordlyden af den ed, som 
han aflægger, skal du beflitte dig på så hurtigt som muligt gennem din egen 
sendemand at sende os ved sammes åbne brev 4), beseglet med hans segl 6).

Givet i Viterbo den 17. december i vort niende år.

*) kan ikke identificeres. - 2) teksten har . . archiepiscopo Lundensi og .. Vbsalensi ar- 
chiepiscopo, så at navneprikkeme egentlig burde udfyldes med Uffes og Jarlers navne. 
Efter sammenhængen er prikkerne dog overflødige, så at oversættelsen bør formuleres 
som sket ovenfor. - 3) se nr. 8, note 4-7. Indvielsen af Jarler, der efter disse buller skulle 
finde sted i Danmark, foretoges søndag 1236 5. oktober, se nr. 210, note 6. - 4) tabt. - 
5) om den troskabsed, Jarler aflagde til paven, se nr. 210. - 6) som noget meget sjældent 
kan påpeges, at nærværende registertekst er omtalt i en bulle af 1286, DRB. II13 nr. 174.

212 1236. [Februar—juni].
Pave Gregor IX tildømmer kong Valdemar II Sejr Reval, Gervien, Virland 

og Harrien i Estland.

Regest i Bartholins Annales.

Den romerske pave tildømte håndgribeligt, med råd af samtlige kardinaler, 
Danmarks konge Reval, Gervien, Virland og Harrien i Estland 1).

1) i Stensbyforliget af 1238 7. juni er der næsten helt verbaloverensstemmelse med 
ovenstående regest, og rækkefølgen af provinsernes navne er den samme. Det var nær
liggende, at Bartholins regest gik tilbage hertil. - Men Stensbyforliget kan også på sin 
side citere den nu tabte pavelige dom, og som repræsentant for denne mulighed er re- 
gesten trykt ovenfor. Det er derimod lidet sandsynligt, at ordlyden er hentet fra nr. 215 
af 1236 23. februar. Rækkefølgen af navnene er der lige modsat, og nævnte nummer 
taler om en pavelig bestemmelse, ikke om en åbenbar dom som her. - Bartholin anfører 
regesten under 1236, men uden dato. Dommen må ligge efter pavens bestemmelse af 
23. februar (nr. 215) og formentlig før 7. juni. Stensbyforliget meddeler nemlig, at ud
førelsen af dommen er blevet forsinket ‘nu i to år’. Datering altså: 1236 [februar-juni]. 
Dog må det atter betones, at Bartholin kan have hentet regesten fra narratio i Stensby-
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forliget og anført den under 1236 i henhold til den nævnte tidsfæstelse. - Rep. Dani- 
cum 1:1 nr. 130 sammenkæder Bartholins regest med et referat af en ‘forhandling’ hos 
Huitfeldt, kvartudgaven II 58 (lig folioudgaven 162) under 1236. Herefter skulle pa
ven have befalet og kejser Frederik 2. samtykket i en landedeling i Balticum mellem 
den tyske orden og kong Valdemar. Denne sidste skal blandt mange andre provinser 
også have fået Øsel m. m. Det må siges at være en meget tvivlsom sammenkædning. 
Frederik 2. havde efter de autentiske aktstykker intet med sagen at gøre. Provinserne 
er helt andre end efter nr. 215 og Bartholins regest, og f. eks. Øsel tillagdes netop or
denen efter Stensbyforliget. - At Huitfeldt ikke viger tilbage for meget løse konstruk
tioner, ses af den straks efter følgende sætning: ‘År 1238 gav mester Volquinus sig ind 
under den tyske hofmesterorden i Prøjsen’. Men Volquinus dræbtes to år før, 1236 22. 
september (Benninghoven s. 425). Forud for det ovenfor anførte referat af ‘forhand
lingen’ hedder det om kong Valdemar, at ‘han agtede med magt at søge sin ret’. Det er 
snarest en omskrivning af Stensbyforligets ord: ‘fornævnte konge var parat til at søge en 
faktisk gevinst med sine skibe og sin talstærke hær’. Konklusionen må blive, at Huitfeldt 
nok kender værdifuldt diplomstof, der vel slår sig igennem på sidstnævnte sted. Men han 
blander det i referatet af ‘forhandlingen’ op med fejl og gætterier, så at referatet må 
betegnes som værdiløst.

1236. 5. februar. Viterbo. 213
Pave Gregor IX bemyndiger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, 

til visse steder i legationsområdet at indsætte, indvie og flytte biskopper samt 
dele, forene og afgrænse bispedømmer, hvis indtægter er altfor små. Det gæl
der særlig i Reval og Virland, dog her med forbehold af det danske ærkesædes 
ret.

Afskrift i de pavelige registre.

Til Vilhelm, fordum biskop af Modena, vor pønitentiar, det apostoliske 
sædes legat.

Selv om flytning af biskopper og ombytning af bispesæder efter loven 1) 
hører under paven i Rom og ikke kan foretages uden hans tilladelse, bør jo 
dog begge dele finde sted, ifald og når tvingende nød og indlysende nytte 
råder til, at det sker. Da der altså, som det er kommet os for øre, i Reval, 
Virland og nogle andre lande, der er overladt dig som legat, er så stor mangel 
på timelige ting, at midlerne fra ét bispedømme ikke blot er utilstrækkelige 
for en biskop, men endogså fra to knap nok tilstrækkelige for én, og sjælenes 
frelse forsømmes på grund af mangel på biskopper, bevilger vi dig — i ønsket 
om at drage omsorg for disses frelse og omfatte dig, fromme broder, med en 
særlig nåde, for at det hverv, der er betroet dig som legat, kan nyde frem-
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gang til hæder for Gud og til frelse for disse samme sjæle - ved dette brevs 
myndighed magt til at forene og dele bispedømmer og flytte dem fra ét sted 
til et andet, indsætte nye biskopper og indvie dem og afgrænse bispedøm
merne i fornævnte lande, hvor du finder, det vil gavne, og når nød og nytte 
gør det påkrævet - i Reval og Virland under forbehold af Lundekirkens 
ret 2) - idet du med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der handler herimod, 
med kirkens straf.

Givet i Viterbo den 5. februar i vort pavedømmes niende år.

i) se nr. 175, note 1. - 2) foruden titlen ‘vor pønitentiar’ er ordene ‘i Reval - ret’ en 
tilføjelse i forhold til nr. 175. Nr. 177 har en klausul for sig selv, se smstds., note 2.

214 1236. 15. februar. Viterbo.
Pave Gregor IX pålægger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, 

at prædike i en række nordtyske stifter for at skaffe undsætning til de troende 
i hans legationsområde, herunder Estland, meddeler ham, hvorledes kirken 
skal indrettes i nyvundne lande, og befaler ham at medvirke til, at der rejses 
borge til værn for de nyomvendte og oprettes faste bispesæder.

Afskrift i de pavelige registre.

r | ^il Vilhelm, fordum biskop af Modena, det apostoliske sædes legat.
A For at ikke det vidtstrakte ørkenland, som Herren i Livlands, Semgallens, 
Kurlands og Estlands egne ved prædikanternes tjeneste har ført frem til 
dyrkelse af kristendommen, og hvor han af sit ords sædekorn har ladet frem
spire en ny afgrøde af troende, atter skal gøres til saltørken, hvad Gud for
byde, men derimod vokse til høsten og bugne af skøn frugt, bør det på ingen 
måde tåles, at de troende kristne bliver undertrykt af hedningene, der er som 
tidsler og stadig er rå og grueligt vildfarne vantro, men de bør forsvares med 
magt imod dem og iøvrigt begunstiges og hjælpes på behørig måde for ikke 
blot ikke selv at blive tvunget til at bøje af fra sandhedens trange vej, men 
også des dybere rodfæstet i troen med des større virkning kan formå og over
bevise andre til at omvende sig. Thi hvor stor en smerte og hvor stor en skam 
ville det ikke være for den kristne menighed og frem for alt for de om
liggende egne, hvis dette land, der er erhvervet for Herren ved den største 
møje og ved de største bekostninger, skulle gå tabt på grund af de troendes 
træghed? For at altså denne troens meget vanskelige sag kan fremmes på 
helsebringende måde ved den guddommelige nåde og miskundhed og lykke-
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ligt fuldføres, påminder og besværger vi dig i Herren, broder, og pålægger 
dig til forladelse for dine synder, at du påtager dig prædikantens hverv for 
Guds skyld og ændrer løfterne om pilgrimsfærd fra de fattige - der har taget 
korsets tegn i Bremen kirkeprovins og desuden i stifterne Magdeburg, Havel- 
berg og det halve af Brandenburg op til Elben og i Verden, Minden og 
Paderborn og på Gotland - hvem vi har ment at burde give dispensation, 
til understøttelse af fornævnte troende, og at du ved dine påmindelser og 
opfordringer ifølge den dig af Gud givne forstandighed sørger for at oplyse 
såvel dem som andre troende i samme kirkeprovins og samme stifter om at 
vende blikket mod den alt for store kærlighed, hvormed Kristus har elsket 
og elsker dem, og give ham noget til gengæld for alt det, han har givet dem, 
og omhyggeligt og omsorgsfuldt anmoder om, at disse, der er genløst ved 
denne herlighedens pris, og som kristne og troende mænd bør blive ramt af 
de bebrejdelser og forhånelser, der lyder mod Kristus, mandigt og mægtigt 
væbner sig såsom nidkære for Gud for at drage ud og udbrede den kristne 
tro og befri de nærmestboende fra hedningenes hånd i overensstemmelse med 
din plan og handle således, at der på den ene side skal skyldes dem evig løn, 
og de vantro på den anden side ikke kan prale af, at de har angrebet kristen
heden ustraffet. Men du skal drage omsorg for de personer og lande, som 
Herren måtte kalde til troen, på en sådan måde, at de nyomvendte kan fryde 
sig over en passende frihed, og at der bliver indrettet kirker og disse udstyret, 
og at tienderne ikke bliver bortforlenet og landet på ingen måde opdelt uden 
vor vilje. Du skal endvidere omhyggeligt påminde og tilskynde de biskopper, 
der allerede har opnået bispesæder, og hvis kirker er udstyret, og ligeså Kristi 
sværdridderbrødre, der sidder inde med besiddelser og borge, og borgerne i 
Riga, eftersom de har en købstad, og desuden de nyomvendte, der vides at 
finde nogen beskyttelse ved de befæstede borge, til, at de trofast og hengivent 
med pilgrimmenes hjælp arbejder på at udføre befæstninger for de nyom
vendte, der er udsat for hedninge, og på at indrette bispesæder for de biskop
per, der endnu ikke har fast sæde. Men da det er højst fornødent, at der 
sendes troende derhen til undsætning, og det anstår sig, at de, der arbejder 
i så stor en sags tjeneste, opnår en tilbørlig løn for deres arbejde, så at de, 
når de er sikre på gengældelse, går frem des mere villigt, bevilger vi af den 
almægtige Guds miskundhed og i tillid til hans apostle Skt. Peders og Skt. 
Paulus’ myndighed såvel dem, der har taget korsets tegn, som dem, der måtte 
tage det i ovenfor nævnte kirkeprovins og stifter, og som i egen person og på 
egen bekostning går ind til dette arbejde, og dem, som drager derhen på
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fremmed bekostning for i det mindste i et år at tjene Herren der, eller dem, 
som vil give af deres egne midler for at understøtte fornævnte troende, den 
syndernes forladelse, som tilstås dem, der understøtter Det hellige Land på 
de fornævnte måder.

Givet i Viterbo den 15. februar i vort niende år.

1) datoen (.xv. kalendas martii) har tidligere været opløst som 16. februar, måske 
fordi 1236 er et skudår. Datoforskydningen i et skudår rammer dog kun dagene efter 
24. februar (bissextus). - Datoen er i den ældste udgave ved Raynaldus gengivet som 
.xii. kalendas martii, hvad der giver 18. februar (fejlopløst med gal skudårsforskydning 
som 19. februar i en senere udgave). Men Raynaldus har haft Regesta Vaticana som 
grundlag, hvad vi også har. Derfor må hans datering til 18. februar afvises.

215 1236. 23. februar. Viterbo.
Pave Gregor IX meddeler sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, 

hvilken afgørelse, han efter retlige undersøgelser har truffet i striden i Liv
land. Sværdridderne skal herunder afgive Reval borg og by, Harrien, Vir
land og Gervien til Romerkirken, erstatte byttet fra slaget ved Reval borg og 
løsepengene fra fangerne samt genopbygge to andre borge. Paven opregner 
de øvrige vilkår, regulerer de nyomvendtes stilling og bestemmer, at præla
ternes investitur skal ske ved hans legat, ikke ved verdslige personer.

Afskrift i de pavelige registre.

Til Vilhelm, fordum biskop af Modena, vor pønitentiar og det apostoliske 
sædes legat.

Da vore ærværdige brødre biskop Balduinus af Semgallen på den ene side 
og biskopperne Nicolaus af Riga og Hermannus af Dorpat og de befuld
mægtigede for mester Volquinus og Kristi sværdridderbrødre i Livland og des
uden for borgerne i Riga på den anden var til stede for os personlig, og da 
samme biskop af Semgallen fremførte mange ting mod biskopperne og samme 
befuldmægtigede, har vi omsider bevilget dem vor ærværdige broder biskop 
Johannes af Sabina som auditør. Men samme auditør har i troskab og for
standighed forebragt os og vore brødre1), hvad han har udfundet efter at 
have påhørt det, der blev fremsat for ham, og tillige svarene og bekendelserne 
fra såvel samme biskop af Riga som hine befuldmægtigede, og efter omsorgs
fuldt gennem de biskopper, abbeder og sognepræster fra disse lande, der 
fandtes ved det apostoliske sæde, at have anstillet undersøgelse om landets 
tilstand, nemlig om såvel katedral- som sognekirkernes rettigheder, overgivel-
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sen af stifter og afgrænsningen af samme og tillige om betalingen af tiender 
og bortf orleninger og afhændelser af dem og præsternes beneficier, fremdeles 
tyngeme og undertrykkelserne og trældomskårene for de nyomvendte og sæd
vaner med at indgå ægteskaber imod Guds lov. Vi har altså efter omhyggeligt 
at have holdt rådslagning med vore brødre om disse ting på deres råd ment 
at burde bestemme dette, at fornævnte mester og brødre i din hånd - i den 
romerske kirkes navn - skal give afkald på den befæstede borg Reval og dertil 
Reval og Harrien, Virland og Gervien, med erstatningen af de derfra oppe- 
båme frugter forbeholdt os, som vi ønsker det, og de skal give det, de har 
røvet fra de dræbte, og pengene for løskøbelsen af fangerne i slaget ved for
nævnte Reval borg tilbage og genopbygge borgene Agelinde2) og Golden- 
beck 3) og straks tilbagekalde de forleninger, som de har foranstaltet i samme 
lande. Fornævnte biskop af Riga skal til vor ærværdige broder biskop Her- 
mannus af Øsel tillige give afkald på tre sogne, som han holder i Vik, og den 
sjettedel, som han forbeholder sig på Øsel, og fornævnte borgere i Riga den 
sjettedel, de holder dersteds. Sognekirkerne eller menighederne i alle stifter 
skal oppebære en trediedel af tienderne, og der skal opføres så mange kapel
ler, at der er nok til at styre den kristne menighed, således at der skal overgives 
hver enkelt kapellan ti mark som indkomst. De nyomvendte skal være for
pligtet til sogneafgifteme og i åndelige og kirkelige sager kun dømmes af ved
kommende steds biskop, og for at ikke nævnte nyomvendte ved nogen under
trykkelse skal blive tvunget til at se sig tilbage 4), skal der overhovedet intet 
kræves af dem undtagen for ledingsfærd og landevæm og da med tilbørligt 
mådehold. Men i verdslige sager, som ikke hører under kirkeligt ting, skal 
de stå til rette for den verdslige dommer, hvorved de vil kunne appellere til 
deres biskopper, hvis han skulle tynge dem, og samme biskopper må heller 
ikke tillade, at de tynges på uretfærdig vis. Endvidere må ovenfor nævnte 
nyomvendte frit beholde deres første hustruer, som de har fået før dåbens 
nåde, dog med undtagelse af dem, som Guds lov forbyder dem at have. Men 
efter dåben skal de ved indgåelse af ægteskab overholde de kanoniske be
stemmelser. Og derfor befaler vi, at du skal lade det, der er bestemt af os 
angående fornævnte ting, ubrødeligt overholde og sørge for fuldstændigt at 
tilbagekalde alle afhændelser og bortforleninger af tienderne, som nysnævnte 
biskopper og klerken I. og samme I.s vikar Hormodus som bekendt har fore
taget, og med tilsidesættelse af appel tøjle dem, der stiller sig herimod, med 
kirkelig straf. Men for eftertiden skal biskopper og andre af kirkernes foresatte 
på ingen måde modtage investitur af de timelige ting fra verdslige personer,
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men af den til enhver tid derværende legat fra det apostoliske sæde eller af 
den, som den romerske kirke finder at burde indsætte dersteds.

Givet i Viterbo den 23. februar 5) i vort niende år.

1) paven og kardinalerne. - 2) se nr. 199, note 21. - 3) se samme nr., note 24. - 4) Luk. 
9, 62. - 5) dateringen må opløses som 23. februar, uanset skudåret, se nr. 214, note 1.

216 1236. 22. marts. Viterbo.
Pave Gregor IX befaler sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, at 

genindsætte ærkebiskop Uffe af Lund i den åndelige styrelse i bispedømmerne 
Virland og Reval, som blev frataget Lundekirken med vold, efter at kong 
Valdemar II Sejr var taget til fange, mens han skal disponere anderledes med 
bispedømmet Leal, som Uffe også havde gjort krav på.

Afskrift i de pavelige registre.

f I ^il Vilhelm, fordum biskop af Modena, vor pønitentiar, det apostoliske 
X sædes legat.

En ansøgning fra vor ærværdige broder Uffe, ærkebiskop af Lund, er blevet 
læst for os og indeholdt følgende: Da landet Estland blev omvendt fra heden
skabets ritus til den kristne gudsdyrkelse ved den ivrige omsorg fra vor meget 
kære søn i Kristus Valdemar, de Danskes berømmelige konge, og Anders, 
ærkebiskop af Lund, i god ihukommelse, idet de i egen person besværede sig 
derhen med en hær, så oprettede samme ærkebiskop med det apostoliske 
sædes tilladelse tre bispedømmer dér, nemlig i Leal, Virland og Reval, og 
ordinerede biskopper i hvert af dem, som han gjorde til medbiskopper under 
Lundekirken. Da samme kirke i nogen tid var forblevet i rolig besiddelse af 
disse, så faldt fornævnte konge dernæst i fangenskab, og brødrene af Kristi 
ridderskab i Livland og nogle andre naboer til samme land satte sig voldeligt 
i besiddelse af det, forjog biskopperne derfra og henlagde ikke blot verdslige 
ting, men også åndelige til brug for sig selv. Derfor har denne ærkebiskop i 
ydmyghed anmodet om, at vi ville værdiges at drage omsorg for Lundekirken 
ved genindsættelsens velgerning. Da det altså både ved en tilståelse fra samme 
brødres prokurator og på anden måde står fast for os, at nævnte kirke har 
haft kvasibesiddelse af denne åndelige styrelse i de fornævnte bispedømmer 
Virland og Reval, befaler vi på vore vegne dig at tage denne åndelige styrelse 
i din hånd og genindsætte omtalte ærkebiskop i den i disse samme bispe
dømmer, idet du med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der stiller sig her-
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imod, med kirkelig straf. Men hvad angår det nysnævnte bispedømme Leal, 
skal du ivrigt virke for at drage omsorg for denne kirke, så at den ikke lider 
skade i sin ret.

Givet i Viterbo den 22. marts i vort tiende år.

1236. 10. april. Viterbo. 217
Pave Gregor IX befaler sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, at 

gengive kong Valdemar II Sejr Reval borg, som efter en belejring blev over
givet til Vilhelms kapellan og sværdridderne i Romerkirkens navn, efter at 
kongen var taget til fange.

Afskrift i de pavelige registre.

Til Vilhelm, fordum biskop af Modena, vor pønitentiar, det apostoliske 
sædes legat.

På vor meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konges 
vegne er det gjort gældende for os, at vore forgængere som romerske paver 
Innocens1) og Honorius2), saligt ihukommede, havde ment at burde tilstå 
ham, at det måtte være ham tilladt at lægge det land, som han ved sine egne 
eller sine folks anstrengelser og udgifter kunne fravriste hedningehånd, til sit 
rige og dets kirker. Han drog da med en hær og under store anstrengelser og 
udgifter i egen person til Estland, og med Kristi hjælp drog han mange der
steds over til troen på ham, og han besatte og befæstede blandt andet en borg, 
som kaldes Reval. Men da han senere faldt i fangenskab, belejrede brødrene 
af Kristi ridderskab i Livland fornævnte borg på befaling af din kapellan 
magister Johannes, og således overgav de vogtere, der var udpeget af denne 
konge sammesteds, denne borg til mesteren og brødrene af nævnte ridder
skab, der modtog den i den romerske kirkes navn. Derfor har han bedt om, 
at vi ville lade denne borg med dens tilligender og de deraf nydte indtægter 
give tilbage til ham. Men da vi, som skylder alle at håndhæve retfærdighed, 
ikke vil svigte fornævnte konge i hans ret - han som er en katolsk fyrste og 
Romerkirken hengiven - og da det står fast for os både ved en tilståelse fra 
samme brødres prokurator og på anden måde, at nævnte borg er grundlagt 
af denne konge i fjendernes land, befaler vi dig i vort navn at tage borgen 
dig til hånde, og efter at du har fået legemlig besiddelse af den, skal du give 
ovenfor omtalte borg med dens tilliggender tilbage til nævnte konge. Du skal 
fremdeles sørge for, at der mellem fornævnte konge på den ene side og ovenfor
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omtalte brødre og de andre, som tilbageholder vedkommende borg på den 
anden side, afsluttes en fast fred og en venskabelig overenskomst, så der ind
byrdes sluttes aftaler, gøres afkald og stilles passende sikkerhed, så at de for 
fremtiden ikke på nogen måde gensidigt forulemper hinanden, men indbyrdes 
frikender hinanden for alle disse ting, nemlig for skader og uretfærdigheder, 
som de har påført hverandre, samt i anledning af indkomsterne af jorderne, 
der henhører under samme konge og er oppebåret af ovenfor nævnte brødre, 
eller i anledning af de udgifter, som samme brødre hævder at have haft på 
samme borg, idet du med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der stiller sig 
herimod, med kirkelig straf.

Givet i Viterbo den 10. april i vort tiende år 3).

*) Innocens IILs bulle er tabt. - 2) se DRB. 115 nr. 145. - 3) bullen har været dateret 
1236, 1237 og 1238 og anført under tre datoer: 10. eller 11. april og 10. august. Daterin
gen til Viterbo 1236 10. april sikres dog af datumsformlen i registrene.

218 1236. 18. april.
Kong Valdemar II Sejr pålægger Skåningerne ikke at hindre Bosø kloster 

i dets rettigheder i *Bookldre skov.

Registratur i Stockholm.

r j ’’re kongers sammenfæstede påbudsbreve, skrevne til Skånes beboere, at 
A de ikke måtte tilføje kloster jomfruerne i Bosø nogen hindring i *Bookldre 

skov, daterede det første af kong Valdemar, givet den 18. april 1236.
Det andet af kong Erik, givet den 25. februar 1246.
Det tredie x) af kong Kristoffer den 12. september 1255.

i) DRB. II: 1 nr. 166. I dateringen skal ved gtia efter ‘Kristoffer’ muligvis underforstås 
littera (så ‘Det tredje’ i den latinske tekst er gentaget), og dateringen derved sikret til 
12/9 som i DRB. II: 1.

219 1236. 7. maj. Lund.
Ærkebiskop Uffe af Lund udsteder vidnesbyrd om, at kong Valdemar Sejr 

to gange, dels i Skåne, dels på Femern har stadfæstet Ribe kirkes ret til plov- 
penninge af tre sysler til gengæld for dens møntret i Ribe by.

Uffe, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, til alle, der ser 
dette brev, hilsen med den sande frelser.
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Alle nulevende og tilkommende skal vide, at vi to gange har været tilstede 
sammen med rigets bedste mænd, den ene gang i Skåne, den anden gang på 
Femern, da vor herre kong Valdemar overgav og ved sit privilegium x) stad
fæstede for Ribekirken plovpenningene i tre sysler, nemlig i Harsyssel og i 
Vardesyssel og i Almindsyssel til gengæld for dens mønt 2) i Ribe by. Vi er 
vidner om denne ting, og vi bestyrker vort vidnesbyrd ved nærværende brev 
med vedhængende segl.

Givet i Lund i det Herrens år 1236 den 7. maj.

1) sikkert nr. 182. - 2) nr. 182 har ‘den halve mønt’. - 3) Dateringen lyder anno do
mini .m°.cc°. tricesimo sexto. nonas maii. Det kan opløses både som 1230 2. maj og 1236 
7. maj. At det sidste er det rigtige, antydes af punktummet efter sexto., der kan være et 
skilletegn. Det sikres af nr. 182 af 1234 6. juli, der er forudsætningen for nærværende 
tekst.

1236. 28. maj. Samsø. 220
Kong Valdemar II Sejr bevilger Vitskøl kloster den samme frihed for be

siddelser, som det retmæssigt har erhvervet efter generalkonciliet (i 1213), 
som for dem klostret havde erhvervet inden dette. Bevillingen er beseglet af 
kong Valdemar og sønnerne kong Erik og hertug Abel.

Afskrift i Vitskølbogen.

X T aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser 
V dette brev, hilsen til evig tid.

Det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi ønsker, at vore 
brødre af Vitskøl skal nyde alle de besiddelser, som de ved retmæssig besid
delses adkomst efter generalkonciliet1) har føjet til deres tidligere besid
delser, med samme begunstigelse og frihed, hvormed de nyder dem, som de 
vides at have haft før generalkonciliet 2). For at der altså ikke i fremtiden 
skal kunne opstå nogen skade eller tynge for nævnte brødre med hensyn til 
omtalte besiddelser, som de har på den måde, vi har sagt, har vi ment at 
burde stadfæste den frihed, vi har bevilget dem, ved dette brevs vidnesbyrd, 
yderligere stadfæstet med vort segl, og til des større stadfæstelse af denne 
frihed har vi ladet den bestyrke med vore sønner hr. kong Eriks og hr. hertug 
Abels segl.

Givet på 3) Samsø år 1236 for Herrens menneskevorden den 28. maj.

x) indkaldt til 1. november 1215, se DRB. 115 nr. 59, note 5. - 2) ved nævnte kon-
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cilium indskrænkedes tiendefriheden for fremtidige erhvervelser til kun at gælde mun
kenes egen, nyopdyrkede jord (novalia), se DRB. 14 nr. 64, note 1. Den verdslige lov
givning sluttede sig hertil, så at nyerhvervet jord forblev skattepligtig som hidindtil. 
Undtagelser kunne kun gøres ved særbevillinger som den foreliggende, se Niels Skyum- 
Nielsen, Kvinde og Slave s. 230 med note 10, der henviser til Jyske Lovs principielle 
bestemmelse i så henseende. - 3) apud, eventuelt: ‘ved’, jf. nr. 179, note 4.

221 1236. 28. maj. Terni.
Pave Gregor IX bemyndiger sin legat Vilhelm, tidligere biskop af Modena, 

til visse steder i legationsområdet at indsætte, indvie og flytte biskopper samt 
dele, forene og afgrænse bispedømmer, hvis indtægter er altfor små. Det 
gælder særlig i Reval og Virland, dog her med forbehold af det danske ærke- 
sædes ret.

Efter Cod. dipi. Poloniæ.

Gregor, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Vilhelm, 
fordum biskop af Modena, vor pønitentiar, det apostoliske sædes legat, 
hilsen og apostolisk velsignelse.

Selv om flytning af biskopper og ombytning af bispesæder efter loven 1) 
hører under paven i Rom og ikke kan foretages uden hans tilladelse, bør jo 
dog begge dele finde sted, ifald og når tvingende nød og indlysende nytte 
råder til, at det sker. Da der altså, som det er kommet os for øre, i Reval, 
Virland og nogle andre lande, der er overladt dig som legat, er så stor mangel 
på timelige ting, at midlerne fra ét bispedømme ikke blot er utilstrækkelige for 
en biskop, men endogså fra to knap nok tilstrækkelige for én, og sjælenes 
frelse forsømmes på grund af mangel på biskopper, bevilger vi dig - i ønsket 
om at drage omsorg for disses frelse og omfatte dig, fromme broder, med en 
særlig nåde, for at det hverv, der er betroet dig som legat, kan nyde fremgang 
til hæder for Gud og til frelse for disse samme sjæle - ved dette brevs myndig
hed magt til at forene og dele bispedømmer og flytte dem fra ét sted til et 
andet, indsætte nye biskopper og indvie dem og afgrænse bispedømmerne i 
fornævnte lande, hvor du finder, det vil gavne, og når nød og nytte gør det 
påkrævet - i Reval og Virland under forbehold af Lundekirkens ret2) - 
idet du med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der handler herimod, med 
kirkens straf.

Givet i Temi den 28. maj i vort pavedømmes tiende år.

*) se nr. 175, note 1. - 2) datumsformlen er forskellig fra nr. 213, men iøvrigt gælder 
også for den foreliggende tekst det smstds. i note 2 udtalte.
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1236. 20. juni. Kremmen. 222
Overenskomst mellem markgreverne Johann og Otto af Brandenburg og 

(hertug) Wartislav III af (Pommern-) Demmin, hvorefter denne tager tre 
landskaber til len af dem. Markgreverne skal stille garanti til Wartislav, hvis 
de forhandler med kong Valdemar II Sejr, og denne tilsikrer sig gods. Hvis 
Wartislav udpeges til at modtage gods i forlening af kongen, skal det ske uden 
bekostning for ham.

Original i Berlin.

Dette er ordlyden af overenskomsten mellem de herrer markgrever Johann 
og Otto af Brandenburg og hr. Wartislav af Demmin x), nemlig at hr.

Wartislav har modtaget alt det gods af de herrer markgrevers hånd, som han 
har udover det, som hører til hertugdømmet Saksen, og samme hr. Wartislav 
har opladt landet Stargard med alle tilliggender til de herrer markgrever og 
også landet Beseritz på lignende måde og landet Wustrow, således som det er 
beliggende, med alle tilliggender indtil den flod, som hedder Tollense, under 
denne forudsætning, at de herrer markgrever skal sørge for godtgørelse til 
herrer og riddere og lensmænd for deres len i landet Wustrow på den måde, 
det findes retfærdigt og agtværdigt, og at de med tak skal gengælde oftnævnte 
hr. Wartislav. Det er blandt andet tilføjet, at Demmin og alt hans gods, hvis 
samme hr. Wartislav dør uden arving, frit skal stå åbent for de herrer mark
grever. Og hvis de Danskes konge forhandler med de herrer markgrever og 
tilsikrer sig noget gods, skal de herrer markgrever ifølge overenskomstens 
ordlyd yde hr. Wartislav garanti 2), og hvis hr. Wartislav bliver udset af de 
herrer markgrever til at modtage noget gods af kongen, skal han opnå det 
ved de herrer markgrever uden egen bekostning og møje. Og hvis der ved 
forsømmelighed, fordi han er så ung, eller ved forsømmelighed fra andre 
bliver berøvet ham gods, som han med rette vides at have fra de herrer 
markgrever ved deres bistand, skal han under hvilken form han end ønsker 
at genvinde det, ved at anmode om oftnævnte herrers hjælp og bistand gen
vinde det. Til alt dette er der også gjort den tilføjelse, at hr. Wartislav, om 
det bliver nødvendigt, skal udlevere borgen Demmin til mine3) og sine 
herrer i hvilken time eller på hvilket tidspunkt, de end ønsker det - på en 
måde som er passende og agtværdig for begge parter. Men for at der ikke i 
eftertiden skal opstå nogen trætte, har de fra begge sider aflagt løfte på tro 
og love om at overholde fornævnte overenskomst. På de herrer markgrevers 
vegne har (8 navne) aflagt løfte. For hr. Wartislav har (5 navne) aflagt 
løfte på tro og love.
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Dette er forhandlet i Kremmen år 1236 for Herrens menneskevorden den 
20. juni.

1) Wartislav III af Pommem-Demmin, se nr. 49. - 2) velsagtens for, at overgangen 
af godset (godserne) til kongen ikke kommer Wartislav til skade. - 3) ‘mine’ er uden 
tvivl et spor af skriverens (eller dictatorens) tilknytning til markgreverne. Af disse var 
kun Johann til stede. - Overenskomsten er kun beseglet af den ene part, hertug War
tislav, hvorfor den næppe har været retsgyldig i sin foreliggende skriftlige form. Med- 
loveme fra begge sider har dog muligvis ved deres mundtlige løfter garanteret over
holdelsen.

1236 10. august, se nr. 217 af 1236 10. april, note 3.

223 1236. [12.—16 september]. [Giteaux].
Cistercienserordenens generalkapitel kundgør, at Citeaux skylder kapitlet 

10 pund årligt for den pengesum, kapitlet modtog af dronning Ingeborg af 
Frankrig x).

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

*) fra 1233 bliver 12. september generalkapitlets første mødedag (jf. om tidligere prak
sis DRB. 114 nr. 80, note 3), og mødet varer nu 4-5 dage.

224 1236. December. Orléans.
En kongelig klerk og en foged udfører kong Ludvig IX af Frankrigs dom 

over en af dronning Ingeborgs underlensmænd på grund af hans drab på 
studenter i Orléans ved at beslaglægge noget af hans jord til fordel for kapitlet 
i byen. Hans umiddelbare lensherre samtykker ligesom Ingeborg som hans 
middelbare lensherre, da jorden indgår i hendes morgengave.

Original i Orléans.

225 1236. December. Cour-Dieu.
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom med samtykke til jord

overdragelsen til kapitlet i Orléans efter bestemmelse fra kong Ludvig IX og 
hende selv og lader sit segl1) hænge ved.

Original i Orléans.

x) tabt.
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1236. December. Cour-Dieu. 226
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom med meddelelse om, at 

hendes lensmand samtykker i jordoverdragelsen til kapitlet i Orléans, som 
skyldtes underlensmandens forbrydelser, og har bedt Ingeborg hænge sit 
seglx) ved, da han ikke selv fører segl.

Original i Orléans.

*) tabt.

1236. Ribe. 227
Bisp Gunner af Ribe bevilger Ribe kirkes kanniker, at deres bryder og 

landboer, både nuværende og tilkommende, både i byen og uden for byen, 
både hørende til fællesgodset og enkeltgodset, for helligbrøde og festdags
krænkelse kun skal svare kannikerne.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Gunner, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der ser dette brev, hilsen til 
evig tid.

Tiderne ville i deres forløb tilintetgøre, hvad de troende bestemmer, hvis 
ikke det styrkedes ved vidnernes tale eller skriftens vidnesbyrd. Det skal der
for være vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi har vist vore elskede 
brødre Ribe kirkes kanniker denne nåde, at såvel de landboer som de bryder, 
de har eller kommer til at få i byen eller uden for byen, og som hører såvel 
til hver enkelt som til dem alle, skal være fri for krav på den biskoppelige ret 
i de sager, som på folkesproget kaldes helligbrøde og krænkelse af festdagene, 
og disse bryder eller landboer skal ikke svare nogen angående dette undtagen 
dem, som er herrer over deres jordegods. Men for at dette kan forblive 
gyldigt, og for at det ikke skal blive afkræftet eller antastet af nogen af vore 
efterfølgere, har vi ment at burde stadfæste dette brev ved at vedhænge vort 
segl.

Givet i Ribe år 1236 for Herrens menneskevorden.

1236. Ribe. 228
Biskop Gunner af Ribe giver Ribe kapitel sit fædrenegods i Folding, men 

forbeholder sig bestyrelsen heraf i sin livstid mod en årlig landgilde til kan- 
nikernes fælles kasse.
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Afskrift i Ribe Oldemoder.

Gunner, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle troende kristne, der får dette 
brev at se, hilsen i Herren.

Vi ønsker, at det skal være vitterligt for nulevende og tilkommende, at vi, 
før vi modtog bispeembedet, har givet og overdraget kirken i Ribe til brug 
for de kanniker, som i fællesskab gør tjeneste der, alle vore fædrene besid
delser i Folding ud over vimingen af vor gård og det løsøre, der måtte fore
findes på samme gård efter vor død, som vi ønsker skal overgå til brug for 
de syge i Ribe og Kolding, hvis vi skulle afgå ved døden uden at have gjort 
testamente. Vi har dog overdraget nysnævnte kirke fornævnte besiddelser på 
det vilkår, at de skal bestyres af os og ligge til vort behov, sålænge vi lever 
og fuldt ud overgå til kannikernes rådighed og behov efter vor levetid. Til 
disse således overdragne besiddelser har vi lagt nogle andre besiddelser, der 
er erhvervet, efter at vi har modtaget bispeembedet, under samme vilkår på 
samme måde, nemlig nogle enge beliggende nord og øst for fornævnte gård, 
omsluttet og indhegnet med visse volde, og en skov i *Waræ, nemlig fem 
lag1), købt af provst Langfing2) og Tormod Lange. Og for at ikke den 
kirke, til hvem vi har overdraget dette, så længe vi lever, skal synes fuld
stændigt at være udelukket fra afgift og fra lovmæssig hævd over de over
dragne besiddelser, har vi i nærværelse af vore brødre forpligtet os til årligt 
at betale en landgilde af dem, nemlig en mark penninge til de der residerende 
kannikers fælles kasse. For at heller ikke fornævnte overdragelse eller land
gildebetaling i fremtiden skal kunne tilbagekaldes af nogen som helst af vore 
efterfølgere eller arvinger, stadfæster vi vor handling ved dette brev og ved 
vort segl.

Givet i Ribe i nærværelse af vore kanniker år 1236 3) for Herrens menneske
vorden i vort bispedømmes syvende år.

*) formodentlig svinslag. - 2) således teksten, men en rettelse til Langsing er foreslået. 
- 3) brevet indeholder den første omtale af hospitaler i Ribe og Kolding (jf. Niels 
Skyum-Nielsen, Kvinde og Slave, 136) - sikkert fra før 1230 26. februar (se nr. 117, 
note 1).

229 1236.
Kong Valdemar II Sejr giver borgerne i Ribe det privilegium, at ingen må 

stævnes uden for byen, og fritager dem for told på marked og andre afgifter.
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Reg. 1, registratur for Ribe by 1542:

Kong Valdemar, Knuds broder, at ingen må stævne Ribe borgere uden 
. for byen. Ligeledes frihed til marked for told og andre tynger. År 
1236 x) for Herrens fødsel.

Reg. 2 (påskrift bag på kongeligt privilegium for Ribe af [ 1202-1214] 2)r

Kong3) Valdemars frihed, at ingen må stævne Ribe borgere uden for 
. byen 4). Ligeledes at de er fri på marked for told og anden tynge.

1) denne regest er blevet identificeret med det ældre Valdemar-privilegium af [1202- 
1214], se DRB. L4 nr. 54. Årstallet 1236 antages derefter at bero på en gætning, ind
holdsangivelsen på en fejl. - Med den nu fremdragne anden regest stiller sagen sig noget 
anderledes. Det er en påskrift bag på det ældre privilegum, men dér passer den ikke. Det 
mærkelige er, at netop stævningsforbudet - eller væmetingsreglen - her er strøget, så at 
påskriften derved kommer til at dække indholdet. Der har altså været en klar bevidsthed 
hos denne skriver om, at indholdet var et andet. Da hånden er den samme som i den 
første regest af 1542, har han derved markeret et kendskab til to forskellige privilegier 
for byen. Det skal blot tilføjes, at de to følgende regester i registraturen af 1542 er kor
rekt gengivet af den nævnte skriver som referater af privilegier fra Abel og Kristoffer, 
DRB. II: 1 nr. 1 og 68. 1236 er derfor opretholdt som det sandsynlige udstedelsesår for 
brevet bag nærværende regester. - 2) DRB. 1:4 nr. 54, se note 1. - 3) indledningsvis er 
fejlagtigt skrevet ‘Den første’, og det er udeladt her. - 4) dette privilegium for Ribes 
borgere, hvorefter de i bytinget fik deres værneting, kendes ikke af Mackeprang, Dansk 
Købstadstyrelse, 114-15.

1236. 230
Abbedens latinske mageskiftebrev med Niels Mogensens sønner på hele 

klostrets ret i S abro og *Seholtt for trediedelen af V enge gård.
Dateret 1236.

Skanderborgske registratur.

1236. 231
Roskilde Mariakloster skøder jord i Kalby til Næstved Skt. Peders kloster.

Referat i Næstved klosters gavebog.

or Frue nonnekloster i Roskilde skødede os hele den jord, som det købte 
af provst Peder i Kalby 1236 x).

*) dateringen gælder formentlig skødningen.
1. række VI — 14
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232 1236. Château-neuf sur Loire.
Dronning Ingeborg af Frankrig udsteder et diplom til fordel for abbediet 

Cour-Dieu.

Referat i Orléans.

1236 u. d., statutter for augustinerordenen i Danmark (Reg. Danica nr. *232 
med dateringen 1236 eller 1336) er måske af senere dato og medtages ikke i Dan
marks Riges Breve, da de ikke har diplomkarakter.

233 1237. Februar. Château-neuf sur Loire.
Dronning Ingeborg af Frankrig kundgør, at en testamentarisk gave til 

abbediet Cour-Dieu er vedgået af en arving i hendes nærværelse 1), og be
segier med sit segl 2).

Original i Orléans.

x) et stykke pergament er senere påsyet originalen med påskriften: ‘I(ngeborg) dron
ning af Orléans’ samt kortfattet referat af hovedindholdet. - Brevet er udstedt 1236 fe
bruar. Når året begynder påskelørdag, se nr. 205, note 1, må teksten henføres til 1237. - 
2) tabt.

234 1237. 4. februar. Terni.
Pave Gregor IX befaler ærkebiskop Uffe af Lund og hans medbiskopper 

at godkende de hertil skikkede personer, der på kanonisk vis er præsenteret for 
dem af kongen til de kirker, hvor han har patronatsret.

Afskrift i de pavelige registre.

Til ærkebiskop Uffe af Lund og hans medbiskopper.
Vor meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, 

har fremført en alvorlig klage for os over, at 11), selv om han præsenterer 2) 
hertil skikkede personer for jer til de ledige kirker i hans rige, som han be
sidder patronatsret til — måske i den hensigt at berøve samme hans ret — ikke 
godkender 3) dem, der præsenteres af ham, men uden at forespørge jer hos 
ham og med fuldstændig tilsidesættelse af ham ordinerer4) andre personer 
til omtalte kirker efter jeres eget forgodtbefindende til skade for ham. Men 
eftersom det ikke sømmer sig, at I indskrænker samme konges ret og hæder, 
men derimod begunstiger ham i hans retfærdige sag, påminder og befaler vi 
jer alle ved denne vor apostoliske skrivelse, at I afstår fra at tynge ham og
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uden nogen som helst vanskelighed — som det hører til jeres embedspligt - 
godkender dem, der på kanonisk vis 5) er præsenteret af samme til fornævnte 
kirker, således at der ikke atter skal indløbe klage til os om dette og vi blive 
tvunget til at drage omsorg herfor på anden måde, men derimod således at 
vi bør anbefale jer i jeres klogskab som følge af dette.

Givet i Temi den 4. februar i vort tiende år.

4) efter formuleringen er det umuligt at afgøre, hvilke(n) af bisperne klagen sigter 
mod. Den danske ærkebiskop modtager måske kun formelt - som formand for bispe- 
kollegiet - pavens svar på klagen. At det kun drejer sig om ærkebispens stilling (således 
L. Weibull, Skånes kyrka, 198) er en for snæver tolkning. I nr. 141 er der derimod tale 
om ærkestiftet alene. - 2) her bruges verbet representare til at angive præsentationen 
- der egentlig blot betyder ‘fremstilling’ - af en kandidat til præsteembedet ved kirkens 
patron for stiftets biskop. Han skulle, hvis kandidaten var egnet (note 3), ordinere ham 
(note 4) og overdrage kirken til ham (ved en collatio). - 3) biskoppen skulle ved en prø
velse godkende kandidaten med hensyn til alder (mindst 25 år), viden og moralsk vandel. 
- 4) biskoppen skulle dernæst tildele den af ham prøvede og accepterede kandidat ordi
nationen som præst. Ordinationen til præst (og diakon) var et sakramente, som kun en 
biskop kunne uddele. - 5) se bl. a. note 3.

1237. 14. marts. Roskilde. 235
Kong Valdemar II Sejr fritager alle Esrum klosters besiddelser for alle 

tjenester og krav, der skyldes til ledingsfærd og lignende.

Afskrift i Esrumbogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg, Valdemar den Anden, af 
Guds nåde de Danskes og Venders konge til alle troende, der får dette 
brev at se, hilsen i nåde.

Eftersom alt under solen forgår, og alle ting som bekendt er underkastet 
omskiftelighed og forkrænkelighed, er selve livets og ligeså begivenhedernes 
vedvarende strøm en maning til os om ivrigt at virke for, at vi bruger vore 
forgængelige værdigheder og ting til bedste for evighedens urokkelige hæder. 
Det er derfor vor vilje at udøve den os tilståede høje værdighed for den evige 
herlighed, og omendskønt vi ønsker i fred at styre alle og enhver af vore 
undersåtter med mildhed og sagtmodighed, så langt som retfærdigheden til
lader det, vi vi dog inderligt drage omsorg for freden for de klostergivne, for 
at de des mere fyldestgørende kan hellige sig varetagelsen af gudstjenesterne, 
jo mere de bliver afsondret fra den ydre uro, som vil kunne nå dem for deres 
besiddelsers skyld. I ønsket om ud af vor velvilje og gavmildhed at stadfæste
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den fromme kærlighedsgerning, som, ærværdigt ihukommet, vor fader Valde
mar 1) og vor broder Knud 2) har værdigedes at vise de klostergivne i Esrum 
angående deres besiddelsers immunitet, erklærer vi da ved dette brevs ordlyd 
over for tilkommende såvel som nulevende, at vi fuldstændigt fritager og 
undtager samtlige besiddelser, der tilhører de klostergivne i fornævnte stiftelse 
fra alle tjenester og krav, som tilkommer vor kongelige retsudøvelse, hvad 
angår ledingsfærd og lignende. Og for at ingen til evig tid skal vove at an
fægte denne immunitetens og frihedens nådegave, som vi tilstår dem, og for 
at ejheller nogen på nogen måde i dumdristig forvovenhed skal fordriste sig 
til at handle imod den, har vi ment til uomtvistelighed og yderligere stad
fæstelse at burde bestyrke dette brev med vort segl.

Givet i Roskilde i det nådens år 1237 i marts måned, dagen før den 15. i 
samme måned.

1) DRB. 1:2 nr. 129 af [1158-1160]2) DRB. L3 nr. 201 af 1194 21. oktober.

236 1237. 22. marts.
Bremen by og beboerne i Harlingerland slutter overenskomst, tilvejebragt 

af rådmændene i Bremen, der nævnes som vidner, blandt hvilke Rudolf af 
Næstved.

Original i Bremen.

i) efter nordtysk sædvane opkaldtes købmændene i reglen efter den udenlandske by, 
hvor de en tid lang havde opholdt sig som handlende. Der er nok kun indirekte tale om 
en ‘Næstvedenser’.

237 1237. 14. april. Løgum.
Biskop Gunner af Ribe bevidner, at Kjeld Ard to gange har tilskødet 

Løgum kloster en del jorder og til gengæld modtaget lige så gode jorder, der 
dog efter hans død skal vende tilbage til klostret.

Afskrift i Løgumbogen.

unner, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle troende kristne, der ser dette 
brev, hilsen med den sande frelser.

De tjenester, der vises hellige stiftelser af guddommelig fromhed, bør grund
fæstes med stor urokkelighed og ikke tilbagekaldes ved nogen forvovenhed i 
eftertiden. Derfor ønsker vi, at det skal forkyndes for nulevende såvel som
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tilkommende, at en Kjeld Ard første gang i nærværelse af vor forgænger 
Tue, saligt ihukommet, fordum biskop af Ribe, senere i vor, har skødet mun
kene i Løgum alle jorder med fiskevande, som han havde på Sæd mark og 
Lydersholm mark, efter af samme munke i Lydersholm at have modtaget 
lige så gode jorder med nedenfor an tegnede fiskevande, nemlig *Grimild- 
holm, Gårde og Brogårde. Desuden skal fornævnte Kjeld have frit fiskeri med 
sine net i hele Lydersholm mark undtagen i det vand, som er indesluttet af 
munkenes møllevolde, den betingelse forudsat, at han forbliver under mun
kenes beskyttelse og i sin levetid ukæret besidder fornævnte jorder, og at for
nævnte jorder, når han er død, vender tilbage til munkenes brug. For at der 
altså ikke i eftertiden skal kunne opstå nogen trætte om denne skødning for 
fornævnte munke eller nu oftnævnte Kjeld, således at deres handling ved en 
eller anden forvovenhed skulle kunne tilbagekaldes som ugyldig, har vi ment 
at burde bestyrke nærværende brev med vort segls værn.

Givet i Løgum i det Herrens år 1237 den 14. april.

1237. 13. maj. Viterbo. 238
Pave Gregor IX befaler sin legat, den tidligere biskop Vilhelm af Modena, 

at tilskynde kong Valdemar II Sejr til at forlige sig med de tyske hospitals
brødre, efter at de har forenet sig med sværdridderne, og lade dem beholde 
Reval borg efter Vilhelms nærmere bestemmelse under hensyn til Valdemars 
interesser.

Afskrift i de pavelige registre.

I 'il Vilhelm, fordum biskop af Modena, vor pønitentiar og det apostoliske 
JL sædes legat.

Vi nærer et urokkeligt håb om, at den sammenslutning, som det apostoliske 
sæde ved Herrens indgivelse har bragt i stand mellem vore elskede sønner 
mester Hermannus og brødrene af de tyskes Skt. Mariehospital i Jerusalem 
og Kristi sværdridderbrødre i Livland, under Guds nådige medvirken vil 
bringe gavn på mangfoldige måder. Men da dette slet ikke kan ske lettere 
end ved at frigøre landet for alle klagemål angående dets stilling, beder og 
opfordrer vi dig, broder, i vor herre Jesus Kristus til, at du omhyggeligt og 
ivrigt i overensstemmelse med den viden, du har fået tillagt ovenfra, person
ligt, om lejlighed byder sig, eller ved breve og særlige sendemænd tilskynder 
vor meget kære søn i Kristus Valdemar, Danmarks berømmelige konge, til,
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at han, efter at fornævnte hospitalsbrødre er kommet til disse lande, bringer 
enhver anledning til strid af vejen og holder fred og fordragelighed med dem 
og gør dem forpligtet over for sig i evig hengivenhed, særlig da disse for 
ukæret og vedvarende at kunne holde borgen Reval under deres herredømme 
er rede til at træffe forholdsregler angående denne ifølge din fremsynethed 
og antage, hvad der er passende såvel for dem som for nævnte konge og 
fordelagtigt og nyttigt for begge parter. Men hvad du foretager dig i dette, 
skal du straks i dit brev, oprigtige søn, åbenbare for os, der længes efter at 
høre et glædens budskab herom.

Givet i Viterbo den 13. maj i vort elvte år.

239 [1237. Omkring 27. maj].
Pave Gregor IX opfordrer dronning Ingeborg af Frankrig samt tre grev

inder til at skåne skyldnere, der har taget korset til Det hellige Land, for 
opkrævning af gældsposter ved dem selv eller deres embedsmænd *).

Afskrift i de pavelige registre.

1) det er en ledsageskrivelse til en bulle, udstedt 1237 27. maj i Viterbo til kong Lud
vig IX af Frankrig. - Ingeborgs dødsår angives i registerudgaven fejlagtigt til 1236. Se 
hertil nr. 116, note 2.

240 1237. 4. juli. Kalundborg.
Kong Erik IV Plovpenning overgiver med sin fader kong Valdemar Sejrs 

samtykke plovskatten af tre sysler og to flækker til biskoppen af Ribe til gen
gæld for hans halve møntret i Ribe by.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Erik, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle, der ser dette brev, 
hilsen i Herren.

Eftersom erindringen om det skete hurtigt forsvinder ved tidens gang, med
mindre den bestyrkes ved hjælp af den levende eller døde røst, har vi ment 
at burde kundgøre for nulevende og tilkommende, at vi har overgivet hr. 
biskoppen af Ribe skatten af plovene i Harsyssel, Almindsyssel og Varde
syssel med deres flækker *) Varde og Lemvig til gengæld for den halve mønt, 
som han tidligere havde i Ribe by x) - med samtykke fra vor elskede fader 
hr. kong Valdemar, der tidligere har godkendt nærværende handling ved sit
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privilegium2). Vi foreviger og bestyrker ved nærværende brev, at dette er 
sket, for at det ikke skal blive glemt i eftertiden.

Givet i Kalundborg i det Herrens år 1237 den 4. juli.

!) se nr. 182, note 1. - 2) nr. 182, som har været forlæg for nærværende brev i det 
meste af dets tekst.

1237 10. august, se nr. 217 af 1236 10. april, note 3.

1237. 11. august. Viterbo. 241
Pave Gregor IX befaler ærkebiskop Uffe af Lund at gennemtvinge ekse

kutionen af ridderen Esbern Snerlyngs testamente, som hans moder, fru Mar- 
grete, anfægter over for biskop Niels Stigsen af Roskilde, idet hun tilbyder 
ved et tolvmandsnævn at bevise, at hendes søn ikke har overladt nogen noget 
ved testamente.

Afskrift i de pavelige registre.

r I ril ærkebiskop Uffe af Lund.
JL Vor ærværdige broder biskop Niels af Roskilde, eksekutor af testamentet 

for Esbern, fordum ridder x), har i en ansøgning forebragt os, at en kvinde 
Margrete fra Roskilde stift, moder og arving til denne Esbern - skønt han, da 
han lå på sit yderste, befalede, at visse ejendele fra hans gods skulle overdrages 
visse personer, og andet af hans gods ved dennes 2) hånd skænkes til de fat
tige og til fromme stiftelser, således som det håndgribeligt kan bevises ved et 
brev 3) beseglet med hans segl og ved adskillige gode mænds vidnesbyrd, i 
henhold til en slet sædvane i samme land, som snarere må kaldes en uskik, 
nemlig denne, at en afdøds testamente ikke har gyldighed, hvis det kan be
vises ved tolv vidner, som kaldes nævninge, at den afdøde ikke overlod nogen 
noget ved testamente, selv om det modsatte bevises ved autentiske breve og 
hertil skikkede vidner - erklærer, at hun vil føre dette negative bevis 4), og 
under påskud af denne uskik på nederdrægtig vis fordrister sig til at hindre, 
at nævnte biskop kan bringe dette testamente til udførelse, af hvilken grund 
den fornævnte ridders fromme bestemmelse bliver hindret. Derfor befaler vi, 
at du, hvis det forholder sig således, efter forudskikket påmindelse under 
kirkelig straf, således som det er ret og rigtigt, med tilsidesættelse af appel 
tvinger nævnte Margrete til, uanset omtalte sædvane, at tillade, at samme te-
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stamente uden nogen vanskelighed bringes til udførelse med hensyn til det, som 
er testamenteret til fromme formål.

Givet i Viterbo den 11. august i vort elvte år.

x) jf. herom nr. 169, 179 og 245. - 2) biskoppens. - 3) tabt. - 4) se DRB. 115 nr. 140, 
note 2.

242 1237. [12.—16. september]. [Citeaux].
Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Herrisvad sam

men med en anden abbed at foretage en reformation af abbediet Kolbatz.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

Rettelsen og reformationen af abbediet Kolbatz, hvorom der lydeligt er 
. kommet efterretning til generalkapitlet, overdrages til abbeden af Her
risvad, som skal tage en abbed med sig af vor orden, personligt begive sig til 

stedet og med fuld myndighed fra ordenen såvel i hoved som i lemmer rette 
og reformere, hvad han finder bør rettes, og hvad han foretager sig des
angående, skal han næste år meddele generalkapitlet.

243 1237. [12.—16. september]. [Citeaux].
Cistercienserordenens generalkapitel imødekommer en ansøgning fra abbe

derne i Danmark, Sverige og Norge om at måtte holde Skt. Olavs fest med 12 
lektioner.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

En ansøgning fra abbederne i Danmark, Sverige og Norge om alene i deres 
abbedier at holde Skt. Olavs fest *) med 12 lektioner imødekommes.

i) 29. juli.

244 1237.
Hertug Abel af Jylland fritager Ryd klosters hidtil erhvervede ejendomme 

med bryder og landboer for ombudsmandens krav og kongens ret mod en 
betaling af 33 mark i gængse penge.

Referat i Rydårbogen.
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j O Q Hr. Peder, abbed i Ryd 1), bragte atter alle besiddelser for 
/ * nævnte hus, som var erhvervede hidindtil 2), med alle bry

der og landboer ind under fuldstændig frihed, idet han1) fritog dem for 
ethvert krav fra ombudsmanden og kongens ret for 53 mark i gængse penge, 
som han udbetalte til hr. Abel, den navnkundige hertug af Jylland, for den 
fornævnte frihed, således at det, i henhold til hvad den omtalte fyrstes privi
legium3) bevidner, ikke skal være frit og tilladt for samme hertugs efter
kommere på noget tidspunkt at omstøde denne overenskomst.

1) Rydårbogen lader abbeden være hovedpersonen, skønt den refererer et diplom ud
stedt af hertug Abel. - 2) da Rydkloster var et cistercienserkloster, har fritagelsen sikkert 
svaret til nr. 220 af 1236 28. maj for cistercienseme i Vitskøl - idet hertugens stilling mu
ligvis har været ganske som kongens, for så vidt angår de eximerede klostre. - 3) tabt.

[1237-1241]. 245
Pave Gregor IX stadfæster den bandlysnings dom, som er fældet af biskop 

Niels Stigsen af Roskilde mod fru Margrete, der som arving efter sin søn 
Esbern Snerlyng tilbageholdt dennes testamentariske gaver til Sorø kloster.

Referat i Sorø gavebog.

Da han x) var død, holdt hans moder fru Margrete 2) alt tilbage og ville 
ikke på nogen måde overlade fornævnte gave til klostret, før hun efter 
tre gange at være bundet af bandlysning af hr. biskop Niels måtte give afkald, 

hvad enten hun ville eller ej. Hr. pave Gregor IX stadfæstede denne retfær
dige bandlysningsdom, som heller ikke var sat ud af kraft ved en lovmæssig 
appel 3).

*) ridderen Esbern Snerlyng, se nr. 169, som i Sorø gavebog har plads umiddelbart 
foran nærværende tekst. - 2) fru Margrete omtales nærmere i nr. 241, hvoraf det frem
går, at biskop Niels Stigsen af Roskilde 1237 har forsøgt at påvirke hende gennem hen
stillinger fra paven via ærkebiskoppen. Denne får ganske vist bemyndigelse til i fornødent 
fald at bruge kirkestraffe imod hende, det vil i dette tilfælde sige band og interdikt, men 
det er en fast formel i sådanne pavelige mandater. Der synes endnu da at have foreligget 
en mere enkel situation end den, som fremgår af ovenstående referat. Dersom biskop 
Niels havde taget retlige skridt mod fru Margrete, inden pavebullen fra august 1237 °S 
lyst hende i band, mens hun havde appelleret og paven afvist appellen, kunne paven ikke 
have behandlet sagen med henstillinger, men måtte have henvist til de fældede domme. 
Når dette ikke sker, må det antages, at Niels Stigsens bandlysninger og de videre skridt 
i sagen er foregået efter fremsendelsen af augustbullen 1237, og efter at den havde vist 
sig virkningsløs. Den pavelige stadfæstelse må ligge efter dette tidspunkt, allertidligst 
1237. Gregor IX.s død 1241 22. august udgør den anden tidsgrænse. - 3) fra fru Mar
grete.
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PERSONNAVNEREGISTER

A
Ase (?) se Ose.
Åstred, hr. 1225: 42.

A
Abel, hertug af Jylland, søn af Valdemar 

II Sejr. 1224: (16), (17). 1225: (42). 
1228: (85). 1230: 109. [1232-41]: 149. 
1236: 220. 1237: 244.

Abildgård se Tyge.
Abraham, sværdridder. 1236: 199.
Absalon: 1. A., ærkebiskop af Lund 1178- 

1201, broder til Esbem Snare. 1224: 8. 
1232: 136. 1233: 169. — 2. A. Fed, søn 
af Esbern Snare, broder til Jens Esbern- 
sen, ~ Cecilie. 1232: 146. 1233: 163.

Adolf: 1. A. IV, greve af Holsten. 1225: 
42. [1229]: 97. 1230: 109. - 2. A., søn 
af grev Henrik af Dannenberg. 1224: 
(16).

Albert, Albertus, Albrekt: 1. A., biskop af 
Riga (Livland). 1225: (43). 1226: 
(5i), 52, (53).f^27J;67.-2. A., her
tug af Saksen. 1230: 109. 1234: (199). 
— 3. A., af Orlamynde, greve af Holsten, 
senere herre til Als. 1224: 16, 17, (22), 
23. 1225: 42. [1227-28]: (s. 66). 1229: 
98. 1230: (109). 1234: 182. - 4. A. fra 
Segewolde, provincialmester. 1234: 199.

Alberus, magister, Lundekapitlets udsen
ding. 1224: 1, 2.

Albrekt se Albert.
Alexander: 1. A. III, pave 1159-81. 1224: 

8. 1232: 136. - 2. A. II, konge af Skot
land. 1224: (13).

Andreas II, konge af Ungarn. 1224: (15).
Anders: 1. A. Sunesen, magister, ærke

biskop af Lund 1202-23. 1224: (1), 2, 5, 
9. 1225: 45. 1226: (s. 60), 63. 1230: 
105. 1236: 216. - 2. A., kannik i Lund. 

1235: 211. — 3. A., præst, Lundekapitlets 
udsending. 1224: 1, 2.-4. A., abbed i 
Tvis: (s. 103). — 5. A. Grosen, søstersøn 
af Peder Strangesen. 1230: 109. 1233: 
163.

Anno, dekan i Halberstadt. 1234: (183).
Ard se Kjeld.
Arne, biskop af Bergen. 1229: (94). 1231: 

(123).
Asser Juliansen, gidsel for kong Valdemar 

II Sejr. 1225: 42.
Atte, abbed i Sorø. [1224-27]: 32.
Audacia ~ grev Henrik af Schwerin. 1224: 

(16). 1225: (42). 1228: (85). [1229]: 
(88).

B
B., kantor i Halberstadt. 1234: 183.
Balduinus, munk i Aulne, pønitentiar og 

nuntius for kardinallegat Otto, senere bi
skop af Semgallen og pavelig legat. 1230: 
114. 1232: (127-29), (131), (i33)- 
1234: (172), (176), 199, 200. 1236: 
(215)-

Bartholomeus: 1. B., kardinalpresbyter af 
Sta. Pudenziana. 1228: 75, 76. — 2. B., 
biskop af Paris. 1224: 27. - 3. B., magi
ster, pavelig vicekansler. 1232: 136. - 4. 
B., fra Danmark. [1230-55]: 119.

Basilius, lensmand under Ludolf og Gott- 
schalk von Piesse. [1225-27]: 48.

Behr se Lippold.
Bengt: 1. B., biskop af Linkoping. 1230: 

(104). - 2. B., biskop af Skara. 1224: 
(5-6). 1229: (94). 1231: (123).

Bengærd, dronning ~ Valdemar II Sejr: 
(17), (42)-

Bernardus fra Ascheraden, provincialme
ster. 1234: 199.

Bernhard, Bernhardus: 1. B. IV, biskop af 
Paderborn. 1229: 101. - 2. B. af Horst-



222 Bertoldus—Fulco

mar. 1224: 16. — 3. B., søn af grev Hen
rik af Dannenberg. 1224: (16).

Bertoldus, biskop af Lybæk. [1224-25]: 
(n). 1224: (16).

Bertrandus, (Bertramus?) fra Virland, sog
nepræst i Virland stift. 1234: 199.

Bjørn: 1. B. Tuesen, gidsel for kong Valde
mar. 1225: 42. - 2. B., hr., mundskænk. 
1224: 16. 1225: 42.

Brunwardus, biskop af Schwerin. 1224: 
(16).

Burchard: 1. B., foged i Liichow. 1224: 16.
- 2. B., borggreve af Magdeburg. 1230: 
109.

af Buxhdveden se Johan.

C
Cecilie af Tersløse ~ Absalon Fed. 1233: 

163.
af Chanlot se Etienne.
Clemens III, pave 1187-91. 1224: 8.
Conradus se Konrad.
Cølestin III, pave 1191-98. 1224: 8.

D
Dietrich Schackmann, grev Henrik af 

Schwerins medlover. 1224: 16.
von Dolen se Johann von Dolen.

E
Eadmundus, ærkebiskop af Canterbury. 

1235: 210.
Ebbe, biskop af Århus. 1224: (19). 1232: 

(135)-
Eberhard, Eberhardus: 1. E. II, ærkebiskop 

af Salzburg. 1235: (209). - 2. E., drost 
af Waldburg. 1224: (16).

Eleonora, dronning ~ Valdemar III den 
Unge. 1229: 98.

Engelbertus: 1. E., ærkebiskop af Køln. 
1224: (16). [1225-27]: 48. - 2. E., bi
skop af Kurland. 1230: (114). - 3. E. 
fra Odenpåh, sognepræst. 1234: 199.

Engehardus fra Møge, sognepræst. 1234: 
*99-

Eppo, provst i Preetz. 1224: (23).
Erik: 1. E. IV Plovpenning, hertug, senere 

konge 1241-50, søn af Valdemar II Sejr.

1224: (16-17). 1225: 42. 1228: (85).
1230: 109. 1232: (138), 144, (s. 134). 
[1232-41]: 147-48. [1232-50]: 150.
1235: 206. 1236: 218, 220. 1237: 240. -
2. E., konge ( = IV el. VI?). [1232-87]: 
137. - 3. E., konge ( = IV, V el. VI?). 
[1232-1319]: 151. - 4. E., konge ( = 
IV, V, VI el. VII?). [1232-1439]: 152- 
161, (s. 144). - 5. E., konge el. hertug 
(hvilken?). [1232-1439]: 162. - 6. E. 
Eriksson, konge af Sverige. 1224: (s. 30). 

E(riand?), fordum prior i Dalby. 1232:
135-

Ernst, greve af Gleichen. 1230: 109.
Esbern: 1. E. Snare, fader til Absalon Fed, 

Jens og Niels Mule. 1232: 146. 1233: 
163, 169. - 2. E. Nielsen Snerlyng, rid
der, søn af Niels Mule. 1233: 169. 1234: 
179. 1237: 241. [1237-41]: (245)-

Esge Maltesen, mageskifter gods med Øm 
kloster. 1234: 202.

Eskil: 1. E., ærkebiskop af Lund 1138-77.
1224: 8. 1232: 136. - 2. E., biskop af 
Stavanger. 1231: (123).

Etienne af Chanlot, fransk ridder. 1234: 
(180).

Eustacius, Eustachius: 1. E. (af Faucon- 
berge), skatmester i England. 1228: 74. 
- 2. E., prior i Ter Doest. 1227: 69. - 3. 
E., notar hos fyrst Henrik Burwin I. 
1225: 47.

F
Filip II August, konge af Frankrig 1180- 

1223. 1224: (12), (14). 1224-25: (31).
1225: (37). 1226: (50). 1228: (84). 
1231: (124), (125).

Frederik, Fredericus, Friedrich: 1. F., 
provst i Schwerin, søn af grev Gunzelin 
af Schwerin. 1225: 42. - 2. F. fra Noru- 
megunde, sognepræst. 1234: 199. - 3. 
F. I Barbarossa, tysk kejser 1155-90.
1225: 47. - 4. F. II, konge af Jerusalem 
og Sicilien, tysk kejser 1220-50. 1224: 
(15). 1226: (54), 55. 1229: 99. 1230: 
(115). 1232: 128. 1235: 209.

Friser se Jens og Ubbe Friser.
Fulco, biskop af Estland. 1232: 136.
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G
Gandulfinus, biskop Vilhelm af Modenas 

tjener. 1234: 199.
G auf ridus, johanniterbroder. 1227: 69, 70. 
Geoffroi, fransk falkoner. [1224-25]: (31). 
Gerhard, Gerhardus, II, ærkebiskop af Bre

men. 1224: (22-23). 1228: 80-81. 1230: 
109. 1235: (2o7).

Gerlacus Ruffus, sværdridder. 1234: 199. 
Geroldus, patriark af Jerusalem, apostolisk 

legat. 1229: (99).
Gilbert, købmand fra Slesvig. 1224: 18.
Gillebertus, magister, af Saint-Jacques. 

1225: (36).
Giselbert, kaldet møller, i Lybæk. [1224- 

25]: 11.
Godef ridus fra Tarwast, sognepræst. 1234: 

*99-
Godescalcus, biskop af Ratzeburg. 1234: 

(174), (183).1235: (207).
Goswinus, abbed af l’Eeckhoutte. 1231: 

126.
Gottschalk von Piesse, broder til Ludolf. 

[1225-27]: (48).
Gregor, Gregorius: 1. G. IX, pave 1227-41. 

[1227-28]: (s. 66). [1227-41]: (71). 
[1227-761]: 72. [1228-41]: 73. 1228: 
75, 76, (84), 85. 1229: 89-90, (91-93), 
94, 99. 1230: 104, 105. [1230-38]: 
(116). [1231]: 122. 1231: (s. 116), 
123, 126. 1232: (s. 124), 127-32, (133), 
135, 136, 1233: (163), 165.
[1233-34]: 170. 1234: (171), 172-177, 
183-187, (188), 189, 190, (191-193), 
194-196, i97(?), 198-201. [1234-43]: 
(204). 1235: (s. 191), 207, 209, 210, 
211. 1236: 212-217, 221. 1237: 234, 238. 
(239), 241. [1237-41]: 245. - 2. G., 
pave (= IX el. X?). [1227-76]: 72. - 
3. G. (de Grescentio), kardinaldiakon af 
S. Theodoro, pavelig legat i Danmark 
1222(-23?). 1224: 5. 1230: 110.

Gro, søster til Peder Strangesen. 1230: 
(109). 1233: 163.

Guarinus, stormester for johanniterne. 
1225: (37).

Guido: 1. G., kardinalbiskop af Palestrina. 
1228: 75, 76. — 2. G., kardinal, pavelig 

legat i Danmark 1266-67. 1230: 110. - 
3. G., pavelig kapellan og notar. 1224: 
8.

Guillelmus se Vilhelm.
Gunde Vink, kong Valdemar II Sejrs med

lover. 1230: 109.
Gunner: 1. G., biskop af Viborg. 1224: 

(19). 1228: 79. 1229: 98. 1233: 163. - 
2. G., biskop af Ribe. [1230-46]: 117, 
118. [1232-41]: (147?). 1233: (167), 
168. 1234: (182), (195). [1234-43]: 
(204). 1236: 227, 228. 1237: 237, 
(240).

Gunzelin: 1. G. III, greve af Schwerin, 
søn af grev Henrik. 1225: (42). [1229]: 
88. 1230: 109. - 2. G., (rigs)drost (af 
Wolfenbiittel). 1224: 16.

H
H., prost i Mesoten, præmonstratenser. 

1234: 199.
Håkon IV Håkonsen, konge af Norge 1217- 

63. 1229: 94. 1231: (123). 1234: (184), 
(185), (186), (187).

Hadrian IV, pave 1154-59. 1224: 8.
Hartwicus fra Fellin, sognepræst. 1234: 

199-
Heidenricus: 1. H., prokurator for Harrien. 

1234: 199. — 2. H. fra Harrien, foged. 
1234: 199.

Heinrich 1 Tt -i l se Henrik.
Heinricus J
Helene, frue til Lyneborg, moder til hertug 

Otto af Brunsvig. 1228: (78).
Helge, marsk. 1230: 109.
Helias, magister, kannik i Riga. 1234: 199. 
Henrik, Heinrich, Heinricus, Henricus: 1.

H., biskop af Ratzeburg. 1224: (16). - 
2. H., johanniterbroder. 1227: 70. - 3. 
H. fra Papendorf, sognepræst. 1234: 199. 
- 4. H. III, konge af England 1216-72. 
1224: 13, 18, 20, 21, 24, 28. 1226: 60, 
61. 1228: 74. - 5. H., tysk konge 1222- 
35, søn af Frederik II. 1224: (16). 
[1225-27]: 48. 1232: (128). 1235: 209. 
- 6. H., hertug af Brunsvig. [1225-27]: 
48. 1228: (78). - 7. H. Burwin I, fyrste 
af Mecklenburg. 1225: 42, (47). — 8. H.
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Burwin II den Yngre, fyrste af Werle, 
søn af Henrik Burwin I. 1225: 42, 47. - 
9. H., greve af Schwerin ~ Audacia. 
1224: 16, 17. 1225: 42. 1226: 54, 55, 
56, 58, 59. 1228: 85. 1229: (88). 1231: 
(122). — 10. H., greve af Dannenberg. 
1224: 16. — 11. H., greve af Lüchow. 
1224: 16. 1225: 42. - 12. H., greve af 
Schladen. 1224: 16. 1225: 42. - 13. H., 
grev Alberts mundskænk. 1224: 16.

Herbordus (?), abbed af Reinfeld. 1235: 
(207)-

Herman, Hermannus: 1. H., biskop af Leal, 
senere af Dorpat. 1231: (128). 1234: 
(199-200). 1236: (215). - 2. H., biskop 
af Øsel. 1234: (199). 1236: (215). — 3. 
H. (af Salza), stormester for den tyske 
orden. 1224: 16. 1237: (238). - 4. H., 
provst af Strand. 1229: 98. - 5. H., 
greve af Orlamynde, broder til Albert. 
1225: 42. 1230: 109. - 6. H., greve af 
Woldenberg. 1224: 16. - 7. H., borg
greve af Wettin. 1225: 42. - 8. H., Dan
sker, vidne i Paderborn. 1229: 101.

Honorius III, pave 1216-27. 1224: 1-10, 
19, 22, 23, (27), 29. 1225: 35, 39-40. 
1226: (50), 54-58, (s. 55), 59, 62. 1227: 
65, 66. [1227-28]: (s. 66). 1236: 217.

Hormodus, vikar for klerk i Estland. 1236: 
215-

af Horstmar se Bernhard af Horstmar.

I
L, klerk i Estland. 1236: 215.
Ingeborg: 1. I., dronning ~ Filip II Au

gust af Frankrig. 1224: (12), (14), 
(25), (27). [1224-25]: (31). 1225: 
(36-37). 1226: (50). 1227: (69-70). 
1228: (84). 1230: (108). [1230-38]: 
(116). 1231: (124-125). 1232: (139). 
1233: (166). 1234: (178), (180). 1235: 
(205). 1236: (223-26), (232). 1237: 
(233), (239). — 2. L, ~ Peder Strange- 
sen, søster til Cecilie. 1233: 163.

Innocens III, pave 1198-1216. 1224: 8. 
1236: 217.

locelinus, biskop af Bath. 1224: (13).
Iohannes se Jens, Johan, Johannes og Jöns. 

lordanus: 1. L, magister, kannik i Riga. 
1234: 199. - 2. L, prædikebrødrenes or
densmester. 1228: 86. 1229: (90).

Iso, biskop af Verden. 1226: (58). 1228: 
78. 1230: (115).

Ivar, biskop af Odense. [1224-25]: 11. 
1228: (79). 1229: 98. 1232: (135).

J
Jakob Sunesen, hr., af Møn, fader til hr. 

Jens. 1224: 17. 1225: 42. 1228: 79. 
1229: 98. 1230: 109. 1232: 145.

Jarler, ærkebiskop af Uppsala. 1235: 210, 
(211).

Jens: 1. J., abbed i Sorø. 1234: (189?), 
(190?), (196?), (201 ?). - 2. J., præst, 
kannik i Ribe. 1224: 30. - 3. J. Dansker, 
ridder. 1235: 208. - 4. J. Dansker, vidne 
i Minden. 1228: 87. - 5. J. Ebbesen, hr., 
Valdemar II Sejrs marsk. 1224: 16. 
1229: 98. 1230: 109. 1232: 145. - 6. J. 
Esbernsen, broder til Absalon Fed. 1232: 
146. 1233: 163. - 7. J. Friser, kong Val
demar II Sejrs medlover. 1230: 109. - 
8. J. Regmodsen, hr. 1224: (s. 30). - 9. 
J. Tollesen, skøder gods til Løgum klo
ster. [1230-46]: 117.- 10. J., hr., søn af 
hr. Jakob Sunesen. 1232: 145.

Johan: 1. J., konge af Sverige. 1224: (6). 
- 2. J. I, markgreve af Brandenburg. 
1230: 109. 1236: 222. - 3. J., af Bux- 
hoveden, ridder. 1234: 199. - 4. J. von 
Dolen, i Letland. 1226: 53.

Johannes, lohannes: 1. J., kardinalbiskop 
af Sabina. 1228: 75. 1236: (215). - 2. 
J., kardinalpresbyter af Sta. Prassede. 
1228: 75, 76. - 3. J., biskop af Lybæk. 
1232: (135). - 4. J., abbed af Skt. Jo
hannes kloster i Lybæk. 1224: (23). 
1232: (135). 1234: (174). - 5. J., provst 
i Riga. 1234: (199-200). - 6. J., magi
ster, vicelegat. 1234: 199. - 7. J., magi
ster, kapellan hos biskop Vilhelm af Mo
dena (= nr. 6?). 1232: 128. 1236: 217. 
— 8. J. fra *Oste, sognepræst. 1234: 199. 
- 9. J., fra Reval, provincialmester. 
1234: 199. — 10. J. Selich, sværdridder. 
1234: 199. - 11. J. Sengelin, sværdrid-
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der. 1234: 199. - 12. J., magister, sværd
ridder. 1234: 199. — 13. J., greve af 
Brienne, konge af Jerusalem. 1224: 
(16). 1229: 99. - 14. J. fra Gervien, 
foged. 1234: 199.

Jon se Jens. — Jon Jonsen Litie. 1224: (s. 
31)-

Jons, ærkebiskop af Uppsala. 1224: 8.

K
Karl, kong Valdemar II Sejrs medlover. 

1230: 109.
Kjeld Ard, skøder gods til Løgum kloster. 

1237:
Knud: 1. K. VI, konge af Danmark 1182- 

1202, broder til Valdemar II Sejr. 1231: 
120, 121. 1236: 229. 1237: 235. - 2. K., 
søn af Valdemar II Sejr, hertug af Est
land. 1229: 98. 1230: (109).

Konrad, Conradus: 1. K., kardinalbiskop 
af Porto og Sta. Rufina. 1224: (16). 
1226: (54). - 2. K., biskop af Hildes- 
heim. 1224: (16). - 3. K., biskop af 
Minden. 1228: 87. - 4. K., greve af Re- 
genstein. 1224: 16.

Kristoffer, søn af Valdemar II Sejr, konge 
af Danmark 1252-59. 1224: (16-17). 
1225: (42). 1228: (85). 1230: 109. 
1236: 218.

L
Lambertus: 1. L., biskop af Semgallen. 

1225: (44). - 2. L., augustinerprior i 
Dorpat. 1234: 199.

Lange se Tormod.
Langfing, provst i Ribe. 1236: 228.
Leopold, hertug af Østrig. 1229: (99).
Leuder, romerkirkens vasal. 1234: 199.
Lippold Behr. 1224: 16.
Lucas, ærkebiskop af Dublin. [1230-55]: 

(119, indledning).
Lucius III, pave 1181-85. 1224: 8.
Luderus, magister, sværdridder. 1234: 199.
Ludolf von Piesse, broder til Gottschalck v. 

Piesse. [1225-27]: (48).
Ludvig: 1. L. VIII, konge af Frankrig 

1223-26. 1224: (12), (14), (24), (27), 
(28). [1224-25]: (31). 1225: (36).-2.

1. række VI — 15

L. IX, konge af Frankrig 1226-70. 1228: 
(84). 1229: (96). 1232: (139). 1234: 
(178). 1236: (224), (225). - 3. L. IV, 
landgreve af Thyringen. 1224: 15.

M
Margrete, moder til Esbern Nielsen Sner- 

lyng. 1237: 241. [1237-41]: 245«
Marie af Gorbeil. 1232: 139.
Marquardus, fordum provincialmester i Re

val. 1234: 199.
Martinus, pavelig vicekansler. 1228: 75, 

76.
Meinhardus, provst i Halberstadt. 1234: 

(183).
Mogens: 1. M., præst i Lunde stift. 1233: 

165. — 2. M. Ugodsen, medlover for 
kong Valdemar. 1230: 109.

Muhammed, død 632: 99. 
Mule se Niels.

N
Nicholaus, Nicolaus: 1. N. I, pave 858-67. 

1225: 39. - 2. N., biskop af Riga. 1232: 
(128). 1234: 199, 200. 1236: (215). - 
3. N., abbed af Saint-André. 1231: 126. 
- 4. N., abbed af Ter Doest. 1231: 126. 
- 5. N., dekan i Lybæk. 1232: 135. 
1234: 174.

Niels: 1. N. Stigsen, biskop af Roskilde. 
1225: 38. 1230: 113. 1232: (135), 145- 
1233: 163, 164. 1234: 182. 1237: 241. 
[1237-41 ]: 245. — 2. N., biskop af Sles
vig, kansler. 1229: 98. 1230: 109. — 3. 
N., abbed i Løgum kloster. 1224: 30. - 
4. N., søn af Henrik Burwin I af Meck- 
lenburg. 1225: tf. — 5. N., fyrste af 
Mecklenburg. 1235: (208). - 6. N. I, 
greve af Halland. 1230: 109. - 7. N. II, 
søn af N. I, fra 1241 greve af Halland. 
1230: (109). - 8. N. Lajsen, gidsel for 
kong Valdemar. 1225: 42. — 9. N. Mo
gensen. 1236: 230. — 10. N. Mule, søn 
af Esbern Snare. 1233: 169. - 11. N. 
Nøddekrog, hr., medlover for kong Val
demar. 1230: 109. - 12. N. Ubbesen, hø
vidsmand i Reval: (s. 110).

Nikulas, biskop af Oslo. 1224: (5).
Nøddekrog se Niels.
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O
Octauianus, kardinaldiakon af SS. Sergio e 

Baccho. 1228: 75, 76.
Oliverus, skolemester i Køln, korstogspræ

dikant. [1224]: 15.
Olof: 1. O., ærkebiskop af Uppsala. 1224: 

8. — 2. O., biskop af Strångnås, senere 
ærkebiskop af Uppsala. 1224: (6), (s. 
3«)-

Oluf: 1. O., biskop af Ribe. 1228: 77. - 2. 
O., forhen mundskænk. 1229: 98.

Omer, biskop af Ribe. 1228: 77.
Ose (= Åse?), frue, oplader gods til 

Odense Skt. Knuds kloster. [1232-1439]: 
159 (indledning).

Otto: 1. O., kardinaldiakon af S. Nicola in 
Carcere Tulliano, pavelig legat i Dan
mark 1230. 1229: 96. 1230: 110, (111). 
[1230]: 112. 1230: 114. 1232: 127,135- 
1234: 199. - 2. O. I, herre, senere her
tug af Lyneborg, hertug af Brunsvig. 
1224: (18). 1225: 42. [1227-28]: (s. 
66). 1228: (78), 82, 85. [1229]: 88. 
1230: 109, (115). - 3. O. III, mark
greve af Brandenburg. 1236: 222.

Ottokar I, konge af Bøhmen. 1225: (42).

P
fra Papendorf se Henrik fra Papendorf.
Peder: 1. P. Saksesen, ærkebiskop af Lund. 

1224: (1), (2), (6), 8. [1224-25]: 11. 
[1224-27]: 32. 1225: (39-40), 45, 46. 
1227: (65), (66). 1228: 79^229: (94). 
1231: (123). — 2. P., ærkebiskop af 
Lund, (hvilken?). [1224-1436]: 33, 34. 
3. P. Jakobsen, biskop af Roskilde. 1224: 
2, 5, (10). - 4. P. Sunesen, biskop af 
Roskilde, broder til Anders Sunesen. 
1225: 45. - 5. P., biskop af Århus. 
1229: 98. - 6. P., abbed i Sorø. 1227: 
70. 1228: (75). - 7. P., abbed i Ryd. 
1237: 244. — 8. P., provst i Lund. 1224: 
(3). - 9. P., provst (måske i Roskilde?). 
1236: 231. - 10. P., præst. 1234: 182. - 
11. P. Strangesen, hr. 1225: 42. 1229: 
98. 1230: 109. 1233: 163. - 12. P., hr., 
broder til Jens Ebbesen. 1232: 145.

Pelagius, kardinalbiskop af Albano. 1228: 
75,76.

Peter, ærkebiskop af Uppsala. 1224: 8.
Philippus fra Harrien, sognepræst. 1234: 

199-
von Piesse se Gottschalck og Ludolf.
Poul, biskop af Hamar. 1234: (184-87).

R
R., abbed i Esrum. 1227: 70. 1228: (76). 

1229: (100?).
Radulf, biskop af Ribe. 1228: 77.
Raimond VII, greve af Toulouse. 1229: 

(96).
Reinfried af Schorlemmer. 1224: 16.
Remboldus fra Wenden, provincialmester. 

1234: 199.
Richardus, biskop af Salisbury. 1224: (13).
Ricolfus fra Fellin, provincialmester. 1234: 

*99-
Rigaldus, magister fra Paris. 1227: 69.
Rikvin af Ribe, købmand. 1224: 20.
Robertus: 1. R., dekan ved Saint-Donatien 

i Brygge. 1231: 126. - 2. R. fra Gervien, 
sognepræst i Virland stift. 1234: 199.

Rodulfus se Rudolf.
Rodulfus, Rodolfus: 1. R. af Gassel. 1234: 

199. - 2. R. fra Sakkala, foged. 1234: 
199-

Romanus, kardinaldiakon af S. Angelo. 
1228: 75, 76. 1229: 96.

Rotbertus fra Harrien, sognepræst. 1234: 
199-

Rotcherus, fordum provincialmester i Fel
lin. 1234: 199.

Rothmarus, provst i Dorpat. 1234: (200).
Rudolf, Rodulfus: 1. R., Dansker, prædike- 

broder. 1225: 35 (indledning). - 2. R. 
af Næstved, rådmand i Bremen. 1237: 
236.

Ruffus se Gerlacus.

S
Salomon fra Loddiger, sognepræst. 1234: 

199-
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Schackmann se Dietrich.
af Schorlemmer se Reinfried.
Selich se Johannes.
Sengelin se Johannes.
Siegfried, greve af Blankenburg. 1224: 16. 

[1225-27]: 48.
Sigfridus, Sigefridus: 1. S., biskop af Re

gensburg. 1235: (209). — 2. S., dekan i 
Schwerin. 1235: (207).

Simon: 1. S., magister, pavelig skriver. 
1229: 89. [1231]: 122. 1231: 126. - 2. 
S., kong Valdemar II Sejrs sendemand. 
1228: 74.

Sinibaldus, magister, pavens auditør. 1226: 
62.

Skorre, hr., marsk. 1224: 16. 1229: 98. 
1230: 109.

Skule, hertug af Norge. 1234: (186).
Snare se Esbern.
Snerlyng se Esbern Nielsen.
Stefan, ærkebiskop af Uppsala. 1224: 8.
Steffen, biskop af Ribe. 1228: 77.
Sune (Ebbesen), hr. [1224-27]: 32.
Svend, biskop af Børglum. 1229: 98.

T
Th.: 1. T., kannik i Lund. 1235: 211. - 2.

T., prior i Dünamünde. 1234: 199.
Theodericus fra *Paldessen, sognepræst. 

1234: 199.
Thomas, kardinalpresbyter af Sta. Sabina. 

1228: 75, 76.
Thorer, ærkebiskop af Nidaros. 1229: (94). 

1231: (123).
Tormod Lange, har afhændet gods til bi

skop Gunner af Ribe. 1236: 228.
Troels, hr., drost. 1224: 16. 1229: 98. 

1230: 109.
Tue, biskop af Ribe. 1224: (19), 30. 1227: 

68. 1228: 77. 1229: 98. [1232-41]: 
(i47?)- 1237: 237.

Tupe, kammermester. 1229: 98. 1230: 109.
Tyge Abildgård, medlover for kong Valde

mar. 1230: 109.

u
Ubbe Friser, medlover for kong Valdemar. 

1230: 109.

Uffe, ærkebiskop af Lund. [1229-52]: 
(103). 1230: (104). [1230-46]: 118. 
[1231]: 122. 1232: (130?), (i4i-43)- 
1233: 163, (165). 1234: 182, (184), 
(185), (186), (190), (194), (198). 
1235: (210-11). 1236: (216), 219.1237: 
(234). (241)-

Urban III, pave 1185-87. 1224: 8.

vw
Vagn Gunnesen, hr., medlover for kong 

Valdemar. 1230: 109. 1234: 182.
af Waldburg se Eberhard.
Valdemar: 1. V. Knudsen, tidligere biskop 

af Slesvig. 1224: 23. - 2. V. I den Store, 
konge 1157-82. 1231: 120, 121. 1232: 
136. 1237: 235. — 3. V. II Sejr, konge 
1202-41. 1224: (13), 16, (17), (21), 
23, (24). 1225: (42), 47- [1225-27]: 
(48). [1225-38]: (49). 1226: (52), 
(55-56), 58, (s. 55), 59, (60-61), 63. 
[1227]: (67). 1227: (69-70). 1228: 
(74), (78), 79-82, (85). 1229: (88), 
95. [1229]: 97. 1229: 98, (99). [1229- 
41]: 102. 1230: 106, 107, 109, 113, 
(115).1231: 120-121, (122). 1232: 134, 
138, 144, (s. 134), (145)- [1232-41]: 
147-149). 1233: 167. [1233-34]: 170 
(indledning). 1234: 179, 182, (183), 
(187), (199). [1234-41]: 203, 1235: 
(207). 1236: (212), (216-217), 218-20, 
(222), 229. 1237: (234), 235, (238), 
240. — 4. V. III den Unge 00 Eleonora, 
konge 1215-31. 1224: (16), (17), (23). 
1225: (42). 1228: (85). 1229: 98. 1230: 
109. 1231: 121.

Valemarus (fejl for Valdemarus?) fra 
Øsel, foged. 1234: 199.

Wartislav III, hertug af Pommern-Dem- 
min. [1225-38]: (49). 1236: 222.

Vesselin, biskop af Reval. 1225: 43, 44. 
1226: 51. 1227: (64). 1234: (199).

Wichbert, grev Albert af Orlamyndes drost. 
1224: 16.

Vilhelm: 1. V., biskop af Modena, pavelig 
legat, senere pønitentiar. 1224: 29. 
[1225]: (41), (43), (44)- 1226: (51), 
52-53, (s- 60). 1230: (105). 1232:

i. række VI — 15a
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(128). 1234: 172, 175-77, 183, (199). 
1236: 213-17, 221. 1237: (238). - 2. 
V., abbed i Æbelholt. 1224: 5, 7. - 3. 
V., provst ved Saint-Donatien i Brygge. 
1231: 126. - 4. V., fyrste af Lyneborg, 
fader til hertug Otto. 1229: (88).

Vinandus fra Paistel, sognepræst. 1234: 
199-

Vitslav I, fyrste af Rygen. 1224: (26). 
1232: (134), 135. 1235: 206.

Vollrath, greve af Dannenberg. 1225: 42.
Volquinus, sværdriddernes ordensmester. 

1226: (52), (53). [1227]: 67. 1234: 
199, (200).1236: (215).
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Bath (England): 13.
Bedford (England): 18, 20, 21.
Benløse (Ringsted h., Vestsjællands amts
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Frankrig: (12), (14), 24, (25), 28, (31), 

(36), (37), 69, 70, (84), (96), (108), 
(124), (125), (i39), (166), (178), 
(180), (205), (223-26), (232), (233), 
(239)-

Friser: 109, 168.
Frisland (del af Holland) : 15, 24, 181.
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114, 127, 172, 176, 199, 214.

Gram h. (Sønderjyllands amtskomm.): 77.
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Helgø (i Mjøsen, Norge): 184.
Hereford (England): 60.
Herlev, N.- (Lynge-Frb. h., Frederiksborg 

amtskomm.): 76.
Herrisvad (kloster i N. Åsbo h., Kristian- 

stad len, Skåne): 5, 77, 184-86, 242.
Hildesheim (Tyskland): 16.
*Holling (forsv. bebyggelse, muligvis iden

tisk med Bøvlund, Sdr. Løgum s., Kær 
h., Sydslesvig): 77.

Holløse (Holbo h., Frb. amtskomm.): 76.
Holme (kloster i Sallinge h., Fyns amts

komm.) : 126.
Holsten: 16, (22-23), 29, 42, 97.
Hven (0 i Øresund): 138.
Hvide Kastel, Det, se Castelbianco.

I
*Iemnarof (forskrevet navn, snarest forsv. 

bebyggelse): 76.
Island: 24.

J
Jerusalem (Israel): 16, 86, 99, 128, 209, 

238.
Jylland: 62, 149, 168, 244.
Jørgensborg (i Slien ved Slesvig): 206.

K
Kalby (Hammer h., Storstrøms amts

komm.) : 231.
Kalundborg (Vestsjællands amtskomm.): 

240.
Karlby (Jårrestad h., Kristianstad len eller 

Harjager eller Onsjd h., Malmøhus len, 
Skåne): 34.

Kirkerup (Sømme h., Roskilde amts
komm.) : 145.

*Kirkholm (forsv. bebyggelse, Holbo h., 
Frederiksborg amtskomm.): 76.

Kolding (Vejle amtskomm.): 228.
Krak (Libanon): 99.
Kremmen (Tyskland): 222.
Krænkerup (Løve h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.
Kurland (del af Letland): 29, (114), 127, 

I3L 133, 172, 176, 199» 214.
Køln (Tyskland): 15, 16, 24, 42, 48, 144, 

(s. 134).

L
*Ladebo (forsv. bebyggelse, Holbo h., Fre

deriksborg amtskomm.): 76.
Lateranet (Rom, Italien): 1-10, 19, 23, 

29, 35. 50, 55-59. 62, 65, 66, 75, 76, 
165, (17 ’). 172-77-

Leal (Estland): 128, 199, 200, 216.
Lemvig (Ringkøbing amtskomm.): 182, 

240.
Letland: 199.
Levenså (vandløb, Holsten): 42.
Linkoping (Sverige): 104.
*Lisioholm se Læsøholm.
Livland: 29, (41), (43), (51), 52, 67, 

127-29, 131, 170, 172-74, 176, 183, 
199, 200, 207, 214-17, 238. - sværdrid
derne: (41), (52), 67, 128, 199, 200, 
207, 214-17, 238.

Loddiger (Letland): 199.
Loire (flod i Frankrig): (166).



232 Lolland—O aense

Lolland: (Storstrøms amtskomm.): 62.
London (England): 24.
Lorris (Frankrig): 178.
Lothingland (Suffolk, England): 60.
Lund (Malmøhus len, Skåne): 112, 130, 

219. - Allehelgens kloster: (33-34). - 
dominikanerkloster (se også Danmark): 
35, 73, 90-93* “ domkirke: 1, 3, 8, 9, 
45, 46, 63, 71, (103). - kanniker: 138, 
211. — kapitel: 1, 4, 63, 137. — Skt. Hans 
kirke: 112. — kirkeprovins (se også Dan
mark): 10, 142, 194, 195, 198, (213), 
(221). — provst: 3. — spedalskhus: 112. — 
stift: 141, 165, 184, 185, 186, 211, 216, 
221. — ærkebiskop: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 
32, 39, 40, 45, 4^, 65, 66, 94, (103), 
104, 105, 118, 122, 123, (130?), (s. 
124), 136, 141-43, 163, 165, 182, 184- 
86, 190, 194, 198, (210), 211, 213, 216, 
219, 221, 234, 241. - ærkedegn: 184- 
86.

Lustrup (under Ribe): 168.
Lübeck se Lybæk.
Lybæk (Lübeck, Tyskland): 11, 16, (22), 

23, (26), 42, 47, 67, 109, 135, 173, 174, 
183, 207. — dominikanere: 102. — Skt. 
Johannes kloster: 23, 135, 174.

Lüchow (Tyskland): 16, 42.
Lydersholm (Slogs h., Sønderjyllands amts

komm.) : 77, 237.
Lüne (kloster ved Lyneborg): 58.
Lyneborg (Lüneburg, Tyskland): 18, 42, 

48, (s. 66), 78, 82, (115).
Lynn (England): 13, 28.
Læsøholm, *Lisioholm (forsv. bebyggelse 

og mølle, Holmstrup s., Skippinge h., 
Vestsjællands amtskomm.) : 75.

Lø h. (Sønderjyllands amtskomm.): 77.
Løgum (kloster i Lø h., Sønderjyllands 

amtskomm.): 30, 68, 77, 117, 126, 
>97(?)> 198. 237-

Løgum, N.- (Lø h., Sønderjyllands amts
komm.) : 77.

M
Magdeburg (Tyskland): 109, 214.
Margat (Libanon): 99.

Mariengaarde (kloster i Frisland, Hol
land) : 181.

Masnedsund (Bårse h., Storstrøms amts
komm.) : 179.

Mecklenburg (Tyskland): (42), (47), 
(208).

Mesoten (del af Semgallen, Letland): 199.
Minden (Tyskland): 87, 214.
Modena (Italien): 29, (41), (43), (44), 

(51), 52-53, (s- 60), 105, 128, 172, 
175-77, 183, !99, 213-17, 221, 238.

Moderup (Skovby h., Fyns amtskomm.): 
156.

Montargis (Frankrig): 31.
Morup (Faurås h., Halland): 76.
Munkegang (under Odense): 155.
Munkemose (under Odense): 155.
Møge (landskab i Estland): 199.
Møgeltønder se Tønder.
Molln (Lauenburg): 47.
Møn (Mønbo h., Storstrøms amtskomm.): 

42, 109.
Mørup (Alsted h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.

N
Nåby (Tybjerg h., Storstrøms amtskomm.): 

164.
Nenndorf (kloster i Tyskland): 87.
Neukloster (nonnekloster, Mecklenburg): 

(208).
Nidaros se Trondhjem.
Norfolk (England): 60.
Norge: 24, 28, 94, 123, 184-87, 243.
Norumegunde (landskab i Estland): 199.
Nybo (Lynge-Kronborg h., Frederiksborg 

amtskomm.): 76.
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(i34), 135-36, 206.
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Sabina (Italien): 75, 215.
Sabro (Sabro h., Århus amtskomm.): 230. 
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126.
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Saksen (Tyskland): 109, 199, 222.
Salisbury (England): 13.
Saltholm (Sokkelund h., Kbh. amtskomm.): 

113.
Salzburg (Østrig) : 209.
Samland (mellem Litauen og Østprøjsen): 

29-
Samsø (Samsø h., Århus amtskomm.): 220.
Santiago (Spanien): 10.
Saracenere: 15, (96), 99.
Schaprode (Rygen): 134.
Schladen (Tyskland): 16, 42.
Schwerin (Tyskland): 16, 17, 42, 55, 56, 

59, 85, 88, 109, 207.
Seem (Ribe h., Sønderjyllands amts

komm.) : 77.
Segewolde (Livland): 199.
*Seholtt (forsv. bebyggelse, mon i Sabro 

h.?, Århus amtskomm.): 230.
Selonien (del af Letland): 199.
Semgallen (del af Letland): 29, (44), 

(51), 127-29, 131, 172, 176, 199, 200, 
214, 215.

Sens (Frankrig): 8.
Sicilien (Italien): 15, 55, 128, 209.
Sigersted (Ringsted h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.
Sild (Vesterhavsø, Sydslesvig): 62, 148.
Sjælland: (s. 31), 136, (241).
Skåne: 26, 136, 218, 219.
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63-
Skara (Sverige): 5, 6, 94, 123.
Skotland: 13, 24.
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Slesvig (Sydslesvig): 18, 80, 81, 98, 109.
Snertinge (Skippinge h., Vestsjællands 

amtskomm.): 179.
Soest (Tyskland): 144.
Solbjerg (Løve h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.
Sorø (kloster i Alsted h., Vestsjællands 

amtskomm.): 32, 70, 75, (146), 151, 
163, 164, 169, (171), 179, 189, 190, 
(191-93), 196, 201, (241), 245.
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Spoleto (Italien): 136, 183.
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Stade (Tyskland): 81.
Stanley (England): 123.
Stargard (Pommern): 222.
Stavanger (Norge): 123.
Stenholt (forsv. bebyggelse, Holbo h., Fre

deriksborg amtskomm.): 76.
Stenmagle (Alsted h., Vestsjællands amts

komm.) : 163.
Stormarn (Tyskland): 97.
Strand (provsti, Sydslesvig): 98.
Strångnås (Sverige): 6, (s. 31).
Suserup (Alsted h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.
Svendborg (Fyns amtskomm.): 98.
Sverige: 6, 7, 8, (s. 31), 45, 46, 105, 114, 

118, 122, (210), 219, 243. - ærkebiskop: 
8.

Sæd (Tønder h., Sønderjyllands amts
komm.) : 237.
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komm.) : 117.
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Tåning (Voer h., Århus amtskomm.): 202.
Tarwast (Estland): 199.
Ter Doest (kloster i Flandern, Belgien): 

69, 70, 122, 126.
Terni (Umbria, Italien): 221, 234.
Tersløse (Merløse h., Vestsjællands amts

komm.) : 163.
Thyringen (Tyskland): 15.
Toelt (Lynge-Kronborg h., Frederiksborg 

amtskomm.): 76.
Tollense (flod, Tyskland): 222.
Tommerup (Tommarp, kloster i Jårrestad 

h., Kristianstads len, Skåne) : 181.
Toulouse (Frankrig): (96).
Tournai (Belgien): 70.
Transalbingien (landet nord og øst for El

ben) : 16.
Trave (flod, Holsten): 26.
Travemiinde (Holsten): 109, 207.
Tripoli (Libanon): 99.
Trondhjem (Norge): 94, 123.
Troyes (Frankrig): 69.
Trælløse (Tybjerg h., Storstrøms amts

komm.) : 164.
Tvååker (Himle h., Halland): 75.
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Tvis (kloster i Hammerum h., Ringkøbing 
amtskomm.): 100, (s. 103).

Tyskland, tyske: 16, 17, 41, 42, 53, 67, 
(84), 128, 199. - den tyske orden: 16, 
238.

Tønder (eller måske Møgeltønder, Tønder 
h., Sønderjyllands amtskomm.): 168.

u
Udbølling (forsv. bebyggelse. Møgeltønder 

s., Tønder h., Sønderjyllands amts
komm.) : 168.

Undløse (Merløse h., Vestsjællands amts
komm.) : 75.

Ungarn: 15.
Uppsala (Sverige): 6, 8, (s. 31), (s. 124), 

210, 211.
Usedom (0 i Oderens munding, Pommern): 

181.

vw
Valby (Slagelse h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.
Walkenried (kloster i Tyskland) : 48. 
Varde (Ribe amtskomm.): 182, 240.
Varde syssel (Nørrejylland): 147, 182, 219, 

240.
*Waræ (forsv. lokalitet, Malt h.?, Ribe 

amtskomm.): 228.
Vedsted, V.- (Ribe h., Ribe amtskomm.): 

3°-
Wegele (landskab i Estland): 199.
Vemmeløse (V. Flakkebjerg h., Vestsjæl

lands amtskomm.): 32.
Wenden (Livland): 199.
Venden: 16, 42, 83.
(de) Venders: 79-82, 95, 98, 102, 106, 

107, 109, 113, 120, 121, 138, 144, 147, 
148, 150, 151, 167, 179, 182, 203, 206, 
220, 235, 240.

Vengegård (Hjemslev h., Arhus amts
komm.) : 230.

Verden (Tyskland): 58, 78, (115), 214.
Werle (Tyskland): 42.
Westminster (England): 13, 74.
Wettin (Tyskland): 42.

*Wfholt (forsv. bebyggelse, måske i Hal
land) : 76.

Viborg (Viborg amtskomm.): 19, (s. 66), 
72, 98, 163.

Vik (Wiek, landskab, Estland): 41, 128, 
199, 215.

Villingerød (Holbo h., Frederiksborg amts
komm.) : 76.

Virland (landskab, Estland): 29, 41, 53, 
128, 131, 175, 177, 199, 212, 213, 215, 
221. — bispedømme: 131, 199, 216.

Viterbo (Italien): 210, 211, 213-17, 238, 
241.

Vitry-aux-Loges (Frankrig) : 205.
Vitskøl (kloster i Ars h., Nordjyllands 

amtskomm.) : 220.
Vognslund (Haderslev h., Sønderjyllands 

amtskomm.) : 68.
Wolgast (Pommern): 206.
*Wordburgh (forsv. borg, V.-Aby s., Sal- 

linge h., Fyns amtskomm.) : 98.
Vordingborg (Storstrøms amtskomm.): 79, 

106, 107, 113, 120, 121, 167.
Wotmund (forsv. borg, Schwerin) : 16.
Wustrow (Pommern): 222.
Væ (Kristianstad len, Skåne) : 150.

Y
Yarmouth (England): 20, 24, 60.

Æ
Æbelholt, Skt. Thomas af Helligånden 

(kloster i Strø h., Frederiksborg amts
komm.) : 5, 7, 145.

Ærø (Fyns amtskomm.) : 62.

0
Øksneskov (Alsted h., Vestsjællands amts

komm.) : 75.
Øland se Gulandia.
Øm (kloster i Tyrsting h., Århus amts

komm.): 202, (230).
Ørslev under Skoven (Ringsted h., Vest

sjællands amtskomm.): 169.
Øsel (0 ved Estland): 67, 199, 215.
Østrig: 99.
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abbed: klosterforstander (jf. prior) med 
næsten diktatorisk magt.

abbedi: kloster, der forestås af en abbed.
adresse: en indledende formel i et diplom, 

der anfører, hvem dette er rettet til.
akolyt: en gejstlig, der har modtaget den 

højeste af de fire såkaldte lavere indviel
ser (under præst, diakon og subdiakon, 
men over exorcist, lektor og ostiar). Han 
er bispens ledsager og skal bære lysene 
under gudstjenesten.

almindeligt kirkemøde (koncilium): se ge
neralkoncilium.

apostlenes fyrste: Skt. Peder. Dennes vikar 
er paven.

apostolisk: udgået fra (eller henhørende 
under) pavestolen, hvis myndighed ud
ledes fra apostlen Peder.

appellere: indanke for højere retsinstans.
arenga: formel med en almengyldig motive

ring for udstedelsen af diplomer.
auditør: person ved pavestolen, der bl. a. 

beskikkes til at optage bevis eller fælde 
dom i en sag.

augustinere: munkeorden dannet med for
billede i et præstefællesskab fra Augustins 
tid (død 430). Ordensmedlemmeme 
kaldes kanniker.

autentisk: ægte, troværdig.
band: udelukkelse fra kirken og dens nåde

midler. Lyses af dommer eller indtræder 
af sig selv ved brud på visse lovbestem
melser.

bede: en på fyrstens anmodning vedtagen 
skat eller ydelse.

benediktinere: munkeorden, stiftet af Bene
dikt af Nursia 529.

beneficium: 1) de til et kirkeligt embede 
som løn for tjenesten henlagte formue

godser, dernæst også 2) selve embedet 
samt 3) len.

bol: en efter bolantallet vekslende brøkdel 
af en landsbys tilliggende, også et jord
mål; fandt oprindelig anvendelse ved for
delingen af offentlige byrder.

bord: se fællesbord.
brevfører, -viser: ihændehaver af brev. 
bryde: forvalter, bestyrer af en gård.
bulle: pavebrev — navnet stammer fra den 

kapsel (bulla), hvori seglet indesluttedes. 
Bruges også om blyseglet alene.

bygningsfond: kirkens formue (fabrica ec- 
clesie).

celebrere: fejre messe.
chirograf: se nr. 69 note 2.
cisterciensere: munkeorden (med strenge 

regler) stiftet i 1098 af Robert i Cister- 
cium (Citeaux).

cluniacensere: munkeorden stiftet i 910 af 
Berno i Cluny.

datumsformel: en afsluttende formel i et 
diplom med angivelse af udstedelsestiden.

dedikation af kirke: kirkeindvielse. 
degradere: afklæde en gejstlig grad.
dekan: indehaver af en af de højere værdig

heder ved et domkapitel, i Roskilde ka
pitlets formand; desuden (i Lunds ærke- 
stift) om de såkaldte landdekaner (de- 
cani rurales), der svarer til provster.

dekretaler: samlinger af pavebreve af rets
stiftende (eller normgivende) karakter.

diakon: degn, gejstlig grad næst efter præ
stens.

dictator: forfatter, der har dicteret f. eks. et 
brev.

diet er e: forfatte ved dictat.
diplom: et under iagttagelse af bestemte 

garantigivende former som segl og/eller
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underskrifter udstedt brev, gerne af ret
ligt indhold.

dominikanere: sortebrødre, tiggerorden, 
stiftet i 1216 af Dominicus.

domkapitel: se kapitel.
domprovst: provst ved et domkapitel.
drost: højeste rigsembedsmand, ikke sjæl

dent hærfører.
edikt: forordning.
ekskommunicere: bandlyse, udelukke af det 

kirkelige fællesskab.
eskatokol: den afsluttende del af et diplom 

med datumsformel, vidneliste (underskri
verformel ) m. m.

eximeret: fritaget for den nærmest overord
nede kirkelige jurisdiktion, som regel om 
dem, der er fritaget for bispens jurisdik
tion og stillet under paven.

faldsmål: tilfælde af nævninges ’fald*, d.v. s. 
uret ed, mened.

flække: beskeden købing (oppidum).
foged: 1) kongelig embedsmand. 2) biskop

pelig embedsmand. 3) hertugelig eller 
grevelig embedsmand. Fogeden besørger 
lokalforvaltningen og opkræver de lokale 
afgifter.

fogedi: en fogeds forvaltningsområde.
forband: oprindelig vistnok forbud til skib 

mod at forlade landet, siden frikøb her
for eller vare- (eller skibs-) afgift, som 
fremmede skulle erlægge i købstad (eller 
havn).

forlover: garant for en overenskomsts over
holdelse.

forte: en landsbys fællesveje, samlingsplads 
for kreaturer, udyrket fællesjord o. lign.

forøger (rigets): middelalderlig gengivelse 
af den tyske kejsertitels Augustus (Meh
rer des Reichs).

franciskanere: gråbrødre, tiggerorden, stif
tet 1208/09 af Franciscus (Frans) af As
sisi.

frugt: udbytte, af kastning.
frugtnydelsesret: den ret, man har som 

brugshaver over ejendom, som tilhører en 
anden.

fællesbord: gods, hvis indtægter går til et 
gejstligt samfunds underhold under et.

generalkapitel: årlig sammenkomst af ud
sendinge fra de store munkeordener.

generalkoncilium: almindeligt kirkemøde, 
afholdt under pavens forsæde, f. eks. La- 
terankonciliet 1215.

guardian: forstander for et franciskaner
kloster.

gældker: leder af den finansielle (og ret
lige) forvaltning i Skåne, især på skåne- 
markederne.

gængse (penge): gyldige.
gæsteri: pligten til at underholde en over

ordnet gejstlig eller verdslig og hans 
følge.

gårdsæde: fæster af et hus med en mindre 
jordlod, for hvilke han præsterer arbejde 
for ejeren (og muligvis også en mindre 
afgift).

hageplov: middelalderlig regneenhed, der 
dannede grundlaget for beskatning i Ven
den og Estland (haken, uncus).

helgbrud: brud på freden på helligdage (se 
om følgerne helligbrøde). Dertil kom ar
bejde på helligdage (delictum laboris).

helligbrøde: bøderne for helgbrud, d.v.s. 
vold udøvet i helgtiderne og på hellig
dage. Herfor bødedes 3 mark til bispen 
(foruden at der som ved al anden vold 
bødedes til den forurettede og kongen).

hellige grader: de såkaldte højere indvielser 
til præst, diakon og subdiakon.

hestestod: en hingst med en flok hopper. 
hostie: indviet nadverbrød.
hovedlod: en persons formue.
hovedstol: den oprindelige kapital uden på

løbne renter.
hufe: et jordmål af vekslende størrelse (i 

Prøjsen mellem 15 og 40 morgen).
højmester: leder af den tyske orden med 

hovedsæde i Marienburg i Østprøjsen.
høvidsmand: lensmand på en borg med ci

vil og militær myndighed.
immunitet: byrdefrihed, oftest lig fritagelse 

for skatter og ydelser.
indiktion: femtenårsperiode, hvortil der ta

ges hensyn ved dateringer, således at et år 
bestemmes efter sin plads i en sådan fem-
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tenårsperiode, der begynder med år 3 
f. Kr.

indlager: det forhold, at en ikke betalings
dygtig skyldner (eller dennes kautionist, 
-ster) må opholde sig på et sted, som han 
har forpligtet sig til ikke at forlade, før 
han har indfriet sin gæld.

inne: ydelse til kronen (arbejdspræstation 
eller en dertil svarende afgift).

interdikt: forbud mod prædiken, forvalt
ning af sakramenterne, særlig dåb og kir
kelig jordfæstelse. Det pålagdes oftest lo
kalt, men kunne dog også have form af 
personligt interdikt.

intervenient: den, der hos en konge, biskop 
eller pave formidler udstedelsen af et 
brev.

investitur: (symbolfyldt) iklædning af gejst
ligt embede.

irregularitet: udelukkelse fra at kunne or
dineres, fra at kunne modtage en højere 
indvielsesgrad eller udøve en allerede er
hvervet.

itinerar: rejserute.
jernbyrd: form for gudsdom bestående i, at 

en anklaget skal godtgøre sin uskyld ved 
at bære (kaste eller træde på) glødende 
jern.

johanniter: kirkelig ridderorden, reorgani
seret 1113 af pave Paschalis II. Foruden 
de almindelige munkeløfter aflagde jo
hanniterne et løft* om kamp for troen.

junker: ung fyrste eller fyrstesøn.
jurisdiktion: retshåndhævelse.
kammer: organ for finansforvaltningen.
kammermester: embedsmand, som især har 

finansvæsenet og bestyrelsen af (skat)- 
kammeret under sig; for Skånes vedkom
mende kan han være erstattet (eller hjul
pet) af gældkeren.

kancellimæssig: i overensstemmelse med de 
for et bestemt kancelli gældende regler 
for affattelsen af den pågældende (type 
af) skrivelse.

kannik: medlem af et domkapitel eller kol- 
legiatkapitel.

kannikernes bord: se fællesbord.
kanonikat: kanniks embede.

kanonisk: i overensstemmelse med den kir
kelige lovgivning (Gorpus Juris Gano- 
nici).

kansler: den rigsembedsmand, der stod i 
spidsen for kongens kancelli.

kantor: korsangens leder inden for kapitlet. 
kapellan: præst, der i modsætning til sogne

præsten kun betjener enkelte personer el. 
grupper af personer med de kirkelige sa
kramenter.

kapitel: forsamling af ligeberettigede perso
ner ved samme gejstlige institution, af 
munke ved samme kloster, af præster ved 
samme kirke (domkapitel eller kollegiat- 
kapitel) eller af personer hørende til sam
me gejstlige orden (ordenskapitel, pro
vinskapitel) .

kardinal: medlem af kardinalkollegiet, der 
omfattede de højeste gejstlige i Roms 
stift. Oprindelig bestod det af præsterne 
ved Roms hovedkirker (kardinalpresby- 
tere) og af diakonerne ved byens 7 re
gioner (kardinaldiakoner). Fra 8. årh. 
kom hertil en række bisper (kardinalbi
skopper). Bisperne havde den højeste 
rang, dernæst fulgte præsterne og diako
nerne, og som en fjerde klasse nævnes 
undertiden kardinalsubdiakoner.

kardinalbiskop: se kardinal. 
kardinaldiakon: se kardinal.
kardinallegat (egti. legatus de latere): kar

dinal, der udsendes fra pavestolen, oftest 
i diplomatisk ærinde.

kardinalpresbyter: se kardinal.
karene: 1) 40 dages kirkebod (eventuelt of

fentlig) eller 2) eftergivelse af synde
straffe, der kan forlades ved 40 dages 
kirkebod eller 3) en fasteperiode på 40 
dage.

kirkemøde: se rigskirkemøde, verdenskirke
møde.

kirkeprovins (den danske): de 8 danske 
bispedømmer samt bispedømmet Reval.

kirkens nøgler: se nøglemagten.
klausur: indelukke, det med hegn eller mur 

omgærdede område nærmest et kloster.
klerk: en person, der er blevet kronraget og
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er indviet i de gejstlige grader, men ikke 
har nået den sidste grad, præstegraden.

kogge: se nr. 16 note 3.
koilegiatkirker: kirker, der ikke var domkir

ker, men hvor gudstjenesten ligesom ved 
disse varetoges af et samfund (kollegium) 
af gejstlige.

koncilium: kirkemøde.
konsekration: den af en overordnet gejstlig 

efter et bestemt ritual foretagne indvielse 
af en biskop, en kirke, en kirkegård 
o. lign.

kontemplation: selvfordybelse, indadvendt
hed med tanke på at blive ét med Gud.

konvent (menige): de abbeden undergivne 
klosterbrødre som munkesamfund.

konventualkirke: kirke med regelbundne 
gejstlige, undertiden også tiggermunke
kirker (se nr. 90) eller katedralkirker.

kurien: pavestolen.
kværsæde: årlig afgift af visse jorder for fri

tagelse for leding.
kældermester: en biskops el. et klosters øko

nomiske forvalter.
købing: mindre (købstadlignende) by uden 

købstadrettigheder, hvor der drives han
del (villa forensis).

kølnsk vægt: vægtenhed med 233,8 gram 
pr. mark.

ladegård: gengiver det latinske grangia. 
Gistercienserordenens ladegårde havde en 
særstilling med hensyn til skatter til kon
gen og tiendeydelser til kirken.

landbo: fæster (på åremål).
landeværn: forsvarskrig, modsat leding.
leding: 1) krig. 2) pligt til at gøre krigstje

neste eller til i stedet at betale en skat.
legat: 1) pavelig udsending, der er kardinal 

og udøver overordnet kirkelig myndighed 
inden for sit område. 2) ærkebiskop, der 
af pavestolen har fået tillagt overordent
lige beføjelser af forbigående eller stedse
varende karakter.

lektion: stykke af den hellige skrift, kirke
fædrene, helgenlevnederne o. s. v., som 
oplæses ved gudstjenesten.

lov, byde: præstere bevis ved partsed (egen 
ed) med mededsmænd.

lydbiskop: se medbiskop.
lægbroder: ikke-gejstlig person, der i et klo

sters tjeneste udfører legemligt arbejde.
læst: rummål for korn og andre tørre varer, 

som fragtedes med skib.
mandsed (homagium, hominium): troskabs

ed (af lensretlig karakter), som aflægges 
af en lensmand til lensherren eller af en 
herremand til dennes herre (konge, her
tug, greve eller biskop).

magister: 1) indehaver af artistfakultetets 
højeste grad (magister artium); 2) leder 
af en orden eller ordensprovins.

majuskler: store bogstaver.
mandat: skrivelse, der pålægger modtageren 

at udføre et nærmere bestemt hverv.
mark: 1 mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el. 12 

penninge. Værdiforholdet mellem mark 
penge og mark sølv var stærkt skiftende 
og stod i forhold til de udmøntede pen- 
ninges kobberindhold. Samme inddeling 
bruges om korn, således at den til pen- 
ning svarende mindste enhed er en skæp
pe; endelig bruges mark og dens under
afdelinger som jordmål om det til udsæd 
af en mark, øre eller ørtug korn svarende 
areal.

markgreve: greve over et grænselandskab, 
en mark.

mark gulds, sølvs jord: 1) bonitering efter 
jordens nominelle værdi. 2) jordmål.

marsk: den rigsembedsmand, der i princip
pet var rigets øverste hærfører, jf. drost.

medbiskop: tidligere kaldt lydbiskop, der 
sprogligt set betyder folkebiskop. Det la
tinske ord er suffraganeus, egentlig støt
te (biskop) for ærkebispen; medbiskop 
dækker imidlertid stiftsbiskoppens stilling 
bedst, for så vidt gælder forholdet til 
ærkebispen, af hvem en biskop i 12 00-tal
let var så godt som uafhængig.

messe: den katolske gudstjeneste, ved hvil
ken forvandlingen af brød og vin finder 
sted (transsubstantiationen), og alterens 
sakramente uddeles.

metropolit: ærkebiskop, der forestår en kir
keprovins.

midsommer gæld: årlig skat, som udredes af
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de enkelte familier i købstæder øst for 
Lillebælt.

minist erialer: lensmænd, tjenestemænd, fog
der. De tyske gejstlige fyrsters min. reg
nedes til rigsministerialerne.

minuskier: små bogstaver.
monogram: i de tyske konge- og kejserdiplo

mer en figur bestående af bogstaverne i 
udstederens navn og (dele af hans) titler, 
i de store pavelige privilegier sammensat 
af bogstaverne i ordet Benevalete.

mundskænk: rigsembedsmand.
mønten: møntretten (en sjælden gang om 

møntbygningen).
narratio: formel med en særlig motivering 

for udstedelsen af et diplom el. med om
tale af omstændighederne ved dettes til
blivelse.

notar: person, der er beskikket til at udfær
dige eller bevidne dokumenter. Notaren 
var i det pavelige kancelli en højtstående 
funktionær.

novice: nybegynder eller elev i et kloster 
(inden afgivelse af munkeløftet).

nuntius: pavelig udsending af lavere grad. 
Han er ikke kardinal og har ringere be
føjelser end en legat.

nøglemagten: den myndighed, der er be
troet paven derved, at nøglerne til him
merige og jorderige er overdraget Skt. 
Peder og derefter alle senere paver.

official: befuldmægtiget stedfortræder for 
1) biskop, 2) foged.

officium: embede ved en domkirke, der ikke 
medførte en særlig rang for indehaveren 
(f. eks. kældermesteren) i modsætning til 
digniteterne, der indehavdes af dom
provst, dekan, provst m. v.

ombudsmand: kongelig embedsmand, der 
som kongens repræsentant leder den lo
kale forvaltning inden for et vist område. 

oplade: give afkald på (embeder el. gods). 
ordensmester: leder af sværdridderne (se

nere den tyske orden) i Riga.
ordination: til de hellige grader, se disse.
orfejde: et nedertysk ord, der betyder ed på 

ikke at ville fejde eller hævne sig.

ottendedag (oktav): ugedagen efter en kir
kefest.

otting: ottendedel af et bol.
pallium: skulder- og brystbort af uld med 

sorte kors, som paven overrækker eller 
oversender til ærkebiskoppen som tegn 
på hans værdighed.

patron: 1) værneherre. 2) den, der har op
ført og doteret en kirke eller et kirkeligt 
embede og sammes arvinger.

patronatsret: ret til ved fremstilling (præ
sentation) at disponere over besættelsen 
af en kirke eller kirkelig institution i 
kraft af stillingen som patron.

pertinensformel: underafdeling af diplo
mets hovedformel, dispositio. Pertinens- 
formlen opregner f. eks. ejendomme, der 
ifølge dispositio sælges eller gives bort.

plica: (fold), den smalle, nederste kant på 
pergamentet, som ombøjes for at sikre 
befæstelsen af seglet.

plov: jordmål.
pontifikat: paves regeringstid.
primas: (Sveriges): ærkebispen i Lund som 

melleminstans mellem paven og ærke
bispen i Uppsala.

prior: forstander for visse klostre (jf. ab
bed).

privilegium: 1) særrettighed. 2) dokument 
herom.

provincialminister: leder af en franciskaner
provins.

provincialprior: leder af en dominikaner
provins.

provinskoncil(ium): forsamling af biskop
perne i en kirkeprovins, øverste lovgiven
de instans herfor i kirkelig henseende.

provision: besættelse af gejstligt embede af 
en højere eller højeste instans (pave
stolen) .

provst: 1) indehaver af en af de højere 
gejstlige værdigheder i et domkapitel, i 
Lund kapitlets formand (domprovst). 2) 
gejstlig tilsynsmand i et større distrikt 
(provsti).

præbende: det en kannik i et kapitel til
lagte beneficium (s. d.), også betegnelse 
for selve embedet.



Nye ordforklaringer 241

prædikebrødre: dominikanere.
prælat: overordnet gejstlig.
præmonstratensere: en munkeorden, der le

vede efter den skærpede augustinerregel, 
stiftet 1120 af Norbert af Xanten.

præsentation: fremstilling af en kandidat til 
et gejstligt embede, oftest et sognekald.

pønitentiar: pavelig funktionær, der udde
ler syndsforladelse i tilfælde, hvor svære 
forseelser er henvist til kurien.

ratifikation: de styrendes godkendelse af 
udsendte forhandleres resultater.

redskud: pligt til at transportere kongen, 
hans nærmeste samt hans følge (særlig 
drosten).

regelbunden: en gejstlig, der er bundet af 
en ordensregel (modsat verdensgejstlig).

residere: 1) om kanniker, der har bopæl i 
stiftsstaden. 2) om præster, der har bo
pæl ved en kirke.

reskript: pavelig svarskrivelse.
retter: gengiver det latinske iusticiarius, 

bruges i England om en højtstående rigs
embedsmand, der var kongens stedfor
træder m. m.

rigskirkemøde: se provinskoncil (ium).
rigets forøger: se forøger.
sagefald: kronens ret til bøder og selve bø

derne.
simoni: handel med gejstlige embeder eller 

verdslig indblanding i besættelsen heraf.
sjælesorg (cura animarum) : varetagelse af 

alt, hvad der kan føre til menneskenes 
frelse, i et sogn bl. a. sognepræstens mod
tagelse af skriftemål og uddeling af 
syndsforladelse.

skatmester: 1) se kammermester. 2) kan
nik, der leder et kapitels økonomiske an
liggender.

skiben: militærlægd som del af et herred 
særlig til udrustning, bygning (eller køb) 
af et ledingskib.

skismatiker: en som volder kirkesplid.
skolar: pebling, studerende.
skolemester: kannik, der forestod dom

skolen.
skyldjord: gengiver det latinske terra in 

censu.

skæppe: rummål, hvoraf der gik 240 på en 
læst hvede, 288 på en læst byg og 480 på 
en læst havre.

skøde: overdrage grundejendom.
spedalskhus: hospital alene for spedalske, 

ofte indviet til Skt. Jørgen og liggende 
uden for byen.

snekke: se nr. 16 note 3.
stud: årlig (naturalie) afgift af fast ejen

dom, som erlagdes til kongen.
stuf: jordstykke, f. eks. en parcel af en gård, 

som ved salg eller gave er kommet på an
dre hænder end selve gården.

subdelegere: beskikke en underfuldmægtig 
i stedet for den egentlige befuldmæg
tigede, delegerede (iudex delega tus).

subdiakon: den laveste af de 3 højere gejst
lige grader (subdiakon, diakon = degn, 
præst).

suspension: midlertidig afsættelse.
syondalvidne: se nr. 79 med note 7.
synode: møde af et stifts gejstlighed under 

forsæde af bispen.
toft: den til hver gård (el. kirke) hørende 

indhegnede plads med hus, have o. lign., 
i byerne lig grundstykke.

translation: (egentlig flytning), højtidelig 
overførelse af en helgens relikvier (til et 
alter).

transsumpt: gengivelse af et ældre brev i et 
yngre, oftest med en udtrykkelig stad
fæstelse af indholdet.

underskriverformel: afsluttende formel i et 
diplom med underskrifter (subskrip
tioner) .

vakance, vakant: ledighed, ledig.
vasal: lensmæssigt undergiven mand, der 

har aflagt mandsed.
verdensgejstlig: gejstlig, der ikke tilhører en 

munkeorden og er underkastet dens or
densregel, men lever i »verden« (modsat 
den regelbundne).

verdenskirkemøde: se generalkoncil (ium). 
versere: er i gang (undertiden en ren på

stand) .
vicegreve: stedfortræder for en greve. 
vicekansler: stedfortræder for en kansler. 
vicelegat: af legat beskikket stedfortræder.
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vidisse: dokument, som indeholder afskrift 
af et andet dokument og dokumentud
stedernes erklæring om, at de har set (på 
latin: vidisse) det pågældende dokument 
(samt eventuelt deres beskrivelse af det 
og seglenes tilstand og dermed af doku
mentets tilforladelighed).

vigilier: de gudstjenester, der finder sted 
om aftenen eller i natten før en festdag.

vikar: stedfortræder i et gejstligt embede; 
evig vikar: vikar, hvis stilling var et fast 
embede.

viktorinerordenen: munkeorden, opkaldt ef
ter abbediet i St. Victor i Paris, der 
grundlagdes omkr. 111 o af Vilhelm af 
Champeaux og fulgte augustinerreglen i 
en særlig form.

visitatorer: munke, som udsendes fra de en
kelte ordeners og ordensgrenes hoved
klostre for at visitere klostrene i ordens- 
provinserne.

visit at s: overordnet kirkelig myndigheds 
(ofte faderabbeds eller biskops) tilsyn 

med gejstlige institutioner og embeder 
gennem besøg på stedet.

visitere: føre tilsyn med gejstlige institutio
ner og embeder gennem besøg på stedet.

vragret: kongens (og undertiden bispernes) 
ret til vrag, som driver ind på kysten 
(eller eventuelt opbringes på havet).

værge (ved et kapitel): gengiver det latin
ske custos.

værn: (kongelig) beskyttelse.
værnehelgen: skytshelgen.
ægt: kørsel eller befordring, der ydes som 

pligt til jordens ejer.
ærkedegn: indehaver af en af de højere 

gejstlige værdigheder i et domkapitel.
øre: se mark.
ortug: se mark.
ærkepræst: (archipresbyter), overordnet 

præst, der oprindelig på bispens vegne 
skulle føre tilsyn med sognepræsterne i 
stiftet.

årtid: årligt genkommende sjælemesse for 
en afdød.


