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kopi af foretigg,^ende oversa:t'belse af Si;ensbyforl-igei

r rror herre Jesu Kristi navn år 1?7a den T. juni i nærviprelse af herrerne icong Valåernar a.f la.mreir"k, kong Er.ik, hertug
Abel og K:ristoffer, sØniler af riævnte kong Valdernar, fr,erndeles
herr iiffen ærkebiskop af .Lund, lr.err vilhelrn, ford.uri biskop af
Mcclenan |rerr pavens pønitentiar, de't; apostoliske sædes Les:,at,
fremdeles herr Feder, biskop a.f lirhus, herr iileis, bisl<o1.1 af
Roskilcle, og herr Jens, biskop af Bø1651urn, fremdeles prædike-

brøclrene Johannes, And::idrl,s og; Bonj-nus og de små br.ødr"e Flegner

og Al'oertn frenid.eles lierrerne grev Albert og gl:ev Ernst og 1rr,"
Herman, pr'æceptor i r.,ivland. o6,-; Preussen for br.ød.rene af vor
Frue tyske hsopitalshus i Jerusa,Iem, fremdeles de bed.ste ma:nil

i

ri-ge, med hvis vilje, råd og sarntvkke alt clet neden
stående er uclf ørt.
Efter at befaeqtningerl og byen R.e'var og lieval selv og Ger*
vieri og-; virland og }iarrien, der altsa.nrrren ligger" i Estland,
h::ndgribetigt var bh.evet ti.ldømt hr'. konqeil af la,nrnark af rlen.
å-postoliske herre rned råd af samtlige kar.,dina,ler., og efter at
der var: foranstaltet en omhyggelig unrlersøp.elser og sanrlheilen
var erfaret, oå uclfø-.relsen af denne dom alterede var. blevet
udsat gennem 2 ilr, åf hvilken gru.nd den fo:rnæ.vnte koruEe va.r
parat til at sØge en faktisk gevinst med sine skibe og sin
tarstærke hær, hvad der mentes at bljve til skade for mange
sjæle og vække anstød hos (en<Lnu) {lere, så kom den r}ævnre lesat og pr'æcen1,;or til forrrævnte konqes bor,€i.og indgik nerlenstå*
enc1eoveL:enskomst.era,thavegi.vethi1rrc
Danina,rks
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iagttastag iovede de indb,vrd"es ubrød,e1igt at vj-ite opf.vtde og
ge att d-et n.erlenfor artførte. I\ævtrte p:r',nceptor lovecle nemlig
fast for sig og sine efterfølgelre som pr&)ceptorer og brødre
som eT'
angåencle iand.ene Reval, Gervien, }Iarrien og Vir}and,
cie 1:ln'3e'
ti-ld-ømte n-arn af den apostoliske herre, ellei: angå'ende
lian måtte erhverve fi:a heclningene, irverken verl r"åd e'Ller
opr'ørske imod'
rlil.d nogensinde at stitte sip; imocl eller vise sig
soni d.eres ornævn.te konge og hans efter:f,ølgerer men, så vidt
som

hant
den tillad.er c1et, i god tro og på egen bekostning a'i; bistå
besicl"
og hans efterfølgere, som er i Danmark, ned at' erhver:'ve,

a

ikk'e sleal kæmpe
-de og beholcle disse la,nde, clog sårl-edes at d.e
og befa*
med tlet verd-slige sværd imod, kristne uden. tiiladetse
ling fra. den apostoliske herre. Til gengarlcl lovecle heff kongen
nævnte pråocep*
moclsat alle c1e fornævnte ting på samme måd"e til
(g
her]
for
tor og fornævnte brøclren med forbehold a,f ærbød'ighed.en

paven,0Enred.dennetilføjelsenatafd.ela,nde'SOmkoirSgenog
br,ødrerie på fæltes bekostling måtte erhverve fra hedningene '
al
skal ftongen have d.e to trediedele, brødrene den ene, nled
pripceptor i
ret og ver:dsl-ig nytte. Fremcl,eles lovede n.arvntc
godt::oforsigogsinebrødre,atd.etilnmrntekongeeL'lev'
for disse vil
senclernænd uden va.nskelighed. og ud'en risi'ko
hans

]-a,ntitbagegive o€J overSlive borgen i R.eval med d.e titliggenrle
1
de, som c1e hclldern mecl dens fæstninqsval-rker hele og urørNeo

og
d.et de dOg medtager deres våbenn levnedsrnidler, løsøre

brugsgenstande.Frerndelesharh.r.ko'ngen,forathansel"vog
inr1erli6lere p::ist i
}ians efterføl€{ere kan blive så meget des

Aar:

.o

Dato:

til bod for sin s jæl givet og overladb
nævr.Lte brø.cir'e et land., sorn kalcles Ger.vien, at besid.d.e til evig,
tid ined, a,l ret og verclslig nytte, med denne betingelse for,rd*
sa.to at nævnte brøclre ikke vi1. anla:gge nogon beferstning i ]:'iiidet i.rcien samt;y'kke fra herr kongen cg iia.ns efterfølgcle. Den
n-"rvnte; æi:kcbiskop har eftei: r'åd og tilsky'nd.else fra iiry,vnte l-c.*
gat nred samtykke af sit kapitel overladt nævn'be br"r,;dre d.en. ån
rielige styrelse i dette land, således som tle vides eit have clen
å,.,lelif{e styrel-se fra Istlands bis}ropper. Endvidere lnvecle den
omtatte hr. konge de oftnicvnte b-r:'ødre, at ha,n -ril vise sig. plun
sbig o55 ni9irli-g over for dem mecl hensyn til al-i-e deres h.andlj-n*
pjerr nå.r de er retfærclige og tilladelip;e, og: a.t ha.n ikke, ltver
ken mecl :nagt erilerr ret, vil fortrædi-ge dern a.ngi-ierLde de 1-ariile
som er LilstireI dem af biskopperne, ol, aI han iLiiier vll- p,i)førc:
dem rroLa;en vold eller tlrrrge i L.a.nd,ene Øsei og Vik. For at r'ler'
endelig kan blive en urokkelig aftale og en fast overenskomst
mellem nævnte hr. kogne og omtalte brødren har hiide nævnte
brødire og tleres iljælpere, son da stod. uncler dei:es 'ba.nncr., .)g
nævn+;e herr konge gensidigt frikenilt hinanden for al.le kl:lge*
mål, som kan re jses ang:ien,le skader og uretfær'clighed.ero som de
hidindtil ha:: påført hverandre, samt for andre sager, og for'
iagttagelsen af alle cle ovenfor nævnte Ling i f"ild og; god tro
irar begg;e parter a,f egen cirift unler:'kaisLet si-,q bancllysring vclc)
lierr' ljilven og legaten og biskopirer"ne af i,ivl-and og ltrs-biand.
Desuden har herr ærkebjskoppen af iund med samt;ykke af sit kapitel og nævnte legat for fredens gode fLrld"t ud efterp"iveb

nævnte br'ødres bønne:r,

n
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alt, hvad de hldindtil har modtaget i- nævnte
lancle enten j- tj-enrler eller i andre ting, som henhørte untle:

nævnte brødre

de biskoppelige retti65heder.

Glvet i stensby, mens vor llerre Jesus Kristus
han som er priset i evigheclernes evighed_, amen.
lt\t.
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