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Oplysning/
angaaende det Sporsmaal:

Om det kand legges Dronning Margrete til 
Last, som en Stats-Fcyl, at Greve Geert til 

Holsteen blev i Aaret 1386. sorlanet nred 
Hertugdommet Slesvig?

of

A. 6. Carstens.

§. i.
Med hvilken viise og forfarne Regemeres politiffe Forhold kand man ikke 

maa dommel domme forsigtigen nok. Deres Handlinger, som maaffee 
omviiseRegen- ved forste Snekast komme os fremmede for, tor vi ikke negte den 
kere,fornemme- Billighed, som Socrates udviiste angaaende nogle morke Steder 
ligc^fta de erl- i en Bog af Heraclitus: Hvad jeg har forstaaer, sagde han, er 
dre Tider. stiKur, og der samme formoder jeg om dcr som jeg ikke har 

forstaaec. Den, som ved alle deslige Leyligheder erindrer sig, 
hvor lidet Sratsmamds dristigste Dommere almindeligen tiende 
den retre Tilstand, i hvilken de have beftmdetsig, oghvor ofte den 
mindste opdagede Omstændighed i Sagen aabenbarer idelOverla'g 
cg Indsigt der, hvor man tilforn ikke saae andet end Ubetænksom
hed , han stal ikke letteligen komme i den Fristelse, at overile sig i 
ar dadle kloge Fyrsters Foretagender. Og dersonr der endnu der
foruden kom an paa en Puncc i Historien, der mestendeels laae 
ffiulr under Alderdommens Gruus, da ffulde der scrrdeles vcrreen 
stor Formastelse, om man i cn afgiorende Tone vilde laste saa- 
danne Besiucningcr, som man nu ikke veed den rette Anledning 
lil, og fordriste sig ril ar afcirkle den Bane, hvorfra de storste 

. Mestere



Oplysning t angaaende det Sporsmaal: Om det kand rc. 105
Mestere i Regierings-Kunsten i hine aldgamle Tider havde ikkessul- 
der afvige. En Tildragelse, hvori den, formedelst hendes uge- 
meene Stats-Klogskab, saa beromte Dronning MarZrece har 
havt dm fornemste Deel, giver etmerkvardigr Exempei, hvor ler 
vi i flige Tilfalde kand overile os med vore Domme. Der bli
ver almindeligen bebreyder hende, som en uforsvarlig Srars-Feyl, 
at hun ikke igien foreenede Herrugdommer Slesvig, som er levigc 
Loen, med den Danske Krone, efter ar dels forrige af der Konge
lige Danske Huris nedstammende Besiddere vare uddode; men 
samtykkede i, som Formynderske for hendes Sen Kong Oluf, ar 
give der bort paa nye til Greve Geere af Holsteen. Ikke des
mindre er inter vissere, end ar der fuldkommeligcn kand legges for 
Dagen, ar flig ond Eftertals er ugrundet. Sagen er desto meere 
en besynderlig Afhandling vard, jo storre Rer en af Danmark faa 
hsyforcient Fyrstinde har til at fodre dette Forsvar, og jo flerrere 
det endnu i Almindelighed seer ud med er saa vigtigt Stykke i vores 
Historie, som hendes Levnets Omstemdigheder og Bedrifter ere.

Hvor ugrun
det denBcbrry- 
dcift er, font 
Dronning 
Margrete er 
underkastet,for
di hun gav Her« 
tugdommet 
Slesvig bort 
til GrevcGeert 
as Holst««.

Til hendes 
Rckftrdiggio- 
reise udkræves 
intet andet end 
at rette de al
mindelige Be«

§• 2.
Efter de almindelige Begreb om den Forandring, som fore

gik med Slesvig nnder Kong Oluf, er der intet Under, atHistorie, 
Skriverne domme ilde om hans Moder, i det hun forfemte Den 
Leylighed at bringe et saa vigtigt Leen igien ril Kronen. Man seer 
vel, ar jeg fornemmeligen sigter til Hvirftld, hvilken de andre i 
Hobetal have esterftllgr. Han paastaaer, at saa snart Hertug' greb om denne 
Henrik ved Doven var afgaaer, er Slesvig strap igien giver Greve Didragclses 
Geerr af Holsteen ril L«n; og, uden ar melde der ringeste om hvad 
der har giver Anledning ril Sagen, flutter med den lose Anmerk- 
ning, arder havde vcrrer meger bedre, om man igien havde 
foreener Zyrsrendommer yred Riger, efterår derom fordum 
saa stor Z\tig var ført. Na ar Sagen betragtes paa denne 
Side, synes virkeligm den gandffe Handel ar falde ud til en ucidig 
Foyelighed, og en saa vigtig Kronen tilhorende Ret paa dm let, 
sindigste Maade at vare bonkastet. Men denne Forlanings og De 
foregaaepde Omstandigheders rette Sammenhæng, saaleDes som 
der af tilforladelige og mestendeelsendnu utrykte Efterretninger stal 
rer strap i et Folge fortalles, vil saa tydeligen vise, hvor lange 
Dronningen forhalte sin omsider fattede Slutning, og tillige dens

O uforbi.
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Geert den 
Store forlænes 
med Hertuq- 
donimet Sles
vig, og da han 
igi.n «stræder 
det t'l Hertug 
Valdemar,for
beholder sig og 
fin? Arvinger 
Medsorlæning 
derpaa.

Oplysning, angaaende detSpersmaak:________
uforbigcrngelige Fornodenhed, at henves Forhold stal retfærdig# 
giere sig selv, og ikke behove noget videre Forsvar.

§ 3-
Den i Historien kyndige Lerser er bekiendt, at den ærgierrige 

og krigste Greve til Holsieen, Geerc den Score, efter at han 
havde sat sinSsster#Ssn, denunge Hertug Valdemar til Slesvig, 
p.ia den Danste Throne, i Kong Lhnsiopher II. Sted, og selv 
antaget den Titel as Formynder til Riget, lod sig arveligen for# 
lerne med Hertugdommet Slesvig, sor den besynderlige Tieneste, 
som han vilde ansees for at have beviist Nationen; men at han 
ikke længe kunde forsvare den af ham indsatte Konge paa Thronen, 
og saaledes saae sig nodt til, da Denne i Anret 1330. maatte fra« 
strive sig Riget, at aftræde ham igien fit Hertugdom, efter at 
han ikke endnu i fire Aar havde havt det i Besiddelse. Han for# 
femte imidlertiid ikke at beregne Danmark en saa soyelig Opforsel 
meget hoyt, vg i sær at forbeholde sigEftertrædelses Ret til Slesvig, 
i Fald hans Soster-Ssn stulde doe uden LivS-Arvinger; ligesom 
han og virkeligen bekom Med-Forlæning for sig og fine Arvinger 
paa denne vigtige Provints af den igien indsatte Konge, da Her
tug Valdemar blev hey'idelig forlænet dermed. (1) Hand lov sig 
■og ikke engang noye med Denne Sikkerhed, men formanede strap 
herefter Den unge Hertug Dertil; at han lod fine Lænsmænv, Riv- 
dere og Svenne i forveyen hylde ham, i paakommende Fald, om 
han, Hertugen, stulix uven Arvinger ved Boden asgaae; ligesom 
denne og bod sine Amtmænd og Fogder, nt De, i nys ommelvte 
Fald, stuile a-lleneste holde sig til Greven og hans Arvinger med 

de

(1) De nærmere Omstændigheder indeholder Udtoget of den i Ribe paa 
Svndagen Invocavit eller 25 kebr. iz;c>. oprettede Freds Slutning, hos 
Hvitseld S. 451- Dog er sammesteds Hovedpuncten forbigaaet, 4 
Greven er virkeligen ineddeclt fælles Læn paa Hcrkugdrmmtt Slesvig. 
Jeg vil derfor opfylde denne Mangel af Brevet sei»: Ceterum fi Domi, 
«silum Waldemarum Ducem Jucie absque legittiino herede difcedere con- 
tinget, ex tunc Nos Comitem prediclum & heredes 1'uos de Ducatu Sml- 
derjucie inpheodare tenemur & debemus, quem & a diu cum di dio Do- 
MiicclJo in /olidum inpheodauimu*.



____ Om det kand legges Drottning Margrets til Laft 
de dcnmm anfomocde Slotte. (2) Men fornemmeligen lod det sig 
korr lor Morbroderens blodige Endeligt rydeligen fee, med hvilken 
Ukaalmsdighed han strcebte efter at komme paa ny i Besiddelse af 
hans Soster-Ssns Lande, hvis Beliggenhed giorde dem aldeles 
fornsdne til hans vidtudseende Hensigter. Ved sin Overmagt, 
hvilken han havde lader Hertugen fele i en mellem dem opkommen 
Feide; formodcnrligen og ved ar gisre ham der glimrende Tilbud, 
at han vilde vcrre ham behielpelig ril at by re endnu engang sir Her
tugdom bort for et Kongerige, segte han ar bringe ham til at an# 
tage en Fred, hvis Hoved-Vilkaar var, at Hertugen ffulde ind# 
remme sin Morbroder ben sierste Deel af dr Slesvigske Lande, 
med forbeholden Gienlosnings Ret, ogderfor, kilErstaurmg, an
tage det som Greven havde af Kronen rit Pam i Jylland, og hvad 
han ellers der besad. Der kom og til en herom t Forveyen sturm 
Fvreening imellem dem, hvori dog Valdemar forbeholdt sig, at 
vverlegge Sagen forsi endnu neyere med sine Raad. (3) Men 
der blev snart giert en Ende paa hans Tvivlraadighed. Greve 
Geerrs Senner og Esierfelgcre, Henrik og Nicolaus, tvang 
ham, efter deres faders uformodede Dsd, uden videre Forha
ling, ar fuldende den aftalte Sag, omendssient den Danffe Throne 
imidlerriid blev befar, og han nu var uden Haab, nogensinde igien 
ar bestige,den. Han maatte altfaa forbinde sig, til hans aaben# 
bare Skade, at left ti! sig, for en vis Sum Penge, den Pant# 
Rettighed, som Greverne havde paa Jylland, og hvad de ellers 
der besadbe, og, til Sikkerhed for den sterste Deel af disse Penge, 
at overlade som et Underpant til dem Huuset Terning med Staden 
Haderslev, og gandffe Fogderie for ti tuseude Mark ledig Selv; 
Huufer Tender med Staden og gandffe Fogderie, ogsaa for ti 
tusinde Mark, og Huuset Gotwrf, med den DanffeSkov, med

O 2 Steederne
(2) Det er Indholdet af et endnu utrykt Brev, fem Hertug Valdemar 

Dagen efter Peders Famgsels Fest 1333. har udstedt til fin Morbroder, 
vg hvilket han i A. 1339. har siadfasitt tilligemed tvende andre, som ha« 
og har udgivet Greven ti! beste.

(3) Fordrag oprettet imellem Hertug Valdemar og Greve Geert den Store, 
iLybrk, Fredagen for Scholastic«, eller zdie Fcbr. 1340. hos Hvitfcld 
S. 465-467. O ilt. den Feide imellem dem, som skulde iophsves ved 
dette Fordrag, meldes der ikke !>ngt fra Enden! men endnu tyd i-aere i 
det andet Fordrag imellem Valdemar 03 Geert den Stores Ssnner, 
hvilket nu strax stal anftres.

rc. 107

Hans Son- 
ner, Henrik og 
tTif oloits, 
bringe ved et 
Fordrag, hvor
til de tvinge 
Hertugen, den 
storste Deel af 
L-ndet, som et 
Pant, til sig.



log _ Oplysning , angaaende detSpersmaal:
Stcrkerne Eckernforde, Slesvig og Flensborg ogdetgandsseFog, 
derie, for tolv rufende Mark. Hvorved og meget eftertcenkeiigen 
blev beringet, ar af disse stråledes for ko og tredive rufende Mark 
Solo pantsatte Slorre og Fogderier, na ar Hertugen eller hans 
Arvinger igien vilde indlose dem; ssulde forst Terning, dernerst 
Tonder, og endeligen tilsidst Goltorf indlofes. (4) Saa overlyst 
benyttede sig en uretfærdig Begierlighed af denne Herres Skrvbe, 
lighed, for ak faar ham hanSFcrderne Herrugdom (Om Als, og 
tt maadetigt Stykke af det ncrstliggende faste Land undtagen) spil» 

A særdeleshed let af Handerne. Man tor og ingenlunde tvivle om, at det ham 
Gottorf med paarvungne strlsomme Bytte, i det mindste laa vidt Gottorf og 
rer amrdjke anseelige Fogderie angaaer, som da laae under dette Slot, er 
Fogocrie. virkelige« kommet i Stand. Greverne Henrik og Nicolaus have 

ikke leenge herefter, ved et paa Gottorf udstadt Brev, som Pant, 
Herrer, stadfcrstet Staden Slesvigs Privilegier, og af Greve 
Henrik blev den derefter, formedelst en den overkommen Ilde
brand, fritaget for alle Skatter i sex Aar. (5) Derforuden har 
han i Aarer 1354. befriet det Tresoldigheds Kirken i Slesvig til
liggende Gods i Norgos Herred (som paa den Tiid horre til Got- 
tvrfs Fogderie) for allePaalcrgogBesvceringer, hans Land-Skat 
undtagen. (6) Og i Henseende til Staden Flensborg findes der 
endnu erasHertug Geerr til Slesvig i Aar 1398. udgivet Brev, 
hvorved han har stadfcrstet Staden alle de Rettigheder og Fri, 
heder, fom den har havr under Hertugerne til Jylland, 
Erik ogOaldemar, og derefter under hans Fader Greve 
Henrik og hans Farbroder Greve Nicolaus. (7) Hvor 
ivrigen de tvende Holsteensse Herrer ogfaa have vceret berceukre 
paa at strike sig fast besynderlige» i denne til deres Lande grcendsende 
Egn, see vi deraf, at de ikke fandt tn tilstrekkeiig Sikkerhed i det 

ellers

(4) Andet Fordrag imellem Hertug Valdemar og Greverne Henrik ag t7t- 
colans, oprettet Dagen for St. Hans Dag 1340. i Sondcriorg, hos 
Hvirseld S. 473 - 47$. hvor man Log, efter Brevets Lydende, maa 
ltv|< 42000 Mark So!v i stedet for 41000. og 32000 Mark Solv i 
stedet for 22000.

(5) Breve nf 1343. og 1351. i tTootta Beytrngen 1 B nd 175.176.

(6) Brev nf 1354. sammest. Side 5. S. og den 7 Note til folgende §.
(7) Brev aflZ98. hos westphcrl. Manum, IV. Bind S. 1955.



Om det kand legges Dronning Margrets Lil Last, rc. 109 
«liers velforvarede Slot Gottorf, men Greve Vkicolaus opbygte 
endnu i del derkil horende District, henved en halv Miil fra Flens
borg, en Borg kaldet Niehuus, og derhos tillod Flensborgerne, 
for at afvcerge siendtlige Overfald, at omgive deres Stad med en 
Muur. (8)

tz- 4-
For Kong Valdemar Atterdag, som imidlertird var kommer 

til sin Fcrderne Thrones Besiddelse, havde den imellem Hertugen til 
Slesvig og Greverne til Holsteen flunede Handel ikke kundet ander 
end vcrre ubehagelig. Men han maatte i Begyndelsen lade sig al
ting befalde, og med Rolighed vente paa Sagernes videre Lob. 
Zmidlertiid yttrede del sig snart, hvor ncrr Slesvig laae ham paa 
Hjertet. Allerede i Aar 1345. formanede han Hertugen til at for- 
bindssig noye med ham, ogatudncevneham, i Fald han, Hertu
gen, med Doven ssulde afgaae, til Vcrrge for hans Gemal og 
Born, og til Regent over Landet, indtil disse maatte komme til 
deres myndige Aar; ihvorvel Greve -Henrik og hans Broder her
ved blevr bevcrgede til at forsikre sig Hertugens Person, paa en 
til den Ende anrettet Jagt, og ikke at lade ham los, forend han 
ophcevede saadant Forbund. (1) Endnu tydeligere gav Kongen i 
er andet Tilfalde sine Tanker tilkiende. Ved Anledning af en 
imellem ham og Hertugen til Slesvig opkommen Feide, tvang 
han denne endog til at frasige sig sit Hertugdom, og blev med Nod 
beverget dertil, at han dog derefter gav fit Samtykke til at denne 
Frasigelse blev ophavet. (2) Herhos var hans Hensigt i de Krige, 

O 3 som

Kong Valde
mar striber 
forgaves ester 
(U blive Mester 
as Hertugdom» 
met Slesvig.

($) Holst. Kronik. 26 og 34 Cap. (hos Westphal, m. Blvd. @.ico. 132.) 
Den femte Danffe Kronike hos Ludevig, IX. Bind. G-121. Brev af 
Greve Nicolaus hos Westphalen III. Bind- S- 373. det han, tillige 
med fin Brodcr-Gon Greve Geert, har givet paa renne nye Borg; og 
hvori,-ester Brevets eget Indhold, Slutningen maa lyde saaledes: Da
tum Novo Caflro fub anno Domini MCCCLXXX. quinto fcquenti die 
Viti Martiris, nofiris pendentibus fub figillis. At ellers Niehus alle« 
rede 1431. er af Holsteenerne selv igien steifet, bevidner Börner G. 1304.

(1) Hvitfeld T. 491. 492. Börner hos Eccard S-1060. melder og VM 
denne Sag, dog, ester hans Svedvane, under et urigtigt Aar.

(1) Cont. App. ad Annal. Seal, a, 1355. ap. Weflpbol.Monum, T.I. col. 14OI. 
Hvitf. S. 510.



no Oplysning, angaaende det Sporsmaal:
som han tit maatte fore med Greverne til Holsteen, og ellers saa 
ofte ver gaves Leylighed, stedse henvendt paa at befrie Hertugdom* 
met fra det Holsteenffe Herredom. Dog lcenge uden nogen syn
derlig Fremgang. Fra Flensborg maatte han nogle gange drage 
med uforrettet Sag, og da han vilde bemestre sig Slottet Tor- 
ving, blev dets Besidder, Nicolaus Lsmbc-k, lykkeligen undsat 
af de Holsteenffe. (3) Ester at og Hertug Valdemars Gods og 
Rettigheder vare i Aaret 1364. faldne til hans endnu afmcrgtigere 
Son, (som man ikke uretteligen kunde kalde Henrik uden Land,) 
og Kongen derpaa var kommet i de Omstændigheder, at han 
maatte udvige for den ham opftrtsige Jydffe Adel, og for hans af 
disse Freds-Forstyrrere i Harniff bragte meegtige Naboer, og i fire 
Aar flakke om udenlands, saa grebe de tvende Holsteenffe Herrer 
endnu videre om sig, bekom mange af deKongen tilhorende Jydffe 
Slotte i Hoender, og begyndte, kort efter hans Bortreyse, offent
ligen at strive sig Herrer af Jylland. (4) Dog den bekiendte 
imellem Danmark og Hansec-Staderne fluttede Fred, Valde
mars Forliig med det Meklenborgffe Huus, (s) og hans derpaa 
fulgte Tilbagekomst til Kongeriget gave hans Sager snart et bedre 
Anseende. Han befriede Jylland fra det Herredom, som Gre
verne til Holsteen havde tiltaget sig, og bragte det strax i det forste 
Aar saa vidt, at de maatte henvise til ham, som den retinas, 
sige Herre, alle Jndvaanere i denne Provints, oer havde hyldet 

dent

(3) Holst. Kren. 23. 26 Cap. (hos Westphal. Hi. Bind. go. 93. og f. S.) 
Cont. App. a. 1351. col. 1397. Hvitf. S. 504. Saaledcs blev Tor- 
«ivgDld denLembekiffe Familie, fra hvilken det i folgende Aarhnndrede 
er kommet til dem af Ahlefeldt, og endelige« 1494. til Kong Johan. 
See Dankw. Lands-Bestr.S. 94. og Noodrs Beyirage. l. Bind 
S- 596.

(4) Gram i det Kiobenhavnffe Serlffabs Skrifter I. Bind 300 og f. SG. 
IV. Bind 166 og f. SS Naadc-BrevhosTerpager kip. (4mdr S.692' 
som Henricus & Nicolaus Dei gratia Fratres , Comites Holfatiæ & Stor- 
mariae & Domini Jutia have meddceit Staden Ribe, i Viborg 1368. 
Loverdagen efter Christi Himmelfart.

(5) Om denne Kongens Forsoning med det Meklenborgffe Huns, og om den 
hans Sofkr-Son Prims Aldert derved svrsikrede Thrvnfslgr findes Efter
retning i Udtogene af Lhemmtzens Mckl. Kronike hoe Gerdes Vil. Snn!- 
Ung S. 6to. Brevet er af Eusebii Dag eller 14 Augusti J371.



Om det kand legges Dronning Margrete til Last, rc. in 
dem. (6} Og dermed lov han sig ikke noye. Hertugdommer Sles- Forst imod

havde ingen mandlig Arving. Desto ivrigere lod Kongen sig vcere Stamme ud- 
angelegen, ak komme til at besidde Landet, endnu formoder blev fflfler 
ledigt. Med denne vigtige Hensigt finde vi ham stark i Arbeyde, hand det, med 
i de sidste Aar af hans Regiering, som have ellers stort et stort Hertug Hen- 
Gab i hans Historie. Han berience sig derved af del samme Mid- og 
del, som han allerede med god Virkning havde brugt, for ar bringe g^e8 
hans adsplidre Kongerige tilsammen igien. Hvad Slotte og tykke, i Besid- 
Godser i Hertugdvmmet vare afhcrndede, og mestendeels ved igien- delse. 
tagne Pantscetrelfer komne i den tredie og fierde Haand, indioste 
han af Besidderne, og den, som ikke vilde tage imod Panre- 
Summen, maakte vente, efter Kongens forhen bekiendte Maade, 
at han med Vaabens Magt blev tvunget dertil. Man kunde og 
virkeligen imod Sagen felv ikke have noget grunder ar indvende, 
da Valdemar til saadail Panr-ZndioSning havde faaer Fuldmagt 
af Hertug Henrik og hans Moder Enke-Hertuginden Rigtye. 
Af denne findes der endnu et i Svnderborg paa Ny-Aars Dag 
1373. giver Brev, i Krast af hvilker hun udkaarer Kongen ril Bilags^, 
hendes Vcerge, saa lange hun lever, uden ar beholde Frihed til 
at sige ham op; og undergiver hans Tilsyn og Beskyttelse hendes 
gandffe Livgeding, bestaaende i Øen Als og adffillige Herreder 
paa der nastliggende faste Land; lovende derhos, i Fald hand 
skulde igien forhverve eller binde, eller paa anden Maade komme 
til nogle hendes Livgeding rilhorende Herreder, Kirke-Sogne, 
Gods, Fæstninger eller Gaarde, som hun ikke har i Besiddelse, 
at lade ham beholde samme, og ikke ar fodre dem tilbage af ham 
vg hans Arvinger og Efterkommere, dog hendes Son den ham i 
sin Tiid tilkommende Indlosning forbeholden. Og at Kongen li
geledes har vidst at bringe Hertug Henrik til at befordre hans

Hensigter,

(6) Gram i det Kiob. Skrifter IV. B nd S 18z. Hertug Gilberts 
til Meklenborg, og hans Sons, Hertug Henriks, Kttiidclsc og Foring 
imellem Kong Valdemar og Greverne Henrik og tTkoImis, som er 
givet i Flensborg 1373. Dagen sur Pauli Oinveudc se, og er endnu til i 
Original, strevet paa Papiir, med Comprvm h-Dommernes paatrykte 
Segl. Vortmer (saa heder det i dette Brev) so [hellen de Holsten Herrn 
alle Riddere vade Knechte vnd alle Borghere de in Rort Iütlande wonen, 
vnde de en gh hyidighet hebben, 6t ere man gheworden [in, wiftn ag dm 
Konyng.



ns  Oplysning, angaaende det Spsrsinaal:
Bilage B. Hensigter, beviser et ander meget merkvcerdigt Brev, hvorved 

denne i Nyborg paa St. Hans Dag 1374. overdrog til ham sin Net 
at igien indlsse Slottet Gorcsrf, med alle Lande, Folk, Kirke- 
Lcrn, Slotte, Stader og Fastninger, saa og de Frisér, som vare 
lagte dertil, (7) og 'alle ovrige Tilhorender; og det paa saadan 
Maade, at hand, Henrik, ffulde indstaae ham for Slottets og 
de dertil horende Landes og Undersaatters roelige Besiddelse, og 
Valdemar ffulde vare befoyet til at beregne alle de Omkostninger, 
som vare anvendte og endnu kunde anvendes paa Herrugdommet, 
og paa ar tilbagebringe de derfra afhandede Stykker, samt al den 
dermed forbundne Skade, til den Summa, hvormed Hertugen 
skulde indlose Gotcsrf; saa at denne, hans Arvinger og Efter
kommere, ffulde ikke fodre Slottet og dets Tilhorende af Kongen, 
hans Arvinger og Efterkommere, forend de havde erstattet dem, 
tillige med den Gvtkorfsse Pame-Sum, de ommeldte Skades Li
delser og Omkostninger. Paa denne til Valdemar overladte 
Indlosning af Slottet (Sottocf og det dermed pantsatte store 
Fogderie beroede Hoved-Sagen i at udfore hans Anlceg. Han 
forsomte og ikke at tilbyde Greverne til HolsteenPante-Summen.

Doq Gottorf Men dens Modtagelse blev afflaaet. (8) Greverne havde merke- 
og Niehuus Høen forbedret deres Underpant, og ved den i Aaret 1340. udbe- 

tingede Punct, at Gortorf ftulde indlæses allersidst, havde de 
lssning Gre- t Hierket beholdt det faste Forster, aldrig med der gode at give det 
verne nf Hol- tilbage. Dertil kom og i sterdeleshed den Slesvigffe Stammes 
stccn ikke ville Udgang/ fomhcendre sig just paa denne Did, (9) og som ikke mindre 
hore »oget. fccci)

(7) To Frisiske Herreder, N^rgos-Herred (itu Landskabet Bredstedt) oz 
Syndergos-Hcrred (nu Husum Amt) !aae paa den Tiid til Slottet 
Gottorf, og vare dermed i A. 1340. kommet til Greverne af Holsteen. 
S/ndergos-Herred forekommer alt 126g. (hos Noodt n Bind S. 17 ) 
og LT^vgos Herred 1295. (sammest. G. 112.) som de SleSvigffe Hertu
gers Eyendom.

(8 Gaaledes er de Vidners Ubsigende, som 1424.1 den Glesvigffe Sag as 
Kong Erik bleve fremstillede og af den Kcyserlige AWkkrde Ludovico de 
Cataueis forhsrte, ester det derover udstedte Notarial-Instrument, som 
endnu er til.

(9) At Hertug Henrik imod Mikkels Dag 1375. har ikke metre varet i Live, 
derom betages os al Tvivl, ved et af hans Enke Rumgunda til Kong 
Valdemar udgivet Bkviis, i det Kiob. Selff. Skrifter IV. Deel 184 S.

3<t



Om Let kand legges Dronning Margrets til Last, rc. 113 
drev de Holsteensse Herrer til at see der Haab opfyldt, som var 
givet deres Huus til det nu ledige Herrugdom; end det paa ny op
vakte hos Kongen den Begierlighed at faae der fuldkommen i Be
siddelse. Ved saadant Sindelaug hos begge Parter maatte det 
ufeilbarligm komme til aabenbart Uvenssab imellem dem, og de 
havde allerede grebet til Vaaben, da Valdemar Arterdags Dod 
satte paa engang er Maal for hans Foretagender. Jmidlernidvar 
der dog ved hans kloge og virksomme Omhyggelighed allerede kom
mer saa vidt, at de Slesvigffe Lande, Gorrorf og Niehus med 
deres Tilhorende alleneundragne, varealdeles i hansHcrnder, da 
han forlod Verden. (10)

§. 5-
Greverne ril Holsteen havde imidlerrud ikke laderModerfalde. 

Ar der var deres Forfar paa alle Maader ar beholde der Stykke 
af Slesvig, som de endnu havde i Besiddelse, sees besynderligen 
af den Omstændighed, ar de just paa denTiid lode sig af Keyser 
Carl IV. meddeele er Naade-Brev, hvorved han, egenmcegrigen 
nok, gav dem Stavfastelse paa den Told, som de havde i-Gor
rorf, under der Foregivende, ar samme horte som et Leen under 
ham og der Tvdffe Rige- Dog kunde Sagerne letreligen falder 
gandffe anderledes ud, end de haabede, dersom Kongen af Dan, 
mark havde lever längere. Men nu da den Danffe Throne var 
blevet ledig, og der gik en temmelig Tiid bori, inden man kunde 
blive eenig om at besatte den igien, bekom Greve Henrik og hans 
Broder frie Heender, ikke atteneste uanfcrgrede at beholde Gocrorf 

og

Efter han« 
Dsd giver dm 
stridige Thron
folge Greverne 
Leylighcd til at 
gribe videre om 
sig i Hertug- 
dommet. 
Bilage C.

I et Brev af 1377. hos Schnbat de Jure Litoris 882 S heder det li
geledes: quondam Dux Sleszwickienfis pie recordationis. Hvitfeld 
melder vel paa d. 570 S. om et Brev, soui endnu »385. sta! verre ud
givet af denne Fyrile; men han har i den vidimerede Copie, han havde 
fsr Syne, forblandet Brevet selv med den tilssyedr Bekmftrlse. Denne 
er virkelige» af anfsrte Aar; Brevet derimod, (som »eg ved Syesyn ek 
blevrn forvisset om) er af 137c. sg altfaa 15 Aar crldre.

(10) Efter Bilaget v. sindes anfbrt i folgende §. De i foresiaaendr 
8de Note omtalte Vidner, stemme og hermed overcens; og den forsir n-rv- 
ncr end og beAmts-Hovdinger, font KongValdenrar havde i Haderslev, 
Zlabenraa, Tander og pgg Zlls.

P



114 Oplysning, angaaende det Spersmaal:
og VAehus-, men og (efter S tomverne i Jylland og Slesvig veres 

Bilage D, Vidnesbyrd af A 1421.) envnu dertil at bemægtige sig anseelige 
Landstrækninger i det vorige Hertugdom. Den Tidende om Kon, 
gens Dod var ikke saa snart blevet bekiendt i det Slesvigfle, 
forend sammesteds adskillige af Adelen flöge sig til Grevernes Par, 
tit/ og forbandt sig til at aabne deres Slotte for dem. (1) Øen 
Als bragt disse og kort derefter uden Svcrrdflag i deres Vold. 
Henning af Meinstorp, der havde fattet den, som et Underpant, 
af Ven asdode Konge, var troelos nok til at aftræde til De Hol, 
steenffe Herrer hele Landet og de tre Slotte derpaa, tillige meddel 
lige over for liggende Slot Brodeborg, imod at de betalte ham 

Og at nve til hvad han havde laant derpaa. (2) Men fornemmeligen sik de ved 
fø denne Tiid en mægtig Tilvæxt i den frugtbare og rige Provinks 
da umiddelbar Nordfrisland. En Deel deraf, jeg meener Synder-og Norgos 
laae underKro- Herreder, havde de vel allerede faaetmed Slottet Gotrorf, hvor, 
ncn. til den horte. (3) Dog den ulige storre Deel, som bestod af Det.

Nordstrandiffe District eller de saa kaldte Syv Herrever, saa og 
af Lydersted, Evershop og Ucholm, var ikke endnu indlem, 
met Hevtugdommet Slesvig; men var stedse, som et særdeles 
Land, blevet umiddelbar under Kronen, og regnet til Det Konge« 
lige Taffel-Gods; endffiont Jndvaanerne i denne Landstrækning, 
som et uroligt Folk, der var vant til en utæmmet Frihed, havde 
ved deres Gienstridighed og idelige Opror skaffet Kongerne af 
Danmark meget at bestille. (4) Valdemar Atterdag havde 

selv

(1) Saaledes finder jeg, for (Fr. at Lüder af kembek har forskrevet fig, med 
sine Brodre og Born, i LTiehus paa Elisabeths Daa eller 9 Rov. 1375. 
at Sehegarden (i Lundtost Herred) skulde være Grevernes og deres Ar
vingers aabne Slot.

(2) Efter adskillige Vidners Udfiqende i det ovenanfsrte Notarial Instrument 
af 1424. fornemmelig Andreæ Jacobi Lunge, militis.

(3) S. forhen den 7de Note til 4de

(4) Af Hertug Lriderich, sid n Kong Friderich I bliver vel 1496. bekræf
tet i en Forestilling af hans Ret fil Helaeiand. imod Hamborg, «Bre
men, Stade og V-stfrisune, hos Heimreich Nordfr. Rr^N'. G. 170. 
at de Nordfrisiske Linde og 0-r rre for 7 5 Aar b'rvne indlemmede Her- 
tugdommet Slesvig. Men Adam is Bremen og Saxo Grammarici'.s 
havde lundet bedre underrette hans Forfatter. S. sorncmiueligen den

* f ' sidste



Om det kand legges Dronning Margrets til Last, rc. 
stlv ofte været node til, formedelst deres Vegren at yde ham Skat, 
starpt at tugte dem, og omsider at erklære alle deres Privilegier 
som forbrudte. (5) Ingen Omstændighed havde kundet giore der 
tættere for Greverne til Holsteen at indtage dette Land. De over 
deres Friheders Tab hvystmisfornoyede Friser giorde dem ingen 
Modstand, og Greverne lovede ikke saa snart, fuldkommen at op
rette igien Landets gamle Privilegier og Forfatninger, forend et 
Fr isist Herred efter et andet unddrog sig fra det Danste Herre
dom, og godvilligen undergav sig deres Vold. (6) En Hæn
delse, som derfor er meget merkværdig, efterdi man derudi maa 
soge den rette Tiidpunct, da Provintsen Nordfrislanv blev foree« 
net med Hertugdommet Slesvig, hvoraf den siden er blevet et Til« 
behor indtil denne Dag. Imedens at Greverne Henrik og X7lv*-< 
colans benyttede sig saaledes af de Danste Stænders Tvivlraa- 
Lighed, kom det nu vel dertil, at disse bleve eenige om at udvælge

P 2 den

fidsteXlV. B 260. r6l. S. et Sted, of hvis vrange Anvendelse 
der har aabenbarc reist fiq en anden ugrundet Meening, ligesom Friserne, 
as Had tiideDauffe, havde underkastet sig en Hertug Rnud af Slesvig. 
Endnu i Kong Valdemar II. Jordekog af Aar 1232 (hvis Udgave vi 
have at vente af Hr. Justits-Raad Langebek) heder det udtrykkelige» 
paa det Sted, hvor de Kongelige Domainer eller Taffel-Godser (Ku- 
nunglef) opregnes' Item totus ceiifus in Frifia pertinet ad regem. Hvor
med vg stemmer overeens, hvad der berettes om denne Kongelige Skat 
ved A. 1240. i gamle Skrifter, ester Heimreichs Anforende paa den 
10S S- Saa bevidner vg den ferste Danste Kronik Skriver hos Lude- 
Vig S- 30. om Valdemar II. Sen og Esterfolger Erik den Hellige, at 
han i A. 1250. (altssa paa en Ttid, da han havde Fred med Hertug 
Abel) har atort et ulykkeligt Tog imod Friserne. Og denne Forlits var 
det, som Abel strap derpaa, ester at hand var kommet til Kronen, vilde 
hcvne; men lccd endnu et storre Nederlag, der ved hans blodige Endeligt 
er dlcvct saa bckicndt.

(5) Cont. App. ad Annal. Sial. hos Westphal I. Bind S. 1395. 1398. 
Broderi Boiflen Chronicon Slefvicenfe hos Menckeu Script. Germ, 
III B. 6 3 S- Heimreich S. 120.

(6) Det bekrerste igien de 1424. i den Slcsvigste Sag afhorte Vidner, ester 
hvis ecnstemmig. Udsigende, Greverne til Holsteen have ved denne Tiid 
med Magt bragt til sig den Deel af Nordsnsland, fom ikke horte til 
Slottet Gottorf. Om Boekmg-Herred i saudeleshcd sindes endnu et 
1377. udgivet Drev, hvorved Indvaanerne bckiende, at de hare hyldet 
Greverne Henrik og VucoUua, va love at holde troligen med dem, som 
deres Arve-Herrer, og at yde dem Skat vg Pligt, ligesom tilforn Kongen.

n>



ii6

Hvortil og 
derefter Ha
derslev og 
Hinder kom« 
Mk.

Oplysning, angaaende det Spsrsmaal: __
Den Norffe Prims Oluf, og gjorde derved til intet den Forsikring, 
som var givet hine af Prints Albert af Mektenborg, at, dersom 
han fik sin Ret til Danmark haandhcrver, da ffulde Hertugdvm, 
met Slesvig, tilligemed Gerne Als og Langeland blive dennem til 
Deel. (7) Saa havde og det Indfald i Kongeriget, hvilket 
Meklenborgerne og Holsteenerne dekpaa forssgte til Prims Alberts 
Fordeel, og som hans Farbroder Kongen af Sverrig lovede at 
understotte, ingen ret Fremgang, og ril veyr bragte intet andet 
end det bekiendte KisbenhavnffeForliig, hvorved Oluf blev i Be
siddelse af Riget, og hans Modstanders Paarale udsattes til 
VoidgiftsMKNds Kiendelse. Men Greverne af Holsteen invflut- 
redes dog udtrykkeligen i dette Fordrag, bleve og fremdeles noye 
forbundne med Meklenborg og Sverrig, og paa VenMnade endnu 
i Stand ril at vedligeholde den Overmagt, som de havde faael i 
Slesvig. Endog Greve Henriks paafslgrnde Dod forandrede 
ikke Sagernes Tilstand. Hans Brodér, Greve Nicolaus, fom 
efter Dette Dodsfalv begyndte at strive sig rette Arving til Her- 
rugdommec Slesvig, (8) fandt meget meere en suffer Leylig- 
hed, omsider ogsaa ar stille Kronen ved Der Stykke af denne Pro- 
vints, som allene endnu horte under den. Dette bestod af de 
Slotte, Srerder og Fogderier, Haderslev og Tander, som 
Hertug Henrik til Slesvig havde bestemt ril er EnkoSwde for 
sin Gemal Rum'gunda, hun og, efter hans Dod, med Kong 
Valdemars Samtykke, virkeligen havde faaet i Besiddelse. Begge 
Slotte maae paa den Ziid have varet i Henneke Lembeks Han
der (en Sons af vvcnmeldte nicoUus Lcmbek paa Terning). 
I det mindste maakte en imellem Lcmbek og Staden Drei opkom
met Tvistighed, hvori Greve Adolph til Holsteen amog sig de 

Rrelfte

(7) Chemnitii. Geneal. Reg. Dominor. & Duc. Megap. hos Westphalen 
II. Bind 1'187. med den hoe feliende Note ; hrvreftcr man maa forbedre 
Georg. Weflphai, Diplomatår Meckknb. hos den ftmme IV, B-Nd. 
S. 1255. Ak kil.rs denne Traelat er oprettet! Grevismühlenpaa AanrtiS 
Dag eller 5 Fcbr. 3376. beviser et Udtog asLhc-mnitzes store D'tkl. Krsn. 
hos Gerdes S 611.'

(8) S- det allerede forhen i den sidste Note til 3 §. (inferte Brev af i;8?. 
hvilket Nicolaus Dei gratia verus bares Du,catus jt-.tia, comes Holfatix 
& Stormarise, cum magnifico domicello Gerardo comite Helfatiae, pa
truele, har udgivet«



Om det kaud legges Dronning Margrete til Last t rc. 117
Bielste som sine Underfaattsr, og hans Fatter Nicolaus gjorde 
falles Sag med ham, tiene disse til en Leylighed at indvikle Her« 
tuginden Rlmigunda i en Tratte, fom gik hende gandffe lider an, 
og at indtage hendes Slotte Haderslev og Tander. Udfaldet 
blev, at den gode Fyrstinde mistede sit gandffe Livgeding, hvoraf 
Greve Nicolaus beholdt Haderslev, og T-ndce derimod blev 
Adolph til Deel; i hvorvel det lidt herefter, red denne Herres 
allerede 1390. paasulgre Dod, faldt til hans Farters af den Nends- 
borgffe Linie, og i sardeleshed ril Henug Gecrr af Slesvig. (9)

§. 6.
Jmidlertiid havde Dronning Margrete, efter ar hunhavde 

i Danmark fat fin Son paa Thronen, og fom hans Formynderffe 
paataget sig Regimentet, ikke forsomrar ranke paa den Slesvigske 
Sag. Ester hendes Faders Exempei havde hun strap tilbudet sig 
at indlose de Stykker, fom det Hvlstemffe Huns besad til Under- 
pastt, og sogt med Vaabens Magt at understorre saadant Til» 
bud. (1) Dvgde Fodringer og Tilrystninger, somgiordes afPrintzen 
af Mekienborg, havde varet hendes Hensigt meget i Veyen; og 

P z da

Aarsager, 
hvorved Mav- 
grete holdtes 
fra enKrig med 
de Holstcenste 
Herrer angan- 
ende Slesvig.

(9) Den gandste Historie har den Holst. Kronik-Skriver 23 Cap. (hos West
phal III. Bind 84 S ) antegnet. Tiden, naar den har tildraget sig, 
seer man af den Omstandighed, at GrcvcHenrik ikke mecre lader sig til
syne derved; allerhelst naar man tager til Hiclp et af Greve Adolph ud
givet oa hos Westphal, iv. Bind 3222 @. indfort Brev, ved hvilket 
han i Tander, Dagen for Michaelis 1386. har stadfa siet denne Stads 
Privilegier. At elln's Haderslev kg Tander cre virkeligen indrommcdr 
HertugindenRernigunda af Valdemar Atterdag, ogat hndcs Gemal, 
ved at befordre de Hensigter, som Kongen havde med de Slesvigske Lan
de, har udvirket et faa anseeligt Enke-S-rde for hende, det er mecre end 
en Formoding. Beage Snrder havde Valdemar (efter den sidste Note 
til 4 §.) paa den Tud i Besiddelse; og det ssrstc med sit Tichorende havde 
han indlest af Panthaveren, Greve Adolph kil Hoistcen, som dennes lo 
Qvittiringcr afSlar 1374 udvise. Derftraden matte Johan wi.tekop, 
da Enke-Hertuginden derefter pantsatte ham Haderslev, sti strive sigi 
Nyborg paa Apostlerms Declings Dag 1377. sk han og hans Arvinger 
vilde ikke tillade andre end Kong G lus at indlose Pantet, rgalfvrucrvnte 
Konge og Riget Danmark stuldc ikke tilfoyes nogen Skade af Slottet.

fi) Om dette Tilbud selv findes Vidnesbyrd i titbemcldte Notarial-Instru
ment af 1424. og at Dronningen har sogt med Vanden ar nndcrststte det, 
ftes as Bilage v. med hosstyede Nott.
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Hendes Hen
sigt paa S»er- 
rig nodte hende 
omsider endog 
til at samtykke i 
Hcrluqdom- 
mcts Forl«, 
uinz.

Oplysning f angaaende det Spsrsmaal:  
da man derefter var blevet eenig om ar udsatte denne Successions- 
Skriid, vur det aldeles blevec en Slags Fornsdenhed, at lade 
hiin Sag ogfaa henstaaeuafgiort, efterdi intet videre deri kunde 
foretages imod Holsteen, uden tillige at bringe Meklenborgei ne og 
Kongen af Sverrig paa ny i Harnisk imod Danmark. Enhver 
seer letteligen, hvor stärkt Kongerigets da verrende Tilstand sra- 
raadke saadanr et Foretagende. De mange kil deels indvortes 
Krige, som gandske nylige« vare fulgte paa hinanden, havdeover- 
maade svakket Riget. Den storste Deel af Kronens Godser be
fandt sig iglen i Adelens Hander, (2) ogheleSkaanevariHansee- 
Stadernes Besiddelse, font beholdt det indtil iz8;. Det var og 
ikke meget bedre best'asfet med Undersaatternes Sindelav. Den 
afoode Konges alt for strenge Herredom havde meget bestyrker 
Nationen i dens gamle Vrangsindighed imod Orden, Tillyn, Lo
venes Handthavelse, og enhver Afgift til Den almindelige Nodtorst; 
vg iblant de fornemste, befynderligen i Jylland, fandtes der endog 
mange, som endnu hemmelige« vare Greverne til Holsteen, og, 
for deres skyld , Printzen af Meklenborg hengivne. Det er sandt, 
at paa den Tiid, da Greve Nicolaus og hans Fatter Adolph 
fratoge Enke-Hertuginden til Slesvig hendes Livgeding, og derved 
ikke livet opirrede Dronningen, da havde denne allerede, ved hen, 
des viise Stats-Forvaltning, merkeligen bragt Kongeriget i Stand 
iglen, og forsikret sig alle Standernes Troskab og Lydighed. Men 
det var dog ingen let Sag at vinde noget fra Greverne as Holsteen, 
hvilke, foruden at de vare i Besidelse af det omtvistede Hertugdom 
og af alle Jndvaanernes Tilboyelighcd, havde den Tapperhed, 
der var ligesom arvelig i deres Huus, deres Forbund med de om, 
kring boende Fyrster, og de Vendiske Staders hemmelige Avind 
ved Danmarks Velstand og tiltagende Magt, at stolepaa. Man 
eftertanke kun, hvorledes det derefter lob af med den nasten tredive 
Aars Krig, som Erik as Pommern, dette magtige Hoved for de 
tvende forernede Nordiske Riger, forte med det HoisteenffeHuus, 
angaaende Hertugdommet Slesvig. Men befynderligen ynrede 
sig nu en anden meget vigtig Omstandighev, der ikke alleneste bod 

at

(2) Om dette, og hvorledes Margrets har i fremtiden randet Bod paa 
denne Brak, finder man Efterretning i hendes Forordning af »396.hos 
Hvitfeld S. 605. saa og i Norners Krsnike S. n§o.



____ Om det kand legges DronningMargrete til Last, rc. 
ak vcrre yderst varlig for at bryde med de Holsteenffe Herrer, men 
vg uforbigcrngeligen udfodrede, at de maacre drages fra deres For« 
bindeise gned Sverrig og det Meklenborgffe Huus, hvad det end 
ffulde koste. Alberr vaklede alrrede paa sm Throne, og hans 
Undersaarms MiSfornoyelse, ver var steget til det hoyeste, op
vakte hos Margrete det velgrundede Haab, at hun nu snart 
ffulde opleve den lykkelige Did, da hun kunde handlhceve, ved no
get meere end blotte Titeler, den Paatale til Sverrig, som tilkom 
hendes Son efter hans Fader og Forftrdre, og til de tvende paa 
hans Hoved allerede sammenbragte Nordiske Kroner ogsaa foye 
den tredie. (3) Intet syntes at giere denne glimrende Forhaab« 
ning usikker, uden den kraftige Bistand, som Kong Zttberr kunde 
vente af de Meklenborgffe og Holsteenffe Herrers foreenede Magt. 
Dronningen besluttede derfor, til desto lettere ar udfore hendes 
store Anslag, i forveyen at forsikre sig om det Holsteenffe Huses 
Neutralitet, og tilden Ende ar forvisse der (hvor stor Overvindelse 
der og horte til) om de samtlige Slesvigske Landes uanfægtede Be
siddelse. Saaledes kom det, med det Danske Rigs^Raads Fore
vidende vg Samtykke, paa den i Nyborg ved St Hans Dag 
1386. holdte aarlige Herredag, til den bekiendte Fvrlcrning af 
Herrugdoinmer Slesvig ril Greve Geerr af Holstcen, den crldste 
af Greve XTlicolaug hans Broder-Ssnner, til hvilken Farbrode
ren, som en gammel Herre, der ikke var velsignet med mandlige 
Livs-Arvinger, godvilligen overlod Lcentagelsen. Den Holsteenffe 
Kronike selv anforer samme bevagende Aarsag til Dronningens 
Slutning. "Margcere, siger den, (4) vilde, som en snedig 
"Fyrstinde, ikke paa eengang anrcende Rrigeus Lue paa^ 
"tvende Greder, og sluttede derfor med Greve Nicolaus (hvil- 
"ken hun tillige antog i Faders Sted) en evig Fred, til hvisStad- 
"foestelse Hertugdommet Slesvig, af den med hende paa Thronen 
"siddende Kong Oluf, efter Rigs-Raadelo eenstcmmige Gotbe- 

"findende

(3) S. Dalin Swca Rik. Hist. II. Bind S. 563. m $72. saa og ^vit. 
ftld midt paa den $81 S. vg §gr S i Bredde«. Allerede v,d det A. 
1383 strivcr Neffen s c ond. Uluftrat. Iil B'lch G 30. Deinde flib
yerens (Albertus; ne Proceres J’iia infefti perfidia, ad Olai fecederent 
caftra, menfe Septembri cum iniis, & potiflimma iJoetio Jonæ opulen- 
tifiimo, Gripshoimiæ rediit in gratiam &c.

(4) Holst. Kron. 28 Cap. (hos Westphal. III. Bind S. 106.)

II9



uo______ Oplysning, angaaende det Spsrsmaal:
"findende, blev med Fahnerne arvelige» forlænet til Grevens 
"Broder-Son Gccrc; og ikke alleneste Den nye Hertug, men og 
"han§ yngre Broder Alberr, og deres Farbroder , Greve Nrcs- 
"iaus, store Kongen og hans Efterkommere Trvstabs Eed." M 
see og af detbekiendre Udfald, a.t tNargrece denne ga-ng saa lidet, 
som det ellers pleyede ar ffee, har feilet sit Oyemaal. Uagtet hen
des Sons mellemkommende tilige Dodsfald., hvorved den gamle 
Svensse Konge-Stamme udgik, force hun dog, efter nogen ved 
dette Tilfald foraarsager Forhaling, hendes Anslag paa Sverrig 
lykkeligen uv, da imidlerriid der Holsteensse Huns, i Folge af sin 
indgaaede Forpligtelse, sad stille, og syntes gandffe koldsindigen ak 
anser Kong Alberts ulykkelige Skcebue. (5)

§. 7.
Ester be hid- Jeg sporger nu enhver, som hidindtil har beffyldt Dronning 

mdtil fortalte Margrere for en uforladelig Tilsidescrttelse af al Srars-Klogffab 
der bNver *c,CH Slesvigste Sag, om ikke Tilfaldet er gaudste anderledes be
des fattede Laffet, end det i Almindelighed forestilles af Historie-Skriverne; 
Slutning u- l)g hvo der vel kand falde paa ar forroenre en Fyrstinde, som stri- 
xaaankclig. der om Fortrinet med de storste Regemere i alle Tider, at hun ikke

har formaner at bringe igien til Kronen et forfalden Lern, hvorpaa 
Greven til Holstern, Geerr den Stores, Sonner og Efterkom
mere, i Krast af de formeligste Fordrag, havde falles Lerntageifts- 
Rer, og som alr virkeiigen (til deels i sex og fyrretive Aar) var i 
deres Besiddelse; men at hun endeligen, ester lang Betankning, 
for en stsrre Fordeels styld, har begvemmel sig til ar overlade det 

til
(5) Vel bevidner den Lybske Krsnike hos Gerdes IX. Gamling G. 49. m 

tillige med Kongen af Sverrig, foruden hans Fatter, Hertug Johans 
as Stargard, Son og Greven as Rupin, ogsaa enGreveafHolfteen 
er fanget i Slaget ved Falksping; og Diarium wisbyenfe hos Ludecoiz 
Reiiqu. IX. Bind S. 190. narvuer udtrykkelige» Greve Albert af i£ol» 
sieen. Men jeg kand ikke rime faadant tilsammen med den hsytidelige 
Troffabs Eed, som denne Herre ikke lernge tilforn havde sooret Kronen 
Danmark. Skulde der ikke mecncs en Greve af Hohenstein? Kong Al- 
berts Stedmoder var ester Marschalls Annal. Her. & Vand. 7 Bog 
i Cap. hos Westphal l. Bind S. Z05. af dette Huns, og i dets Gr- 
Mcalogier finder man en Albert, som kunde hore herhid.
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til en Herre af denne Stamme? Jr^cn maa herved stsde sig der
over, at hun har arveligen forlænet Slesvig til den nye Hertug, 
og givet hans Farbroder og Brodre Medforlæning derpaa. (i) 
Baade dec Læn-Brev, som (Beert den Store forhen havde bekom
met paa dette Hercugdom, og den Successions Ret, som hand, 
ved dets Asstaaelse, havde behold: dertil, vare udtrykkeligen stile
de paa ham og hans Arvinger. (2) Paa ingen anden Fod 
kunde Forlæningen nu ffee, dersom det Hoisteensse Huus ffuide, 
ester Dronningens Hensigt, stilles tilfreds. Ved en blot personlig 
Forlænmg havde en saa klog og forfaren Herre, som Greve Ni

colaus

HvorfsrGeert 
d'N Stores 
samtlige Efter- 
kommore maat- 
te indbefattes i 
denne Forl«- 
ninz?

(1) At Slesvig i A. 1386. er virkelige!! fvrirrnct til det gaudffe Holstccnffe 
Huns af den Rendiborgike Linie, og ilke blot ti! Greve Seert for sin 
Person, derpaa have vi Beviser, som grunde sig paa gamle Breve og 
giere d.n Holsteeaffe Kronik-Skrivers allerede anforte Beretning upsa- 
tvivlelig. Ester Ursiqende af adskillige Slesvig Hoistcenste Adelsmand, 
som Hertug Henrik til Slesvig fik i A. 1424. efter hans Forlangende 
afhsrte, af Biskop Henrik sammest.ds, og som til decls selv havde seet 
den omtalte hsylidekge Handling, var den forsi s Fader, Hertna Geert, 
blevet forlcrnct med Slesvig, som med et stedsevarende faderligt og 
arveligt L«n for sig og sine rette Arvinger. Saa bivifer og det 
Dordmgbvrgffe Fordrag as 1392. at Greve LILcolauv og hans Broder - 
Sonner for sig og deres Arving r (ikke Hertug Geert allene) have ved 
meerbemeldte Forsirning hyldet Danmarks Krone. Og stuldc vel Erik 
af Pommern 1 Assens 1396, ester det af Hvitfeld 6c8 meddeelte 
Britt, hare tilbudet Greven og hans saniklige Broder-Souner Hertug- 
dommet Slesvig til Lam, dersom den forrigeForlarninghavde ikke strakt 
sig videre end til Hertug Geerts Person? At denne allcne antog Titel af 
Hertug til Slesvig, og huns Brodre, siden som tilforn, kun streve sig 
Grever til Ho stern, det forandrer ikke Sagens Beskaffenhed. Geert 
dm Store afstod 1530. den Herturlige Titel, uagtet han beholdt Eftcr- 
fo'.gclscs Rer til Slesvig, og (efter den 1 Note fil §. 3.) virkeligen fik 
Mcdfvrlaning derpaa. Og hvortil behoves mange Ord? Vi scc endog 
ef Arved.elingen imellem Hertug G«ert og hans Brodre af A. 1397 hos 
Hvitfeld S. 609. at disse have ikke engang varret tilfreds med Exspeetantse 
paa' Slesvig, men have forlanget lige Andeel deri med den fersiefodtt 
Broder, og at han har udtrykkeligen forbeholdt dan deres Rettighed an- 
gaacnde saadan Tiltale.

(2) S- °ivn Brevet, som A. 1316. cr meddeelt Greve Geert den Store paa 
Hertngdommet Slesvig, hos Londorp, Dumoirt :c- og det forhen i 
dm i Note til 3. anftrtt Sted as den 1330. stuttedc Freds-Lraetat.
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Dronningens 
forandrede 
Gindclav, saa 
snart denSveu- 
ht Krig var 
endt.

Oplysning/ angaaende det Sporsmaal:  
colauø var, aldrig lader sig dyste i Sovn og bringe fra fit For
bund med Kong Gilbert og Meklenborgerne. Endnu siden efter, 
paa en Tud, da allerede den storste Deel af Sverrig, og Albere 
selv, befandt sig i Margreres Hander, var det Holsteenste Huses 
Venffab hende saa magtpaaliggende, at hun ikke dristede sig til ak 
negte det den Sikkerhed, som det forlangte af hende som RigetS 
Forstanderste, angaaende de Slesvigste Landes arvelige og be
standige Besiddelse, indtil de kunde paa ny forlemes dermed fra 
Thronen. Hun sintrede meget meere med Greve Hkolaue og 
hans Broder-Sonner det bekiendte VorbingbotgjTe Fordrag, 
hvorefter hun, hendes Arvinger og Efterkommere, og alle Ind- 
vaanrre i de tre Kongeriger stalle lade sorncevnte Herrer, med de
res Arvinger og Efterkommere, til evig Tud, »forhindrede i Be
siddelse af de samtlige Lande og Slotte, som de da havde inde, og 
i sier af Slesvig (den i Henseende ti! dette HettugdvmaflagteHyl- 
ding uden Skade), og Diste derimod ikke stulle bekrige Dron
ningen, hendes Arvinger og Efterkommere i de tre Kongeriger, 
eller paa nogen anden Maade forurolige dem, langt meere stuldr 
der imellem begge Deele vare en evig Fred og bestandigt Venskab. (3) 
Saa omhyggelig var den, stiont seyerrige Dronning derfor, at 
hun maatte holde de Holsteenste Herrer fra at tage Deel i en Krig, 
hvori hendes Modstanders Tiihcrngere, som endnu vare til oversi 
Sverrig, fornemmeligen Staden Stokholm, hans Brodér Son 
Hertug Johan af Meklenborg, og det i Rostok og Vtsmar op
rettede Scelstab af Fetalie-Brodre, gav hende endnu meget at 
bestille. Men neppe havde hun tröffet et Forliig med Kong Albert, 
hvorved hun fik Rolighed paa denne Side, forend hun^strax be
gyndte at forraade et gandste andet Sindelav i den Slesvigste 
Sag. Anledning hertil gav hendes Soster-Datter-Son, den 
unge Erik af Pommern, hans Ophoyelse paa Thronen, som 
ved denne Tiid fuldbyrdtes. En Tildragelse, der paalagde Hertug 
(Bem den Skyldighed, at see den Forlcening, hand Havde be
kommet paa sit Hertugdom, bekrastet af den nye Konge. Denne 
Laus Fornyelse stulde og gaae for sig i Aftens, hvor Hertugen og 

hans

(3) Fordrag imdkm Dronning tHcrgrete eg Greve Nicolaus tilHslßec», 
tiüigrmed hans Brsdcr-Ssnukr, oprettet! Vordingborg 139». Fredage» 
ester Kong Krmds Dag dkr b. 12 Julii, hos Hvitftld. G. 591.
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hans Mevforlcenede til den Ende personliZen modte. Men de 
macitte, til deres store Misfornoyelse, fornemme, at Kongen 
vegrede sig at tilstaae dem den begierte Forlcening, med mindre, 
at De tilbørlige» vilde fontene Lænet. Nu havde det ve! sin gode 
Rigtighed, at de uddøde Hertuger til Slesvig, ligesom andre, der 
besadde store Danffe An, havde været Kronen forbundne til De» 
nefte, og pligtige til at folge Kongen i Krig; (4) og det syntes 
saaledes i sig selv ikke ugrundet, at samme Vilkaar ogsaa burDe 
strække sig til Greverne af Holsteen, da de, i Krast af den Med- 
fvrlæning, de havde faaet paa Hertugdømmet, ey kunde forlange 
metre, end at træde i de forrige Besidderes Sted og Ret. Jmid- 
lmiid fornieente dog det Holfteenffe Huns at være fri før en For- 
bindtlighed, hvorom det i Aar 1326. til Gcerc den Store ud- 
stædte Læn-Brev intet sagde. Endskiont og, ved den forrige For- 
læning, denne Tvistigheds Afgisrelft og Læn-Brevets Indretning, 
som vel fsrnemmeligen beroede derpaa, var bleven opsat til en be
synderlig Handling, og Kong Olufs Dsd var siden kommet der 
imellem; saa havde dog Margrete i det nys simrede Vording- 
borgffe Fordrag ikke yppet noget om Læn-Tienesten, men blet be
tinget, at denne Foeeening skulde ikke være hende, hendes 
Arvinger og Efrerkonimere til Skade i den dem af hertug 
(Beert og hans Medforlrrnede for sig og deres Arvinger 
forhen aflagte Hylding. Som da de Holftcensse Herrer meente 
aldeles at gotgisre, at de befadde Slesvig som et frit Læn, men 
Kongen lige saa stærkt paastod det som var tvertimod, saa blev 
den formelige Læns-Fornyelse derover ikke fuldfort, og man indgik 
alleneste den Foreening, at Hertug Geert, samt hans Farbroder 
og Brødre, skulle tiene Kongen for Besolving, i hvilken Hensigt 
de og allesammen hyldede ham. (5) Mau feer heraf, hvorledes

Q 2 Margrete -

(4) Hvitfew ved de Aar 1254. og 1286. S. 241. og 2yo. ved Enden.

(5) S. Hvitfeld S> 60S. og det sammesteds indsortc, af nogle Rigs- 
Raader i Assensudgivne Vidnesbyrd, saa og Listopeno i RostildKien- 
de'sc af Aar 1413. hos den samme S. 646. Vel bekræfte de i A, 1424, 
efter Forlangende af Hertug Henrik til Slesvig, afherte Adels Personer, 
at Kong Erik paa Herredagen i Asiens havde ladet sig hylde as Hertug 
Gcert, i henseende til Hertugdommet Slesvig (ratione Ducatus Slefe- 
■viccufjs fiue Jude) og stadfæstet «It det som forhen var sieet, angaacnde

dettr
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Efter Hertug 
Geerts Ded 
arbeydede hun 
rndsg paa nt 
bringe Slesvig 
igien til Kr»- 
een.

Oplysning/ angaaende det Spersmaal:
Margrere allerede den Tiid var sindet. Hun vnffte intet faahsyt, 
som at kuldkaste en Handling, hvortil hun alleneste var bragt af 
Nsd, og ved andre Hensigter, som hun ellers ikke kunde opnaae. 
Dog, saa lange Hertug Geert levede, fejlede hende Leylighed til 
at faae en fast Fod i hans Lande. Men da han i A. 1404. blev 
i Dytmerffen, og efterlod sig tre endnu umyndige Printzer, fandt 
Dronningen snart Middel til at komme hendes Øyemaal merkeli* 
gen nærmere. Hun vidste at bringe Sagerne derhen, at den af» 
dode Hertugs Enke, med de hende af ham tilforordnede Formyn- 
derstabs-Raad, overgave til hende og Kong Erik, fvm Læn-Herrer, 
Landets overste Regiering, ja ogsåa den ældste Prints. Derhos 
forstrakte hun og denne Fyrstinde anseelige Summer, og lod sig 
til Underpant indromme Tander og det dertil lagte District. 
Omendjriont vg Hertuginden blev herpaa anderledes sindet, be
gyndte nu at gaae samdrægligen ti! verks med Greve Henrik til 
Holsteen, fom Farbroder til de umr ndige Printzer, og ncgteve at 
overantvvrde Margrets Slottet Gortotf; saa bragte alligevel 
den herved foraarsagede Feide Kronen den Fordeel til veye, at 
Flensborg og Niehus nmatte pantsættes til den, for den de 
Dunste tilfoyede Skade; vg et nyt Fredsbrud havde det Udfald, 
at Øerne Alo og Errgle bleve indtagne. Hvortil endnu kom 
Aabenraa, med sit Tilhorende, hvilke Hertug Erik til Sachsem 
Lauenborg og hans Gemal, Greve nkolaue af Holsteen hans 

efterladte

dette Hertugdom, Hertugen vg hans Arvinger til beste. Men de melde 
herved ikke OUl nogen anden Hsytidelighed, end eum pannorum extentione 
& tribunalis pofitione, og tale aldeles ikke som de af dem, der i 21.1386. 
havde været i Vlyborg, om en ordentlig Fvrlæning med Faners Nedkastelse 
(cum vexillorum projectione). Da man ältsü« ikke kand forestille sig nogen 
LænEed, fom ikke er forbundet med tu Læntagelsc, saa seer man vel, at 
de Danske Rigs-Raaders Vidnesbyrd er metre troværdigt, og at.dcn 
Hylding, der skccte i Assens, har virkeligen været blot personlig. Den 
forrige Forlænings Stadfæstelse, hvorom Hertug Henriks Vidner melde, 
maa ikkun have bestaaet i det Lofte, som Kongen gjorde dennes Fader, 
Hertug Geert, ar lade ham blive i HertnKdvwmcts roelige Besiddelse. 
En lige Forsikring fik og siden ester Hertug Adolph j den bekiendte Fred 
af 1435. og det ligeledes (formedelst den eudnn omtvistede Punct angaaende 
Tienesten) uden formelig Forlænmq. Lhristopher as Bayern frafaldt 
allerfsrst denne Anmodina oa gav 2tdolpb Hcrtugdommet til et retArve- 
Læn, i det han tillige stadfæstede asie as hans Formænd i Regieringen 
drrpaa udstæsie Breve.
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efterlad« Datter, overlode Kronen til Pant. Dog hvem ere disse 
Omstandigheder i Historien ubekiendte, og hvem veed ikke, at Mar- 
grere, midt i disse ommeldte Foretagender endte sil priisvcerdige 
Liv? Ligesaa afgiort er det, at de af hende, ved denne Leylighed, 
anvendte Midler vare aldeles, og maaffee alt for meget, over- 
eensstemmende med den fineste Regierings-Kunstes Grund Regler.

§. 8.

Mensmaatte nogen tanke) havde ikke Dronningen, da hun 
i A. 1386. lod det komme dertil, ak de Holsteenffe Herrer bleve 
forlanede med Hektugdommet Slesvig, ffuldet i det mindste ud, 
teringe til Kronen den ey til Slesvig horende Provints vletd- 
frisland, hvilken Greverne Henrik og Nicolaus gandffe nylige« 
havde revet til sig; og vilde ikke den aabenbare Billighed selvnodt 
det Holsteenffe HuuS til at give dette Land tilbage? Saaledes 
si-nes det virkeligen, og endnu nuere salsvmt kommer der een for, 
ved forste Syekast, at det Vordingborgffe Fordrag af 1392. 
forsikrer bemeldte Holsteenffe Huus om alle de Landes og ©lot# 
res, som der da havde inde, (altsaa og det Nlordfrisiste Di
stricts) rolige Besiddelse ril evig Tud. Men just herudi troer 
jeg, ved neture Eftertanke, at finde den beste Grund til ar retfar# 
diggiore vor store Rcgenrinde. Paa den Did, da hun gav den 
nys ommeldte Forsikring, var det kun henved sexten Aar siden, 
at Srrandfriserne havde, til Kronens Skade, underkastet sig det 
Hvlsteenffe Herredom. Altsaa kand man paa ingen Maade fore
stille sig her nogen Glemsomhed. Dronningen maa meget mure, 
ved den Svenffe Krig, som da ikke gandffe var endt endnu, ufor# 
bigangeligen vare foraarsaget kil at betage Greverne af Holsteen 
al Mistvivl, endog i Henseende til disse deres nye Undersaatter. 
Raarsaaer, da folger det af sig selv, at Margrete endnu min# 
Lre har med nogen Virkning kundet tilbagefodre Nordfrioland 
yaa en Did, da Krigen med Kong Albert forst ffulde begynde; 
om hun ikke endog har macttm beqvemme sig ril, at strakte den 
da givne Forlaning udrrykkeligen med til denne Provints. Hvor 
langt der i Almindelighed har varer fta hendes Tanker, med Lige
gyldighed ar anser er Lands Forliis, som hendes Forfadre saa lange 
havde besidder, der seer man tydelige« af hendes Forhold efter 

Q 3 Hertug

Hvorledes det 
er begribeligt, 
at hun, ved oft- 
bcmrldtr For- 
l<rninq,Meidet 
mindste har ud« 
betinget VTord- 
frislands Til- 
bagegivelst.
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Hertug Geerrs Dsd. Hendes tørste Omsorg var, at hun tøten 
maatte faae i Hcrnder Ve Fristste Herreder, som dm afvove Her
lug havde allesammen lagt til Tander Slot, efter at dette var til
faldet ham som Arving til Greve Adolph af Ho istem. I denne 
Hensigt sseete det, at hun lod give sig og Kong Erik bemeldte 
Slot, med gandffe Fogderie, til Pant for de Penge, som hun 
laante Enke-Hertuginden, (i) Hendes Eftertølger var ikke min
dre sårdeles opmerksom paa Friserne. For at hemme dette ute# 
gierlige Folks Opror, bygte han ved Treen-Strommen Fcrstnin# 
gen Fcetønborg. (2) Og da Hertugdommet Slesvig blev af 
Keyser Gigiomund i A. 1424 tilkiendtham og Danmarks Rige, 
udvirkede han, at i denne Dom blev udtrykkelige» meldet om ve 
Fristste Herreder. (3) Jmidlertiid tøae han sig dog tilsidst 
nodt til, i dcn med Hertug Adolph fluttede Fred, at overlade 
ham med Slesvig og Ftmern, de samtlige Fristste og Ud- 
Lande; (4) hvorved man og derefter lod det beroe, tøa at dette 
Kronens gamle Tilhorende blev fra den Tiid af beständigen ind
lemmet Hertugdommet.

(1) S. den Holst. Kronike 33 Cap.' (hos Westphal ®. 128 ) og den Kol- 
dingffe Rcccß as 1411. hos Hvieftld S. 636.

(2) Holst. Kron. z6 Cap. (hos. Westphal. S. 13S) Hvitfeld S. 666, 
og 667.

(3) Totam Jutiam auftralem, in qua fituata Nint Sleswig & Gottorp, & 
alia loca ad ipfam Jutiam pertinentia, una cum fylva Danica, & infula 
Alfe if provincia Frifeharden vulgariter nuncupata; heder det i dkN 
Kcyscrlige Kiendelse af 1424. hos Hvitfew S. 704.

(4) Fred-Slutning imellem Kong Erik og Hertug Adolph af A. 1435. hos 
Hvitfeld S. 788. de egentlige Ord i Originalen ere: "Ment dat he 
"(Graue 2llue) van dem Hcrtochrikc vanSchlcßwigh nu in weren vnd be« 
"sittinge hefft, dar tbo dat Land tho Fehmeren, vnd ock dartho)alle de 
" Fresia nde vnd all Uthlande". Dog blive, i det folgende, den vestlige 
Dcet af Aen F-^hr, og den under det Ravn Lyst bckiendte nordlige Kant 
paa Acn Sylt (Wcftcrherde vp Vhocr, vnd Lyst vp Syldt) fra det 
svrige Frisland undtagnc og Kronen forbeholdne, hvilke Stykker og endnu 
hore til RiberStift og ikke til Hertugdommet.

Bilager.
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Bilager.
A.

Rixa, Enke-Hertuginde til Slesvig, udnavner Kong Valdemar 
Atterdag til hendes Varge, og undergiver sit gandffe 

Livgeding hans Tilsyn og Beffiermelse. Sonderborg, 
paa Ny-Aars Dag. 1373.

Ex membrana originali.
Wy vrowr Rixe, hertoginnetv flesroich, bekennen vnd betughen openbare in 
deßem breur, dat wy mit gantzen vrien willen Korn hebben vnde Keftn den hoch» 
gheborn fursten Waldemar, Koninghe der Denen wende vndeder goten, vnftn 
leuen gnedighen Heren, to enem Vormünder edder roenen, roo men dat heten feal. 
vor vns vnde alle wife gut vnde lifghedinghe. wor wy dat hebben. Alfo gantz 
Alfen mit norherde vnde norborgh. simderherde vnde simderborgh. vnde 
R^isherde. n>'bilherde schlocherde. lirngroftherde. hwidingherde. ro 
Vorstande, to voramwordende. to vordeghedinghenbe. to vriende. to werende. 
vnde gheuen eme des gantze macht, to donde vnde to latende, to efchende to an# 
namende mit allen ftnen willen vnde gnaden. Vortmcr verbinde wy vns vor 
Rixe hertoghinne to steswich vorbenomet. den vorbenomedenKonink Waldemar 
alle vnfe daghe. to enem Vormünder edder roenen roo men dat beten feal. to be# 
hollende vnde stolen noch en willen, den vorbenorneden Konink Waldemare in 
tinfen daghen nicht affekten nenerleye wis. Were och dat de vorbenomede Konink 
Waldemar, gynghe Herde. Kerfpel. gut. vesten edder hour, de to vnfem lifghe, 
dinghe horen, der wy nu in den roeren nicht en hebben. hadde. wedder worue. 
wnnne. edder Kreghe. edder anders in gmgher mate roo dat roere dar to queme. 
der ghunne wy eme. vnde vorlaten fe eme vnde stolt noch en rotten, der nicht 
wedder van' eme. ftnen erfnamen. edder nakomelinghen efchen. Och stole wy 
nicht noch en willen, de herbe Kirfpel gut. vesten hone, edder der welk de de vor# 
benomede Konink Waldemar, alrede in ftnen roeren heft, edder noch to werft, 
edder roeruen loftn. Krighen. edder rotnnen macht, tippe nemant eruen Were 
euer also bat wife sone, edder yemant anders, deme dat van Rechte aneruen mochte 
yo losen wolde de Kirspel Herde, vesten hour, fo mochte he de losen vor fine pen# 
ninghe also, als ft mt vte stan. undr dat gbelt vnde dr penninghr der losinghe. 
stolen vallen vnde komen vp den vorbenomeden Konmkw. fine erfnamen. vnde 

nakome- 
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nakomelinghe. Alle Veße vorscrevene stucke vnde sake loue wy vrowe Rixe, her- 
toghinne to fleswich, vorbenomet stede vnde vast to hottende sunder arghelist. 
vnde to merer sekerheyt vnde bekanrniße so late wy vnse yngheseghelemit wilscap 
vnde mit willen vor deßen bref henghen. Tughe aller deßen vorscreven stucke 
sint Alef, greue to Holsten vnde to stormern, Vlittes Biscop to selande. Eric 
Biscop to Odense. Jacob Biscop to Wiborghe. Hinrich greue to lichen, 
peter Grubbe. Jacob Olefftn Riddere. Vnde to mere witlicheit hebben ft 
ere yngheseghele vor deßen bref henghet laten. De streuen vnde gheuen is to 
simderborgh na godes bort drutteynhunderl par in dem dre unde sruentighsten 
Zare. In des hilghen nyjars daghe.

Sigilla oélo appendent.

B.
Hertug Henrik til Slesvig overlader Kong Valdemar Atterdag 

hans Indlosnings Ret til Gottorf Slot, ogden derunder liggende 
Landstrcckning. Nyborg, paa St. Hans Dag 1374.

Ex Copia authentica.
88y Hinrik van godes gnaden, hertoghe van Sleßwyk, bekennen openbare in 
deßem breue dat wy vnde vse eruen mit willen vnde beraden mode na rade vnde an- 
wisinge vnser truwen radgcuere ghunnet hebben vnde ghunnen vnde opgelaren 
hebben mit vnser vulkomenen macht dat Slot to gorcorpe mit allen landen, 
manschop kerkleen Sloten kopsteden vesten vresen de der to liggen vnde mit aller 
tobehoringe dat hele wo id hete vnde also vry alse id vnse olderen je vrigest hat 
hebben vnde alse id gantzlikest vnde in aller mate vrigest to vnser losinge steil to 
losende, deme hochgebornen vorsten vnde Heren her woldemar, konige der de
nen, wenden vnde gothen, vnfeme leuen gnedigen vnde naturliken erffheren, 
synen eruen vnde synen nakomelingen, Ok Wille wi vnde vorbinden vns dar to 
vnsen vvrbenomeden Heren König woldemar synen erurn vnde nakomelingen der 
losinge des vorscreuenen Slotes gortorp der lande vnde der lude de dar to be- 
horen also dal vorscreuen steil to lostande to watende vnde to ghunnende vor aller 
gestliken vnde werliken wold wvr he syne eruen edder synenakomelinge datesschen- 
de vnde behouende sink. Vortmer eft dat godes Wille were dat de vorbenomede 
König woldemak dat verstreuen Slolgorrorp inlosede edder kreghe mit syner 

tobeho-
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tobehvringe also dar verstreuen is, So ghunne roi vnde willen dar de vorbeno- 
mere König alle teringe koste penninge buro panrgur kost gur dar he injdeme her- 
tichdom geiostr kost vnde ropande nornen heft vnde allen reddeliken schaden vp 
dat vorbenomede Slot gottorp vnde syne robrhoringe schal sian, also dar rot 
edder vnse evnen dat nicht van em sinen evnen edder nakomelingen losen edder 
bringen scholen an jenigherhande mate, er rot de vorbenomede teringe koste pen
ninge buro vnde allen schaden den de vorbenomede vnse Here König woldemar 
gedan vnd genomen heft vnde noch duth vmme des hertichdomes willen to Gieß
wik (*), also dar wi em dar alle vvrbenomet gelden vnde roedderghenen schoten 
gar vnde ganhliken vnde ok dar to de gansen summen des geldes dar vor he dar 
vorbenomede Slot to Gorrorp mit syner tobehoringe ingeloset heft, er wi edder 
vnse enten van em synen evnen edder nakomelingen dar roedderesschen edder roed
der hebben roillen, roere ok dat roy dar land to lange land rordder hebben wol- 
den, So schole roi edder vnse evnen van cm fønen enten edder nakomelingen dar 
also hoghe losen alse roi edderrose olderen id je hoghest verpandet hebben, were 
vk dat he roat van buroe edder van kosten dar an kerede sedder der tyd dat id in 
syne roere kommen ist vnde ok de gut de he kost vnde lost heft in deine snlue 
lande, dat schole roi em gar unde gantzlikcn gelden vnde roedderghenen mit dem 
houetstole. Alledeße vorstrenen ariikele zake vnde stucke lone roi hcrtoghe hmrie 
vorbenomet vor vns vnde vor vnse erffnamen deme hochgebornen vorsten König 
woldemar fønen erfnamen vnde nakomelingen in tiltroen sunder argheli st edder 
hulperede, Stede vest vnde vmobroken to holdende, Tughe aller deßer dinge sind 
alle deße Bißchope vnde riddere de hir na gcfcreuen stat, Alse vnse gestlike vader 
her nicles ertzebiscop to lunden, her Erik Bistvp to odenzee, her jene biscop to 
ripen, her jacob biscop to roiborgh, her olaff biscop to achus, her nides biscop 
to ro sch ilde, vnde her Gwcn biscop ko roendesusel, Vortmer her Hennig van 
pnddebusch dr oldere her peter grub, her kcrsicn knie, her jacob olefftM, 
her jens atrdersHu des rikcs droste, her Ewerr Molteke kammermeister, 

route her kerften wendcibo, Ridder, des to orkunde vnde to merer stkerheit 
hebbe roi hertogh hinric vorbenomet vnse ingefegel mit even ingeseghlen der 
vorstreuenen Heren biscopen vnde ridderen, mit roitschap hengek vor deßen breff 
de ghenen vnde scretten is to Ntborgh na gades bort drütteinhnndert jar 
dar na in dem veervndesonendechsten jare an stmte johannis dagh baptiste to 
midden somere.

C.
(*) Inferendum, ut videtur - geldet

R



130 Oplysning, angaaende det Sporsmaal:
C.

Keyser Carl den Fierdes Stadfæstelse paaTolden til Gottorf, ud» 
udstcrdt til Greverne af Holsteen Henrik og Nicolaus.

Wismar/ Dagen for Alle Helgenes Dag 1375.
Ex membrana orig.

Wir Barl pon gotes gnaden. Römischer Keiser, zu allen Zeiten Merer des 
Reichs, vnd Kunig zu Bcheim, bekennen vnd tun hint öffentlichen mit diesem 
brieue allen den die yn sehen oder Horen lesen das wir als eyn Römischer Keiser 
den Ede'n Heinriche^ vnd Llaustn gebrudern Grauen von holczten vnsern 
vnd des Reichs lieben gerrewen sulchen Czolle den sie haben zu Gordorff gelegen 
in dem Bischtum zu Sleßwik vnd der von uns vnd dem Reiche zulehen ruret, 
beftetiget und beuestent haben besterigen und beuesten yn euch den von rechter 
wißen in Kraffte dir; brieues zuhaben vffheben vnd des zu geniessen in aller der 
massen als die vvrgename Bruder sulchen Czvl von alters herbracht vnd euch 
zu diesem male haben vnd besiczzen. Mit vrkunt dicz briefes vvrsigelt mit vnser 
Keiserlicher Maiestat Jngesigel der geben ist zu wißmac nach Crists gebürt 
dreiczenbundert Jar darnach in dem fünf vnd Sibenczigsten Jare an aller heyli- 
gen Abend vnser Reiche in dem dreißigsten vnd des Keisertums in dem eyn vnde 
zwenczigsten Jare. 

de man. i» dm. Jmpris 
Nicol. Canuten. ppts.

Bag paa det vedhengende Majestats-Segl er ct Contra-Sigillum, hvori 
man seer en Orn med denne Omssrift: JUSTE. JUDICATE FILII, 
HOMINUM. Begge Segl findes i Jo. Mich. Heineccii Opere de 
Sigillis Tab. IX.

' D. ~

Udtog afStcmderne i Jylland og Slesvig deres Vidnesbyrd/ med- 
deelt Kong Erik af Pommern i den Slesvigske Sag. 

Mandagen efter Laurentii Dag 1421.
Ex membrana orig.

Atem vft men nicht loven wvlde, vmme de weldichlike bestttinge dar de here Ko, 
mg van schrifft dar ys vc wvl openbare schün tv dat so ys wrnte Konighwolde- 

m<w
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mar seligher dechtniße de krighede myl den Holsten Heren dar vmmedewileheleuede 
Ok Hoff io Konigynnr Margrere fun dochter an (*) der sele god hebbe, vnd 
lang wen Konitzh woldemars riiden hebben dr Holsten Heren nicht in den weren 
hat van deßem vorfcreuenen lande Men in der tiid alfe Konigh wsldcmar doet 
bleff do hadde he dat vorfcreuen land altomale in syner weren Sünder twr 
Slote, alse Gsrrsrppe vnde dat Nychuß myl erer tobehoringe alse de do was, 
be Hadden de Holsten Heren, vnde enrhelden se doch weldichliken vnde wedder 
recht, vnde dar na alse Konigh wsldemar dort was, do breken sik de Holsten 
Heren vurder in Dat Sulue vorfcreuen sand, alse se ok wo! vurder in dar rike 
deden myt macht vnde welde vnde wo se konden alse wo! bewislik ys so see meer 
in de were kreghen wen se Hadden, de wile Dat Dat Ryke to Dennemarken Do 
hereloß was, vnde in der twiuelinge stand, vnde eer Konyghynne Margrcke 
tolaten wart vormundersche eres Sones also Dat se mechtich wart des Rikes to 
Dennemarken, vnde inder füllten wise hebben de Holsten Heren Dat beseten vnde 
hat bette to Heer weldichliken wedder recht vnde noch besitten Dat se dar aff noch 
in eren weren hebben.

C). id an, Germ. Hub es an, bet er, begyndte <it fere Krig mcd de Holsieenfle HM 
nr om Slesvig, fom hendes Fader tilforn Harde girrt.
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