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F o r o r d.

Xt^ iidskjsndt den P r s la t , h v is  Historie indeholdeS i denne 

A fhand ling , ikke Hörer t il de N7»nd, der indtage en ho i p lad s 

formedelst störe Led rifte r eller gavn lig  V irksom hed, fortjene 

Hans personlighed og forskjellige Gkjcebner vistnok <vpmark- 

somhed. Han levede paa en bevcrget T id , da vo rt 8»dre la»d  

efter en m angeaarig Lorgerkrig  atter begyndte a t h-rve sig 

ved dygtige og kraftfu lde Regenter og StatSm aend ; me» paa 

samme T id  udviklede stg G p iren  t il en L a m p , der efter et 

h a lv t AarhundredeS Z o rlsb  truede med a t om styrte Thronen, 

nem lig Ram pen imellem Scep tret og Lrum staven . D et er 

istrr som Z o rlsb er for denne R am p , a t B isp  Valdem ar b liver 

en interessant personlighed i  vo rt Z-rdrelands H istorie; th i 

Han staaer som et levende Lillede paa H ierarkiets Id e e , den 

unaturlige Sam m enblanding a f det Geistlige og verdSlige. 

N agtet det vistnok künde have sin In te re sse , a t forfolge det 

vorende H ierarkies S p o r just i detre T id sru m , h ar jeg strengt



holdt mig t il det, der vedkommer Btsp valdem ars Person ; 

men ogsaa dette v il tjene t il a t belyse HierarkietS U dvikling  

her i R ig e t, idet navn lig  den rom erffe L u rie s  Zorhold t il den 

sverste S ta tsm ag t trceder k la rt og bestemt frem i Zorhand- 

lingerne angaaende Valdem ars S a g .

D a denne Underssgelse er frem gaaer som et Resu ltat af 

en Sam m enligning og Gam m enstilling a f L ild e r, der som ostest 

give en hsist forskjellig  Beretning om Begivenhederne og navn- 

lig  i TidSangivel ferne ere meget uovereenSstemmende, har jeg 

anseet det for min p lig r at aflcegge strengt Regnffab over 

de L ild e r, h vo ra f jeg h ar sst m in Z rem stillin g ; derved er xig- 

tignok kkoternes T a l blevet betydeligt stsrre , end jeg havde 

snsket.

A  Crone



I  i» d 1 e - n i n g.

Esterat de blodige Borgerkrige, der i den forste Halvdeel 
af det tolvte Aarhundrede rasede i Danmark, vare ophorte i 
Aaret 1157 ved Kong Knud V 's Mord og Svend Grathes 
Fald, fik det Haardt plagede Rige en kräftig Eneherster i Kong 
Bälde mar I . Vel var alt Gjoeringsstoffet endnu ikke nd- 
rpddet, da flere Kronpraetendenter vare tilbage; men Valde
mar lod et nht Kongebalg foretage og blev eenstemmigt valgt, 
hvorpaa Erkebisp Estil hoitideligt salvede og kronede Ham t 
Roeskilde. Fra Aar 1158 stod Hans trofaste Ungdomsven 
Absalon,  forst som Bisp i Roeskilde og siden tillige som 
Erkebisp i Lund, ved Statens Roer; og i henved et halvt 
Aarhundrede stprede denne störe Statsmand og Feltherre R i- 
gets Anliggender t Fred og Krig med cedel og kräftig Aand.

Fra Begpndelsen af det tolvte Aarhundrede, da Danmark 
havde faaet sin egen Erkebisp i Lund, udviklede og befcestede 
H ie ra rk ie ts tg  mere planmeesstgt her i Riget. De tvende 
forste Erkebisper, Adzer og E s k i l ,  vare kräftige Hierarker, 
og den Sidste havde under Thronstridighederne mere end een- 
gang ombpttet Krumstaven med Svserdet; men esterat Bal- 
demar var bleven Enekonge, og Absalon stod ved Hans Side, 
vovede Estil ikke at drive sin Trods til det Iderste, endstjondt 
Hans Forhold til Köngen aldrig blev ret venstabeligt. Det 
var derfor vistnok iscer Absalons kloge Maadehold, fände F«-
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drelandskjcrrlighed og trofaste Hengivenhed i'nwd Kongehuset, 
der bevirkede, at den voldsomme Kamp imellem Sceptret og 
Krumstaven, som da allerede i längere Tid habde raset i an
dre Lande, forst i en fildigere Periode kom til Udbrnd her 
i Riget, efterat Kongemagten Var bleven betydeligt svcekket, 
og den lundisie Erkebisp havde sat sig i et fjendtligt Forhold 
til Regjeringen. Nagtet Hkerarkiet «nder Valdemar I  og han« 
Sonner Var i stadig Fremvcext, vare de störe kirkelige StridS- 
sporgsmaal endnu ikke i den Grad modnede, at de maatte 
blive Gjenstand for en saa heftig og voldsom S trid , saale- 
des som vi treeffe den noget over Midten af det trettende 
Aarhundrede, da Jakob Erlandsen sad pan Erkebispestolen i 
Lund.

Naar vi derfor i de folgende Blade skulle läse om en 
Prcelats Trods imod Köngen og State«, da er det ikke hine 
störe Stridspunkter, Investitur, Leding, Jmmunitet eller 
lignende, hvilke senere reistes, der her komme paa Bane; men 
Striden er af en aldeles verdslig og politist Natur. En 
Proelat af kongeligt Blöd vil ombptte Bispestaven med Kon- 
gesreptret; men da en kräftig Haand sastholder dette, misl-k- 
kes Forsoget, og dets Ophavsmand maa ester en lang og 
frugteslos Kamp tilsidst erkjende, at Han ikke er sin Opgave 
voxen, og at Han har misforstaaet TiderneS Tegn.

Af hvilke K i l d e r  jeg har ost denne Afhandling, vil til- 
deels indlpse af Citaterne. Et udmoerket Hjelpemiddel til at 
bestemme Tidsfolgen har den i Aaret 1843 udkomne Iste Deel 
af ttexestn «liplomstie» lnstorirv va n ic«  veeret mig; og 
da der i denne Sämling under det summarifle Jndhold af 
ethvert Dokument findes anfort de Kilder, hvoraf det er ta
get, har jeg blot henviist dertil istedetfor at anfore selve K il-
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derne, hvilke jeg naturligviis har undersogt, sorsaavi'dt de stode 
til min Raadtghed. En Historiestriver, hos hvem man vel 
snarest turde vente paalidelige Oplpsninger om Bisp Valde- 
mar, er den samtidige S a x o ;  men endstjondt Hans Dan- 
markshistorie forst ender omtrent ved Aaret 1185, omtaler 
Han dog end ikke med et Ord denne mcerkelrge Prcelat; og 
Ingen künde dog bedre end Han have besvaret os flere vig- 
tige Sporgsmaal angaaende Valdemars Herkomst og tidligere 
Levnetslob, hvilke nu maae henstaae uafgjorte. Der maae 
vistnok have voeret vcegtige Grunde, hvorfor Han i dette Punkt 
har tagttaget en saa dpb Taushed; og navnlig ere de sidste 
Boger af Hans Historie formodentlig affattede paa en Tid, 
da Valdemars Forhold til Staten Var af den A rt, at dct 
for en samtidig Skribent var raadeligst ikke at omtale Ham. 
Maastee tsr man haabe, at der i afdode Bistop P . E . Mül
lers endnu ikke ndgivne Xot« uberiores til Saxo kunne 
indeholdeö Oplpsninger i denne Henseende.

(i*)



ä

§ 1.
Valdemars Herkomst og Angdom.

^ v e r Valdemars Fodsel og Herkomst hviler et S lo r, hvil- 
ket neppe nu, af Mangel paa samtidige Beretninger, lader sig 
borttage; thi angaaende adstillige vedkommende Punkte» vtde 
bi aldeles In te t, medens andre ere blevne rokkede i aldre 
eller npere Tid. Sporge vi forst om Hans Fad e r ,  da ere 
Skribenterne enige om, at det har vceret Kong Knud V , der 
blev sntgmprdet i Roeskilde (9 Aug. 1157); men vi stulle 
senere see, at Hans Samtid opkastede Tvtvl om denne Sag. 
Ligeledes er man temmelig entg om, at Valdemar er fodt ef- 
ter sin Faders Dod, altsaa formodentlig henimod Slutningen 
af Aar 1157. Derimod herster der stör Uvished om, hvo 
der har vceret Hans M oder ;  og det eneste sikkre Resultat, 
man af de foreliggende Beretninger kan uddrage, bliver det, 
at Han er ueegte fodt. Kong Knud cegtede nemlig (1156) 
en Datter af den svenfte Kong Sverker, og af dette ÄEgtestab 
omtales >) en Datter, Jutta, der senere skal vaere bleven gift 
med Hertug Bernhard af Taxen; og er dette rigtigt, er hun 
vistnok Hans eneste aegte Barn. Desuden tillcegges der Ham 
tvende Dottre, Valborg og Hildegard, begge ucegte (men det 
er tvivlsomt, om de virkelig nedstamme fra Ham), og tvende

>) >1g. Suhm (Historie af Danmark Vll, 3, Stamtavlen) med Molbcch 
(historiste Aarbeger I, 45 s ),
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Sonner, Nicolaus og Valdemar, ligeledcs uoegte, af hvilke 
hiin ffal voere dod 1180 og erklcrrct for Helgen 1260. Hvad 
nu Valdemars Moder angaaer, antager man i Almindclighed, 
at hun har darret af norsk Herkomst; og det kan »cere muligt, 
at Suhm har gjettet rigtigt, naar Han formodcr, at hun 
har »irret en Datter af den Inger, der forst Var gift mcd 
Henrik Skateler og siden med Harald Gille og Jvar Sneis ^), 
hvilken Formodning synes at besthrkes derved, at Valdemar, 
da Han smedcdc sine forrcrderste Planer imod Kong Knud Vk, 
sogte Hjelp i Norgc, hvor Han da kan havc havt mcrgtige 
Paarorendc paa Modreneside. Ogsaa Hans Fodested er 
os ubekjendt-

Saalcrnge Valdemar stod i de danske Kongers Gunst, 
have de anerkjendt og behandlet Ham som en Son af Kong 
Knud. Han er formodentlig bleven opkaldt efter Kong Val
demar for at sikkre Ham dennes Beskyttelse i Hans umyndige 
Alder; og vi finde, at Köngen har taget stg faderligt af Ham 
og ikke alene bevaret Ham Hans bethdelige Fcedrenearv, men 
ogsaa ladet Ham nhde en passende Opdrage lse .  Han 
har rimeligviis opholdt sig ved Hoffet, indtil Han efter Da- 
tidens Skik begav sig paa en U d e n la n d s re i se  forat er- 
hverve stg den til Bestyrelsen af hoie geistlige Embeder for-

2 ) V I I I ,  226.
Müllers Sar» I ,  803 Note 4 ; stg. S»amta»len til Norfle Konger» 
Historie »ed Thorlacju» og Werlauff 4de Tome.

4 ) Moldech (I . o. S .  46 Note 5) stger, at Han er fodt i  RoeSkilde ef- 
Irr Moderen» Udsagn; men Han anforer ikke Kilben til denne Berel- 
ning, og jeg har ikke kunnet »plede den. Maastec er denne Angivelsc 
»pstaact »ed at hensore Ordene „i Rocskilde" lho» Suhm IX ,  225) 
til Han» Fodsel istedctfor til Han» Fader» Dod. Forresten er det 
ganfie rimeligt, «t Han kan »crre fodt der.
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nodne Loerdom og Dannelse; og at Han paa denne Reise har 
studeret i P a ris , seos af et Brev^) til Ham fra Stephan, 
Abbed i S t. Genovevas Kloster i Paris, hvori denne i hoie 
Udtrhk roser den mandige Modenhed, vcerdige Opforsel, Id - 
mpghed, Gavmildhcd, Hoflighcd og Belevenhed, Han udviste 
under sit Ophold i denne B y . Dog tor man vel skrive Ad- 
flilligt i denne Lovtale paa Smigrcriets Regning, eftersom 
den tjener som en Jndlcdning til at tigge engelst B ly  til 
Klostcrkirkens Tag. I  P a ris , Brcendpunktet for Datidens 
videnstabclige Liv °), har Han formodentlig, ligcsom Absalon 
faa Aar tidligere, flittigt stndcrct Thcologi og den flolastiske 
Philosophi, hvilke Videnstabcr dengang iscer dyrkedes ved 
denne Hoiskole under beromte Leerere ved Siden af den ka- 
nonifle Rets Studium. ?) Da Valdcmar vistnok har studeret 
ved OolleZimn OLeieum, der laae i Neerheden af S t. Ge
novevas Kloster 6), striver Hans Bekjendtstab med Abbed 
Stephan stg vel derfra. V i vide ikkc, hvorlaenge dette Op
hold i Udlandet har varct, eller naar Han er kommen tilbage 
til Danmark; men efter sin Hjemkomst kan Han under saa 
krkgskyndige Feltherrer som Kong Valdemar og Absalon habe

5) kexesta «lipl. Irist. Van. I, 58 >li'. 350.
1̂ Hurter (Geschichte JnnocentS I I I ,  I ,  11-19) skildrer udforligt Livet 

ved denne Hoiskole og antager ( I I ,  13, Note 65) det for sandsynligt, 
at Valdemar i Paris kan vare Lrujfet sammen med den unge Lothar 
(senere Pave Innoccnts I I I ) ,  med hvem Han omrrent var samtidig.

7) ^rnolä. Vudeeen8is (v k ro n . I!b. I I I  esp. 5 )  roser de Danske 
som gode Dekretister eller Legister; og Petrus Cantor, en beromt 
parisifl Theolog henimod Slutningen af 12 Aarhundrede, vidner om, 
at Kirkerettens Studium begyndte at fortrcrnge „de frie Kunster og 
himmelste Videnflaber" (Neanders Geschichte der christlichen Religion 
und Kirche V , 269).

8 ) Münters Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen I I ,  924 Note*'.
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havt god Leilighed til at uddanne det krigerste Talent ^), Han 
i sildigere Tider lagde for Dagen.

I  Valdemars Ungdomsaar indtraf flere Forsog paa at 
stode Kong Valdemar fra Th ronen"), hvilke nagtet deres 
«heldige Udfalv kunne have opvakt i Hans herskesyge Sjcel Lpst 
til at vove noget Lignende. Hans urolige, rcenkefulde og 
aergjerrige Aand lod Ham aldrig glemme, at der randt Kon- 
geblvd i Hans Aarer; og Begjerligheden efter at svinge sig 
op paa den Throne, hvorfra Hans Fader med Bold Var bte- 
ven ncdstodt, gjorde Ham dov for Forstandens advarende Rost. 
Hans Charakteer vil srcmlhse af Hans Jdratter i en sildigere 
Periode af Hans L iv ; og dette vcere kun sagt forat gjore det 
forklarligt, hvorledes Begivenheder, der i og for sig maatte 
afsircekke Ham fta flige ukloge og dnmdristige Forsog, allige, 
vel M M  tiltale og anspore Hans urolige Sind.

§ 2.
Valdemar Aisp i Slesvig.

Valdemar havde altsaa paa sin Udenlandsretse forberedt 
sig til at bekloede et hott geistligt Embede; men bt vide ikke, 
om Han har havt nogen anden geistltg Vaerdighed, for halt 
blev Btsp i S l e s v i g ' ) ;  maasiee kan Köngen have givet

s) Lpigo. Slesv. Lld.
Burins (en Sen af Henrik Skateler) i Aaret 1167 og et sildigere 
Forsog af MagnuS (Erik LarnS nagte S e n ) , Knud og 6är  ̂ §Dat- 
tersonner af Erkebisp Estil) i Aarene 1175^76. 

i )  Heller ikke om Absalon er det bekjendt, at Han, for Han blev Bisp i 
RoeSkilde, har havt nogen lavere geistlig Grad, hvilket dog Münter 
(1. o. S .  327) antager for rimellgt; Estrup ( Absalon S .  16 ) be- 
tvivler det derimod.
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Ham et eller andet Prcebende, hvortil Han havde Patronats- 
ret. Han stod, som sagt, i stör Andrst baade hos denne og 
hos Absalon, der i Aaret 1177 havde aflost den alderstegne 
Eskil som Erkebisp i Lund. Det gjaldt nu om at skaffe den 
unge Mand en passende geistlig Virksomhed; og hertil frem- 
bod stg en günstig Leilighed, da Bisp Frederik i Slesvig 
druknede paa et Tog til Venden (3  Mai 1179). Men 
eftersom Valdemar paa den Tid ikke havde fyldt stt 22 Aar, 
künde Han ikke modtage den bispelige Jndvielse. At der i 
denne Anledning er bleven indledet Forhandling med Paven 
om Dispensation for Ham til at besthre Embedet, indtil Han 
havde naaet den kanoniste Alder og künde blive indviet, vtde 
vi af en Attring, der lcilkghedsviis forckommer i et af Pave 
Jnnocents IH 's  Breve 2 ); den stges nemlig, at hiin D is
pensation Var bleven udvirket i fin Tid ved et falfl Fore- 
givende: „suppresso, (jvoil esset spurius, et express«, 
«>vol! existeret » stu rs lis ," hvilket viser, at Valdemar ved 
denne Leilighed Var bleven udgiven for en naturlig Son af 
Kong Knud V , og at man havde skjult det Tvivlsomme heri, 
eller at Hans Fader var gift, da Han avlede Ham udenfor 
ALgteskab. r ) Forresten er det ubekjendt, naar Valdemar 
har begpndt at bestpre Slesvigs Bispestol. I  Almindelighed 
antager man, at den har staaet ledig til Aar 1182, og 
Suhm *) stotter denne Mening deels derpaa, at Han inden 
fit 25 Aar ikke künde blive Proest, end mindre Bisp, deels

2 )  L slun ü  e p is to l«  loo oo en tii III pars H  pnx. 127.
» )  Om Betpdningkn af Ordene vnturalis og spurius i Midbelalderens 

Latin fee «lu L a ax e  K lossarium .
^ ) V H ,  S51. Ogsaa Molbech ( Fortallingcr og Skildrlnger af de» 

danfle Historie II, 441 Note * * )  angiver det 2S Aar som den ka- 
nonifie Alder for en Bisp.
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derpaa, at Han ferst noevnes som Lleetus t et Brev b) sra 
Ham til Tobias og Brodrene i Voe Kloster«) i Skaape 
(nserved det nuvarrende Christiansstad), hvori Han stadfoester 
Brodrenes gamle Eiendelc og stjenker dem nogle Boel for 
sin afdode Broder Nicolaus's Sjcels Bedste. Men da dette 
Brev er udstedt lApril 1182, havde Valdemar endnu ikke dengang 
fpldt stt 25 Aar, eftersom Han sorst er fodt henimod Slutningen 
af 1157; og da vi vide, at Han har faaet Tilladelse af Pa- 
ven til at bestyre Slesvigs Bispestol, for Han havde naaet 
den kanoniste Alder, kan dette gjerne veere fleet for Aar 1182, 
fvrdi Han forst i et Dokument fra dette Aar mrvnes som 
LIeetus. Men hvad enten Han nu er bleven udvalgt til 
Bisp i dette Aar eller tidligere,' saa hentyder Bencevnelsen 
LIee tu s, der tilloegges Ham i flere derpaa folgende Aar, 
ustridigt paa, at Han forst i en sildigere T id , da Han efter 
Opnaaelsen af den kanoniste Alder havde erholdt pavelig 
Stadfoestelse paa sin Vaerdighed, har modtaget den bispeltge 
Jndvielse.

Forend vi gaae oder til at bestemme det Tidspunkt, da 
Han efter al Rimelighed er bleven indviet, ville vi forfolge 
Hans Spor i de os levnede DvkuiNenter og andre historifle 
Kjendsgjerninger. I  sit Testament stjenkede Kong Valdemar I  
Halvdelen af Mhnten i Slesvig til Stedets B isp , ligesom 
Han ogsaa gav Ham det Halve af sit arvede og erhvervede 
Tods ^), maastee dog kun i det Slesvigste, paa den Betin

» ) Suhm V I I ,  657.
s )  ifolge Daugaard (om de danste Klostre i Middelalderen S .  156) 

stiftet omtrent 1169 af Erkebisp Estil og formodentlig efter detS Brand 
1213 henflyttet til Bekkeflov. S lg . Estrups Absalon S .  138.

? ) PLA. 188. Denne Gave omtaler Saxo stet ikke, for
modentlig for ikke at blive nedt til at ncevne Valdemar z derimod om-
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gelse, at Hans Eftermcend i Regjeringen ftulde have Ret til 
«H invlose disse Gaver med Penge, og at Prcesterne flulde 
bede for Hans, Hans Dronnings og Arvtngers Sjcrle. Derpaa 
dode Köngen 12 Mai 1182 og blev efterfulgt af fln Son, Knud 
V I, hvis Andrst Bisp Valdemar i flere Aar besad. Htrom 
vidner for det Forste den Omstamdighed, at Köngen satte 
Ham til S t a t h o l d e r  i Hertugdommet  S o n d e r j y l -  
land i Prinds ValdemarS, Köngens yngre Broders, Min- 
dreaarighed, hvilken Vtrrdighed vkstnok bethdeligt har foroget 
Hans Rigdom og Anseelse. Endvidere gav Köngen „6ileeto 
consobrino su« W ., Klesvieensi LIeet», og Hans Efter- 
folgere et Privilegium, hvorved Han fritog alle den flesvigfle 
Bispestols Bonder og Tjenere (v illie i et eoloni) for alle 
Paaleeg og Byrder, loste dem fra den verdslige Jurisdiktion 
og lagde dem ind under Bispen; vistnok, som Suhm^) be- 
meerker, et ondt Exempel paa KongemagtenS Jndstreenkntng. 
Dette Frihedsbrev er formodentlig udstedt fra GunnerStorp 
eller Gundestrup ^), en Gaard i Skaane, 20 Novb., og det 
er understrevet af Köngen, Valdemar som Lleetus og Er- 
kebisp Abfalon; men Aarstallet er uvist. Cyprsus, Pontop- 
pidan og Suhm henleegge det til Aar 1182; men de t Bre
vets Datering anforte Conrurrenter ( I I I )  og Epakter ( IX )  
henvise til Aar 1187, under hvilket Aar Brevet ogsaa an-

taler Han ( 1 , 955 ), at Köngen i sit Testament fijenkede Klostrene 
Halvdelen af sit Arvegods med Undtagelse af, hvad der tilhorte Kro
nen. Om dette -orttestamenterede Arvegods f  pati-imoaiirm se»8u 
spveinUori) fee Noten til Saxo (1. e.) z og om en tidligere lignende 
Disposition af Köngen fee Suhm V I I ,  551. 

s )  V I I I ,  8.
s )  Pontoppiban (  ^nnsles I ,  457) har ester CvprauS (  2 0 1 ) :

Gimmerstorf.



11

fores hos Thorkelin") og i NeZe-sta ä ip l. >') Da Btsp 
Svend i Aarhuus 27 Aug. 1183 gjorde sit Testament-"^ 
«nderstrev iblandt Andre Valdemar somLIectus. Og disse 
ere da de Dokumenter, hvori vi finde Ham under denne Be- 
ncevnelse. Derimod kaldes Han Klcsvieensis Lpiscopus i 
Pave Clemens IH 's Confirmation af hiint Frihedsbrev, 
hvklkcn er dateret 9 Mai 1188, ligesom ogsaa i en s. D . 
udstedt pavelig Confirmation af de flesvigfle Bisperö Tiende- 
ret. > ̂ ) Med denne Ret forholdt det sig paa folgende Maade. 
Erkebisp Absalon gav ved sit Brcv Valdemar Magt til at 
hcevc Tienden i Slesvig S tift efter den bestemte og fastsatte 
O rd en .") Hvo der efter trende Paamindelser ikke erlagde 
den, stulde bandlyses; derimod flulde Christi Fred blive dem 
til Deel, der E ig en  betalte. Den ene Trediepart af Tienden 
flulde tilfalde Bispen, den anden Proesterne, og den tredie 
flulde anvendes til Kirkernes Bygning. Dette Brev henfores 
af de F l e s t e t i l  Aar 1186; kun Thorkelin ") har circa

10) Viplomutarium I, 59.
11) I ,  60 -lr. 368. Suhm anferer ogsaa paa et andet Sted ( V I I I ,  

155) dette Brev under Aar 1187. Det er senere stadfastet af Kon- 
Erik Glipping i Aaret 1259 (Nex. äipl. 1, 132 A r. 1046), og 
efter denne Stadfastelse har Cppraus afstrevet det. Denne Skribent 
mener forresten, at Saxo kan have conciperet dette B rev, eftersom 
Latinen den er -edre end i andre lignende samtidige Dokumenter.

1 2 )  »e§. äipl. I, 58 Ni-. 313.
13) I. o. I, 61 Ni-. 378.
14) I. o. Ni-. 377.
12 ) CyprauS (pnx. 199) tilfoier, at Absalon tillod Valdemar at forlynde 

i sit Stift, at saaledes var sorordnet i Danmark, for endmere at be- 
vage Jndvaanerne til at erlagge Tienden.

16)  ogsaa i Ilex . äipl. I ,  60 - lr . 365.
17) v ip l. I , 6 0 ; sig. Estrupö Absalon S .  130.
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1187, og Bartholin " )  1188. Dersom man nu Var vis 
paa, at Udtrykket Dpiseopus stulde tages i den almindelige 
Betydning (en Bisp, der har modtaget den bispelkge Jnd- 
vielse), da maatte dette Brev vistnok henfores til en sildigere 
Tid end hiint Frihedsbrev, altsaa, da dette er af 1187,-til 
de stdste Dage af d. A. eller til Beghndelsen af det folgende; 
men Udtrhkkene kpiscopus og LIeetus toges vel ikke altid 
saa noiagtigt. at jo hiint kan veere brugt istedetfor dette 
(men ikke omvendt), og at altsaa Absalons Brev muligen 
kan v«re celdre end Kong Knuds Frihedsbrev; endskjondt det 
vistnok kan syncs underligt, at Udtrykket er noiagtigere valgt 
i et Brev fra Köngen end i et fta Erkebispen. Men hvor« 
ledes end Sagen forholder sig, bleve begge disse Breve, som 
sagt, d. 9 Mai 1188 stadfsestede af Pave Clemens I I I  
og i disse Confirmationer kaldes Valdemar Lpiseopus, hvtlket 
Udtryk vel maa urgeres i Pavebreve. V i synes altsaa at 
have en bestemt Termin, inden hvis ikke vide Greendser Val
demar maa have modtaget den bispelige Jndvielse, nemlig i 
Tidsrummet fta 20 Novb. 1187 til 9 Mai 1188; og at der 
er Grund til at antage, at den har fundet Sted i Slutningen 
af forstnaevnte Aar , synes mig af den folgende Betragtning 
indlysende. 2")
>») ifolge Suhm V I I I ,  171.
1 s )  Denne Pave besteg Pavestolen efter Gregor V III 'S  Dod ( i Decb. 

1187). Da begge Breve samtidigt stadfastedeS, har der vel Heller 
ikke varet lang Tid imellem dercS Udstedelse; og af denne Grund 
henfores vel ogsaa FrihedSbrevet rettest til Aar 1187. HenlaggeS 
Absalons Brev til Slutningen af d. A ., saaer man en passende Mel- 
lemtid imellem detS Udstedelse og Stadfoestelse.

2 o )Ie g  vil endnu blot gjore opmcrrksom paa, at HamSfort (Olironolo- 
xirr 8ecun«lA i Seiiptoies tteium vrrnieLium l ,  282) kalder 
Valdemar Lleetus paa den Tid, da Nationalconeiliet i Lund (hvor-
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Endfljondt den kanonif le Ret  aldrig er bleven for- 
meltg antagen som Lov for DanmarkS Geistltghed, er det 
dog af Historien bekjendt, at de Geistlige gjerne have villet 
gjore den gjeldende og i Tilfcelde af Sind  med den verds- 
ltge Magt stedse have fludt stg ind derunder, ligesom ogsaa 
Paverne ivrigt have arbetdet paa at faae den indfort som 
bindende Lov. Den har ogsaa havt kjendeltg, om end ikke 
stör Jndflhdelse paa de aeldste danfle Kirkelove. ^ D e n  af 
Gratian foretagne Sämling, koneor<I«nti» 6iscor6»n1iuin 
ennoauin eller, som den i Almindelighed i Oorpus ^uris 
esnoaiei kaldes, Ileeretum 6rA ti»n i, udkom i Midten af 
12 Aarhundrede og studeredes snart flittigt ved de betpdeli- 
gere Hoistoler i Europa. " )  Man har, som ovenfor er 
anfort, meent, at Valdemar forst er bleven Bisp i Aaret 
1182, fordt Han da fpldte det 25 A ar, hvilket stulde vcrre 
den kanonifle Alder for en Bisp ; men hbad Bestemmelsen af 
«t»8 esnoaie» angaaer, da findes der i Ilecretum  6 rs-  
tisni ingen Lov for, at den kanonifle Alder for en Bisp 
flulde vaere 25 Aar. Deriniod findes i pars I  äistineti« 
1,X X V II , hvor dette Punkt omhandles, i esp. I I I  den 
Bestemmelse, at en Praest flal vaere 25 Aar gammel, men en 
Bisp 35 A ar; i e«p. V I forordnes der udtrpkkeligt, at ta
gen Metropolit maa «nderstaae stg at ordtnere en Praest eller

om Mere riedenfor) afholdteS, medens Han senere (p»x. 283 under 
Aar 1192) kalder Lam Lp'iseopus. Dette Concilium henlagger 
HamSfort til Sommeren 1188, endfljondt det rigtigere henlaggeS til 
1167.

2 1 )  Kolderup RosenvingeS GrundridS af den danfle RetShistorie (2Udg.) 
I ,  26 ; MünterS Kirchengeschichte I I ,  232.

22) see § 1 Note 7.
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Bisp for dennes 30 Aar (v ir i perkeeti « ts « ); og 
denne Bestemmelse gjentages öftere t clistinet. I^ X X V lll. 
Men hvad der for os bliver det Vigti'gste, er, at den 3 La
teransynode, som afholdtes i Marts 1179, altsaa kort for 
Bisp FredertkS Dod, udtrykkeligt bestemmer: „ut nuI1u8 in 
episoopum eliKStur, n isi <̂ vi ,j»in trieesiinum snnum 
retstis ex«Kerit^ ; og at et saa anseeligt Coneiliums 
Canones maae have indvirket ogsaa paa den danste Geist- 
ltghed, kan vel ikke betvivles, saameget mindre som en danfl 
Bisp, Orm i Borglum, var tilstede paa Conciliet og har un- 
derstrevet dets Canones. " )  Da «u Bisp Frederik dode 
kort efter dets Afholdelse, har Kong Valdemar formodentlig 
faaet Pave Alexander III'S  Dispensation til, at Valdemar 
maatte bestyre Slesvig S tift som LIeotus, indtil Han havde 
fyldt sit 30 Aar, altsaa til henimod Slutningen af Aar 1187. 
Og henssttes Hans Jndvielse til dette Tidspunkt, finder Ud- 
trykket LIectus i de anforte Dokumenter fin naturlige For- 
klaring, ligesom Udtrykket Lpiseopus i de pavelige Confir- 
mationer af Kong Knuds Frihedsbrev og Absalons Brey om 
Tienderetten kan hidrore fra, at Esterretningen om Balde
mars Jndvielse er sendt til Rom tilligemed hine tvende Breve.

Angaaende Waldemars Embedsforelse som Bisp og Stat- 
holder i Slesvig har Historien bevaret os folgende Esterret- 
ntnger. Midi i Aaret 1187 holdt Erkebisp Absalon et Na-

" 1  Ogsaa Absalon havde denne Alder, da Han i Aaret 1156 blev Bisp 
i RoeSkilde, eftersom Han nmeligviiS er fedt i Aaret 1126 (EstrupS 
Absalon S .  5).

24) veeret. K rexor. IX .  Iid . I  l!t. V I  oap. V I I .  At denne Bestem
melse noie er bleven iagttaget ved Underssgelsen af Bispevalg- Gpl- 
dighed, seeS af I. o. oap. X IX .

25) ä'ipl. I ,  51 3L5.
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t io na lcon c i l iu m  i Lund ,  hbis Hensigt Var at affatte 
et Breviar (Uber missaUcus, Farebog, saa kaldet, fordi de 
Geistltge stulde have den med sig, hvor de fore Heu) for den 
danste Kirke. Her modte foruden Bisperne ^«) de lserderste 
ÄeWge i Riget (fra Slesvig Bisp Valdemar og Provst 
Svend), og ester deres Hjemkomst holdt Bisperne Provin- 
cialshnoder i deres Stifter forat kundgjore Coneiliets Be
stemmelse, hvilken i det folgende Aar blev sat i Kraft over 
hele Riget. -^) S . A. (1187) gik Erkebisp Hartvig I I  i 
Bremen, understottet af Grev Adolf af Holsteen, ind i D it -  
marsten med en Harr forat undertvinge dette Land, da Han 
paastod, at Hans Erkestist fra gammel Tid havde Fordring 
derpaa. Dttmarsterne, som ikke künde modstaae Overmagte«, 
lovede at ville betale Ham en stör Pengesum, hvorpaa Han 
drog hjem ; men da de ikke künde udrede denne Sum, ka- 
stede de flg ind »«der den flesvigfle Btspestol (1188), gave 
Gidsler og stode derpaa i en Rcekke af Aar under Danmark. 
Da Grev Adolf af Holsteen i Aaret 1189 Var dragen til 
Palcestina, rhkkede Kong Knnds Broder Valdemar og Bisp 
Valdemar med en stör Heer ind i Nordalbingien og tvang 
Grev Adolf af Dassel, som i hiins Fravcerelse var Stathol- 
der >er, til at give Gidsler paa, at ha« ikke vilde angrtbe 
Ditmarsten eller forurolige Danmark. Sidenefter erobrede 
vel Grev Adolf af Holsteen Ditmarsten (1192 eller 1193) og 
fik af Keiser Henrik V I Stadfarstelse paa dets Bestddelse, for-

2» ) Om den Meneng, at Bisperne ikke sek» have givet Mode, see Mun
ter» KIrchengesch. I I ,  16S Note * ) .

2 7 ) Bisp Orm i Ribe sorfattede (1188) »reviarinin Rixensv i Fore« 
ning med de frommeste og lcerdeste Geistlige i Riget (EstrupS Adsa- 
lon S .  150 f .) .
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modentlig som Lehn af Bremen; men Han har rimeligviis 
kun beholdt det i ganste kort Tid. ^»)

Det synes, som om ValdemarS «rgjerrkge og herstespge 
PlM er have taget en hoiere Flugt fra det Tidspunkt af, da 
DitmarskerneS Underkastelse saa betpdeligt forogede Hans Magt 
og Anseelse. Han haabede endnu dengang vistnok intet 
Mindre end at blive Konge i Danmark efter Knud V I, hvis 
TEgtestab Var barnlost; og i sin Udnaevnelse til Statholder t 
Sonderjplland havde Han maastee troet at see en Anerkjen- 
delse af de Fordringer, Han efter sin Fader künde have idct- 
mindste paa endeel afRiget. Men snart fik dette stolte Haab 
et Haardt Stod, da Köngen udncevnte sin Broder, den unge 
P r i n d s  Va ldem ar ,  til Hertug  i S o n d e r j p l l a n d ;  
thi herved udpegedes Han som sin BroderS Efterfolger paa 
Danmarks Throne. Angaaende Aaret, da denne Udnsvnelse 
er fleet, vakle Historiestriverne imellem Aarene 1187 til 
1190. Suhm er tilboielig til at scrtte Udnaevnelsen saa 
sildigt som muligt, efterdi, som Han mener, det ikke er rime- 
ligt, at en Mand med Bisp ValdemarS hidstge og hevngjer- 
rige Charakteer lsenge har opsat sin Hevn; men Han gjSr dog 
opmaerksom paa, at Hertug Valdemar selv t en sildtgere Pe
riode, efterat Han Var bleven Konge, siriver i et Brev til 
Pave Jnnocents I I I ,  at Hans Udnaevnelse til Hertug stete 
unnis iafsntikv M n transeursis," ^") htzfife Ord spnes 
at antpde, at Han maa vcere bleven «dnaevnt i en meget ung

2 » ) Suhm VIII, 258, 286; stg. Molbechs Historie om Ditmarflerkrigen 
S .  35 Note 66, hvor Gre» Adolf- Erodring as Ditmarsten henlag- 
ge- til en stldigere Tid.

2») Suhm V IH , 154, 188. 
r o ) Nu^nulä! Xnnules »4 nun. 1266 Nr. 2V.
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M er. Suhm bemcerker fremdeles, at Han som eventuel 
Thronarving bar Hertugnavnet lange for Han blev Hering 
l Sonderjylland Men Aaret 1188 bliver vistnok det 
rlgtige 2̂) , og de 4 Aar, der da komme til at ligge imellem, 
denne Begivenhed og Bispens Fingt til Norge, kan denne 
jo gjerne tankes at have brugt til at knptte Forbindelser med 
forsijellige Fhrster, hvis Hjelp Han behovede til at udfore 
sin störe Plan. Hvorvidt Han kan bare bleven bevaget til 
at afstaae stt Statholdersiab ved Loste om andre stsrre For- 
dele, maa henstaae uafgjort; men bist er det, at Han fra 
dette Tidspunkt af begpndte at smede hemmelige Planer til 
Köngens og Rigets Skade, og at Han ister ivrigt besircebte 
sig for at satte sig fast i Keifer Henrik V is  Andest, da denne 
Var de« dansie Konge fjendsk.

I  et Par Aar synes Valdemar ubemarket at have for- 
beredt sig til sin Plans Udforelse; men da indtraf der en 
Begivenhed, hvilken tydeligt robede Hans fände Hensigt. 
Jmedens Erkebisp Hartvig I I  i Bremen opholdt sig i Eng
land i Aaret 1191 af Frygt for Keiseren, magede Valdemar 
det saaledes, at Han med Keiserens Samtykke blev v a lg t  
t i l  E rkeb isp  a f  det bremiske K a p i t e l ,  hvilket Balg 
Han ogsaa modtog imod Kong Knuds V i l l i e . H v a d  
enten Han nu har villet forene dette Erkestift med Slesvig

2 i)H ertil sigter maastee ?eti'. OI»i (X nna l. i 8. R . v .  I ,  179), n--r 
Han lader Ham blive udnavnt til Dux 3uoie allerede 1183.

3 2)Mo1bechS Aarboger I ,  53. V4e88evii 8eonäis. Ulustr^t» I I ,  14.
» 2) Molbech (Fortallinger og Skildringer I I ,  445) ansoetter Hans Udncev- 

nelse til 1192, og Christian! (Geschichte der Herzogthümer Schleswig 
und Holstein I ,  317) til 1194 efter hanS Fangsling, sormodentlig 
ester Xrnolä. I^ubee. ( I  V  e a p .X X I) , der omtaler dette i Forhindelse 
med andre Begivenheder, som henhere under dette Aar.

(2)
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under sin Bestprelse, eller Han har villet opgive det sidst- 
ncevnte for hiint, maatte denne Udnoevnelse i hoieste Grad 
mishage og forurolige baade Köngen og Absalon; og derfor 
strcebte disse at hindre Ham i at tage Erke stiftet i Besiddelse, 
hvilket ogsaa lykkedes dem, endftjondt Valdemar viste, at Han 
havde det alvorligt i Stnde, idet Han lod Kapitlet besthre 
Stiftet og udstede Anordninger i Hans Navn, samt tillod, at 
der floges Mhnter med Hans Billede paa. Var Han dengang 
bleven Erkebisp i Bremen, künde Han under de davaerende 
politifle Forhold t Thdskland vaere bleven Danmark en farlig 
Nabo; og Absalon maatte da befrhgte, at Han bilde fornye 
Bremens gamle Fordring paa Primatet oder Norden.

Omtrent samtidigt med ovenncevnte Begivenhed finde vi 
Valdemar bestjeftiget med en Sag , der vidner om Hans 
Omsorg fo r  Munke og Klostre .  T«t udenfor 
Slesvig laae S t. Michaels Kloster, der beboedes af Clunia- 
rensere (Sortmunke, manaeki n iK ri); disse forte paa denne 
Tid et hoist forargeligt Levnet, og fremfor Alle udmaerkede 
deres Abbed sig ved Udsvaevelse. Endeltg grebe Munkene 
Ham engang paa ferst Gjerning, og Bisp Valdemar tog sig 
nu kräftigt af Sagen, hvorpaa Abbeden astakkede (1191). 
Derefter foretog Valdemar sig at flhtte Klostret til etandet Sted 
og indfore en strengere Ordensregel; kun 4 Munke bleve 
tilbage i S t. Michaels Kloster forat forrette Gudstjenesten; 
de ovrtge flyttede hen i det npe Kloster, hvilket forresten fik 
Munke fra Esrom, hvorfor ogsaa Cisterciensernes Regel 
traadte istedetfor CluniaeenserneS. Dette Kloster blev anlagt 
paa D en G u ld ho lm  (^ urea ia su la ), 1 M iil N. for 
Slesvig ; detö Bygning blev fuldfort i Begpndelsen af Aaret

3^) EstrupS Absalon S .  165. 3 6) Daugaard S .  458-01.
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1192, og 12 Junt s. A. flpttede Munkene deririd, esterat 
Bispen 23 Mat hoitideligt havde indviet det og 
stjenket det 4 Kirketiender af sit Mensalgods. Hans snart 
paafolgende Fingt og Fangsling forhindrede Ham i at give 
dette Kloster pderligereBevtser paasin Gavmi'ldhed; og der-
paa vendte Sortmunkene tilbage til S t. Michaels Kloster, hvor- 
fra de forte en formeltg Feide med Guldholms Munke (Graa- 
ellerHvtdmunke, monsclii Krise! v . s ib i). Striden angst for- 
nemmelig nogle Godser og Beboelsen af Guldholm, hvtlken 
de forte Munke vilde gjore de hvide stridig; fremdeles vilde 
hine tkke erkjende Btspen for deres Patron, men vilde til- 
vende Hertug Valdemar, der holdt med dem, Patronatsret
ten. Da Guldholms Munke havde mistet deres Bestytter, 
Bispen, overdroge de Sagen til Pavens Afgjsrelse, hvori- 
mod Sortmunkene klagede hos Paven over, at de med Bold 
vare flpttede til Guldholm, og paastode, at deres Patron, 
Hertug Valdemar, aldrig havde samtpkt i denne Flptning. 
Angaaende denne Strid have vi 3 Breve fra den be- 
kjendte Abbed Vilhelm af Ebelholt til Paven, hvilke henfores 
til Aar 1192. I  disse Breve tales der stet tkke om Bisp 
Valdemar, som formodeutlig dengang allerede var flhgtet til 
Norge, hvortmod der siges, at Guldholms Munke frtvilltgen 
havde overdraget Hertugen Patronatsretten. Pave Coelestin 
I I I  bestikkede da Bisp Orm i Ribe og Abbed Vilhelm til 
Dommere i Sagen, og disse domte, efterat have raadfort stg 
med Köngen, Hertugen og Erkebisp Absalon, at Guldholms

3 6) som ikkc d. A . »ar Christi HimmelfartSdag (8 . U . 0 .  V , 383), es
! er som Paasten faldt 5 April. '
„Lureu insul» tu vocuris," stal Han have sagt, „et exo tv, si 
vixero, seaurabo" (8. li. v . V, 382). 

s») «ex. öixl. l, 63 Xr. 398-406. (2»)
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Munke flulde have S t. Michaels Kirke med alle dens faste 
og rorlige Eiendomme. Om Striden herved er vphort, 
videö ikke; men vi have et Breb »<>) af Kong Knud, date- 
ret Grunolt (Gronholt i Sjelland) 31 Marts 1196, hvori 
Han stadfrester Ordensregelens Forandrkng og Klostrets Flht- 
ning til Guldholm formedelst Sortmunkenes grove Forseel- 
ser, samt overdrager Cistercienserne Guldholm med Tillig- 
gende og tager dem under stn Bestpttelse. I  Aaret 1209 
eller 1210 flhttedes disse Munke til Rh Kloster  (Nus 
re z is) ved Flenöborgfjord, hvor de laeste deres forste Regel 
21 Derb. Aarsagen til denne Flhtning er os ubekjendt; ^ ') 
men i denne Anledning ombhttede den davcercnde flesvigfle 
Bisp Nicolaus de 4 Kirketiender, der vare henlagte til Guld
holm, med 3 andre, der laae beqvemmere for Rh.

Ogsaa A asK los te r  (^s;4um ) i Halland har henved den 
Tid, da Bisp Valdemar gjorde Opror,paa en eller andenMaade 
modtaget en Gave af Ham; thi i detsJordeboger fand-

3v) 8 . R . v .  V I ,  36. Et Brudstpkke af Domnikn findeS id>6. pa§.35.
40) Ile x . ä!p1. I ,  67 Nr. 443.
4 1 ) Hvitfeld (DanmarkS Kronike 1, 178) og Pontoppidan (^nval. 1 ,622 

sq.) angive som Aarsag hiin forargelige Scene med Abbeden, hvilken 
de forlcegge fra S t . Michaels Kloster til Guldholm.

4 2 ) Dette Kloster er stiftet af Erkebisp Eflil 1165; men ?5tr. 01a! 
(^ n n sl. i 8. R . I). I ,  179) siger: „1193 venit eonventus in 
^.8^Ium/ hvilken Begivenhed Oln on. Lrie ! rex'is (I- e. 164), 
^nnrrl. Lnrow. ( I .  e. jiax. 243) og Oliron. 8ialanil ( I .  e. I I ,  
623) henfore til 1194, og Hvitfeld ( I ,  162) til 1195. I  en Note 
til ^nnal. Ligroin, tilfeier Langebek, at dette Kloster blev funderet 
af Bisp ValdemarS GodS, hvorved formodentlig meneS, at endeel af 
dette GodS blev efter Hans FangSling anvendt til at grundlagge Klo- 
stret. Suhm ( V I I I ,  287) antager derimod, at Valdemar tidligere 
har stjenket det af Estil stiftede Kloster en Gave, hvilket Han ikke 
künde gjore efter stn FangSling (I. e. S .  322).
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tes et Laeg af Bonder, der hed Valdemars Lag. " )  x,ge- 
ledes har Han (uvist naar) stjenket Lygum Kloster (L .0- 
e»8 v e i) ^ )̂ Tienden af Billerup Sogn, hvilken Gave 
Abfalon havde stad fastet. Dette omtales i et Brev af 
Kong Valdemar I I ,  hvori Han stadfaster bemeldte Klosters 
Privilegier.

s 3.

Vaidennirs Landoforrck-eri og Fangenjkab.
Efterat Bisp Valdemars Haab om at blive Erkebisp t 

Bremen Var blevet flusfet ved Kong Knuds og Absalons 
forenede Anstrengelser, indsaae Han, at et längere Ophold i 
Danmark künde vare forbundet med Fare. Det er vgsaa 
rimeltgt, at Han indtkl denne Ttd meest har bestjestiget sig 
med at vinde Venner t Tydstland, og at Han nu har anseet sin 
personltge Narvarelse for nodvendig til sin Plans Fremme 
paa en anden Kant. Hen paa Aaret 1192 ' )  flhgtede

42) Hyitf. I ,  162. Herfra ftnvcr sig »el den Efterretning h»s Suhm 
( IX ,  660) og Daugaard ( S .  1 6 9 ) , at Munkene i  AaS havde e» 
Bog» kalbet Valdemars Bog. - 

a « ) et Tistereienserkloster i Sonderjplland, stiftet omtr. 1170.
" )  Hex. ckipl. I ,  74 K r . 512 henfore dette Bre» til Tiden imellem 

Aarene 1202 og 1204.
>) Suhm ( V I I I ,  266) sormoder, at ha» kan have benpttet Köngens 

Fraoarelse paa et Tog til Finland til Flugt. Der herster forrcsten 
stör Uvished vm, i hvilkct Aar Baldemar er flpgtet. Ovenfor er der 
paapeget en formeentlig Grund til at antage Aar 1192 for det rette 
(ncmlig af Breoene angaaende Munkestriden); men Angioelsernc ere 
sa» hoist forfljellige baade hoS aldre og npere Skri-cnter, at man 
neppe deraf kan udlede noget sikkert Resultat. Hvitf. ( I ,  158, 174) 
lader Ham sidde fangen i 14 Aar, men syneS at regne Hans Fangen» 
stad fra 1192; CpprceuS (pax- 216) lader det derimod rare knn i



Han pludseltgt t t l den n o rfle  Kong S v e r r e ,  der stod 
i et fjendtligt Forhold til Kong Knud og Absalon formedelst 
det Tilhold, som Magnus Erlingsen, den trondhjemste Erke- 
bisp Erik og flere misfornoiede Norste havde fundet i Dan- 
mark; desuden havde Valdemar vistnok mcegtige Paarorende 
paa Modrenestde i Norge, hvis Bistand Han vilde stkkre sig. 
I  Thdflland havde der dannet sig et mcegtigt Forbnnd af 
Danmarks Fjender, hvori Hertug Bernhard af Saxen, Mark- 
grev Otto af Brandenburg, Grev Adolf af Holsteen og 
Grev Bernhard af Ratzeburg vare Hovedmcendene. De 
Kraefter, der samtidigt flulde stettes i Beveegelse forat knuse 
den danfle Konge, vare altsaa vistnok betydelige, og Planen 
syntes vel lagt; thi paa samme T id , omtrent midt i Aaret 
1193, som Valdemar med en Flaade paa over 30 Langflibe, 
hvilke Han havde samlet i Norge og Sverrig , landede i 
S o n d e r j p l l a n d  og antog Kongenavn,  satte Grev 
Adolf med en stör Heer over Eideren og plpndrede Landet 
lige til Slesvig. Men forend Greven künde forene sig med 
Valdemar, fik Han Underretning om, at denne var bleven 
fangen af de« danfle Konge, hvorpaa Han med stört Bptte 
ilede tilbage over Eideren. Det er ikke let at begribe, hvor- 
ledeS Valdemar har kunnet opfere sig saa lettroende og ube-

7 Aar. Jeg har her fulgt Suhm ( V I I I ,  261). Forat henvi'se til 
en nyere Skribent, der kjendeligt har felt det Daklende og Uflkkre i 
TidSangivelserne, vil jeg navne Molbech, der L sin Historie om Dit- 
rnarflerkrigen ( S .  34) ansoetter Daldemars Fangenstab til Aat 1193, 
altsaa Hans Flugt til 1192, medenS samme Forfatter i sine Forlal- 
linger og Skildringer af den danste Historie ( H , 446 , 453 Noten) 
og i sine Aarboger ( I ,  4 5 ) anscrtter Hans Flugt til Aar 1193 og 
lader Hans Fangenstab vare i 11 Aar. I  sin Afhandling om SleS- 
vigS historiste Forhold (Nyt Historist Tidsstrift I ,  275) henferer Han 
derimod Daldemars Opror (og Fangenstab) til Aar 1192.

22
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findigt i det afgjorende Oieblik, da det fremfor Alt maatte 
komme an paa at handle med Kraft og Fasthed. Han lod 
sig nemlig af sine gamle Venner (maastee ogsaa af Absalon) 
iblandt Köngens Raadgivere formaae til at begive sig til 
denne; thi de forestillede Ham, at Han formedclst fit Sleegt- 
flab med Köngen og sit forrige venftabelige Forhold til Ham 
let bilde kunne gjenvinde Hans Gunst og Andrst og saaledes 
endog faae sine Jndkomster og sin Magt foroget. )̂ De 
skulle ogsaa habe betpdet Ham, at Han dog ikke paa eengang 
künde beere baadc Konge og Bisp. Lokket af flige glimrende 
Udsigter forglemte Han at sporge Klogstaben til Raads og 
begab sig til Köngen, der opholdt sig paa Bronlund Slot 
ved Apenrade, hvor Han blev tagen t i l  Fange (maaskee 
af Hertug Valdemar) 2 Aug. 1193 og hensat i Bolt og 
Jern paa Nvrdborg paa Als, hvor Han fad i 5 Aar. Om 
Han har habt frit Leide til 'Sammenkomsten, er »bist; men 
Rigets farefulde Stilling maa i ethvert Tilfeelde undsihlde 
denne voldsomme Gjerning.

Ved Valdemars Feengsling Var den truende Fare afvser- 
get; men det gjaldt nu om at forsvare dette dristige Skridt 
for Paven, Hans hoieste Dommer. Absalo» og Hans Lyd- 
bisper strebe strax til Pabe Cve les t in  I I I  i denne Anled- 
ning; men Paben, som formodentlig bar vunden af Thd- 
steme og fortornet ober Dispens voldsomme Paagribelse, 
bilde ikke billige Köngens Fremgangsmaade, hvorfor denne 
(ved Abbed Vilhelm af Ebelholt) endnu i Aaret 1193 tilstrev 
Ham et Brev ^), hvori Han forestillede Ham, at Bispen Var

2 ) I  folge Messenii iSeooöi» i»u8tr. I I ,  >5 lovcbc man Ham cn Tre-
diedeel af Rigel.

2) ttex. 6ipl. I, 65 >i-. 416.
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en vitterlig Majestcetsforbrpder, og pttrede stn Forundring ober, 
atPaven ikke vilde flaffe Ham (Köngen) Ret, da dog baade Han 
og Hans Fader stedse havde birst sig den romerste Stol hen- 
givne. Bispens Fcengsling Var alene steet for Rigets Freds 
og Roligheds Skhld, ikke af Frhgt for Bispens egen Person, 
endfljondt Han havde flere Medsammensvorne inden Rigets 
Groendser. J  detteBrev kaldes Valdemar „qvon^am Lp is- 
eopus," hvoraf det er klart, at Köngen ikke har anseet Ham 
for Bisp efter den T id , da Han anmassede stg Kongenavn; 
ligeledes seer man, at Köngen stroebte at fremstille Hans 
Fcengsling som en reent politifl Begivenhed for derved at 
rense sig for Beskyldning om Jndgreb i Kirkens Frihed. At 
der ved denne Leilighed er blevet lagt Beflag paa den fles- 
vigfle Bispestols Jndtcegter, flulle vi nedenfor fee at vcere 
rimeligt; og et saadant Skridt künde under andre Omstcen- 
digheder have medfort stör Ulhkke for Konge og Rige. Var 
det Samme fleet et halvt Aarhundrede senere, og havde Kön
gen ikke habt Erkebispen og Rigets Bisper paa stn Side, 
vilde rimeligvits Bandstraalen vcere fulgt strax efter Gjer- 
ninge«.

Hvorledes Pave Coelestin I I I  har optaget Kong Knuds 
Brev, vide vi ikke, ligesom vi overhovedet savne Underretning 
om denne Paves Virksomhed i Bisp Valdemars Sag. Hen- 
ved Aar 1193 * ) flal der have baeret en paveltg Legat 
C e n t in S ,  Kardinalpraest af 8 t. Laurentius in  IH n » , 
her i  Danmark, og Henstgten med Hans Sendelse var vel 
naermest at mcegle Fred imellem de nordiste Magier; men om

4 )  I-eibnitr Seriptores Neriim v i unsv. I ,  469; Munter Magazin für
Kirchengeschichte und Kirchenrecht der Nordens l ,  32 ; Suhl» V I I I ,
28S (sig. 291 og 29 S ); EstrupS Absalon S .  167.
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Han tillige har habt med Bispens Sag at bestille, ladcr sig 
jkke afgjore. Derimod synes det rimeligt, at K a r d i n a l  
F id e n t iu s ,  som i Aaret 1196 kom herind forat opmuntre 
til et Korstog og forhandle i Kong Knuds Sosters, den 
franste Dronning Jngeborgs, Sag , tillige kan habe habt til 
SErinde at moegle imellem Köngen og den fangne Bisp ; 
men Udfaldet af Hans Virksomhed i denne Retning er os 
ubekjendt, hvorimod bi vide, at Han iseer biste sig ivrig i at 
udpresse Penge afKlostrene, hvorfor ogsaa den djerbc Abbed 
Wilhelm i et Brev °) til Absalon paa det Stcerkefte udtaler 
sig imod flige Udsugelser. Kardinalen dode 19 Febr. 1197 
t Lund.

I  Aaret 1198 blev Bisp Waldemar M e t fra Nordborg til 
det faste Soborg  Slot i Sjelland, hvor Han hensad i8  Aar 
i et noget mildere Fcengsel. Suhm )̂ mener, at Gründen 
til denne Flhtning kan habe beeret et Forbund, som Markgrev 
Otto af Brandenburg sluttede med flere tpdste Fprster imod 
Danmark, efterat Han i d. A. havde flaact en danst Heer i 
Pommern under Anforsel af Bisp Peder Sunesen i Roeskilde, 
som i Aaret 1191 habde aflost den alderstegne Absalon i 
dette S tift ; og da n« Nordborg ligger Holsteen temmelig 
neer, har Kong Knud maastee anseet det for sikkrest at flptte 
sin farlige Fange til et fjernere Feengsel.

Ester Coelestin III'S  Dod besteg Jn n o c en ts  IH  Pave- 
stolen (8 Jan . 1198). V i habe 2 Breve fra Ham til Erke-

»)H »itf. I ,  163; Estrups Absalon S .  168. 
a )  » « x . öipl. I ,  69 Ni-. 466.

V I I I ,  426. Maaflee Cyprauö, der, som sagt, lader Valbemarö Fan- 
genfla- vare kun 7 Aar, regner fra denne Flytning. Dog vil jeg 
-emarke, at denne Skribent er hoist upaalidelig i Talangivelser.
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bisp Absalon: i det forste«), dateret 16 Novb. 1198, stad- 
fcester Han S . som Probst paa Strand og Ford, til hvilken 
Vcerdighed Han Var kanonist bestikket af V . (Valdemar), Bisp 
i Slesvig; og i det andet Brev ^), dateret 24 s. M., besä
ter Han Absalon at flaffe Provsten paa Nordstrand tvende 
Kirker igjen, hvilke Probst E . i Slesvig med Uret havde fra- 
taget Ham. Det forste Brev synes at hentyde paa, at Bal- 
demar, nagtet Han fad fangen, har vedblevet at bestyre Sles
vig S tift i geistlig Henseende, og vi finde ei Heller i Histo
rien noget Spor t il, at Stiftet er blevet besthret af nogen 
Anden for henved Aar 1200. Det lod fig maaflee ogsaa 
tcenke, at Provsten paa Nordstrand er bleven bestikket af Val
demar for dennes Fcengsling, men at Han forst i Anledning af 
Striden med Provsten t Slesvig om hine Kirker i Aaret 1198 
har ansogt Paven om Stadfoestelse paa sin Voerdighcd, hvil
ken Han i de mellemliggende Aar, da Stiftet var »den Bisp, 
ikke har erholdt fra Rom." )

«) s - x .  Sixl. I ,  70 «I-. 474.
») I . o. p»x. 71 1̂ ,-. 478.
 ̂0) Under Aar 1298 have vi 2 Breve: det ene af 22 Febr. (k e x . 4ipl. 

I ,  72 Nr. 495 og pax. 184 Nr. 1508), hvori 2 Praster strive til B .,
Bisp i SleSvig, at de have undersogt Prasten Thrugil i H-xetS 
(HoistS) Testament og befundet, at Han virkelig har testamenteret til 
Lpgum Kloster en Ladegaard i Holme; det andet Brev af 23 FeLr. 
( I .  o. Nr. 496 og 1509), hvori Bisp Valdemar under Bandstraf 
forbpder bemeldte PrastS Arvinger at tiltage sig nogen Ret over hiin 
Gaard. Suhm ( V I I I ,  442) satter diSse 2 Breve under Aar 1198; 
dog er Han af den Mening, at de maastee snarere henhere under Aar 
1190. Men min Collega, v r .  Paludan - Müller, har meddeelt mig 
den Bemarkning, at Datering efter Helgendage, saaledeS som den fin- 
des under diSse Breve, neppe vil kunne paaviseS i noget danst Do
kument, der er aldre end fra Midien af 13 Aarhundrede. Del findeS 
der en saadan Datering under Kong Knud V I'S  Confirmation af S t .
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Erkebisp Absalon hensov 21 Marts " )  1201 ester et langt 
og daadrigt Liv og havde til Efterfolger paa Lunds Erkebi- 
spestol sin Fremde, Andreas  S u n e s e n ,  der var Ham li'g 
i Kjoerlighed til Konge og Fcedreland. S . A. blev Grev 
Adolf af Holsteen ved Juletid indefluttet af Hertug Valdemar 
i Hamburg, og da Han ikke künde formaae Lauenburg til at 
overgive stg til de Danfle, blev Han i Bolt og Jern fort til 
Soborg Slot, hvilket saaledes indefluttede tvende gamle For- 
bundsvenner tnden sine Mure. Greven kom forst paa fri 
Fod i Aaret 1203, efterat Lauenburg havde overgivet sig; 
Han maatte frastge sig Landene paa denne Side af Elben og 
stille Gidsler for, at Han aldrig vilde forsoge paa at gjen- 
vinde de tahte Lande. Kong Knud V I dode 12 Novbr. 1202 
i sit 40 Aar nden at efterlade stg Born , og Hans Broder 
Valdemar besteg derpaa den danske Throne.

V i vptage atter Traaden i Valdemars Foengselshistorie, 
idet vi skulle fortcelle, hvad Pave Jnnocents I I I  foretog sig 
i denne Sag. Hans Formand shnes at veere gaaet ind 
paa Kong Knuds Fremstilling af Bispens Fcengsling som 
et Skridt, Rtgets farefulde Stilling künde undflhlde; men 
de« kraftfulde Jnnocents, under hvem Pavemagten hee-

Knuds Klosters Privilegier i Odense (Ro§. äipl. I ,  63 Slr. 402) 
af Aar 1193; men af dette Brev have vi, vel at mcrrke, kun et fer
nere Udtog, og detS Datum kan derfor gjerne vare angivet efter Hel- 
gendagen af Afstnveren. Dersom diSse tvende Breve ere fra Aar 
1298, maa man vel med Kall ( i  Noten til Suhm I. e .) antage, at 
den davarende Hertug ValdemarS Navn er ved en Feiltagelse i Klo- 
stretS Kopibog sat istedetsor Bisp Barthols. 

i i )  eller 20 MartS (Müllerö Saxo, prwfat. 3 , nota 2 ). Dfllne 
Forstjellighed i Angivelsen er formobentlig opstaaet deraf, at Han dode 
om Natten imellem diSse to Dage.
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bede stg til sin hoieste Spidse, og hvis Magtsprog mere end 
eengang tvang Regenter til at boie stg for Hans V illie , be- 
tragtede hiint voldsomme Skridt som et Jndgreb i Kirkens 
Frihed og lod ikke Sagen gaae upaatalt hen, endfljondt vi 
maae tilstaae, at Han i dette Tilfcelde Var rctstndig not til 
at give Köngen, hvad Köngens Var. Under 5 Decb. 1203 
tilskrev Han Kong Valdemar et Brev " ) ,  hvis Jndledning 
ikke lyder meget smigrende for Bispen, eftersom Paven deri 
onster, at Han aldrig havde varet t il, fordi Han havde rin- 
geagtet den bispelige Vardighed ved at ville attraae Konge- 
vardigheden og sammensvcerge stg imod Kong Knud, hvem 
Han havde svoret Huldflab og Troflab, og hvis Brod Han 
havde spiist. Paven onster Ham fremdeles forvandlet til en 
Saltstotte, forat Han, idet Han selv alene flod hen i Vandene, 
alene künde begrade sin egen Forvirring (eonlusio) og hver- 
ken flulde fremkalde Taarer paa Kirkens Kinder eller Pletter 
paa Bispestanden; thi det havde vaeret bedre, om Han Var 
omkommen ved sit eget Svoerd, efterdi Han havde grebet det 
materielle Svcerd, og saaledes var falden i den Grav, Han 
havde gravet, end at Han flulde have besmittet Köngens 
Hoender ved sit Fangenflab og saaledes give Anledning til 
at krcenke den kirkelige Frihed. Men den retfardige Gud 
havde straffet Ham for Hans Hovmod og nedstodt Ham, lige- 
som fordum Djavelen, der vilde vcere den Hoieste lig , i 
Elendighed, forat Han i sit Fangseil künde erkjende fin Ond- 
flab. Da «u Gud saaledes havde stprket Köngens Throne 
ved Bispens Admpgelse, burde Köngen have viist stg taknem- 
melig og ikke have udstrakt stn Haand til Hans Forncermelse;

r 2) äipl. 1, 7S Kl-. 519.
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Han bürde have lagt stg det paa Hjerte, -at enhver Tjener 
staaer eller falder sor sin egen Herre, og derfor ikke have 
domt cn Andens Tjener eller raset imod en Bisp som imod 
en ussel Trcel, men have overladt Dommen til den romersie 
Kirke og den apostolisie Sto l. Han burde eiheller have an
taget, at Bispen flulde kunne spotte den apostolisie Stols 
Dom eller undflye dens Straf, efterdi der fra dennes Mund 
udgaaer et tvecegget Sveerd, siarpere end ethvert andet Svserd, 
som i et Lieblik kan svinges fra Hav til Hav, og som bin
der dem, det rammer, ikke blot paa Jorden, men ogsaa i 
Himlen. Hermed mener dog Paben ingenlunde, at Köngen 
siulde have nceret en Slange i sin Barm eller have rakt sin 
Fjende et Svserd imod sin egen Strube, men at Han siulde 
have overladt Dommen til Ham, der siger, at hvo der rorer 
Hans Tjenere, rorer Hans Liesteen. Om end Bispen havde 
forseet sig nok saa grovt, hvori havde da den apostolisie Sto l 
spndet, eller hvad havde den almindelige Kirke begaaet, hvor- 
for Begges Frihed kraenkedes i Hans Person? Endsijondt 
Gud havde besijermet Köngen, Var denne dog bleven vak- 
lende i sin Tro paa Ham; og idet Han sijoelvede, hvor der 
ikke Var Grund til at fljcelve, frpgtede Han mere for Ham, 
hvem Han troede bilde drcebe Legemet, end for Gud, hvem 
Han bidste künde odelcegge baade Legeme og Sjoel i Helvede, 
og havde kästet Bispen i Famgsel, hvor Han laae bunden med 
Fod- og Haandlcenker. Herved havde Köngen ikke alene for- 
tornet Gud og Christus, men ogsaa nedsat hele Kirken og 
iscer den romersie, idet Han havde voebnet Alles Tunger 
imod den, sordi den ikke Var gjennemtreengt af Jver for 
Herrens Huus, men Var som en stum Hund, der ikke künde 
gjoe, og fordi den lod, som om den ikke irurrkede sine Under-
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saatters Synder.' A f denne Köngens haarde Adfaerd mod 
Bispen havde andre Regenter taget Anledning til at und- 
siylde lignende Synder; saaledes Keiser Henrik, da Pave 
Coelestin ved sine Sendebud havde indlagt Forbon hos 
Ham for Erkebispen i Salerno, hvem Han havde ja
get i Landflygtighed. Paven er ogsaa af den Forme- 
ning, at Bispens haarde Behandling har bragt Ham til 
sund Fornuft, saa at-han ikke öftere vil soette stg op imod 
Ham, ved hvem Han er nedstegen i Elendighed, iscer da den 
Arm, paa hvilken Han meest har stolet, og hvilken Köngen 
isoer har frygtet, er kncrkket ved Keifer Henriks Dod, og en 
Anden (Otto) er kommen i Hans Sted, med hvem Köngen 
er forbunden ved Venflab og Svogerstab. Derfor bor Kön
gen adlyde Pavens Ord og overlade Bispens Dom til Gud, 
som kan forandre Menneflenes S ind ; thi da intet Mennefle 
altid forbliver sig selv ligt, bor man ikke mistvivle om No
gens Omvendelse; Aarene omskifte oste Saederne. Derpaa 
anfores som et Exempel, hvorledes en pavelig Legat havde 
stiftet Forlig imellem Kong Henrik af Ungarn og Hans Bro- 
der, Hertug Andreas, der havde tilrevet sig Kronen ester de- 
res Faders Dod. A f dette Forlig sendes Kongen en Af- 
flrift; og Paven vil end hderligere sorge for Hans og R i- 
gets Sikkerhed. Han foreflaaer nemlig, at foruden den Bor
gen, som Bispen formaaer at stille ved sig selv eller ved An
dre, flal der aarlig eengang i alle Rigets Kathedralkirker ly- 
ses Band over Bispen og Enhver, der med Ham vover at 
fornrolige Kongen eller Hans Rige, og dette Band v il Paven 
fornye paa de fornemste Hoitidsdage. Endvidere flulle alle 
Rigets Stormamd edeligen forpligte stg til, at de aldrig ville 
staae Bispen bi i lignende Forsog. Forat fjerne enhver M is
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tanke, skal Bispen opholde sig t Italien og aldrig komme til- 
bage til Danmark igjen uden KongenS eller Hans Esterfol- 
geres og Pavens eller Hans Efterfolgeres Samtpkke. Dog, 
paa det at Han ikke, til Skam og Skjoendsel for Bispevcer- 
dighedrn, flal nodes til at tigge, flal Han med Köngens Sam- 
tvkke beflikke i fit Bispedomme e» Vikar, der er Köngen hen- 
given, og som flal sende Ham fornodent Underhold samt be- 
styre Hans Embede efter bedste Evne. . T il Slutning formaner 
Pavcn Köngen til at losladc Bispen og sende Svar paa dette 
Brcv, forat Han saaledes kan sorge for fit Rpgte og sin Frelse 
og ved fromme Gjerninger gavne stn afdode Broders Sjael; 
thi det vil Han lade Konge» vide, at Han ikke längere ro- 
ligt kan taale Bispens Fangenflab, efterdi dette geraader 
GudsMajestaet til Fortornelse, den opostolifle Sto l til Skjcend- 
sel og den almindelige Kirke til Vancere.

I  Aaret 1205 cegtede Kong Valdemar den bohmifle 
PrindsesseMargrethe (D ag m ar), somMorgenen efter Brpl-- 
luppet bad Köngen loslade den fangne B isp ; en Bon, hun 
flal have lovet sin Moder at gjore. " )  Men da Köngen 
tilfulde kjendte Bispens hevngjerrige Sind og nok anede, 
hvad Tak Han vilde faae derfor, vcegrede Han sig i Beghn- 
delsen ved at opfplde hendes Bon. Derimod tilflrev Han i 
d. A. Paven et Brev " )  som Svar paa dennes ovenfor 
anforte. Heri siger Han efter en hoist smigrende Jndledning, 
at Han gjerne vilde frigive Bispen, naar blot Hans ogRigets

r 2)  Suhm ( IX ,  70) forinoder, at ogsaa Geistligheden kan have bevaget 
hende dertil, hvilket er ganske rimeligt, da den senere intcreSserede sig 
for Ham.

" )  Nox. itipl. I , 77 Nr. 513.
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Rolighed og Sikkerhed ikke fiulde lide derunder. Derpaa 
gjennemgaacr Han kortelig Bisp Valdemars Historie: Denne 
dar fodt ester sin Faders Dod af En , om hvem det endda 
künde vcere tvivlsomt, hvorvidt hun virkelig havde voeret Hans 
Faders F rille ; alligevel havde Kong Valdemar ( I )  haderligt 
optaget Ham i Kongeflaegten og imellem sine egne Born, 
samt ikke alene behandlet Ham som en Fremde og Blodsfor- 
vandt, men ogsaa antaget Ham som sin egen Son. Kong 
Knud havde ligeledes viift Ham Gunst og Velvillie og ladet 
Ham bestpre Hertugdommet i Valdemars (II) Mindreaarig- 
hed; men Bispen havde viist den sorteste Utaknemmelighed 
og fattet Had til dem Begge, da Han maatte afstaae Valde
mar Hertugdommet og Hans Feedrenearv. Fra denne Tid 
af lagde Han tydeligt sin onde Villie for Dagen (ligesom Han 
selv havde forudsagt paa sin Jndvielsesdag, at Intet er skjult, 
som ikke flal aabenbares, og Intet fordulgt, som ikke flal 
vides) ' ° ) og forssgte med Bold at stille Knud og Valdemar 
ved Riget, idet Han forenede Konge- og Bispenavnet. Skulde 
Han derfor loslades, maatte Paven sorge for, at Han ikke paa 
Beim til Rom blev opsnappet af Köngens Fjender (Hertug 
Philip af Schwaben o g Kong Philip August af Frankrig), me« 
blev hensat paa et ustadeligt Sted, efterdi Köngen ikke künde 
vente sig noget Godt af Ham. Kunde dette ikke stee, beder ha« 
om Tilladelse til at holde Ham fremdeles i Famgsel, hvortil 
naesten alle Hans troe Raadgivere have raadet Ham. Paa 
dette Brev svarede Paven under 20 Jan . 1206 i en Skri-

i  s )  ^8eoun6um proprium ipsius in äie oonseor»tionis su« proxno- 
stiouin: nikil oeoultum, qvoä non revvletur, oeizve Lbseontli- 
lum, ^voä non soiktur" (RL^nalär^nn^i. nä ann. 1206 ̂ sr. 20).
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velse " ) ,  hvori Han roser Köngens Lydighed og Taknemme- 
lighed imod den romerfle Stol og httrer sin Glaede oder, at 
Han nu har befluttet sig til at ville loslade Bispen, end- 
sijondt dette syntes Mange betamkeligt  ̂̂ ), hvorfor Paven og- 
saa viltrcrffe saadanne Forholdsregler, at Köngen for Frem- 
tidenkan vcere sikker for Bispen. Han sender derfor esterKar- 
dinalkollegiets Raad sin Klerk Mag. P . (Weder), som flal mod- 
tage den losladte Bisp og fore Ham meh sikkert Leide til Kön
gen (Andreas) af Ungarn, hvorfra Paven vil besorge Ham 
bragt i Sikkerhed til Rom. Men da Bispen ikke kan gjore 
denne lange Reise eller forblive i längere Tid hos Paven 
«den störe Bekostninger, hvilke Han vistnok ikke selv kan ud- 
rede, beder Paven Köngen at tildele Ham Saameget af Han» 
Bispestols Jndtcegter, at Han deraf kan leve sommeligt og 
anstcendigt med Sine. Den pavelige Legat flal sammen- 
kalde Rigets geistlige og verdslige Stormamd og ved flukkede 
Lps og under Klokken'ngning forkpnde Band over den eller 
dem, som for Bispens Skpld vove at forurolige Köngen, R i- 
get eller Undersaatterne; ligeledes flal Bispen love, at Han 
vil begive sig til Rom. Hvad derimod det Punkt angaaer, 
at Köngen indstsendigt har begjeret, at den udvalgte Bisp 
(Nicolaus) maa blive indsat i Stiftet (Slesvig) ved pave- 
lig Dispensation, da maa Köngen vide, at Paven ikke kan 
opfplde en saadan Bon, efterdi de heilige Fcedres kanonifle 
Bestemmelser udtrhkkeligt forbyde, at Nogen maa treede i den

l " )« e x .  äipl. I, 79 I»r. 554. Suh« ( IX , 80) har 20 Juni 1205; 
Kall (Suhm IX , 739) derimod har rigtigt X1H Xkl. k'ebr., men 
henstrer ogsaa Brevet til 1205. Aar 1206 er aabendart det rette. 
»Vvkvtumounyve Hb! xrerve, mult'is etirrm !mpos8ib!lo viäv- 
retur" »ä nn». 1206 Nr. 22).

(3)
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Levendes Sted, fsrend denne er kanonifl a f s a t . Men 
naar Bispen kommer til Rom, vil Paven ikke undlade at un- 
dersoge den hele Sag. -

Efterat Pavens Sendebud Var ankommet med dette Brev 
til Danmark, formodentlig midt paa Aaret 1206, b levBisp  
V a ld e m a r  endelig l o s l a d t  af sit trettenaarige Fangen
flab. ' ^). Foruden Paven have vel ogsaa Dronningen, Er- 
kebisp Andreas, Bisperne og flere Stormcrnd indlagt Bonner 
for Ham; men der vare dog, som vi have Hort, ogsaa Adflil- 
lige, som ivrigt fraraadede Köngen dette vovelige Skridt, og 
det er hoist rimeligt, at hvis Absalon paa denne Tid havde 
staaet ved Köngens Side, vilde Han af al Magt have sat sig 
imod Bispens Losladelse. Om denne muligen kan vaere frem- 
fiyndet ved Trudsel med Band er öS ubekjendt; i Pa
vens Breve forekommer intet Spor dertil^'); man maatte 
da antage, at Pavens Sendebud har skullet sige Köngen det 
mundtligt, hvis det Brev, Han medbragte, ikke havde den til- 
stgtede Virkning. Bispen kom paa fri Fod under folgende 
B e t in g e l s e r :  Han maatte aldrig komme tilbage til Dan
mark, ikke opholde sig i Rigets Ncerhed eller paa et mistaen- * *

I ö) veoret. Oratiani pars I I ,  eausa V I I ,  qvrestio l  eapp. V - V I . 
Denne NicolauS (om hvem Mere nedenfor) skal öftere have besogt 
Valdemar i Hans Fangsel og tröstet Ham med, at Hans Fangenstab 
ikke künde vare lange.

*v )H v itf . ( I ,  158) angiver som Grund t il, at Han sad saalange fan
gen, at Han paa ingen Maade vilde lade sig noie, med mindre Han 
fik en Trediedeel af Riget, ligesom Hans Fader havde havt.
8ponäan'i ^nnal. kä I». ann.

2 )̂ Det stulde da vare i en Skrivelse til Dronning Maria af Tpdstland 
(1 2 0 8 ), hvori Han siger om Bispen: „äo m » n ä a to  no8tro » 
eareerali eustoäia lidepatug" (va lu r. I I ,  127).
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kelkgt Sted og Me flaae stg til Rigets Fjender; Han skulde 
reise lige til Rom og forblive der, indtkl Paven künde for
staffe Ham en passende Ansaettelse; Alt under Bandstraf.

Vor gamle Folkepoesi ,  der gjerne dvoeler ved det 
Tragifle i Begivenhederne, har vgsaa gjort Bisp ValdemarS 
Udfrielse af Fcengflet til Gjenstand for nogle Vers i en af 
Dagmarviserne. ^r). Hvorledes denne Begivenhed i en sil- 
digere Tid er bleven opfattet og udsmhkket, ville vi korteli- 
gen anfsre. Dagmars Moder opfordrer sin Datier til at 
bede for den fangne B isp ; og da Dagmar gjor dette, svarer 
Köngen hende, at hvis Bispen kommer los, gjor Han hende 
til Enke inden et Aars Forlob. Da hun derpaa tager Kro
nen af sit Hoved med de Ord: „Hvad flulde jeg i Danmark, 
maa mig Me vides et Ord?" blivcr Köngen bevoeget og bp- 
der Ridder Strange og unge Junker Knud 22)  at udlose 
Bispen, som, da Han kommer ud af Taarnet, er saa svag og 
mat af fit langvarige Fangenstab 2«), at Han Me kan gaae. 2») 
Hans Soster koemmer Hans gule Haar med en Guldkam og 
foelder modige Taarer; men Han beder hende höre op med 
Graaden; thi hvis Han blot lever et Aar, flal Han nok hevne 
fig. Hun bhder Ham tie og deempe Vreden; kommer han at-

22)  Visen om Dronning Dagmars Hjemfard til Danmark ( P . SyvS 
Samling S .  205 f.) .

2 » ) Köngens nagte Son, som forresten dengang endnu ikke var fodt 
(MolbechS Aarboger I ,  55).

2 ^) „paa tolvte Aar." Visen lader Hans Befriere drage til „OringSborg" 
(Vordingborg); men längere nede omtales Soborg som Hans Fangsel.

2 6) Man sammenligne hermed Erkebisp Iohan Grands FangselShistorie 
(hoS Hvitfeld), hvori der fortalles, at Han, for Han undslyede af sit 
Fangsel, larte sig til at krybe om Natten i sin Seng paa Hander 
og Fodder ligesom et Barn.

L3*)
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ter paa Soborgs Taarn, faaer hun Ham aldrig mere at see. 
Endelig hedder det i Visen:

Zkke künde Biskoppen lade sin Harm, 
sor Han maatte Landet romme.
Det fortrod Dronning Dagmar meest,
Han künde ikke bedre stjonne.

§ 4.
Val-emar Erkebisp i Dremen.

Skuepladsen for de folgende Begivenheder i ValdemarS 
Historie bliver nuTpdskland,  og vi ville derfor korteligen 
flildre Sagernes Sttlling i dette Land, inden vi gaae over 
til at fortcelle, hvorledeS det gik Valdemar ester Hans Losla
delse. Hertug Henrik (Love) af Taxen, Hovedet for Wel- 
fernes Parti, Var dod i Brnnsvig 6 Ang. 1195, og Keifer 
Henrik V I af det hohenstaufiske Huus dode i Messina 28 
Sept. 1197, efterladende stg en fireaarig Ton Frederik. For- 
mynderstabet for denne paatog stg Hans Farbroder, Hertug 
P h i l i p  af Schwaben, som ogsaa blev erkjendt forRigs- 
bestprer af de saxisie Fprster, medens de sydthdste heftigen 
modsatte sig Ham. Men da Han havde modtaget den tydste 
Keiserkrone (1198), henvendte Modpartiet stg til Henrik Lo- 
ves Ton, Hertug Ot to  a f  T a x e n ,  og udvalgte Ham til 
Keifer. Saaledes havde da Tpdstland faaet to Keisere, og 
Pave Jnnocents I I I  tiltog sig Ret til at domme t dette stri- 
dige Keiservalg, hvorpaa Han i Aaret 1201 erklwrede stg for 
Otto, der havde vidst at vinde Ham. Philip agtede imtdler- 
tid ikke dette pavelige Magtsprog og vedblev at forsvare sin 
Vserdighed med Vaabenmagt; Tpdstland deelte stg i tvende 
Parlie r, og udenlandste Regenter indblandede stg i disses
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Kamp. Den danste Konge, der Var besvogret med Otto, tog 
dennes Parti, hvorfor ogsaa Philip greb enhver Leilighed til 
at ydmhge og stade denne sin mcegtige Fjende.

Fra Danmark lod Kong Valdemar den losladte Bisp paa 
sin Bekostning fore til Rom, hvorhen Han rimeligviis er reist 
lige igjennem Tpdfiland og ikke, saaledes som Paven havde 
foreflaaet, oder Ungarn.' )  Han er formodentlig ankommen 
til Rom forst paa Aaret 1207; thi vi have »nder 2 April 
d. A. et Brev -) fra Pave Jnnocents I I I  til Kong Valde
mar, hvori Han takker Ham for Bispens Losladelse og siger, 
at denne soger at undsthlde sit Forhvld imod Köngen, me- 
dens Köngens Sendebud bestrcebe sig for at bevise, at Han 
er styldig, hvorfor Han (Paven), indtil en endelig Dom i 
Sagen kan falde, vil have dct anordnet saaledes, at Bispen 
forbliver i Rom. Men da den flesvigfle Kirke ikke vor savne 
en Hprde, stal Erkebispen i Lund beflikke den en duelig Be- 
styrer, der kan forestaae baade de geistlige og verdslige S ä 
ger og afleegge Regnstab for Stiftets Jndkomster, hvoraf den 
Pengcsum, som er laant til selve Bispens Fvrbrug, stal be
tales, og hvoras Han, saaleenge det gjores nodigt, stal have 
fornodent Underhold. Paven formaner Köngen til at lade 
dette ivcerkscette og opfordrer Ham til ved forstkommende Ju - 
letid at sende nogle forstandige og troe Moend til Rom som

Af ^rnolö. I^ubec. ( l ib . V I eap. 18) har Harter villet udlede, 
at Bispen paa sin Reise igjennem Tpdskland har fluttet Forbund 
med Kong Philip og beklaget sig sor Ham over den lidte Forurettelse; 
men Ordene: tompni-e" sigte vistnok til BispenS Ophold i
Rom; og det er ikke sandsynligt, at Han paa Reisen har fundet Lei
lighed til at forhandle med Philip, eftersom Kong Valdemar rimelig
viis har medgivet Ham Ledsagere, der skulde passe paa Ham paa Veien.

2) » e x . ä'ipl. 80 Ar. 560.



38

Underhandlere i Bispens Sag. Naar Paven da har Hort 
begge Parier, vil Han fcelde endelig Dom i Sagen. A f dette 
Brev flutter nu Suhm^), at Kongcn ikke har lagt B es la g  
paa den s lesv igskc B i sp e s to l s  Jn d k o m ste r ;  der- 
,'mod siger Han paa et andct Stcd^), at dette er sieet strax 
ester Bispens Feengsling. Men at udlede hiin Slutning af 
Brevets Ord, spnes temmelig vilkaarligt; thi man kan jo 
gjerne antage, at Köngen har lagt Beflag paa Stiftets Jnd
komster, da Bispen begik Hoiforreedcri, og senere har hoevet 
det, enten da Han blev losladt, eller da en Vikar blev beskikkct 
i Stiftet. I  sildigerc Tidcr finde vi flere Exempler paa, at 
Konzerne have lagt Beflag paa forrcederfle Bispers Jndkom
ster ; saaledes gjorde Kong Erik Plougpenning, da den roes- 
kildfle Bisp Niels Stigsen (1245) undveg af Riget ° ) ; og 
da den lundiske Erkebisp Jakob Erlandsen Var bleven feeng- 
flet (1259), gjorde Kong Christopher I  det Samme ved Hans 
Erkebispestols Jndkomster.") Endstjondt det ikke udtrpkkeligt 
bereites, at Kong Knud V I har lagt Beflag paa den flesvig- 
ske Bispestols Jndkomster, spnes der dog at varre al Grund 
til at antage det; og der forekommer i et af Pave Jnno- 
cents I l ls  Breve )̂ en Paastand af Bisp Valdemar, som sy- 
nes at hentyde derpaa; der siges nemlig om Ham: „ssserens,

») IX ,  123; ha» ansorer Hvitfeld som HjemmelSmand for den Mening, 
at der er lagt Beflag derpaa; men Hvitfeld bereiter kun ( I ,  I7 S ), 
at Bispens störe Arregods ble» under Kronen som forbrudt GodS, 
fordi Han havde fort Arindfljold imod Riget.

4 ) I X ,  97.
s )  I ,  213.
6 ) Winters Kirchengesch. I I ,  595.
r )  til den tpdste Dronning Maria (valun. I I ,  127) i Aaret 1298 (see 

nedenfor).
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se per regem t»m e p i s e o p s l i b u s  bon is  «jvsin 
etisin pstrimonislibus 6estitutum." I  detFolgende skulle 
vi vife, at Stiftet rimeligviis forst t Aaret 1209 er blevet Val- 
demar fradomt afPaven, og at Hans Eftermand Nico laus  
ikke for dette Aar kan vcere kommen i virkelig Besiddelse 
deraf; men et andet Sporgsmaal bliver det, naar denne har 
begyndt at bestyre Stiftet; thi Pavebrevene shnes i dette 
Punkt at modsige Hinanden, idet Jnnocents i sit Brev af 5 
Decb. 1203 foreslaacr, at der med Köngens Samtpkke skal 
beskikkes en Vikar i Stiftet, og i sit Brev af 20 Jan . 1206 
omtaler cn LIee tu s, medens Han derimod i sit stdstanforte 
Brev (af 2 Apr. 1207) atter taler om at beskikke en duelig 
Beftyrcr. Hvad man ved at sammenholde disse Breve med 
andre htstoriske Beretninger kan udlede, synes at veere dette: 
Ester Valdemars Fcengsling er intet nyt Bispevalg strax hie
vet foretaget, da Kapitlet maatte afvente Pavens Dom i S a 
gen ; men det kan gjerne vcere muligt, at Nicolaus er bleven 
valgt til Hans Coadjutor"), efterdi Sagen trak i Langdrag. 
Cyprcrus °) og Hvitfeld '» ) anscrtte Hans Udncevnelse til 
Bisp til Aar 1200, i hvilket Aar Han maaskee kan vcere ble
ven beskikket til Coadjutor; men efter en anden Beretning " )  
er Han forst i Aaret 1204 bleven indviet af Erkebisp Andreas. 
Denne Angivelse er vistnok urigtig, hvis dermed menes, 
at Han i d. A. har aflost Valdemar paa Slesvigs Bispe-

« ) Thristiani Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein I ,  S IS . 
v )  Xunnl. p»x. 2 l l ;  dog tilsoieS der, som öftere hoS denne Skribent,

plus MINUS.
rtt)Bispelronile S .  11.
n )S u h m  IX ,  96, Noten. CyprauS ( I .o .)  siger ogsaa, at Han er ble

ven indviet as Crke-isp Andreas.
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stol; men der kan dog ogsaa muligen ligge noget Sandt 
deri, nemlig at Nikolaus i Aaret 1204 ifolge Pavens Brev 
af 1203 er bleven beskikket til Vikar i Stiftet; og hvis 
dette er Tilfoeldet (hvortil Brevet af1206 synes at hentpde), 
maa vel hiin W ring i Brevet af 1207 om at beskikke en 
Bcstyrer, der künde forvalte Stistets Anliggender i Valde- 
mars Fravoerelse, betragtes som en Bempndigelse for Erke- 
bispen i Lund til at lade Nicolaus fremdeles bestpre Stiftet 
eller til at vcelge en Anden, hvilket Sidste Erkebispen ikke 
har fundet fornodent, men har overdraget hiin Stistets frem- 
tidige Bestyrelse.

Esterat Bisp Valdemar i nogen Tid havde opholdt sig t 
Rom, reiste Han med Pavens Tilladelse til B o lo g n a ,  og 
det Var vel Hans Hensigt at forblive der, indtil Hans Sag 
atter fkulde foretages i Rom, naar den danfle KongeS Ge
sandter ankom dertil ved Juletid. Hvorfor Han just har valgt 
Bologna til fit Opholdsfted, er ikke let at indsee, hvis man 
ikke med flere gamle Forfattere' -) bil antage, at Han der 
har villet studere Kirkeretten, hvis Studium dengang blom- 
strede ved den dervcerende Hoiflole; maaflee har Han ogsaa 
blot brugt dette som et Paaflud til at komme dort fra Rom 
og saaledes stippe for Pavens umiddelbare Opspn. I  Bo
logna saavelsom i Rom har Han formodentlig levet paa den 
danfle Konges Bekostning' ° ) , og Hvitfeld bereiter, at * *

12) ketri Olui L iee ip ta  (8 . R . v .  I I ,  255); Hsmsfort Ostaloxu» 
episooporum 8Iesv. (8 . k .  v .  V I I ,  173); Lrsn tL  Metropolis 
V I I ,  31. Derimod betvivlcr Hurter ( I I ,  129, Note 346) dette for
medelst ValdemarS Alder, omtrent 50 Aar.

* b) d^pi-kvl ^nnsl. psx. 216. Dette vil da vel flge: af det Underbold, 
der Llev Ham tilsendt af den fleövigske BispestolS Zndkomster.

" )  I ,  175.
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Köngen medgav Bispen ved Hans Afteise fra Danmark gode 
Reisepenge, hvilke Han vel ogsaa künde behöbe, da alt Hans 
Gods var inddraget under Kronen. " )  Jmedens Han op- 
holdt flg i Bologna, indtraf der en Begivenhed, som oppu- 
stede den Jld , der ulmede i Hans Jndre, til lhS Lue og gav 
Ham Midier ihcrnde til at iveerkscette sine fjendtlige og hevn-- 
gjerrige Planer imod den danfte Konge. Erkebisp Hartvig I I  
i Bremen dode nemlig 3 Novb. 1207 " )  ester et Tog imod 
de oprorsie Stedinger ' ^), og derpaa udvalgte ncesten hele den 
bremisie Menighed, baade Geistlige og Verdslige, B i s p  Va l -  
demar til Erkebisp i B remen .  Dog gik dette Balg ikke 
af uden Modstgelse; thi Probst Burchard i Bremen, der 
selb havde gjort sig Haab om Erkebispestolen, og Hans T il- 
hcengere udebleve fra Balget, og det hamburgste Domkapitel 
blev siet ikke indbudt til at deeltage deri, da Bremerne nok 
forud künde vide, at Hamburgerne ikke bilde eller turde bi- 
falde Balget, fordi deres Bh dengang var i den danfle Kon- 
ges Magt. Jmidlertid Protesterede disse strax imod Valgets 
Gyldighed, idet de paastode, at deres Kirke, som Erkestistets 
Moderkirke, burde habe habt den forste Stemme.' ^). Grnn-

 ̂s ) Det er derfor vistnok urigtigt, naar Xi-aotL (I . o.) siger, at Han i 
Bologna levede af sit rige ArvegodS (ligeledes Suhm IX ,  97).

16 ) Zfolge Miesegaes (Chronik der freien Hansestadt Bremen I I ,  343) 
dede Han 5 Novb. 1208, hvilken Tidsangivelse ikke stemmer med den 
anferte Gravstrift ( I . o. S .  345), der har 3 -lon. ŝoveml». (s : 
3 Novb.).

4 7) Den folgende Kamp om den bremiste Erkebispestol, navnlig hvad 
StedingerneS Deeltagelse deri angaaer, finde- bestreven i Scharling- 
Afhandling: «ie 8teäinxi8 (p»x. 62-70). 

r s )  » 18̂ 1» ^rod'ivp'iLeopoi um vrewensium (ho-L.inäendi'oA.
96) hcnferer DaldemarS Udnavnelse til Aar 1206, men omtaler stet
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den, hvorfor Bremerne med saastor Eendragtighed atter po
stulerede Valdemar til Erkebisp, maa soges i de davserende 
politifle Forhold i Tpdstland og navnlig i dette Riges For
hold til Danmark, der just maatte gjore et saadant Balg on- 
steligt for Bremerne. Disse frygtede nemlig for, at hvis den 
mcegtige danfle Konge fik en Erkebisp udvalgt ester stn V il- 
lie, künde Stiftet staae Fare for at miste Grevskabet Stade 
og komme til at afstaae Fordringerne paa Ditmarsken. Her- 
til kom vel ogsaa Haabet vm en Fornpelse af Bremens for» 
rkge Primat ober Norden, naar Valdemar blev deres Erke
bisp eller maastee endog Konge i Danmark. At Kong Phi
lip og andre af Valdemars mcegtige tydfke Venner habe til- 
stpndet Bremerne til Balget for om muligt at stprte den over- 
mcegtige danste Konge, er hoist rimeligt, og det er af Beret- 
ningerne om Hans Udncrvnelse klart, at ikke blot Geistligheden, 
men ogsaa Almuen i Bremen har beeret vunden for Hans Sag.

Bremerne og Kong Philip interesserede stg ivrigt for at 
faae Valdemars Udneevnelse snarest muligt stadfaestet af Pa- 
ven, og hine sendte derfor iBeghndelsen af Aaret 1208 Ge
sandter til Valdemar i Bologna forat underrette Ham om, at 
Han Var kanonist udvalgt til deres Erkebisp, hvorpaa Han med 
Gesandterne ilede til Rom og fremstillede stg for Paven. 
Gesandterne medbragte Brev angaaende Valget fra den brc- 
miste Kirke, og det er sandsynligt, at de ogsaa habe medbragt

ikke HamburgerneS Forbigaaelse og Protest. Hoab der stgeS om Val« 
demar i denne er forresten et Udtog af widert!
Okrovieon og findes ikke i det seneste Astrpk hoö Lappenberg (Ge- 
schichtSqvellen des Erzstistes und der Stadt Bremen).
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Kong Philips Brev " )  til Paven i denne Anledning. I  
dette smigrende Brev anbefaler Han Valdemar paa dct Kräf
tigste og beder Paven ikke at opsoette Valgets Stadfoestelse, 
esterdi Han Var valgt eensternmigen 2"),  og Stiftet ikke godt 
künde undvcere en Erkebisp, da den Afdode havde bcstpret det 
stet. T il Slutning lover Han at ville af al Magt arbeide 
paa dets Opkornst. Hvorledes Paven egentlig er bleven til- 
mode ved Efterretningen om denne Udnaevnelse, er ikke let at 
afgjore. Der fortaelles, at Han blev meget glad derover og 
Ipkonstede Valdemar til denne Forfrcmmelsc efter saamange 
udstandne Gjcnvordigheder; 2>) men denne Glaede künde i al 
Fald ikke blive langvarig, naar Han erindrede det Punkt i 
Vilkaarene for Valdemars Losladelse af Fangenflabet, ifolge 
hvilket denne ikke maatte opholde sig i Neerheden afDanmarks 
Grcendser eller paa et inistamkeligt Sted. Suhm'22)  er af 
den Formening, at Paven i Glcedens forste Oieblik ikke har 
taenkt over Bremens Beliggenhed eller ikke kjcndt den; og

1V) ÜSA. «tiz,l. I ,  80 > 1. 566) hvor Brevet henfores til Begvndelsen af 
Febr. 1208 (eller maaskee rigtigere til J a n . ; see nedenfor, Note 28). 
Af Brevet selv feer man, at det maa vcrre flrcvet ganske kort efter 
Erkebisp HartvigS Dod; thi det hedder deri: „tzvamvi8 nos velre- 
menti88ime ereilLmu8, qvo<l a<I auee8 ve8tra8 Ham äevener-it, 
qvoä vom. Vai't^vieu8 . . .  Ham 6el»ita eaenig vxZoIverlt, id ip- 
kum tarnen et N08 vodl8 <1uximu8 8i^ni6oanäum^ (Valu2 .11,131).

20) Klerus ip8iu8 eoelesirv cum omnidua Ü3, v̂i eleotiooi futuri 
Lp'i8vopi intere580 äeduepant, aä eleetionem eonLoöei'unt; oon- 
8iäerata qvoqve Ham äiotkv eecle-sikv neoe88itate, unanr  m i
te r vota 8ua in ^Valäemarum . . . tran8tulei'unt  ̂ ( I .  e . ). 
Hvormeget der af det Anforte er sandt, have vi ovenfor seet.

2 1 )  r̂no1ä. vubeo. VII, vap. 12z Lr-antn Aleteop. VII, 31 z 6^- 
pr«i ^nnal. pax. 217 z Hvitf. 1, 175.

22) IX .  122.
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endskjondtbi kun ugjerne tillcegge Hamen saadanHukommelses- 
eller Uvidenhedsfeil, falber bette os bog lettere enb at antage, 
hvad Cyprcrus beretter os, nemlig at Paven stpndte fig med at 
stabfceste Valdemars Udneebnelse, da Han nok künde formode, 
at der paa Grund af hiint Vilkaar bilde skee Jndsigelse der- 
imod; thi at antage bette Var det Samme som at beskplde 
Jnnocents for at habe billiget og fremskpndet aabenbar Meen- 
ed. Alle de andre Beretninger ere ogsaa enige i ,  at Han 
tvertimod ikke ilede med at stad foe sie Valget, fordi Han forst 
noiere bilde undersoge, hvorledes det forholdt sig med denne 
Sag. Kort derpaa ankom til Rom Sendebud fra det ham- 
burgfle Kapitel forat protestere imod Valget som ukanonifl, 2») 
og omtrent paa samme Tid naaede den danske Konges Ge
sandt, Probst Peder i Roeskildc, Rom. Endstjondt det Brev, 
Han skulde overbringe Paven, nnderveis Var blevet Ham fra- 
taget med Bold, talede Han djervt sin Konges Sag og Pro
testerede imod Valget, idet Han mindede Paven om, at Bre
men fremfor ethvert andet Sted maatte vaere Hans Herre 
mistaenkeligt." )  Bisp Valdemar paastod derimod, at Han 
ikke havde glemt den Ed , Han ved sin Losladelse havde af- 
lagt, og at Bremen formedelst Afstanden fra Danmark just 
maatte ansees for et beqvemt og stkkert Sted, hvorfor Paven 
ikke burde negte at stadfaeste Valget. Men da denne ncer- 
mere overveiede Sagen, fandt Han, at denne BispenS For
dring ikke künde tilstedes «den Skade for den danske Konge, 
og at den bar uforenelig med Bispens Paastand om at blive

2 b) sig. JnnoceniS's Dekreter i veeret. v rexo r, Nb. I ,  tit. V I  eapp. 
X X X V  og X X X V I .

2 « ) ProvstenS Anklagepunkicr imod Valdemar rille blive anforlc i Pavens 
Vre» til Dronning Maria.
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gjenindsat som Bisp i S le s v ig ;" ) derimod holdt Paven 
denne sidste Paastand for gründet og bestemte, at Valdemar 
maatte holde en Vikar i SleSvig S tift, esterdi Han af Frhgt 
for Köngen ikke selv turde vende tilbage dertil; Han künde da 
opholde sig paa hvilketsomhelst umistcrnkeligt Sted. Hermed 
anstillede Bispen sig tilfreds og udbad sig nogle Dages Be- 
tcenkningstid angaaende sit fremtidige Opholdssted, hvilken 
Paven ogsaa tilstod Ham forat vinde Tid til at overlaegge 
Sagen med Kardinalerne. Men Valdemar forudsaae nok, 
hvad Udfald denne Forhandling efter al Rimelighed vilde 
faae, og foretrak derfor ad en andcn Bei at komme i Besid- 
delse af den bremisie Erkebispestol; Han undveg nemlig 
pludseligt imod Pavens Vidende og V illic fra  Rom og 
ilede til Tydstland, hvor Kong Philip, der baade Var Pa
ven og Köngen fjendsk, lod Ham kräftigt understotte af Her
tug Bernhard af Taxen og sendte Tropper med Ham til Bre
men, hvor Han blev modtagen med stör Jubel. ValdemarS 
Flugt fra Rom niaa vcere gaaet for sig omtrent midt i Febr. 
1208, og strax derpaa sendte Jnnocents, som ikke Var den 
Mand, der taalte Trods, Breve til alle tydske og franste Kir- 
ker, bandlyste den ulpdige Bisp og kasserede Hans Ud- 
naevnelse til Erkebisp i Bremen. Dog sorblcv denne Band- 
lpsning i nogen Tid ubekjendt i Bremen, da Ingen vovede 
at offentliggjore den der; men endelig lagde En den istedet- 
for Offer paa Altret, da man feirede en kirkelig Hoitid, og 
saaledes blev den bekjendt i Bremen.

2 2 ) slg. veeret. Krexor. lib. III., t!t. V 0Lpp. XIII og XIV.
2 6)  NL^0LI6U8 (^VNLI. aä LNll. 1208 Xp. 9 )  flger, at Paven satte 

Ham under Bevogtning, imedens Han raadflog med Kardinalerne.
27) Af det Folgende vil det seeS, at Valdemar öftere er bleven bandlpst
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Som Svar paa Kong Philips Brev tilskrev Paven, maa- 
skee allerede midt i Febr. 1208, Hans Dronning Maria et 
Brev, hvilket er af Vigtighed, ogsaa med Hensyn til 
Valdemars tidligere Historie. Esterat have omtalt Modta- 
gelsen af Philips Brev, de hamburgste Sendebuds og Provst 
Peders Ankomst til Rom, fortceller Paven, hvorledes Balde- 
mar havde gjort Paastand paa at blive gjenindsat i SleSvig 
og havde beklaget sig over den danske Konges Adfcerd. Her- 
til havde Provsten svaret, at Bispen ikke künde gjore For
dring paa atter at erholde Slesvig S tift, esterdi Han selv 
havde opgivet det fra den Tid a f, da Han aflagde fin gcist- 
lige Vcerdighed og antog Kongenavn. "») Endvidere havde

formedelst sine forstjellige Forsog paa at indtrcrnge sig i Bremen. 
Dette hat-givet Anledning t il , at .denne forste BandlySning af flere 
Sfribenter er bleven forvexlet med de sildigere. Naar saaledeö Cy- 
praus (pax. 219) beretter, at der i Bandbullen, som blev lagt paa 
Altret, stod strevet, at Lisp Gerhard i Osnabrück af Paven var ud- 
valgt til Erkebisp i Bremen, da er denne Bulle tpdeligt nok forvexlet 
med den senere af Aar* 1212; thi ferst i A. 1211 stadfastede Paven 
Gerhards Udncrvnelse. Forvexlingen har sin Grund deri, at LyproeuS 
(pax.217, ligesom ogsaa Lnantn Nletrop. V N , 31) lader Gerhards 
Udnavnelse finde Sted ved ValdemarS Modparti strax efter Erkebisp 
HartvigS Dod. At Slesvig Heller ikke ved denne forste Bandlysning 
er blevet Valdemar fradomt (Nistonia ^nekiepp. vnem. hoS L.!n- 
äendnox. pa§. 9 6 ; ^Ibenti Stackensis dlrnon. aä ann. 1208; 
d^pnwi ^nnal. pax. 218), skulle vi nedensor fee. Hvorlange det 
forresten har varet, inden Bullen blev bekjendt i Bremen, omtales 
ikke; men af no!6. L.ubee. ( V I I ,  15) fee vi, at den var bekjendt 
der omtrent ved den T id , da Kong Philip blev mprdet.

2 S) Ne§. ä'ipl. I ,  80 -In. 567. E r dette Brev virkelig strevet midt i 
Febr., maa Philips vel vcrre strevet i Januar; thi ellers bliver der 
ikke tilstrakkelig Tid til at dette sidste künde naae Rom.

2 9) Herved sigteö maastee til davon, äpolstol. An. 82, der lpdcr saale- 
-e-: „Lpisoopu» . . . qvi militi« vaeaverit et »imul utnumqve
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Provsten beskyldt Ham for Majestaetsforbrpdelse, Frafald, 
Hoer, Mcened, Odelceggelse af Bispestolens Jndtcegter og 
Sammenrottelse, samt havde paastaaet, at Han dar ustikket 
til at beklcrde geistligt Embede (irre Z u Is ris ), eftersom Han 
var fodt af dobbelt Hoer, hvorfor man i sin Tid havde 
flaffet Ham Dispensation ved et falfl Foregivende. '̂ )  En- 
delig lagde Provsten Ham til Last, at Han havde avlet Son- 
ner, esterat Han var indtraadt i den geistlige Stand. Nag
tet alle disse graberende Beskpldninger havde dog Paven for 
den kirkelige Friheds Skyld bestemt, at Han skulde have sit 
Bispedomme ( Slesvig )  og sit fcedrene Arvegods tilbage, 
imvd at Han vpholdt sig paa et umistcenkeligt Sted og lod 
Stiftet besthre ved en Vikar. Derpaa omtaler Paven Val- 
demars Flugt fra Rom, Hans Bandlpsning og Forkastelsen 
af Hans Balg til Erkebisp i Bremen, og til Slutning for- 
maner Han Dronningen til at bevcege sin Gemal til ikke at 
understotte Bispen, men styc Ham som cn Bandlpst. Om-

letinepe voluerit, tkm oMelum Nomanum qvnm tunetionem 
kLcepäotkIem, äeponitor. Hvrv enim dsesnris sunt, Oresnri, et 
ljViv vei, veo.^

20) Hnaf seeS da, at baade Hans Fader og Moder maae have varet
gifte, da de avlede Ham udenfor LEgtestab. Det er forresten marke- 
ligt, at Provsten ikke omtaler det Tvivlsomme i, hvorvidt Kong Knud 
V  virkelig har varet Hans Fader, da Han dog ell/rö ikke lagger 
Dolgsmaal paa Noget, der künde stille Daldemars Herkomst i et mis- 
tankeligt Lps. Hentydningen til hanS uagte Fodsel svnes saameget 
mere at maatte finde Jndgang hoS Paven, som denne selv i et Brev 
af Aar 1198 til Erkebisp Absalon (Hetz. 6lpl. I ,  71 479)
havde indstarpet Overholdelsen af det 3 Lateranconciliums Bestem
melse, at Ingen maatte udvalges til at beklade et geistligt Embede, 
uden at Han var fodt i lovligt tzEgtestab (veere t. kleexoi'. lid. I ,  
tit. V I  enp. V I I ) .

21) see ovenfor S .  8.



trent samtidigt hermed tilstrev Paven Bispen i Würzburg et 
Brev,  22)  hvori Han befaler Ham at begive sig til Kong 
Philip og advare Ham for at understotte den bandlpste B isp ; 
ligeledes stal Han offentligt forkpnde dennes Bandlpsning og 
Forkastelsen af Hans Balg. Ikke lange derefter, formodent- 
lig i Begpndelsen af Marts, strev Paven et Brev ° til den 
danfle Konge, hvori Han forst beklager stg over, at Han ikke bedre 
havde vidst at Vogte fig og Köngen for denne rcenkefulde Mand, 
der ikke havde fortjent at komme paa fri Fod. Derpaa gjen- 
nemgaaer Han Forhandlingerne angaaende ValdemarS Balg til 
Erkebisp i Bremen og tilfoier, at Han (Paven) forst havde sagt 
til de bremiske Gesandter, at de maatte paasee deres Kirkes Tarv, 
da denne Sag muligen künde trcekke i Langdrag; men da 
Valdemar Var flpgtet fra Rom og var bleven bandlpst, havde Han 
befalet det bremiske Kapitel, at det inden en Maaned skulde 
kanonist udvcelge en anden Erkebisp; hvis det ikke adlod, 
flulde Erkebispen i Magdeburg efter Overlceg med andre 
fromme og forstandige Meend vcelge en saadan. Dovede da 
Nogen af Geistligheden eller af Folket at modscette sig eller 
at begünstige Valdemar, fiulde hiin Erkebisp bandlpse Ham. 
For Köngens Roligheds Skpld bilde Paven fremdeles over- 
veke med Kardinalerne, om man stulde flride til at fradomme 
Valdemar S lesvig ; dog bilde Han forst noermere iagttage 
Hans Adfcrrd og see, om Han bilde foretage sig Noget imod 
Köngen og Hans Rige eller imod Ham selb. Han formaner

»2) «ex . «lipl. I ,  81 Nr. 568.
2 2) 1. e. - ir . 569. Brevets Begyndelsesord: ^8! veus, rro'ientiLi'iim 

öominus, prrv8oiontike nod'i8 8p!ritum mkuä'i8set" vise, at Znno- 
centS var artig nok til at tilstaae, at Han ikke i dette Punkt var 
ufeil-ar.
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Köngen til taalmodigt at oppebie Udfaldet og lover Ham fln 
kräftige Bistand. T il Slutning anbefaler Han Provst Peder 
til Köngens Bevaagenhed; og med Ham er dette Brev for- 
modentlig afsendt til Danmark.

Da nu Valdemar uagtet Bandlhsningen havde indtreengt 
sig i Bremen, rustede den danste Konge sig af al Magt til 
at fordrive Ham derfra og havde en Sammenkomst med Kong 
Philips Medbeiler til den tpdste Keiserkrone, Otto, hvem Han 
ogsaa lovede en betpdelig Understottelse imod Philip, der be
redte fig til at vove en afgjorende Kamp. Men denne Fyrste 
blev pludseligt hindret t sin Plans Udforelse, idet Han d. 21 
Jun i 1208 blev myrdet af Pfalzgrev Otto af Wittelsbach 
paa Slottet Altenburg ved Bamberg; og saaledes blev den 
dansie Konge beftiet for denne mcegtige og farlige Fjende. 
Jmidlertid lavede den krigskpndige Bisp Valdemar sig til at 
gjore et Jndfald i Danmark, hvortil vel iscer den Omstoen- 
dighed bidrog, at Provst Burchard, der havde attraaet den 
bremiste Erkebispestol og havde det hamburgste og Nogle af 
det bremiste Kapitel paa sin Side, havde vidst at vinde den 
danste Konges Andrst, saa at denne ved Hjelp af det ham- 
burgfle Kapitel fik Ham udnoevnt til Erkebisp og forlehnede 
Ham med den bremiste Kirkes Gods Nord for Elben. Uagtet 
Valdemar ved Philips Drab Var bleven berovet sin maegtkg- 
ste Bundsforvandt, drog Han dog imod Bpen Stade, som 
Burchard ved danst Hjelp havde bemcegtiget sig, indtog og 
plpndrede den d. 3 Aug. med en Heer af Bremer og Ste- 
dinger, efterat et heftigt Uveir kort i Forveten havde raset 
ober B p e n .A a r s a g e n ,  hvorfor Valdemar saa dristigt vo-
3 4) CyprauS (pax. 219) fortaller derimod ester en anden Beretning, at 

det var den danffe Konge, der indtog Stade paa denne Dag efter
(4)
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vede at gaae den moegtige danske Konge under Oine, Var 
vel i'soer den, at Han stolede paa, at Kong Otto, der siden 
Philips Dod var Eneherre i Thdskland, tun havde vaeret 
Kong Valdemars Bundsforvandt, saaleenge Han trcrngte tkl 
dennes Bistand; og at Otto virkelig har villet hindre den 
danske Konge i at indblande sig t Bremens Anliggender, sees 
af et B r e v , H a n  formodentlig midt i d. A. tilskrev Pa- 
ven, hvori Han beder Ham, at hvis der skulde blive Tale om 
den bremiske Kirke og dens Erkebisper, enten ved den dansie 
Konge eller ved nogensomhelst Anden, Han da vil udscette 
denne SagS Afgjorelse indtil Hans GesandterS Ankomst til 
Rom, esterdt det andet Valg, saavelsom det forste, var skeet 
imod Gud og al Ret og Billighed, og intet af dem var tjen- 
ligt hverken for Paven eller for ham selv. Forresten beholdt 
Bisp Valdemar ikke lcenge Stade; thi Burchard tilbageero- 
brede Bpen, hvorpaa den danste Konge lod flaae en Bro over 
Elben og faldt ind i det Bremiste.

Den 4 Novb. 1208 tilskrev Paven Erkebisp Andreas S u 
msen i Lund et Brev, 2«) hvori Han paa det Heftigste httrer 
sin Harme over Bisp Valdemar, fordi denne var nndflpet fra 
Rom og nagtet Bandlpsningen havde indtreengt sig t Bre
men, hvorover Han har fortjent at miste baade dette S tift og 
Slesvig , da ifolge den kanoniste Ret den Prcelat, der uden

Uveiret, og ikke Bisp Valdemar; men alle andre Forfattere (ogsaa 
die Bremische Chronik des Gerhard Rpneöberch und des Herbord Schene 
hoS Lappenberg GeschichtSqvellen S .  68) vidne om det Modsatte, og Cp- 
prcrus selv (p»x. 220) har en hermed overeenSstemmende Beretning. 

2 5) Rex. tllpl. I )  81 Sir. 571 ansottte dette Brevö Udstedelse til Tidett 
imellem 21 Zuni og 8 Sept. 1208; men ifolge 
(s6 r»nn. 1208 Nr. 10) er PavenS Spar allerede dateret 20 Aug. 

26) «ex . 6,pl. I ,  81 Nr. 572.
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PavenS Tilladelse indtraenger sig fra et S tift i et andet, 
baade flal miste det forste, hvilket Han i sin Stolthed har for- 
agtet, og det andet, hvilket Han i stn Gjerrighed har attraaet.
Da nu Paven ikke längere kan taale saadanne uhhre Mis- 
brug, 2") har Han befalet Erkebispen i Magdeburg og flere 
andre Bisher at paalcegge Valdemar paa Hans Vegne, at Han 
inde« en Maaned «den Vcrgring og Opscettelse flal begive 
stg til Rom og bede ydmhgt om Forladelse for sine Optoier, 
da Han ellers «den al Modsigelse og Appellation flal afscet- 
tes fra ethvert geistligt Embede. De ovennaevnte Prcrlater 
flulle endvidere indflcrrpe Alle, at de ikke maae holde Om- 
gang med Ham eller tage Hans Parti; thi de, som gjore dette, 
flulle, om de ere Lcrgfolk, bandlpses og habe deres Lehn af 
den bremifle Kirke forbrudte for bestandigt; men hvis de ere 
Geistlige, flulle de miste baade Embeder og Jndkomster. Hvil- 
ken Bp, Borg eller Menighed, der vover at holde med Ham, 
flal bandlpses, og den Klerk, der overtrceder dette Bud, flal 
strax afscetteö; men Enhver, der har svoret Valdemar Tro- 
flabseden, loses derfra. Da der har vcrret Strid i de« bre
mifle Kirke om Erkebispevalget, har Paven befalet de oven- 
ncevnte Prcrlater at paalcegge begge Partier, at de enten selb 
flulle begive sig til Rom eller inden en Maaned sende Ge
sandter derhen, forat Han kan anstille kanonifl Undersogelse 
og derncrst enten stadfaeste det flete Valg eller lade dem vcrlge 
en anden duelig Person. Dersom de, der modscrtte sig hitnt 
Valg, enten vcrgre sig ved at indfinde sig inden en Maaned

'^) flg. JnnorenlS'S Dckretkr i veeret. Kroxor. Iib. I , tit. VH («l« 
teanglatione Lpi'soop;), iscer cap. IH.
Han kalder Valdemar „virum apostatam et ittutilem, rebellem et 
eontumaoem" (ValuLt II, 223).

(4«)
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eller prove paa at begünstige Valdemar, skulle de ingen Deel 
habe i V a lg e t;" ) pg dersom noget Parti ikke adlhdcr hiint 
Bud, stal det inden endnu en Maaneds Forlob sende Gesand
ter til Rom forat gjore Undsthldning for Overtrcedelsen deraf; 
i modsat Fald stal det faae Lon som forstyldt for stn Trods 
og Gjcnstridighed. Naar Undersogelsen angaaende Valgets 
Ghldighed bliver Erkebisp Andreas kundgjort, stal Han lade 
en nh Bisp i Slesvig kanonist udvoelge. V i vide ikke, hbor- 
vidt de stridende Partier habe esterkommet denne pavelige 
Befaling;^o) men af Brevet sees, at Valdemar dengang 
endnu ikke havde mistet Slesvig S tift, hvilket dog rimeligviis 
kort efter, maastee i Beghndelsen af Aaret 1209, er blevet 
Ham fradomt. Sagerne havde nemlig paa denne Tkd taget 
en »günstig Vending for Ham; thi Brcmerne frhgtede efter 
Kong Philips Dod Bandlpsningens Folger og den danste 
Konges Hevn, fordi Han atter havde vidst at vinde Kong 
Otto for Burchard. Otto interesserede stg nu for denne 
hos Paven, som 2 Ju li 1209 tklstrev Ham etBreb, * ' )  hvori 
hatt bereiter, at Bisp Valdemar ikke har adlhdt Hans Befa- 
ling om at mode i Rom for at undsthlde stg, hvorfor Han 
opsordrer Otto til at uddrive Ham med Magt af Bremen og 
forfolge Ham som en Fjende af Gud og Kirken. Ligeledes 
stal Han sorge for, at Burchard (KIectu8) og andre navn- 
givne Geistlige i Bremen ikke for Fremtiden beroves deres 
Jndkomster for deres Lhdigheds Skhld. Samtidigt hermed 
flrev Paven til Bisperne i Münster og Osnabrück samt til

" )  flg. v e e e e t .  V rexa,-. lib. I, t,t. V I  e»p . X X V .
»o ) A f det folgende Pavedre» til Otto fee-, at Valdemar ikke modte i Rom. 
41 )  „ e x .  ö ipl. I , 81 R o. 574.
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den bremifle Kirkes Lpdbisper " )  pg befalede dem at band- 
lpse Valdemar og Hans Tilhaengere. Da Valdemar i disse 
Breve kaldes „«jvoncls in klpisevpns Kie-svicensis", tor 
vi vel Putte, at Slesvkg maa veere blevet Ham fradomt i 
Tidsrummet imellem Udstcdelsen af dem og hiint Brev til Er- 
kebispen i Lund; og Nikolaus kan derfor neppe for dette Aar 
(1209) veere kommen i virkelig Besiddelse af den flesvigfle
Bispestol.̂ b)

Efterat Valdemar saaledcs atter Var bleven sat i Band, 
maatte Han forlade Bremen og begav sig derpaa som en sät
tig og landflpgtig Mand til Rom, hvor Han pdmpgede sig for 
Paven, af hbem Han ogsaa fik Tilladelse til at maatte holde 
Messe i sin Bispedragt, dog ikke i Bremens S tift. Dette 
forudseetter, at Han forinden maa vcere bleven lost af Ban
det, hvortil formodentlig Otto, der (iSept.ellerOct. 1209) ««) 
Var bleven krönet til romerst Keifer af Paven, har bidraget; 
thi vel havde Otto udvirket hos Paven, at Burchard kom til 
at bestpre den bremisie Erkebispestol efter ValdemarS Forja- 
gelse, og Han havde, rimeligbiis midt i Aaret 1209, indfort 
Ham med stör Hoitidelighed i Bremen i Overvtrrelse af den 
danfle Konges Gesandter; men dette venstabelige Forhold til 
Kong Valdemar Var kun af kort Varighed, hvorfor Paven 
endnu s. A. fandt det fornodent at indsicerpe Otto, at Han

«2) I. e.
4 3) Hermed stemmer ogsaa Petiu8 Olrdi (^nnrdi. i 8. tt. v .  I , 181) 

overeens: ,,1209 Lpi8eopu8 v8t Heetu8 a. 8eiie vne-
men8'i et iteium exeommunieatu8. k t  AieolLU8 eleetu8 est in 
epi8vosnun 8Ie8v!een8em."

4 4) Raumer Geschichte der Hohenstaufen I I I ,  11, Note 3.
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ikke maatte forurolige Danmark, medens Kong Valdemar Var 
fravcrrende paa et Ko rstog .")

Endftjondt Burchard Var bleven indfort i Bremen med 
Pabens Sümthkke, har Han dog neppe crholdt dennes Stad- 
foestelse paa Erkebispevoerdigheden,̂ )̂ hvortil Gründen vel 
maa soges deels i den Omstsendighed, at Hans Udncrvnelse 
ikke var kanom'sk gpldig, deels i Keiser Ottos fjendtlige Stem- 
ning imod den danske Konge. Hvorledes Sagernes Stilling 
var i Bremen Paa denne Tid, erfare vi af etBrcv, ^ ) som 
Paven 30 Oct. 1210 tilskrev den udvalgte Bisp i Minden 
og flere Prslater, og hvori Han siger, at Bisperne i Lybek 
og L iflan d ") samt det bremiske Kapitel havde berettet Ham, 
at, esterdi Valdemars Balg til Erkebisp i Bremen var ble- 
vet kasseret, havde Nogle af dem valgt Provst Burchard; 
men da dette Balg Heller ikke var blevet stadfcestet, havde de 
begpndt at forhandle om et nht, hvorfor de havde maattet 
udstaae haarde Forfolgelser paa Gods og Personer af Lceg- 
folk, der stode paa Valdemars Parti. Forat nu deres Kirke 
ikke skulde lide end storre Skade ved en längere Udhaling af 
Sagen, havde de besluttet at fremstynde dens Afgjorelse, og 
baade de og Burchard havde fkrevet til Paven om at faae 
Nabobispen, Gerhard i Osnabrück, til Erkebisp.") Paven

4 5 ) « e x . äipl. I ,  82 N,-. S78.
46 ) Han ncrvneS ikke Heller i Erkebispercrkken i Histoi'ia ^eeliiepp. vee-

mevsinm z flg.AIeursii Kistorik Danioa eäit. ^lorevt. Lom. IX ,  
380 vot. f. -

47) «ex. aixl. I, 82 IVr. 581.
4» ) Denne Prcrlat havde altsaa, formodentlig afFrvgt sor den danfle Koiu 

ges voxende Magt i Hans Noerhed, givet stg ind under det bremiste 
Erkestift. -

4 9 ) Denne Postulation har formodentlig givet Anledning til, at flere Skri-
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bemhndiger derfor Bispen i Minden til at undersoge denne 
Sag, og hvis den virkelig forholder sig saaledes, da at lade 
bemeldte Bisp Gerhard overtage Erkestiftets Bestyrelse. Lig- 
nende Breve udstedtes sqmtidigt hermed til Bisperne i Lpbek 
og Lifland, det bremiste Kapitel og Bispen i Osnabrück.

Nu saae det da endelig ud til, at der vilde blive en Ende 
paa den langvarige Strid om den bremifle Erkebispestol; men 
det var kun et kort Havblik for en np StormS Udbrud. 
Venskabet imellem Keiseren og Paven kolnedes snart, fordi 
hiin viste sig fjendtligsindet imod Kong Frederik af Sicilien, 
Henrik V is  So», hvem Paven havde taget under sin Besipt- 
telse. Jnnocents bandlhste endog Keiseren,"«) og da den- 
nes Forhold til den danske Konge, som sagt, var meget spcendt, 
vovede den saxisie Hertug Bernhard, der vilde scette en 
Grcendse for Kong Valdemars voxende Magt i Nordtydsi- 
land, atter at indfore Bisp Valdemar i Bremen, idet Han 
foregav, at det siete med Keiserens Samtpkke. Nagtet Paven 
imidlertid havde stad fastet Bisp Gerhards Udnavnelse til Er- 
kebisp i Stiftet, "^) modtoge Bremerne med Jubel Valdemar, 
hvorfor der blev lpst Band over Bpen, hvilket varede i flere 
Aar. Dette har formodentlig tildraget sig i Slutningen af

benter (f. Ex. MesseniuS (Seonäia. Mukti-. I I ,  23) have meent, at 
Burchard dengang var dod; men ifolge Lappenbergs Geschichtsqvellen 
S .  197 skal Han forst vare dod 1231.

50) i Novb. 1210 (Raumer I I I ,  17) eller i Aaret 1211 (Hurter I I ,  
366, 409).

51 ) Cyprcrus (pa§. 221) ansattcr ogsaa Gerhards Stadfastelse til Aar 
1211, endstjondt Han, som ovenfor anfort (Note 2 7 ), allerede lader 
Ham blive ndvalgt og bestikket til Erkebisp af Paven ved Valdemars 
forste Bandlpöning. Zfolge Detmars Chrvnik (herausgegeben von 
Grautoff, I ,  87) blev Gerhard Ertebisp 1212.
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Aaret 1211; H i under 28 Febr. 1212 tilskrev Paven efter 
Erkebisp Gerhards Anmodning Erkebisperne i Magdeburg og 
Mainz samt Bisperne i Paderborn, Minden, Verden og Hal
berstadt og Abbederne t Corvei og Marienfeld (et Kloster i 
det Münsterske) et B r e v , h v o r i  Han befaler disse Prcela- 
ter at fornpe Bandlysningen ober Valdemar paa alle Son- 
og Festdage, fordi Han ved Hertug Bernhards Hjelp havde 
indtrcengt sig i Bremen, hvor Han bortodflede Kirkegodset 
og fordrev Kanniker og Klerke, uagtet Erkebispen i Magde
burg samt Hans og Bremens Lpdbisper og Bisperne i O s
nabrück og Münster paa Pavcns Vegne havde bandlpst Ham 
og erklirret Ham for afsat. As dette Brev erfare vi ogsaa, 
at Dekanus og nogle Preester og Klerke i Bremen endnu 
holdt med Valdemar. M n  denne, som under saa mislige 
Omstoendigheder ikke ansaae det for raadeligt at forblive i 
Bremen, forlod derpaa atter denne Bp og sogte at vphidse 
de urolige Stedinger imod Erkebisp Gerhard, hvilket og
saa lpkkedes Ham. Ved Hjelp af disse bilde Han i Aaret 
1213 fortrcenge sin Modstander fra Bremen, og Stiftet blev 
paa det Frpgteligste odelagt af de raae Horder, hvilke.dog 
bleve overvundne af Grev Henrik af Hoia, der kom Gerhard 
til Undftetning. Derpaa henvendte Valdemar sig til Pfalz- 
grev Henrik, Keiser Ottos Broder, der tog sig kräftigt af 
Hans Sag, ligesom ogsaa Stedingerne i Aaret 1214 gjorde

S2) kex. äipl. I, 83 «I-. 595.
5 3) Hvad vi i det Folgende sortalle om Stedingerne, fortaller CyprauS 

(pa§. 221) om 8t«6en808, Zndvaanerne i Stade. Maaflee har Han 
forvexlet disse to Navne (Sokailinx 6e Steäivxik pax. 8) ,  hvilket 
saameget lettere künde stee, da Byen Stade spiller en saa vigtig Rolle 
i denne StridS Historie.
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et vht Jndfald i det Bremiste. I  d. A . anerkjendte Kong Val- 
demar Hohenstaufen Freden! af Sicklien, der siven Aar 1212 
künnpede i Thdfiland med Otto om den thdste Kciserkrone, 
for thdst Konge, da Otto noksom havde lagt sit fjendtlige 
Sindelag imod Danmark for Dagen; og i Aaret 1215 drog 
Han med en stör Flaade opad Elben forat erobre Stade, 
hvilken Bh Bisp Valdemar imidlertid maa habe vundct for 
sin Sag ; men heri blev Köngen forhkndret af Pfalzgrev Hen
rik. Derpaa drog Keifer Otto i Forening med Pfalzgrevcn, 
Markgrev Albert af Brandenburg og Bisp Valdemar imod 
Hamburg, hvilken Bh de truede til at overgivc sig, endstjondt 
den danste Konge iiede den til Undscetning. Bispen forblcv 
i Bhen, saalcenge dens Frihed barede, og holdt ilde Huus 
med StiftetS Gods til stör Sorg for Erkebisp Gerhard; men 
denne Herlighed Var kun af kort Varighed; thi den danste 
Konge rhkkede frem med en stör Heer, og Keiseren maatte 
trcrkke sig tilbage ober Elben, hvorpaa hiin i Beghndelsen af 
Aaret 1216 gik vver denne Flod og angreb atter Stade, som 
Han dog ikke künde indtage, hvorimod Han Plyndrede i Pfalz
grevens Land. Derpaa vendte Han sig med hele sin Krigs- 
sthrke imod Hamburg, der gjorde tapper Modstand i et halvt 
A ar; men da Köngen havde anlagt ftcre Befcestninger om- 
kring Bhen og afstar den al Tilforsel, overgav den sig en- 
delig. Nu forenede Stedingerne sig med Erkebisp Gerhard, 
hvorover Bremerne kaldte Pfalzgreven til Hjelp; men i det 
folgende Aar (1217) forligede disse sig med hine, formo- 
dentlig fordi de vare kjede af Bandet og frhgtede for den 
danste Konge; og derpaa blev Erkebisp Gerhard atter indfort 
i B rem en "), hvilket bevirkede, at Keiseren og Pfalzgreven 
b») Forlig-dokmnenlei finde- anftrt i La-stl- Sammlung eingedruckter U»
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faldt ind og plhndrede i Stiftet. Fred og Roltghed blev forst 
tilveiebragt, da Keifer Otto Var dod (19 Mai 1218), og 
den danske Konge paa en Sämling i Slesvig (S t . Hansdag 
s. A .) °^), hvor Hans S sn , den unge Prinds Valdemar, 
blev krönet til Konge, havde forligt Pfalzgreven med Erke- 
bisp Gerhard, hvilke begge der vare tilstede. Og saaledes 
glippede da efter 10 Aars Kamp og Strid det fldste Haab 
for Bisp Valdemar om at komme i Bestddclse af den bre- 
miske Erkebispestol.

§ 5.
Val-emars Munkeliv og Dod.

Da Valdemar havde maattet vige fra Bremen, og Hans 
Medbeiler Var kommen i rolig Besiddelse af Erkestiftet, lod 
det, som Han ganske vilde flaae fig fra den Verden, der havde 
spottet Hans kjcereste Forhaabninger. I  en Alder af 60 Aar 
gik Han t Ctstercienserklostret Lockum i det Calenbergske, 
hvor Han i Ro og Fred vilde tilbringe Resten af fit urolige 
og stormfulde Liv. Fra Bremen flal Han have medbragt 
Christi Kjortel, som Han lod indmure i Kirkevaggen * ) ; og

künden, welche die Geschichte der freien Reichsstadt Bremen aufklä'ren, 
S .  115 ff.

5 5) Det er forresten tvivlsomt, om denne Sämling er afholdt 1218 eller 
1217 (Suhm I X ,  30 9 ); til det sidstanforte Aar hcnlcrggeS den i 
Detmars Chronik ( I ,  93 ), medens en gammel vendist Kronike (hos 
Grautoff I ,  435) anforer den under det ferstnavnte Aar. Meurstus 
(IÜ8t. van . pax. 382) lader Forliget blive stuttet i SleSvig 1217, 
men derimod Prinds Valdemars Kroning soregaae 1218 sammesteds. 

i )  Wcidemann (Geschichte des Klosters Loccum S .  13) benegter Rigtig- 
heden heraf, cfterdi Klosterkirkens Bygning forst blev begvndt i Aaret 
1240 (I. e S .  16 ); dog maa der vel have vcrret et aldre Kapel.
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der forteelles, at 12 Adelsmeend fulgteham t Kloster og bleve 
Munke tilligemed Ham. )̂ Men end ikke her fandt Han den 
attraaede H vile; thi Pave H o n o r i u s  H l ,  som i Aarrt 
1216 dar fulgt efter Jnttvcents IN , fornycde Bandlysnin- 
gen oder Ham (1 2 1 8 )°), formodentlig paa Grund af Hans 
Udsugelser i det brcmifle Stift» ̂ ) Naar Han er blcven lost 
af Bandet, er ikke bekjendt; men Anledningen dertil kjende 
vi af et Brev ° ) , som Paven under 24 Sept. 1220 tilstrev 
Cistercienserabbederne Valter i Utrecht og Guido i Mori- 
mund (et Kloster i Champagne), og som Han scndte dem med 
Valdemar, der selv Var reist til Rom. I  dette Brev flriver 
Paven, at Valdemar havde omvendt sig og vcrret dodsspg, 
hvorfor Abbeden i Lockum havde lost Ham af Bandet. Dette 
stadfeester Paven, saavel for Valdcmars Bonners som for 
Cistercienserordenens Skyld, og befaler hine tvende Abbeder 
at anvise Ham et Kloster af deres Orden til Opholdssted; 
dog maa Han ikke forrette noget prcesteligt Embede uden Pa- 
vens Tilladelse. Saaledes Var Han da atter forsonet med 
Paven og optagen i Kirkens Skjod; men Klosterlivets Ro- 
lighed stemmede kun stet overeens med Hans herflesyge Cha- 
rakteer, og Han vedblev i flere Aar at pine og Plage Paven 
for at give Ham et eller andet Bispedomme, hvilket denne og- 
saa lovede Ham.«) Endnu engang tilbod der stg en Leilig-

- 2) LockumS Klosterkrsnike i I.eibnit2 Sepiptores v r llN L V ie . I I I )  691.
3 ) Ua^n»Iäi ^nnrrl. aä I». aav .
4) Af d. A. havcö flere Pavebreve til det bremifle Kapitel og alle Troende 

i Stiftet, hvilke vidne om Valdemar- flette HuuSholdning med S t if
tet- GodS (Suhm IX ,  315).

s )  Alkmi'ique Oistereieusium ^nv»1es I V ,  196 z Rs^nLlä! ^nnal. 
d. rrnn. ölr. 36.

O^prwi ^nnkl. pa§. 22l Da her ndtrpkkeligt sige- ôm Valdemar:
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hed for Ham til at virkeliggjore stn Drom om Danmarks 
Krone. Da nemlig Kong Valdemar Natten imellem 6 og 7 
Mat 1223 bar blcven fangen paa Lho af Grev Henrik af 
Schwerin, kom den gamle Bisp plüdseligt frem af sin Mun- 
keeelle, greb atter Svcerdet og forenede sig mcd Köngens 
Fjender, hvilket fees af et B rev?) ,  Paven under 31 Ju li 
1224 tilflrev Erkebisp Gerhard I I  (fra 1219) i Bremen, og 
hvori der bereites, at denne, uagtet Paven havde formanet 
Ham til ikke at forhindre Köngens Losladelse eller at forurolige 
Hans Rige, alligevel havde tilladt nogle af sine Vasallcr og 
andre af Stiftets Undersaatter at understotte Bisp Valdemar 
(nefsiulus spostst»), hvorpaa denne var falden ind t Kön
gens Land, havde der odelagt et S lot og droebt eller fanget 
Köngens Mcend. . Og da Nigsforstandcren, Grev Albert, 
havde straffet dem, der havde forraadt Slottet til Fjenden, 
havde Gerhard truet Ham med Band. Paven formaner Ham 
nu til at afstaae fra Slig t og fra at forfolge Köngen og 
Greven; har Han nogen Klage at fremfore imod disse, da er 
Paven, saaledes som Han tidligere har tilstrevet Ham, beredt 
til at lade Ham vederfares. fuld Retfcrrdighed. Ester dctte 
mislhkkede Fvrssg paa at hevne sig paä sin gamle Fjende, 
Kong Valdemar, vendte Bispen tilbage til Lockum, hvor Han 
flal habe tilbragt Resten af sine Dage med at synge og bede

„tzv! Lälnie wultos LNN08 8uperste8 sssiäue apuä RontiLoem 
instltit et ursit, ut äo sli^vo Lpiseopstu sidi prospieeret", ter 
vi vel flutte, at Valdemar ogsaa som Munk har piint Paven sor at 
faae en Ansattelse. Forresten omtaler Cypraus siet ikke Hans Mun- 
keliv, men lader Ham doe „plus minus 1215", hvilket aadenbart er 
en Trykseil istedetfor 1235. ^
Rex. äipl. I ,  95 Ni . 702. Rs^nsläi ^nnsl. sä Ii. snn. 29.
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flittigl, ligesom Han ogsaa stal have udviist stör Mmhghed.' )  
Hans Dod indtraf formodentlig Aaret 1236°), altsaa da 
Han Var 79 Aar gammel, og Han blev begravet i Klosterkir- 
ken 20 April ligefor S t . Johannes den Dobers Alter, hvor 
folgende Gravstrtst'" )  blev ophamgt over Ham paa en Trce- 
tavle:

VVolöemLi' !n Slesiv'io et vroaiA slmul eoronntus,
De vaoln xenitus, Klo pro Alonneko tumulatus,
Hvl tpla elau8ti'kii) sul8 expens>8 wiilKeavlt 
ln HLviL, tzviv 8ub rexuln propiia cle<!lenv!t.
6au<1eat in 6krl8to, eul munäu8 v'ix'it ln l8to (s ie !). 
tzvl lexlt koo, älent, nt in pneo reqvlv8ent.

MiesegaeS (Chronik LI, 348) sortaller, at Han bvggede en Kirke i 
Lockum. Hvorfra denne Efterretning hidrerer, er mig ubekjendt; den 
strider ogsaa mod WeidemannS Angivelse (see ovenfor Note 1). 

v ) Ifolge Hamsfort (Okron. 8eonnän i 8. k .  v .  I , 287) dode Han 
1236 i Lucca i Etrurien, men ifolge SammeS Sle-svleen^nm epl- 
«eopoi'um 8epie8 (I. o. V I I ,  167) i Lüttich. Hvitfeld lader Ham i 
sin Danmarks Kronike ( I ,  200) doe i Lüttich 1235 (ligeledeS Me8- 
8snli 8eonäla lll»8li'. I I ,  30), derimod i sin Bispekronike ( S .  11) 
i Lyckekloster i Bremer Stift. Weidemann har ( S .  13) Aar 1217 
som Han- DedSaar; men det er formodentlig forvexlet med det Aar, 
Han indtraadte i Klostret.

io )  I  Klostret Citeaux i Frankrig vistes en anden Gravstrift over Ham, 
ifolge hvilken Han stal vcere dod der den 18 Ju li 1226 (Suhm IX ,  
660). , 

i  i )  Da, Guldholm og Aas.






