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[1200. 22. februar—marts].
Pave Innocens III pålægger kong Filip August af Frankrig at tage den danske

konges søster Ingeborg til sig som sin retmæssige hustru.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) kongen af Frankrig, at han efter at have forstødt sin bolerske2)
skal kalde sin retmæssige hustru tilbage og på frelsebringende måde
drage omsorg for sin og sit riges tilstand.

T

i) Fra Innocens III (1198—1216) er paveregistrene i behold i en fortløbende række,
der dog her og der udviser visse mindre lakuner. For de perioder, hvor registerover
leveringen er gået tabt, er vi i reglen alene henvist til spredte originaler og kopier heraf,
altså til modtageroverleveringen. Men netop når det gælder Innocens III, er vi til en
vis grad heldigere stillet. Et brudstykke af det 17. paveår er bevaret i let bearbejdet skik
kelse, i form af brevmønstre, blandt hvilke også findes en bulle af betydning for Valdemar
Sejrs nordtyske politik, se DRB. 1:5 nr. 42, note 1. De ældre samlinger af dekretaler
kan ligeledes være til hjælp ved at meddele enkelte registerskrivelser, jf. nr. 35, note 1.
Men desforuden existerer der endnu en kilde af ikke ringe værdi, der kan bidrage til at
udfylde lakunerne og i nogen grad erstatte de tabte registerbind. For 3.—4. og 19. paveår,
samt for afsnit af 18., er der overleveret en summarisk indholdsfortegnelse, som giver en
oversigt over den pavelige korrespondance i vedkommende tidsrum. Den refererer talrige
buller om danske forhold og personer, ganske særligt vedrørende Ingeborg — at få søsteren
genindsat som dronning af Frankrig var et hovedmål for Knud Valdemarsens og Valde
mar Sejrs udenrigspolitik i disse år. Ved indgående undersøgelser er det blevet godt
gjort, at den nævnte fortegnelse direkte eller gennem mellemled støtter sig på selve de
tabte registerbind. Af særlig interesse er det, at rubrikkerne i indholdsfortegnelsen følger
efter hinanden ikke rent kronologisk, men med de små afvigelser i den tidsmæssige række
følge, som er et særkende for registeroverleveringen. Hvad specielt angår den foreliggende
rubrik, har den i fortegnelsen sin plads i det tredie paveår, tilhører altså tiden 1200
22. februar—1201 21. februar. Af disse grænser har den første størst interesse for daterin
gen, idet rubrikken er anbragt blandt de ældste buller i årgangen. Den er ført ind efter
skrivelser, der med vished er fra marts måned 1200, og den er placeret et stykke før
april-bullerne begynder. Det er sikkert, at den er udgået efter 22. februar, men den kan
for den sags skyld godt være udstedt sidst i denne måned og så først have fået plads i
korrespondancen fra marts. En forsinket registrering af bullerne i forhold til udstedelses
tiden er nemlig en ret almindelig foreteelse i den pavelige embedskorrespondance. Man
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kan således ikke tidsfæste rubrikken på det grundlag, at den i fortegnelsen følger umiddel
bart efter nr. 3, der er dateret 11. marts 1200, jf. hertil nr. 128, note 2. Må man på denne
måde skyde tidsgrænsen tilbage til 22. februar, er det på den anden side lidet sandsyn
ligt, at den pågældende bulle skulde være udgået senere end i marts. Hvis den hidrørte fra
april, men var indsat under skrivelserne fra marts, forelå der en for tidlig registrering,
men dette er en så sjælden foreteelse i paveregistrene, at man i praxis må se bort herfra.
Dateringen bliver [1200 22. februar — marts], en tidsfæstelse der også har gyldighed
for nr. 2. — 2) Agnes af Meran.

[1200. 22. februar—marts].

2

Pave Innocens III formaner dronning Ingeborg af Frankrig til at holde ud.
Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

ormaningsbrev1) til dronningen af Frankrig, som kongen har forstødt,
om standhaftigt at udholde sine lidelser.

F

1) Angående dateringen se nr. 1, note 1.

1200. 11. marts. Lateranet.

3

Pave Innocens III befaler ærkebiskop Walterus af Rouen at kundgøre interdiktet
over Frankrig somfølge af at kong Filip August harforstødt dronning Ingeborg under

påberåbelse af skilsmissedommen og taget sig en medhustru. Paven betegner dommen

som et komediespil, blandt andet fordi Ingeborg ingen forsvarer fik og intet forstod af
hvad der gik for sig, da hun ikke kunde tale fransk. Han påpeger, at dommen alle

rede er omstødt af hans forgænger, og begrunder interdiktet med en gennemgang af
sagen i dens videre forløb.

Efter Molinet.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, og så videre1).
Jo inderligere vi iblandt de rettroende konger og kristne fyrster elsker
vor meget kære søn i Kristus Filip, de Franskes berømmelige konge, desto
mere bekymrer vi os for hans frelse og med så meget des stærkere følelse
befordrer vi hans hæder, og jo vigtigere og mere magtpåliggende det er for
os at tage vare på alle kirkens bekymringer, desto mere er det vor pligt
bekymringsfuldt at tænke på dens anseelse, for at ikke den, om hvilken der
står skrevet, at den ikke har rynke eller plet2), skal lide nogen forringelse
eller pådrage sig nogen skændsel ved vor vanrøgt eller forsømmelighed.
For at vi ikke skal have et galt mål eller en falsk vægt i hænderne3), bør
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der ikke tages hensyn til personsanseelse 4), så at vi fælder een dom for de
rige og mægtige, en anden for de usle og fattige og måler ud på een måde
for disse, på en anden for hine eller dømmer uretfærdigt til fordel for en
eller anden, da det jo hedder hos profeten: Ve dem, der kalder ondt for
godt og godt for ondt, gør mørke til lys og lys til mørke5). Thi det er os
bekendt, at der er sagt os eller rettere sagt til os: Døm menneskenes børn
retfærdigt6) og ligeså: Elsk retfærdigheden, I som er dommere på jorden7),
døm ikke efter skinnet8). For om vi tog hensyn til personsanseelse, burde vi
gøre det ikke i de ting, som betød en fare9) for de pågældende, men i det,
som ledte frem mod deres frelse, og revse dem særlig strengt, som vi
elskede særlig ømt, eftersom den, der sparer riset, ikke elsker sin søn ifølge
Salomons vidnesbyrd10), og eftersom der står skrevet, at Gud tugter hver
søn, han har kær11). Men idet vi har holdt os dette omhyggeligt for øje,
har vi, for at vi ikke skulde give anledning til, at førnævnte konge, hvem
vi elsker af et rent hjerte, en god samvittighed og en oprigtig tro12), gik
fortabt, og for at vi ikke heller skulde blive årsag til vor egen død13), selv
hvis vi undgik at bringe os i fare, ham i fordærv og kirken i vanry, så har vi
både i den første tid efter vor ophøjelse og ofte senerehen ved vore breve
ladet ham indstændigt tilskynde til at sende den medhustru14) bort fra sig,
som han havde taget mod kirkens forbud, og påny i nåde tage hende15) til
sig som sin ægtefælle, som han havde besluttet at sende væk skønt gift
lovformeligt med hende16), og vi har ikke nægtet ham retlig adgang til,
når denne var genindsat efter loven, da med velvilje at påhøre og bønhøre
ham, om han på lovlig vis havde noget at fremføre. For hvem vil ikke
foretrække det retfærdige og hæderfulde og vige uden om, hvad der er
skadeligt og uretfærdigt, således at han, når han har sendt hende bort,
som han havde taget som medhustru mod kirkens forbud, og taget imod
hende, som han i strid med retsordenen skilte sig ved, og det måske ikke
bliver givet ovenfra17), at han ønsker at beholde hende i nåde som sin
ægtefælle - således at han fra det øjeblik af, om han har fortrøstning til
sandhed og retfærdighed, både kan blive skilt fra hende ved dom, om dette
bør ske, og få den anden tilbage, om det bør ske, for at ikke samme konge,
hvis det kommer til at gå på anden måde, både skal bringe sin sjæl i fare,
fordi han bedriver hor, og vække anstød i sin slægt, da det afkom, der måtte
komme til verden under sådanne forhold, ikke kan regnes for ægtefødt,
men derimod må anses for uægte18). Men for at man ikke skulde tro, at vi
lod hånt om hans frelse, såfremt vi lod tiden gå uden at gyde vin i de sår i
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hans sind, som ikke kunde læges ved olie19), pålagde vi, omendskønt vi
vidste, at han vilde føle lægens hånd desto hårdere, jo stærkere og mere
indgroet sygdommen var blevet, da den truede ham med vanry blandt
mennesker og tillige med en evig død, vor elskede søn Petrus, kardinal
diakon af Sta. Maria in Via lata, det apostoliske sædes legat, som vi sendte
til Galliens egne for korsets sag20), for freden mellem kongerne og rigerne21)
og ligeledes ganske særlig på grund af denne sag, at han, da kongen ikke
havde ønsket at føje sig efter vore påmindelser og befalinger, på omhyggelig
og frelsebringende måde skulde bevæge samme konge til at efterkomme vor
befaling, og, hvis han ikke udrettede noget med sine påmindelser til ham,
lægge hele hans land under interdiktdom. Det er nemlig ikke sådan, at hin
skilsmissedom22) eller rettere sagt det komediespil, som samme konge måtte
påberåbe sig til undskyldning for sig, på nogen måde kan undskylde hans
handling, såsom han imod forbudet fra vor forgænger pave Cølestin, saligt
ihukommet, skønt samme forbud med omhu blev fremlagt, udlagt og ende
lig forkyndt for ham igennem breve23) samt af Melior, saligt ihukommet,
dengang kardinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, det apostoliske sædes
legat, og af vor elskede søn Centius subdiakon og vor notar, som var sendt
ud i dette særlige øjemed — såsom han imod dette skaffede sig en anden
som medhustru og ikke undså sig for24) at beholde hende, helt bortset fra
at samme vor forgænger efter vore brødres råd omstødte nævnte skilsmisse
dom som fældet i hast med tilsidesættelse af retsordenen, imod en kvinde
uden forsvarer og uden mindste viden om, hvad der gik for sig, da hun
ikke kunde tale fransk, og som desuden appellerede til os, hvad hun havde
adgang til, hvilke ting er notoriske og ikke kan tilsløres ved nogen udflugt
— for nu at være tilbageholdende og forbigå, at det i en sag af denne
betydning i henhold til de kanoniske bestemmelser havde været på sin
plads at få det apostoliske sædes dom heri. Men fornævnte kardinal25)
udførte vor befaling i troskab og med omhu, og da han havde rettet ind
trængende formaninger til kongen og intet udrettede og så, at hans møje
var spildt, så forkyndte han da interdiktdom over hele kongens land og
befalede kirkens prælater i samme land ved breve23), hvori han også havde
optaget ordlyden af vort brev, både selv at overholde dommen og i deres
kirker lade den overholde af andre, og skønt samme konge på det koncilium,
som kardinalen havde sammenkaldt til Dijon — for at denne ikke skulde
tage skridt imod ham — lod indbringe en appel for vor domstol, så for
kyndte kardinalen denne interdiktdom, fordi der ikke i et sådant fald burde
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tages hensyn til en appel, da vi selv i denne sag havde sørget for at udstede
forbud mod nogen hindring i form af appel. Men han lod bekendtgøre,
at hvis nogen biskop måtte fordriste sig til at sætte sig imod interdiktdom
men, var han suspenderet fra sit biskoppelige embede* mens alle andre
suspenderedes fra deres embede og fra at bestyre det og oppebære indtægter
af det, hvilken stand eller rang de end tilhørte. Men alle, der skulde stå til
rette for ulydighed, indkaldte han for det apostoliske sæde til førstkommende
Kristi Himmelfartsdag26). Men omendskønt en læges midler undertiden
er hårde for den syge, så vender han sig dog til den tro læge med taksigel
ser27), når han mærker medicinens styrke, og de, som tidligere så at sige
befordrede hans sygdom ved at lade stå til og som tidligere var ham kære,
de falder derefter i unåde hos ham, og derfor har vi håb om, at samme
konge vil omvende sig, da han, om han vel ikke har tilbudt os fuld og
fyldestgørende bod ved sine sendemænd, dog ikke har afvist denne aldeles
eller gjort det i trods, og derfor har vi i Herren og i hans vældige styrke28)
tillid til, at kongen for eftertiden ikke vil sætte dem så højt, som mener at
behage ham ved at understøtte ham i hans forseelse og som syr bind under
hans håndled og laver slør til hans hoved29), og med Guds hjælp vil heller
ikke vi lade deres forseelse uhævnet, da det er folk som, hårdt tynget af en
syndig ulydighed, ikke undser sig for at udmarve og svække den kirkelige
tugt, og da egenrådighed i henhold til profeten er en trolddomssynd og
ulydighed en afgudsbrøde30). Men de, der som lydige sønner har foretruk
ket at rejse sig som en mur for Herrens hus31) og omhyggeligt har holdt sig
for øje, at salige er de, som forfølges for retfærdighedens skyld32) — efter
som de, når de har stået deres prøve, skal få den sejrskrans, som Gud har
lovet dem, der elsker ham33) — dem vil vi helt og fuldt begunstige og hædre,
også fordi vi heller ikke selv for denne sag, så åbenbart retfærdig, vil und
drage os nogen som helst hård forfølgelse, om nødvendigheden kræver det,
for at vi ikke, hvad Herren vor Gud forbyde, med rette kunde føle med
dem, som profeten håner, når han siger: Efraims børn var rustede bueskyt
ter, men svigtede på stridens dag34), og vi vil ikke nære frygt for at vække
anstød, om der skulde ske noget imod sandhed og ret, manet ved hans
exempel som sagde: De er blinde vejledere for blinde35), da apostlene
havde sagt til ham: Ved I ikke, at farisæerne blev forargede ved at høre
det, I sagde?36). Vi påminder dig altså, broder, vi opfordrer dig indtræn
gende og befaler og indskærper dig nøje ved dette vort apostoliske brev
offentligt at kundgøre førnævnte interdiktdom, som vi har stadfæstet, og
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på vore vegne med nysnævnte strenghed at indskærpe, at den bliver over
holdt ubrødeligt af ærkebiskopper, biskopper, abbeder, priorer, tempel
herrer, hospitalsbrødre og alle gejstlige i hele kongens land uanset nogen
som helst appel og indsigelse, som kunde rejses, da jo dog ingen lader sig
rejse herimod, på den måde at ingen som helst gudstjenestlig handling
afholdes i hele landet udover barnedåb og skriftemål for de døende. Men
sørg for med iver at opfylde dette så klogt og forsigtigt, at ingen overhovedet
kan hindre det eller få det at vide i forvejen, førend det bliver kundgjort,
og indføj i dine breve ordlyden af dette brev, så at ingen herefter kan und
skylde sig med noget som helst påskud, og du skal ligeledes med omhu
skaffe dig oplysninger om og strax ved breve meddele os, hvorvidt nogen
skulde fordriste sig til at krænke interdiktdommen, efter at den er forkyndt,
og hvem det er, for at vi kan lade dem mærke vor tunge hånd. Thi vi for
beholder os efter vor vilje at straffe dem, som indtil nu har fordristet sig
til at modsætte sig samme dom, eftersom der ikke vil være nogen grund
for andre til at adlyde, såfremt vi ikke længere kan nyde godt af lydighed.
Givet i Lateranet den 11. marts i vort pavedømmes tredie år.
1) Det ses af bullens ordlyd, at den har været rettet til en biskop, eftersom paven til
taler adressaten som sin ‘brodér’. Hvem biskoppen er, lader sig opklare gennem en ru
brik fra indholdsfortegnelsen til Innocens III.s register (om denne se nr. 1, note 1).
Bullen er dateret 11. marts i pavens tredie år, og netop blandt de første skrivelser fra
dette år, som tog sin begyndelse 22. februar, findes en rubrik, der helt dækker ind
holdet i bullen. Adressaten er ærkebiskop Walterus af Rouen. At denne er modtage
ren, finder en yderligere støtte i en oplysning hos en samtidig krønikeskriver, Radulfus
af Diceto. Denne beretter, at interdiktet forkyndtes af to biskopper. Som den første
af disse nævner han Walterus af Rouen. — 2) Efes. 5,27. — 3) Hos. 12,7. — 4) 2. Krøn.
19,7 m. fl. — 5) Esajas 5,20. — 6) Sal. 58,2. — 7) Lib. Sap. 1,1. — 8) Johs. 7,24. —
9) For sjælen.— 10) Ordspr. 13,24.— 11) Jf. Hebr. 12,6.— 12) 1. Tim. 1,5.— 13) Sjæle
ligt set. — 14) Agnes af Meran. — 15) Ingeborg. — 16) Meningen fordrer en relativ
bisætning, og stedet er derfor oversat ‘som han havde osv.’. Konstruktionen er gået i
stykker i den latinske text og lader sig ikke rekonstruere med sikkerhed. — 17) Jf. Johs.
19,11. — 18) Den latinske text har spuria, der også, navnlig modstillet naturalis, kan
betyde ’bastard’, se nr. 133, note 7—8. Kongens børn med Agnes blev dog året efter
legitimeret af paven, se nr. 35. — 19) Jf. Luk. 10,34. — 20) Korstogssagen. — 21) Mellem
Filip August og den engelske konge Johan uden Land. — 22) Fældet 1193 4. november i
Compiégne af ærkebiskop Willelmus af Reims, Filip Augusts onkel. Dommen omstødtes
af Cølestin III i 1195. — 23) Tabt. — 24) ’og ikke undså sig for’ eller en lignende vending
synes at være faldet ud af den latinske text. — 25) Den ovennævnte Petrus. — 26) 1200
18. maj. ‘indkaldte han’ gengiver textens appellauit, der muligvis er fejl for compellauit,
‘tvang han for’. — 27) Esajas 51,3 m. il. — 28) Jf. Efes. 6,10. — 29) Jf. Ezek. 13,18.
— 30) Jf. 1. Sam. 15,23. — 31) Jf. Ezek. 13,5. — 32) Matt. 5,10. — 33) Jak. 1,12. —
34) Sal. 78,9. — 35) Matt. 15,12. — 36) Ib. 15,14.
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Kong Otto IVaf Tyskland underretter pave Innocens III om den politiske udvikling
og meddeler herunder, at kong Knud VI Valdemarsen ventes at ville falde ind i Saksen

for at bekrige hans fjender.
Afskrift i de pavelige registre.

il sin ærværdige fader i Kristus og herre Innocens, den høje pave af
Guds nåde, sender Otto af Guds nåde Romernes konge og til alle
tider rigets forøger i fuldstændig hengivenhed sin hilsen med skyldig ærbø
dighed og alt, hvad en søn skylder sin fader1).
Hvor stor en kærlighed I, milde fader, nærer til det romerske kejserrige,
og hvor meget I arbejder på dets ophøjelse, kan man tydeligt forstå ved at
se Eders breve, som I har sendt til verdslige så vel som gejstlige fyrster i
Tyskland......... Der er dog ikke sluttet nogen stilstand mellem fyrsterne i
Saksen, der er tilhængere så vel af os som af den svabiske hertug2), og som
vi har besluttet skyndsomt at trænge ind i for at komme vor elskede svoger,
de Danskes konge, i møde, der uden tvivl vil trænge ind i samme land for
at bekrige vore fjender, til hjælp for os.

T

1) I et stykke, som her er udeladt, omtales en våbenstilstand, sluttet mellem de grup
per af Rhinfyrster, der støttede henholdsvis Otto af Brunsvig og Filip af Svaben som deres
kandidat til kejsertronen. Sandsynligvis er der tale om en overenskomst fra begyndelsen
af april 1200. Det er endvidere udtalt i brevet, at Otto ønsker at få svar fra paven til den
21. juli. Skrivelsen kan da senest være afgået i juni. Det skulde efter dette være helt
sikkert, at brevet er udfærdiget [1200 april—juni], mens en nærmere datering herindenfor kun kan foretages med en større eller mindre grad af usikkerhed. — 2) Filip af Svaben.

[1200. Juni—juli].
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Pave Innocens III meddeler franske ærkebiskopper og biskopper, at han sender

kardinalbiskop Octauianus af Ostia som sin legat til landet, ligesom han tilskriver
denne om hans hverv og beder kong Filip August af Frankrig tage imod ham med

velvilje.
Summariske indholdsangivelser i Rom.

[1200. Juni—juli].
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Pave Innocens III meddeler kong Filip August af Frankrig, at han sender kardinal-
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biskop Octauianus af Ostia til Frankrig som sin legat, og skriver om afgørelsen af
dronning Ingeborgs sag.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) kongen af Frankrig om dette2) og om afgørelsen af den sag, der
er opstået mellem ham og hans hustru dronningen.

T

1) Pavebullen, der kun er kendt gennem indholdsfortegnelsen til Innocens III.s tredie
paveår, se herom nr. 1, note 1, er i denne sammen med de i nr. 5 refererede rubrikker
ført ind mellem skrivelser, der nærmest må tilhøre juli måned. De har nemlig plads efter
en bulle, der med sikkerhed er fra juni og er på samme måde indsat inden en skrivelse
fra august 1200. Selv om de må henregnes til juli-bullerne, er der dog ikke noget i vejen
for, at de kan være givet i juni. De kan være registreret lidt senere end den dato, de har
udvist, en forskydning mellem udstedelsestid og registreringstidspunkt, som er meget
almindelig i paveregistrene. Dateringen må således ansættes til [1200 juni—juli]. Dette
samme gælder de efterfølgende numre 7—10, der danner en gruppe i indholdsfortegnelsen
umiddelbart efter nærværende bulle. — 2) En henvisning til en tidligere rubrik, jf. nr. 5.

[1200. Juni—juli].
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Pave Innocens III opfordrer kong Filip August af Frankrig til at forsone sig med
dronning Ingeborg.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) den samme2) om, at han skal forsone sig med sin hustru dron
ningen og behandle hende som en kærlig ægtemand.

T

1) Om dateringen se nr. 6, note 1. — 2) Henviser til en foregående rubrik af en
bulle, stilet til kong Filip August, se nr. 5.

[1200. Juni—juli].
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Pave Innocens III til kong Filip August af Frankrig om at forsone sig med

dronning Ingeborg.
Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

Til1) den samme2) om det samme3).
1) Om dateringen se nr. 6, note 1. — 2) Se nr. 7, note 2. — 3) Henviser til nr. 7.

9

[1200. Juni—juli].
Pave Innocens III opfordrer kong Knud VI Valdemarsen til at sende sagførere til

forsvar for dronning Ingeborg cif Frankrig.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

/7« september—31. oktober 1200]
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il1) de Danskes konge om, at han skal sende sendemænd og sagførere
til forsvar for sin søster dronningen af Frankrigs sag.

T

1) Se om dateringen nr. 6, note 1.

[1200. Juni—juli].

10

Pave Innocens III skriver til dronning Ingeborg om ægteskabssagen.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

Til1) de Franskes dronning angående oftnævnte sag2).
1) Angående dateringen se nr. 6, note 1. — 2) En henvisning til den i nr. 6—9 omtalte
ægteskabssag.

[1200. Juli—september].

11

Pave Innocens III skriver til dronning Ingeborg om hendes forsoning med kong
Filip August.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) de Franskes dronning om hendes forsoning med hendes mand de
Franskes konge.

T

1) Nærværende bulle kendes alene som rubrik i indholdsfortegnelsen (se herom nr. 1,
note 1). Ifølge sin plads her må den være udstedt i august eller september måned, måske
snarest det første. Man kan dog ikke helt se bort fra den mulighed, at skrivelsen hidrører
fra juli, men blot er registreret lidt senere. Datering altså [1200 juli—september].

[1200. 7. september—31. oktober].

12

Kardinalbiskop Octauianus af Ostia, det apostoliske sædes legat i Frankrig, aflæg
ger beretning for pave Innocens III om sin sendefærd. Kong Filip August har bøjet
sigfor hans krav både med hensyn til den franske kirke og dronning Ingeborgs stilling.

Han har sendt sin medhustru bort, ladet Ingeborg få et ordentligt opholdssted, dog

særlig fordi hun var syg, besøgt hende forførste gang efter skilsmissen, offentligt gen

antaget hende som sin dronning og svoret at ville behandle hende på kongelig vis, og

herefter har legaten hævet interdiktet. Kongen har til gengæld krævet sagen for retten,
og tid og sted er fastsat hertil blandt andet under hensyn til kong Knud VI Valdemarsens krig med Tyskerne, da der ventes sendemændfra Danmark efter indkaldelser

fra paven og legaten.
Afskrift i de pavelige registre.
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il1) sin højtelskede fader og egen højærværdige herre Innocens, ved
Guds forsyn den høje pave, sender Octauianus, biskop af Ostia, sin
pris og hengivne ærbødighed i alle ting.
Tak og lov og pris til Ham, fra hvem lutter gode og alle fuldkomne gaver
stiger ned2), han, som drager ånde, hvor han vil3), giver magsvejr efter
storm og klar himmel efter skyet, og som i følge sin grænseløse miskundhed4)
netop i disse dage5) har vist så stor barmhjertighed mod sin kirke, hvis
hæder og ære han under Eders tjenende styrelse har øget i fuldt mål og
givet fremgang under prøvelsen. Thi på det tidspunkt, da Guds kirkes
fornemste ledemod, nemlig den galliske kirke, på grund af den berømme
lige konge af Frankrigs sag rystedes af hvirvlende storme og uvejr i en
sådan grad, at I som fader måtte nære frygt for, at datteren helt skulde
forvilde sig bort fra fædrenes vej, og for at hun, som fremfor de andre over
hele jorden udbredte kirker, plejede at vise en særlig brændende hen
givenhed mod det apostoliske sæde, skulde vende sig helt bort fra at tjene
dette, da styrter hun sig ved Guds nådige indgivelse, takket være ikke vore,
men Eders fortjenester, ned for Eders Helligheds fod, apostoliske fader,
og ytrer med den vanlige urokkelige troskab og hengivenhed sin glæde
over trøsten for den trængsel og sorg, der nu er overstået. Men for at I kan
få fuld besked om alt, hvad vi i omsorg og omhu har foretaget, har vi ment
ved dette brev at burde oplyse, at vi efter mange forskellige besværligheder,
som vi gennemgik undervejs som følge af, at vi selv var syg, vejene slette
og vejret dårligt, omsider betrådte de Franskes rige og blev velvilligt mod
taget af kirkernes prælater og tillige af landets gejstlighed og menighed
og behandlet med megen hæder, og de lagde så stor glæde og hengivenhed
for dagen ved vor ankomst, at der var folk fra rigets udkanter, der kom os i
møde i Lyon, andre i Cluny, men flere i Vézelay, og de velsignede Eder ved
vor ankomst og mente, at de fik besøg af Herren. Men efter omhyggeligt
at have holdt forhandling med ærkebiskopper, biskopper, abbeder og andre
kirkelige prælater om, på hvilken måde de skulde bistå os i kongens sag,
fandt vi dem redebonne og tjenstvillige i overensstemmelse med, hvad I
havde befalet og vi ønsket. Men skønt kongen selv opholdt sig i Compiégne
og havde samtaler med de berømmelige mænd grev Balduin af Flandern
og hertug Henrik af Brabant, drog han efter at have hørt om vor ankomst
os meget hurtigt og med megen glæde i møde i Sens og modtog os i hen
givenhed og ydmyghed og behandlede os med hæder. Og da vi havde
haft en lang og fortrolig forhandling med ham, og da vi havde talt meget
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indtrængende med ham om mange ting, således som vi anså det for rigtigt,
fandt vi ham mod alles forventning så nådig og velvillig, at det syntes et
Guds under for alle, som kendte hans sindelag. Han lovede da omsider,
efter at vi længe og vedholdende var trængt ind på ham med bebrejdelser,
under megen gråd og med ydmygt hjerte at ville adlyde Eders befalinger
og vore bestemmelser, og først og fremmest ydede han ved Guds nåde i
nærværelse af mange ærkebiskopper, biskopper, abbeder, gejstlige og en
talrig mængde fuldt ud og hæderfuldt satisfaktion til kirkerne og kirkens
personer så vel for de tab, de havde lidt, som for de uretfærdigheder, der var
overgået dem. Desuden tilstod han også kirkerne i Sens og Paris et nyt
privilegium om klostrenes immunitet, som biskoppen og begge kirkers kan
niker er så glade for, at de ikke vilde undvære det for det meste af deres
ejendom6). Da fremdeles nogle prælater og undergivne og frem for alt
biskopperne af Paris7) og Soissons8) havde pådraget sig kongens vrede,
udvirkede vi så meget hos ham, at han offentligt gav afkald på sin vrede
og gav alle tilgivelse, således at de for øjeblikket ved Guds nåde er i større
yndest hos ham end nogensinde. Men da vi ønskede at gå lovformeligt
frem i alle ting, pålagde vi ham, at han skulde fjerne sin medhustru9) med
henblik både på legemlig omgang og opholdssted, hvilket han også gjorde,
således som det syntes rigtigst, og i alles påhør lovede han, at han
hverken bør se hende eller have legemlig omgang med hende, førend
dronningens sag er bragt til afslutning. Men da det var befalet og pålagt
ham, at han skulde modtage dronning Ingeborg, påbød han, at hun
skulde føres fra det sted, hvor hun tidligere havde opholdt sig, til en
kongelig borg, nemlig S. Léger-en-Yvelines, hvor dronningerne fra gam
mel tid gerne opholdt sig meget, og hvor kongerne plejer at fejre høj
tiderne, hvilket nu navnlig skete, fordi dronningen selv på det tidspunkt var
syg, hvad vi senere til sikkerhed har set med egne øjne, og hun selv med
egen mund har erklæret. Og det sted, hvor hun havde været, var mere
end tre dagsrejser fra Paris by. Dær10) mødtes vi og han på den fastsatte
dag, og på vor befaling mødte mange biskopper og abbeder, for at vi kunde
foretage alt i offentlighed. Men særlig sammenkaldte vi de biskopper, som
fra først af overholdt interdiktdommen, og af dem deltog alle undtagen to,
som besværedes af sygdom. Men vi henvendte os på venskabelig måde til
dronningen, hilste hende fra Eder, foreviste det apostoliske brev11) og
sørgede for omhyggeligt at fremstille den omsorg, I har vist for hendes sag,
og punkt for punkt berette om, hvilket stort besvær, vi har påtaget os for at
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fuldføre hendes sag på en hæderfuld måde. Men til den næste dag12), da
vi så vel som kongen selv og kirkernes prælater var samlet under et, bragte
vi kongen så vidt, at han gik til dronningen sammen med os og med broder
Bernardus af Vincennes og talte længe med hende. Særlig dette fandt alle,
som kendte kongens hårde sind, højst vidunderligt, at kongen overhovedet
kunde bevæges til at se hende, som ingen nogensinde vovede at tale med
ham om, og som han ikke havde set siden den dag, da skilsmissen mellem
dem fandt sted. Men efter denne fortrolige samtale gik vi ud til den kirke
lige forsamling, hvor der var en umådelig mængde gejstlige og lægfolk, og
af tre biskopper lod vi samme dronning føre frem med kongelige hæders
bevisninger, og efter at vi havde givet befaling om, at kongen skulde mod
tage hende som sin hustru og Frankrigs dronning og behandle hende med
hæder, tog han offentligt imod hende og lovede, skønt mod sin vilje, urok
keligt at ville adlyde denne befaling og alle Eders andre befalinger. Des
uden lod han på vore meget indtrængende bønner — hvad vi og alle
omkringstående troede umuligt — sin fortrolige, den velbyrdige mand
Nicolaus, som to gange er kommet til Eder personlig, offentligt aflægge
ed på hans sjæls salighed, at han vilde lade hende behandle med hæder
som Frankrigs dronning og sin ægtefælle og ikke skille sig fra hende uden
kirkens dom. Men herefter hævede vi interdiktet, og hele riget opfyldtes af
så stor en glæde, at vi ikke kan beskrive den i et brev. Alle velsigner jo Eder,
og ‘Misericordia et iudicium’ afsynges til Eders pris, fordi retfærdigheden er
sket fyldest i dronningens sag og barmhjertigheden vældet over ved op
hævelsen af interdiktet. Efter at disse ting altså var lovformeligt fuldført,
i et og alt under iagttagelse af ordlyden af Eders befaling, og da kongen
i sit sind på ingen måde ved talrige påmindelser kunde tilskyndes til at
beholde sin hustru, og vi offentligt modtog en erklæring fra ham om, at vi
skulde yde ham retfærdighed, således som I havde lovet ham ved apostolisk
brev og ved hans sendemænd, gav vi til svar, at vi vilde yde ham retfær
dighed i overensstemmelse med Eders befaling. Og da der afholdtes en
fælles forhandling om et sted til at anstille undersøgelser i sagen, ønskede
dronningen ikke, at sagen forhandledes i Lyon eller Cambrai, idet hun
sagde, at hendes forsvarere på grund af den krig, som hendes broder fører
med Tyskerne, ikke i sikkerhed kunde komme til de nævnte steder og tage
ophold dær. Omsider valgte dronningen, efter at der var opregnet mange
steder, under hensyn til sine landsmænds sikkerhed, at drøftelsen af sagen
skulde finde sted i Soissons by, hvilket kongen uden videre samtykkede i af

i3

/7« september—31. oktober 1200]

Nr. 12

sig selv. Men desuden har vi i følge Eders befaling sendt det apostoliske
brev13) og vort stævningsbrev14) til de Danskes berømmelige konge og til
vor ærværdige brodér ærkebiskoppen af Lund14) om, at de skal give møde
for at værge dronningen eller sende egnede sendemænd med alt, hvad der
vides at befordre sagen, efter at der er lovet fuld sikkerhed så vel af Eder
som af kongen af Frankrig ved et brev fra denne. Dronningen har også
selv skikket en af sine klerke af sted med breve14) til sin broder og ærke
biskoppen af Lund. Vi vil fremdeles sørge for ved lejlighed at bevæge vor
meddommer, vor ærværdige broder Johannes, kardinalpresbyter af Sta.
Prisca, det apostoliske sædes legat, til at komme hid til samme sted og
termin. Men skønt kongen for øjeblikket på ingen måde synes at kunne til
skyndes til det, som vi arbejder henimod, har vi dog stadig ikke opgivet det
gode håb, men vi håber, at Han, der har kongernes hjerter i sin hånd, og
som fører dem, hvorhen han vil15), under indvirkning fra Eders bønner
og fortjenester må indgyde besindighedens og frelsens ånd i hans hjerte,
og det er jo i dette øjemed, vi har anmodet om, at der må blive holdt en
særlig bøn så vel i kapitlerne i Cluny og Citeaux som i andre fromme
stiftelser, og det er vor plan at virke herfor med al vor omhu så vel per
sonligt som igennem så mange klostergivne og andre folk som muligt.
Endvidere skal I vide, at omtalte dronning har hæderfuldt ophold i
Etampes og har kapellaner og klerke til at forrette gudstjenester for sig og
tillige har snart flere riddere, snart en enkelt og de tjenere, mandlige så vel
som kvindelige, hun har brug for, og hun får klæder og føde, ganske som
hun ønsker det.
Men selv om vi på grund af de ovenfor omtalte anliggender ikke har
kunnet arbejde på korssagen, vil vi dog, om Gud vil, for fremtiden med al
mulig omhu arbejde på den så vel hos Frankrigs konge og hans riges
prælater og fyrster som hos Englands konge tillige med samme lands
prælater og fyrster.
Idet vi altså stedse ønsker at få styrke igennem Eders frelsebringende
uegennytte, anbefaler vi os med hengivne bønner hos Eder, fader, melder,
at vi tillige med alle vore ved Guds nåde er raske og ved godt mod og
bønfalder Eder indtrængende om, at tanken på os ikke forlader Eders kær
ligheds lønkammer.
1) Brevet udgør sammen med nr. 13—20 en særlig gruppe i et fragment, der er bevaret
af pave Innocens HLs registerbind fra hans tredie paveår, omspændendc oktober og
november måned og en del af december 1200. Hele brevgruppen omhandler Ingeborg-
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sagen, og i samtlige skrivelser vises der kendskab til en vigtig begivenhed i sagens historie,
ophævelsen af interdiktet over Frankrig 7. september 1200. Efter denne dato må hele
brevserien være udstedt, en tidsbestemmelse af interesse for de udaterede nr. 12—18.
Hvad nr. 17—18 angår, kan tidsgrænsen dog rykkes længere frem i tiden, men dette
synes ikke muligt for nr. 12—16. Også med hensyn til den sidst mulige udstedelsestid
skiller nr. 17—18 sig ud fra de andre udaterede skrivelser i serien. Disse sidste, nr. 12—16,
må alle ligge forud for 31. oktober 1200. I pavens svar af denne dato (nr. 19) berettes
der således om modtagelsen af nr. 12—15, og nr. 16 bliver citeret i nr. 20, udstedt lige
ledes 31. oktober. For så vidt angår nr. 12—16, må dateringen altså ansættes til [1200
7. september—31. oktober]. Alle disse breve hører til den korrespondance, der er ind
gået til det pavelige kancelli, og de er sikkert nok skrevet til forskellige tidspunkter inden
for de angivne grænser. Men de er holdt i bundt med og i registret indført sammen med
de fire udgående skrivelser af 31. oktober og tiden deromkring, som indeholder pavens
svar (nr. 17—20). — 2) Jak. 1,17. — 3) Johs. 3,8. — 4) Se f. ex. Psal. 25,6, 51,2, og 69,17.
— 5) Hebr. 1,2. — 6) Kun privilegiet for Pariserkirken synes at være i behold, jævnfør
nr. 13, note 4. — 7) Odo, jævnfør nr. 13. — 8) Niuelo, jævnfør nr. 14. — 9) Se nr. 3,
note 14. — 10) På nævnte borg. — 11) Måske identisk med nr. 10 eller 11. — 12) 7. sep
tember 1200. — 13) Kan muligvis være identisk med nr. 9. — 14) Tabt. — 15) Ordspr.
21,1.
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[1200. 7. september—31. oktober].

Biskop Odo af Paris beretter for pave Innocens III om den store fremgang, pavens
legat, kardinal Octauianus, har haft. Kong Filip August har bøjet sig for hans krav

både med hensyn til den franske kirke og dronning Ingeborgs stilling, lovet at gen
antage hende som sin dronning og svoret at ville behandle hende på kongelig vis, hvorfor
interdiktet er blevet hævet.

Afskrift i de pavelige registre.

il1) sin højhellige fader i Kristus og herre Innocens, af Guds nåde den
hellige romerske kirkes høje pave, sender hans helligheds underdanige
tjener Odo, af Guds miskundhed Pariserkirkens ydmyge præst, sin hilsen
i lydig tjeneste og tjenstvillighed med fromme kys på foden.
Efter langvarige, fordærvelige og beske trængsler, efter en uhørt uros
dybe nat brød en dag frem i strålende glans for den galliske kirke, og på
befaling af Ham, som både vinde og hav adlyder2), og som gør storm til
brise3), han, som i følge sin hemmelige plan alle vegne giver plads for sin
barmhjertighed og forstår at læge smerterne hos de hjemsøgte, hentede
kirken ud af sorg og ulykke, hæder og held. Thi det apostoliske sæde, som
himmelens høje vilje fremsynet og velovervejet stillede urokkeligt i midten
som lærestol, vender sit fromme øje mod sine børns nød, giver hver enkelt
af lægemidler, hvad han har behov for, og lagde i form af sit besøg klart for
dagen, hvor from og medlidende en kærlighed, det nærede for den ulykke-
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lige galliske kirke, da det end ikke skånede sig selv, men sendte et særlig
hæderværdigt medlem af den romerske kirke og en af dens bærende søjler,
nemlig den ærværdige fader hr. biskop Octauianus af Ostia og Velletri,
som det apostoliske sædes legat til det galliske land i ønsket om ved dennes
store og virksomme omsorg at skaffe fred til dem, der lider møje og lade
dem få del i dets søde, moderlige trøst. Lykkeligt drog han derfor ind i riget
og blev modtaget med en sådan hengivenhed hos de troende, med sådanne
lykønskninger af fyrster og stormænd, at alles fælles jubel syntes at tolke
Guds nåde, og med tilbørligt modent overlæg gik han til udførelsen af de
hverv, han havde fået, og efter at have haft fortrolige overvejelser med
prælaterne nåede han med fasthed og styrke til en overenskomst med hr.
kongen og hans mænd angående de tilbagegivelser og erstatninger, der
skulde ydes til de gejstlige og kirkerne. Men skønt han knyttedes til hr.
kongen ved et særligt kærlighedens bånd, mildnede dog hans frie optræden
i handling og tale retfærdigheden i en sådan grad, at han på een gang
bevarede kongens nåde og velvilje og fastholdt sit forsvar for kirkens frihed,
ja, han forskaffede tilmed os og vor kirke helt nye privilegier, som vi aldrig
tidligere havde haft4). Takket være vor Genløsers nåde, som jo efter sin
vilje bestemmer over kongernes hjerter, bøjede hr. kongen sig — som den
allerkristeligste fyrste5), der stod fast i sin hengivenhed over for sin moder
den romerske kirke — på frelsebringende måde for samme hr. legatens
befalinger, opfordringer og kendelser ud over, hvad adskillige havde for
ventet og troet så vel angående tilbagegivelsen af kirkelig ejendom og
erstatning for krænkelserne som angående tilsidesættelsen af medhustruen6)
og genantagelsen af Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning, efter
først på hr. legatens befaling at have aflagt ed på sin sjæls salighed om ikke
at ville skille sig fra samme dronning og om at ville behandle hende med
hæder og på kongelig vis. Da disse ting var ordnet og bragt til afslutning til
ære for kirken, påfulgte ophævelsen af interdiktet, som overholdtes alminde
ligt i hele hr. kongens land, hvorved de troendes hengivenhed i overflod
vaktes til lovprisning og forherligelse af Skaberen, og et lys tændtes i alle
hjerter, som den langvarige bedrøvelses sky havde formørket. Men omendskønt hele den samlede galliske kirke ikke med urette velsigner den Højeste
og roser og priser Eders, høj hellige fader, og den romerske kirkes omhu ved
sendeisen af denne legat, som på denne måde forherliger og ophøj er sin
moder, den romerske kirke, udgyder dog hele vor tjenstvillige hengivenhed
sig særligt i taksigelser over, at vi har fundet så stor og sødmefyldt velvilje
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hos samme legat, at han ikke alene omfatter vor person, men også Pariserkirken med en særlig hengiven forkærlighed og i den grad bevarer den i
ubeskåren frihed og hæder, at vi må blive — fra at være hengivne — endnu
mere hengivne over for Eder og ham og hele den hellige og ukrænkelige
romerske kirke.
Herren bevare Eder for sin kirke sund og rask langt frem i tiden.
1) Om dateringen se nr. 12, note 1. — 2) Matt. 8,27. — 3) Jf. Psal. 107,29. —
4) De er endnu bevarede og indeholder store begunstigelser. — 5) Texten har princeps
christianissimus. Titlen rex chr. (som i nr. 18) er i en senere tid en særlig hædersbeteg
nelse for den franske konge. — 6) Se nr. 3, note 14.
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[1200. 7. september—31. oktober].

Biskop Niuelo af Soissons beretter for pave Innocens III om den store fremgang,

pavens legat, kardinal Octauianus, har haft. Kong Filip August har bøjet sig for hans
krav både med hensyn til den franske kirke og dronning Ingeborgs stilling og lovet og

svoret, skønt mod sin vilje, at genantage hende som sin dronning og behandle hende på
kongelig vis, men til gengæld krævet ægteskabssagen for retten. Legaten har herej'ter
hævet interdiktet.

Afskrift i de pavelige registre.

il1) sin højhellige fader og højærværdige herre Innocens, af Guds nåde
den hellige romerske eller rettere den altomspændende kirkes høje pave
sender Niuelo, ud af sammes tålmod Soissonskirkens ydmyge tjener, hilsen
og redebon så vel som tilbørlig lydighed i alle ting.
Lovet være Gud og vor herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedens fader
og al trøstens Gud, som trøster os under al vor trængsel2). O, hvor stor en
trængsel trykkede os ikke, højhellige fader, hvor stor en modgang plagede
os ikke, dengang da vor allerkristeligste fyrste3), som mange mente, i nogen
måde vilde stille sig imod Eder og den hellige romerske kirke, og den gal
liske kirke for vore synders skyld holdt inde med at prise Gud, hvad den
plejede at gøre så fromt og klart og fuldtonende, som I, fader, til fulde
ved. Men omendskønt fjenden har lagt meget øde i helligdommen4), er
Herrens hånd dog ikke blevet svag, så at han ikke kan frelse sit hus, nemlig
den galliske kirke, den, som han erhvervede med sit eget blod5), og som
han til sin pris har udmærket med sin særlige nåde. Den romerske kirke er
jo vor stærke stad, og en mur er rejst på den til forsvar og bolværk for os6),
og den gjorde med megen omsigt vor ærværdige fader, det apostoliske
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sædes legat hr. Octauianus af Ostia, til udenværk for os, han, som strax
ved sin ankomst på vidunderlig vis udrettede så meget, eller rettere Gud
udrettede gennem ham så store ting, som vi næppe kunde tro havde været
mulige. Thi hr. kongen modtog ham med velvilje og tillige med den til
børlige ærefrygt og hæder. Men denne vendte sig strax til kongen med sine
frelsebringende påmindelser, som der ikke var det ringeste håb om, at
denne vilde så meget som lytte til. Men eftersom den Helligånds nåde ikke
vil vide af møjsommelig sendrægtighed, stillede kongen ham tilfreds uden
at gøre nogen vanskelighed — hvad vi tror skete efter indgivelse af Ham,
som drager ånde, hvor og når han vil7) — med den mest fyldestgørende
sikkerhed, hvad angår genoprettelsen af tabene og boden for uretfærdig
hederne mod kirkerne og kirkens mænd. Den gode begyndelse forfulgte
han da også, og som det var hans pligt, trængte han uophørligt ind på ham
for at overtale ham til med god vilje at tage imod den berømmelige dron
ning og tillige behandle hende med ægteskabelig kærlighed og gøre sin
ægteskabelige pligt, idet han agtede at befæste ægteskabet med varig fred.
Men eftersom lærerens tunge taler til ingen nytte, om ikke det kommer
indefra, som det hedder, kunde han for vore synders skyld på ingen måde
påvirke kongen dertil. Dog gjorde han, hvad han burde. Han pålagde og
påbød ham alvorligt og strengt på apostolisk myndighed, at han skulde
godkende hende som sin hustru og behandle hende med hæder som sin
dronning efter at have sendt medhustruen8) uden for sit land. Da kongen var
bange for at handle imod disse befalinger, indvilgede han omsider på den
tålmodigste måde — skønt mod sin vilje og ikke uden sjælekval, som man
kunde se på hans ansigt — i det, som jo dog behagede Ham, som nævner
det, som ikke er, som om det er9), han, som rører ved bjergene, så de
ryger10), og lovede at ville gøre, hvad der var befalet, og stadfæstede dette
løfte gennem en af sine riddere med edsaflæggelse på sin sjæl, idet han dog
erklærede, at der blev anvendt tvang imod ham af den høje pave, medens
dronningen tværtimod med egen røst gav til svar, at retten netop skete
fyldest ved Eder, hellige fader. Efter at disse ting offentligt og højtideligt
var fuldbyrdet i nærværelse af os og flere prælater, forlangte kongen meget
indtrængende af hr. legaten at komme for retten i ægteskabssagen, at der
blev vist ham fuld retfærdighed, og at der fastsattes en passende dag, og
denne hans anmodning hverken kunde eller vilde han afvise, og han ud
pegede med fælles samtykke et sted for begge parter og en dag med en
passende tidsfrist, hvad vi tror, han vil meddele Eder i sit eget brev11).
1. Række IV

2

Nr. 15

[y. september—31. oktober 1200]

18

Ej heller mener vi, hellige fader, at det bør forties, det som vi fra nu
af ikke kan tie stille om. Thi tavsheden blev ophævet barmhjertigt, ret
færdigt og klogt af samme legat, eller rettere af Eder gennem denne, den
tavshed, som på grund af vore synder var blevet pålagt os, det almindelige
interdikt mener vi. Eftersom der som følge af dette var så stærk en smerte
hos menigheden, at den næppe kan beskrives, giver glæden og jubelen os
en så langt dybere trøst. Derfor giver vi pris, ære og hæder til Herren, som
ikke svigter dem, der sætter deres håb til ham12), og ej heller i sin vrede har
holdt sin miskundhed tilbage, og vi bringer Skaberen de frommeste taksigel
ser, han, som løste de stumme tunger13), for at de kunde hengive sig til at
tjene Gud, og åbnede de døve øren14) til lydighed mod Guds ord, og i Herren
priser vi i højeste grad denne legats rosværdige klogskab i denne sag og
Eders helligheds fuldkomne bestandighed, højærværdige fader, hvoraf det
klarere end lyset ses, at I har iført Eder den sande Josefs kjortel15).
1) Angående dateringen se nr. 12, note 1. — 2) 2. Kor. 1,3. — 3) Se nr. 13, note 5. —
4) Jf. Psal. 74,3. — 5) Jf. Apostl. gern. 20,28. — 6) Jf. Esajas 26,1. — 7) Jf. Johs. 3,8.—
8) Se nr. 3, note 14. — 9) Rom. 4,17. — 10) Psal. 104,32. — 11) Nr. 12. — 12) Jf. Judith
13,17. — 13) Jf. Mark. 7,37. — 14) Jf. Esajas 35,5. — 15) Jf. 2. Sam. 13,18.
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Ærkebiskop Willelmus af Reims og biskopperne Garnerius af Troyes, Rotrogus af
Châlons-sur-Marne og Reginaldus af Chartres beretter for pave Innocens III om
forløbet af den pavelige legat, kardinal Octauianus' sendefærd.
Notits i de pavelige registre.

/1 p rkebiskop1) Willelmus af Reims, biskopperne Garnerius af Troyes,
f-L_J Rotrogus af Chålons-sur-Marne og Reginaldus af Chartres har i
denne anledning2) skrevet breve af omtrent samme ordlyd.
1) Om dateringen se nr. 12, note 1. — 2) Jf. nr. 14.
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[1200. 7. september—31. oktober].

Kong Filip August af Frankrig meddeler pave Innocens III, at han tvunget af

denne har fulgt hans legat Octauianus' befalinger i dronning Ingeborgs sag. Kongen
bemærker, at han finder legaten for streng, og antyder, at han har mulighederfor andre

forbundsfæller end den romerske kirke.
Afskrift i de pavelige registre.
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il1) sin højærværdige fader og højhellige herre Innocens, af Guds nåde
den hellige romerske kirkes og alles høje pave, sender Filip, af samme
nåde de Franskes konge, hilsen med skyldig kærlighed og ærefrygt til fulde.
I skal vide, hellige fader, at vi har modtaget vor meget kære Octauianus,
biskop af Ostia og Velletri, det apostoliske sædes legat, med skyldig ære
frygt og i medfør af Eders magt og befaling udført, hvad han har sagt os på
Eders vegne, selv om dette stred mod vor vilje, og vi i vort stille sind finder, at
vi kunde være behandlet på en rigtigere måde, sådan som flere af vore for
gængere er blevet behandlet, og det er således Eders vilje, der har bestemt,
hvad der er sket i denne sag. Desuden skal I vide, hellige fader, at vi har fun
det samme biskop, Eders legat, strengere i denne sag, end vi vilde tro, og dog,
hvad han end gør mod os, hædrer og vil vi hædre ham, således som det er
vor pligt på grund af den kærlighed, som vi nærer til Eder og den romerske
kirke og til ham. Derfor beder vi Eder, hellige fader, om virkningsfuldt at
påminde ham om at vise sig mere velvillig i vor sag og især i det, som
vedrører og synes at vedrøre den romerske kirkes hæder. I skal også vide,
hellige fader, at vi har bedt og anmodet og besvoret hr. kardinalen som
vor ven, som legat og som præst om at modtage ed af os på, at vi aldrig
har ønsket at slutte forbund med nogen imod den romerske kirke, skønt vi
flere gange er blevet anmodet derom2).

T

1) Om dateringen se nr. 12, note 1. — 2) Det er blevet antaget, at brevet ikke fore
ligger i sin fuldstændige skikkelse. De dele, som i givet fald måtte tænkes oversprunget
ved indførelsen i de pavelige registre, er ikke en datering eller anden afsluttende formel,
men derimod et stykke til slut omhandlende videreførelsen af ægteskabssagen, dersom
kong Filip August ikke ønskede at beholde Ingeborg. En formodning herom kan i det
mindste støtte sig på den kendsgerning, at dette punkt omtales i pavens svar på nær
værende brev, se nr. 18. Endvidere synes der at ligge en tendens i udvalget af de ind
løbende skrivelser, der optoges i registret. Ingeborgs vigtige brev, som stillede legatens
handlemåde i den rette belysning, er ikke gengivet (jf. nr. 19), skønt det må være nået
frem omtrent på samme tid som nr. 12—16. Derimod er andre omstændelige skrivelser
blevet registreret, til trods for at de ikke bringer væsentligt nyt (nr. 13—15). På den
anden side kan der dog ikke opnås sikkerhed for, at man ved indførslerne i registret er
gået så vidt som til at slette et stykke af kongens brev. Spørgsmålet om dettes fuldstæn
dighed må derfor stå uafgjort hen.
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Pave Innocens III bifalder på et enkelt punkt nær sin legat kardinal Octauianus'

optræden i Ingeborgs sag. Under besvarelsen er der imidlertid indløbet et brev fra
Ingeborg, der i høj grad harforuroliget paven. Hun er nok blevetflyttet, hedder det dær,
2*
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men er stadig under bevogtnings og genantagelsen af hende som dronning skal kun være

sket på skrømt. Paven anslår en strengere tone over for legaten, retter bebrejdelser mod
ham for hans adfærd, befaler ham at sørge for, at Ingeborgs genindsættelse bliver fak

tisk, ikke fiktiv, men forsikrer ham dog til slut om sin fulde nåde.

Afskrift i de pavelige registre.

il1) biskop Octauianus af Ostia, det apostoliske sædes legat.
Du er knyttet og bundet til os ved fortrolig omgang og tillige forenet
med os ved kærlighedens bånd på en sådan måde, at vi regner alt, hvad
der sker for dig, for sket for os, eftersom intet kan falde forskelligt ud for
dem, som har fælles hjerte og fælles sjæl. Vi fryder os altså i Herren og i
hans styrke og magt over, at du, efter hvad vi har erfaret gennem dit2) og
mange prælaters breve3), er blevet modtaget med hæder, hengivenhed og
ærefrygt af vor meget kære søn i Kristus Filip, de Franskes berømmelige
konge, og hele hans rige, og at du ved Guds nåde trofast og virkningsfuldt
har fremmet de ting hos kongen, som vi havde betroet dig at fremme.
Du har jo tilkendegivet for os ved dit brev4), at samme konge, skønt han
opholdt sig i Compiégne og havde samtaler med de højbårne mænd grev
Balduin af Flandern og hertug Henrik af Brabant, glad og ilfærdigt drog
dig i møde i Sens og modtog dig i ydmyghed og behandlede dig med hæder
og efter en lang og fortrolig forhandling mod alles forventning viste sig i
den grad nådig og velvillig, at han under megen gråd og med ydmygt hjer
te lovede urokkeligt at ville adlyde vore befalinger og dine bestemmelser.
Således ydede han i nærværelse af mange ærkebiskopper, biskopper, abbe
der, gejstlige og en talrig mængde ikke blot satisfaktion til kirken og kirkens
personer for de tab, de havde lidt, og de uretfærdigheder, der var overgået
dem, men tilstod også kirkerne i Sens og Paris et nyt privilegium om deres
klostres immunitet5) og optog vore ærværdige brødre, biskopperne Odo af
Paris og Niuelo af Soissons, i sin fulde kongelige nåde efter helt og holdent
at have opgivet sit gamle had. Og da du senere havde pålagt ham at
fjerne sin medhustru6) med henblik både på legemlig omgang og op
holdssted, rettede han sig efter din befaling. Det var også på din
befaling, broder, at han påbød, at omtalte dronning, skønt hun var syg,
skulde føres til en kongelig borg, nemlig S. Léger-en-Yvelines, hvor dron
ningerne fra gammel tid gerne opholdt sig meget, og hvor kongerne plejer
at fejre højtiderne. Efter at du havde sammenkaldt biskopper og abbeder
dær, for at du kunde foretage alt i offentlighed, bragte du samme konge
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til at besøge dronningen sammen med dig og tillige med vor elskede søn,
Bernardus af Vincennes, og han talte længe med hende. Men efter denne
fortrolige samtale gik du sammen med kongen ud i den kirkelige forsam
ling, hvor der var en umådelig mængde gejstlige og lægfolk, og du lod dron
ningen føre frem af tre biskopper med kongelige hædersbevisninger og
efter at have givet befaling til kongen om, at han skulde modtage hende
som sin hustru og Frankrigs dronning og behandle hende med hæder, tog
han offentligt imod hende og lovede urokkeligt at ville adlyde så vel denne
befaling, skønt mod sin vilje, som alle vore andre befalinger. Dertil lod han
sin fortrolige, den velbyrdige mand ridderen Nicolaus, offentligt aflægge
ed på hans sjæls salighed, at han vilde behandle hende med hæder som
Frankrigs dronning og sin ægtefælle og ikke skille sig fra hende uden kirkens
dom. Efter at interdiktet altså var hævet, og alle ting således fuldført på lov
formelig vis, og da kongen hverken kunde bevæges ved bønner eller til
skyndes ved påmindelser til at beholde samme dronning, men derimod
offentligt erklærede, at du skulde yde ham retfærdighed, har du efter så vel
dronningens som kongens ønske udpeget Soissons by til at anstille under
søgelser i sagen og befalet vor meget kære søn i Kristus Knud, de Danskes
berømmelige konge, og vor ærværdige broder ærkebiskop Absalon af Lund7)
— for at forsvare dronningen til det fastsatte tidspunkt — at fremsende
hertil skikkede, dygtige sagførere og befuldmægtigede med alt, hvad de
mener vil befordre sagen.
Men skønt vi iøvrigt bifalder din fremgangsmåde, vilde vi dog en tid
lang have harmedes over, at medhustruen6), omend hun er bragt bort fra
hele kongens domæne, dog endnu ikke, således som den apostoliske befa
ling8) lød, er bragt uden for de Franskes riges grænser, om ikke vi på din
sendemand havde forstået, at der var en håndgribelig grund og en tvin
gende nødvendighed, nemlig at hun er frugtsommelig og snart skal føde. Men
eftersom der af dette kunde rejse sig alvorlig mistanke mod den romerske
kirke, da nogle muligvis kunde tro, at samme konge med vor tilladelse havde
så at sige to hustruer på een gang, særlig da medhustruen stadig er nærmere
ved ham, end hans lovlige hustru var, mens hun var forstødt, skal du —
for at uroen kan ophøre, når årsagen hertil er fjernet — først og fremmest
yde et virkningsfuldt arbejde på, at sagen ikke til anstød for os bliver stand
set og udsat, når det kommer til en undersøgelse af den, såfremt noget ude
lades af de ting, som burde forudskikkes, og kongen kan lægge skylden
herfor på forsømmelighed fra din side eller list fra vor ved at sige, at han
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burde være blevet påmindet herom, før undersøgelsen kom i gang, og på,
at man heller ikke skal tro, at noget er kommet i stand ved ulovligt sam
virke eller bedrag, når det er vor agt, at alt skal foretages i troskab og oprig
tighed. Vi påminder altså og opfordrer dig i Herren, broder, og befaler dig
ved denne vor apostoliske skrivelse, at du i følge apostlen trænger på, når
det er belejligt, og når det er ubelejligt, besværger, overtaler og ansporer9)
kongen til nådigt at opretholde ægteskabet med vor meget kære datter i Kristus Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning, som han har taget imod på
vor befaling, og behandle hende som en kærlig ægtemand, da han ikke nu
kan finde nogen mere agtværdig eller høj båren ægtefælle end hende, efter
som alle anser hende for ikke blot agtværdig, men endog hellig. Intet kunde
jo nu bidrage mere både til at hædre os og til at kaste glans over dit navn,
end hvis den gode begyndelse i denne sag og den endnu bedre fremgang
ved vor myndighed og din tjeneste kunde blive fulgt af den allerbedste
afslutning.
Dertil skal du, således som du har oplyst os om det i dit brev, virksomt og
klogt arbejde hos kongerne og andre for undsætningen til landet i øst.
Men10) da alt det ovenfor anførte var nedskrevet, blev det efterfølgende
oplyst for os, og det bibragte os og vore brødre en så meget større sorg, som
det fornævnte havde fremkaldt en særlig glæde hos os. Thi vi har modtaget
et brev fra samme de Franskes dronning, der blandt andet indeholder, at
hun må siges at være ikke genindsat, men derimod sat i fængsel, da hun
blot er blevet flyttet fra et sted til et andet og er undergivet meget streng
bevogtning, eftersom der hverken er tilstået hende nogen frihed eller magt
eller vist hende kongelige hædersbevisninger, og der er heller ikke blevet
bevilget nogen adgang til at tale med hende uden særlig tilladelse fra
samme konge og uden brev fra ham med undtagelse af to kapellaner, der
er hendes landsmænd, hvem det dårligt nok blev tilstået, at de omsider en
eneste gang fik lov at tale med hende på gallisk i nærværelse af mellemmænd, der var udpeget hertil af kongen. Det tilføjes endog, at du, da vor
ærværdige broder biskop Garnerius af Troyes i sin omhu rejste krav om, at
kongen på tro og love skulde tage imod hende i ægteskabelig nåde, har
erklæret, hvad vi nægter at tro, at hun skulde være både de Franskes dron
ning og kongens hustru i syv måneder, hvorefter kongen strax underkas
tede sig på den måde, vi foreskrev jer, og da der senere blev aflagt ed om,
at han ikke vilde skille sig ved hende uden kirkens dom, lagde kongen til ‘de
første seks måneder’. Desforuden lod kongen, skønt der sædvanemæssigt
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bliver holdt bøn for både kongen og dronningen i de Franskes rige, det
strengt forbyde, at der bedes for hende i de kongelige kapeller. Hvis sagen
virkelig forholder sig således, vilde der herved være tale om en genindsæt
telse, som ikke er faktisk, men formel, da hun ikke får større frihed eller
magt derigennem, men skaffer sig større byrde og mindre hæder, eftersom
hun nærmest bliver holdt i fængsel, da fri samtale er nægtet hende og ligeså
bønnen for hende som dronning. Men se du selv til og lad også kongen
afgøre, om hun behandles i dette på kongelig vis, således som det er befæ
stet med ed. Men vi har selv bemærket, at ordlyden af den apostoliske
befaling7), som både vi og du har, ikke er overholdt på et punkt, dær hvor
det, om du kan huske det, hedder, at du, efter at alt det var gået forud,
som vi har befalet skulde gå forud for ophævelsen af interdiktdommen,
derefter måtte ophæve samme dom. Når det var sket, skulde du ivrigt og
omhyggeligt søge at påvirke samme konge til nådigt at opretholde ægte
skabet med samme dronning, ja du skulde endog på vore vegne pålægge
ham dette til forladelse for alle hans synder, men hvis det ikke blev givet
fra oven11), at han efter mange omhyggelige påmindelser og opfordringer
vilde beholde hende som sin lovmæssige hustru og behandle hende som en
kærlig ægtemand, men der blev rejst klage mod ægteskabet, skulde du
ansætte et tidsrum på seks måneder til at påbegynde sagen. Men hvor
mange omhyggelige påmindelser og opfordringer du har bidraget med
efter ophævelsen af interdiktet, overlader vi dig selv at afgøre, eftersom du
på samme dag, ja endog så at sige i samme time, som denne genindsættelse
var sket og dommen ophævet, ansatte et tidspunkt til sagen for de to
parter. Men omendskønt den borg, hvor denne genindsættelse blev fore
taget, og som hun, strax efter at forsamlingen var opløst, blev ført bort fra,
hen til en anden, må anses for anseelig og passende eller særlig yndig, da
den ligger midt i en skov, undrer vi os ikke desto mindre over, at du ikke
enten fra først af eller bagefter har ladet hende føre til Paris til kongens
sæde eller i det mindste til en eller anden by, hvor byens befolkning kunde
møde hende og vise hende hædersbevisninger som dronning. Men dette
skriver vi ikke, fordi vi tror alt, hvad der bliver sagt, eftersom man ikke
bør fæste lid til alt, hvad man får indgivet, men for at du kan sørge for, at
det ikke bliver troet. Vi påminder og opfordrer dig altså i Herren til,
broder, og befaler dig ved denne vor apostoliske skrivelse med omhu og
iver at udvirke, at samme dronning opnår magt og frihed som dronning og
ikke, efter hvad der bliver sagt, holdes indespærret på denne vis, men også
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kan forlade sit opholdssted, når hun skal og bør gøre det, og at der bevilges
fri adgang for hertil skikkede personer til at henvende sig til hende og tale
med hende først og fremmest angående alle de ting, som vides at blive
uundværlige for denne sag, ja, du skal i klogskab udvirke, at ærkebiskopper
og biskopper, grever og baroner kommer til hende for at hædre hende med
deres besøg, således som de har for skik at komme til andre dronninger, og
at kongen selv fra tid til anden besøger hende og lader hende få de personer
og ting, hun som dronning har brug for. Eftersom vi jo da har befalet, at
alt skulde opfyldes i sandhed, ikke på skrømt, og en genindsættelse af denne
art synes ikke sand, men foregiven, vil kongen ikke narre os, men derimod
sig selv, såfremt han ikke så vel i disse ting som i andre sørger for, at der
vises kongelige hædersbevisninger til hende, som han er forpligtet til at
behandle på kongelig vis. Thi vi vil følge sandheden og retfærdigheden, om
der så i givet fald skal udgydes blod, og vi vil, når Herren står os bi, ikke
tåle, at der i denne sag gøres noget forsøg med maskepi og løgn. Men tag
dig i agt for vedvarende fortrolig omgang med sådanne, i hvis påsyn ingen
vover at lægge et ord ind for dronningen hos dig af frygt for, at det strax
bringes videre af de omkringstående eller omkringsiddende. Du husker,
tror vi, at vi mundtligt sagde til dig, at denne sag enten kan føre til stor
ophøjelse for det apostoliske sæde, om den bliver varetaget med omhu,
eller bringe det overvældende megen skam, om den bliver varetaget dår
ligt og forsømt. Det vil i hvert fald være skændigt, hvis en svag afslutning
måske følger på en kraftig begyndelse, og vi kunde blive spottet med det
bekendte vers: Bjergene barsler og føder en latterlig mus12). Vi stiller
dig altså ansigt til ansigt med dig selv, indstævner din samvittighed og
påbyder, at du, hvad vi tror, du gør, står mere til tjeneste for Gud end
mennesket, mere for os end kongen, mere for hele kirken end een per
son, mere for din frelse end kongens vilje og med overholdelse af før
nævnte ordlyd går lovformeligt frem i alle ting, således at du gør Gud
nådig mod dig, og det kan blive til hæder for os og til større ry for dig.
Men for at du ikke unødigt skal nages og ængstes, forsikrer vi dig om vor
fulde nåde, eftersom vi har talt til dig i fortrolighed og tillid om alle disse
ting som den ene ven til den anden, dig, hvem vi elsker højt med den
pureste kærlighed, og vi påminder dig indtrængende og bønfalder dig
standhaftigt, vor kæreste søde broder, om, at du ikke i noget som helst må
vende dig mod førnævnte dronning i hjerte, i mund eller gerning, men
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derimod, så vidt det er nyttigt og sømmeligt, vise hende gunst, eftersom
hun bør begunstiges i sin sag.
1) Som anført i note 1 til nr. 12 er den foreliggende og efterfølgende skrivelse fra
Innocens III (nr. 17—18) udstedt efter 7. september 1200, der også er terminus post
quem for nr. 12—16. Men nr. 17—18 tilhører et senere trin i korrespondancen end disse
numre, eftersom de er svar på henholdsvis nr. 12 og 16. Både nr. 17 og 18 er omtalt i
pavens bulle til Ingeborg, nr. 19, hvor det hedder: ’og herom skriver vi både til samme
konge og til legaten’. I nævnte bulle findes ganske samme udtryksmåde anvendt om nr. 20,
skrivelsen til kong Knud af Danmark: ’til hvem vi ligeledes skriver påny’. Denne sidste
skrivelse er udstedt samme dag som bullen til Ingeborg, 31. oktober. Når paven således
bruger nutidsformen ’skriver’ om afsendelsen af en dags-dato-skrivelse, må det være til
ladeligt at slutte, at de to udaterede skrivelser, der er omtalt på tilsvarende måde i samme
stykke text, er afgået denne dag eller i tiden omkring 31. oktober 1200. — 2) Nr. 12. —
3) Nr. 13—15. — 4) Nr. 12, som følges nøje i dette afsnit. — 5) Se nr. 12, note 6. —
6) Se nr. 3, note 14. — 7) Brevene herom er tabt. — 8) Tabt, kendes kun fra indholds
fortegnelsen, se nr. 5. — 9) 2. Tim. 4,2. — 10) Her begynder det andet afsnit af pavens
skrivelse. Efter at paven i det hele har rost sin legat for hans optræden i ægteskabssagen
og har sluttet af med en bemærkning om hjælpen til Det hellige Land, springer tanke
gangen brat tilbage til den første sag. Det er det nu tabte brev fra Ingeborg (jf. nr. 19),
der er indløbet, førend svaret til legaten er blevet sendt af sted, og har foranlediget, at
dette er blevet længere end planlagt og har fået en ganske anden tone end oprindelig
tænkt. — 11) Jf. Johs. 19,11. — 12) Horats, De arte poetica, 139.
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Pave Innocens III svarer kong Filip August af Frankrig, at retfærdigheden er sket

fyldest gennem legaten Octauianus' bestemmelser, pålægger kongen at beholde dronning
Ingeborg som sin hustru og takker ham for hans troskab mod den romerske kirke.
Afskrift i de pavelige registre.

il1) Filip, de Franskes berømmelige konge.
Gid du, kloge konge, af dig selv kunde forstå, og gid det i troskab
måtte blive udviklet for dig af dine tro mænd, hvor meget du ved at udføre
vore befalinger er vokset i hæder og ære, pris og ry hos alle kristne, som nu i
sandhed forkynder og fremhæver dig som den sande katolske fyrste og allerkristeligste konge2) og tager dig som et mønster på hengivent og virknings
fuldt at hædre den romerske kirke. Thi de ser og priser i dig, at du, som er
så stor og betydelig en fyrste, har hædret det apostoliske sæde ved at over
holde den fælleskirkelige tugt, idet du i ydmyghed adlyder befalingerne fra
stedfortræderen for Jesus Kris tus, som foruden den høje kongeværdighed
har skænket dig både det timelige liv og i det tilkommende gavmildt vil
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skænke dig evigheden, eftersom du ikke har rettet dig efter din egen vilje,
men frem for den givet fortrinnet til fornuften, som det var din pligt, og
hurtigt og ydmygt adlydt vor legat. Men skønt vi og vore brødre3) i følge
dine forfædres fortjenester, så vel som dine egne, er forpligtet til at virke
ganske særligt for din hæder og tarv, tilstår vi dog, at den romerske kirke
og vi selv så meget mere er skyldnere over for dig som følge af dette, at du
har givet andre fyrster et exempel på lydighed. Men til det, du, høje konge,
i dit brev til os4) har erklæret — tvunget af vor befaling at have opfyldt det,
som vor ærværdige broder biskop Octauianus af Ostia, det apostoliske
sædes legat, havde ment at burde pålægge dig på vore vegne — svarer vi, at
det ikke var magt, men retfærdighed, eller rettere sagt et lægemiddel. Når
det har haft lejlighed til at virke og har medført en fuldstændig helbredelse,
tvivler vi ikke på, at du — fra at være hengiven — bliver os endnu mere
hengiven og ivrigt vil arbejde på yderligere at hædre os og den romerske
kirke. Men eftersom vi, da vi een gang har fået dig, ikke kan give slip på dig,
optændes vort sind af så stor og stærk en kærlighed til dig, at vi ikke kan
lade være med både på frelsebringende måde at tage vare på dig og i tro
skab give dig påbud om det, som vi ved angår din hæder og de Franskes riges
stilling, hvorfor vi beder, påminder og i Herren opfordrer dig til, høje konge,
og ved denne vor apostoliske skrivelse befaler dig at bøje dit sind og din hu
mod nådigt at beholde førnævnte dronning som din hustru og behandle
hende som en kærlig ægtemand, først og fremmest fordi du ikke nu kan
finde nogen mere agtværdig eller høj båren ægtefælle, eftersom alle anser
hende for ikke blot agtværdig, men endog hellig. Men hvis dette muligvis
ikke bliver givet ovenfra5) på grund af din skyld eller vor, vil vi ved vore
legater til fastsat tid og sted tilvejebringe en retfærdig dom. Men du bør
omhyggeligt træffe forholdsregler med henblik på dette, at alle de ting,
som vi i vort brev har påbudt skulde finde sted før undersøgelsen af sagen,
virkeliggøres og opfyldes, for at intet, når vi har befalet, at alt skal opfyldes
i troskab og sandhed, skal synes foretaget ved ulovligt samvirke eller bedrag,
hvilket vilde bringe megen vanære både over os og dig. Hvis nogen af de
ting, som vi har bestemt skal gå forud, bliver undladt på forsømmelig
vis, så må hele sagens gang udskydes, idet de, som står for modparten, da
gør gældende, at de hverken skal eller bør svare, førend de andre ting bliver
opfyldt i overensstemmelse med ordlyden af vor befaling. Men med hensyn
til det, som du har meddelt os i samme brev, at du har besvoret førnævnte
biskop som ven for dig, legat for os og præst for Herren om at modtage ed
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af dig på, at du hverken havde indgået eller havde ønsket at indgå forbund
med nogen imod den romerske kirke, skønt gentagne gange anmodet der
om, er det, selv om sådant aldrig er faldet os ind, da vi ved, at du ikke
mindre følger dine forfædres fodspor med hensyn til hengivenhed over for
det apostoliske sæde end med hensyn til fremgang for de Franskes rige, os
ikke nok til gengæld at bringe dig taksigelser, men vi er som følge heraf
end mere blevet skyldnere over for dig og dine, eftersom du dog har tilbudt
det i hengivenhed og ydmvghed og for at lægge din rene troskab for dagen.
Men at du har modtaget førnævnte biskop med hæder og behandler ham
med hengivenhed, er os så meget mere kærkomment, som vi elsker ham med
særlig inderlighed og anser al hæder, der vises ham, for vist os selv.
Givet i Lateranet.
1) Pavens bulle er et svar på nr. 16, jf. sammesteds note 2. Om dateringen se nr. 12,
note 1 og nr. 17, note 1. — 2) Jf. nr. 13, note 5. — 3) Kardinalerne. — 4) Nr. 16, der er
benyttet som forlæg ved affattelsen af nærværende svarskrivelse, ligesom enkelte ven
dinger kan være hentet fra nr. 13—14. — 5) Jf. Johs. 14,11.
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Pave Innocens III underretter dronning Ingeborg af Frankrig om sit syn på hendes

sag og stiller sig meget tvivlende over for hendes meddelelser om, at kong Filip August
af Frankrig kun på skrømt vil forsone sig med hende. Paven opfordrer Ingeborg til at

medvirke til, at hendes broder, kong Knud VI Valdemarsen, sender befuldmægtigede,

sagførere og vidner til hendes forsvar for at modbevise påstanden om svogerskab.
Afskrift i de pavelige registre.

il1) Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning.
Vi tror, at du hidtil har forstået og nu til fulde har indset, hvor stor
en omsorg og omhu vi har sørget for at udvise i din sag, da vi omsider,
skønt vi først ved breve og sendemænd havde sørget for at påminde vor
meget kære søn i Kris tus Filip, de Franskes berømmelige konge, om på ny
at tage dig til sig i overensstemmelse med rettens forskrifter, efter at have
badet sårene med olie ligesom Samaritanen har ment at burde gyde vin
på2) og fælde interdiktdom mod samme konges land, og omendskønt kon
gen følte sig krænket og har ment at måtte lægge sin hånd tungt på de
gejstlige og kirkerne, har han alligevel nu, idet Herren har givet os et godt
tegn, på vor befaling ved mellemkomst af vor ærværdige broder biskop
Octauianus af Ostia, det apostoliske sædes legat, hvem vi har sendt til de
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Franskes rige ganske særlig på grund heraf, i sit hjerte bøjet sig3) til lydig
hed under de apostoliske befalinger, således at han har ydet fuld erstatning
så vel til de gejstlige som til kirkerne for de krænkelser og tab, de har lidt,
og på ny taget dig til sig som sin hustru og de Franskes dronning efter at
have tilsidesat sin medhustru og ladet aflægge ed på sin sjæls salighed
på, at han vil behandle dig på kongelig vis og ikke skille sig fra dig
uden kirkens dom, således som samme legat4) og vore ærværdige brødre
biskop Odo af Paris5), Niuelo af Soissons6) og Garnerius af Troyes og nogle
andre biskopper7), som var til stede, har givet os underretning om ved
deres breve. Derfor har de, som så vel under dit navn som under dit segl
har sendt brev8) til os om dette, heri givet udtryk for mange ting, som de
— de tilgive os dette — uden skade for sandheden havde kunnet fortie. Thi
det er vor faste tro, at førnævnte legat, som ikke vilde vove at overskride
den instrux, der er givet ham af os, aldrig har forkyndt, at du i syv måneder
skulde være både kongens hustru og de Franskes dronning, sålidt som han
i ordlyden af eden har medtaget, hvad kongen end har sagt om, at før
nævnte konge på denne måde i samme tidsrum ikke skulde skille sig fra
dig uden kirkens dom, men i samme tidsrum lade dig behandle på kongelig
vis, eftersom samme biskopper, som ikke uden videre over for os kunde
undertrykke sandheden og fremstille usandheden i så vigtig en sag, ikke
har givet nogen omtale heraf i deres breve. Hvorledes skal man desuden
tro, at du overhovedet ikke kan tale med nogen uden vidner, der er udpeget
hertil af kongen, og at den høje konge i nærværelse af dem efterforsker både
dette og andre ting9), som du betroede dine klerke at skrive? Men hvis
noget hidindtil er undladt af det, som vi har befalet skulde forudskikkes,
vil vi med Herrens bistand sørge for, at det opfyldes i troskab, og herom
skriver vi både til samme konge10) og til legaten11). Vi påminder og opfor
drer dig altså i Herren til, høje dronning, at du hos Ham, som i følge
salmisten er vor tilflugt og kraft og vor hjælper under trængslerne12),
sørger for at bede fromt og vedholdende om, at samme konge nådigt
beholder dig som ægtefælle og behandler dig som en kærlig ægtemand.
Thi hvem ved, om du ikke får, når du beder, finder, når du søger, og at
der lukkes op for dig, når du banker på13)? Bed derfor, søg og bank på,
bliv ved, når det er belejligt, og når det er ubelejligt14), om da ikke Herren
måske på grund af dine vedholdende bønner vil se i nåde til dig og ynkes
over din nød og dine tårer og indgive samme konge en from kærlighed til
dig og værdiges at kalde ham bort fra hans hårdhed. Du skal også ved
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breve og sendemænd sørge for vedholdende at bede din broder, vor meget
kære søn i Kristus Knud, de Danskes berømmelige konge, til hvem vi lige
ledes skriver på ny15), om at han til forsvar for din sag vil sende duelige
befuldmægtigede tillige med sagførere og vidner, og hvad andet han finder
vil være til gavn, da han ikke kan undskylde sig med afmægtighed, og måtte
det være lige så let eller lettere for ham, for så vidt som din forsikring under
støttes af sandheden, gennem sine folk at fjerne den hindring, der ligger i
det hævdede svogerskab, end for den anden part, med mindre sandheden
ligger til grund for hans påstand, på lovlig vis at godtgøre den. Men du
skal vide og være forsikret om, at vi med Herrens bistand ikke vil svigte dig
i din sag, omendskønt vi ikke har kunnet og ikke ønsker at nægte at låne
kongen øre, når han fordrer retfærdighed.
Givet i Lateranet den 31. oktober.
1) Dateringen til [1200] sikres af bullens plads i fragmentet fra det tredie paveår, jf.
nr. 12, note 1. — 2) Jf. Lukas 10,34. — 3) Jf* Ordspr. 2,3. — 4) Nr. 12. — 5) Nr. 13. —
6) Nr. 14. — 7) Nr. 15. — 8) Tabt. — 9) Texten er mangelfuld. Stedet skal muligvis
oversættes ’både dette og andre ting, som indeholdtes i samme breve, og som du betroede
dine klerke at skrive’. — 10) Nr. 18.— 11) Nr. 17.— 12) Psal. 46,1.— 13) Jf. Matt. 7,7.
— 14) 2. Tim. 4,2. — 15) Nr. 20.
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Pave Innocens III underretter kong Knud VI Valdemarsen om sit syn på Ingeborgs

sag og opfordrer ham til at sende befuldmægtigede, sagførere og vidner til dronningens
forsvar for at modbevise påstanden om svogerskab.
Afskrift i de pavelige registre.

il de Danskes berømmelige konge1).
Som følge af den nåde, vi for nylig har vist vor meget kære datter i
Kristus Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning, din søster, er det
vor tro, at vi på en gang har gjort Gud mere bevågen imod os og dig,
høje konge, mere hengiven over for det apostoliske sæde, da vi jo, skønt vi
har ydet hende retfærdighed, også har ment at burde vise hende miskund
hed. Thi det var først og fremmest på grund heraf, at vor ærværdige broder
Octauianus, biskop af Ostia, det apostoliske sædes legat udsendt til Frank
rig, ved Guds nåde tilskyndede vor meget kære søn i Kristus Filip, de
Franskes berømmelige konge til, at han skulde yde så vel de gejstlige som
kirkerne fuld erstatning for forvoldte tab og lidte krænkelser og efter at

T

Nr. 21
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have tilsidesat sin medhustru påny tage nævnte dronning til sig og på sin
sjæls salighed lade bestyrke med ed, at han vilde behandle hende på konge
lig vis og ikke skille sig fra hende uden kirkens dom, skønt han klager
over2), at han har opfyldt det, tvunget af en apostolisk befaling. Men hvis
noget måske er undladt af det, som vi har befalet skulde gå forud, vil vi
med Herrens bistand sørge for, at det fuldbyrdes på en lykkelig måde.
Men selv om vi ønsker at begunstige dronningen i en sag, hvor hun bør
begunstiges, har vi dog ikke kunnet nægte at låne øre til ham3), når han
fordrer retfærdighed, eftersom hin skilsmissedom4) kun er blevet omstødt,
fordi retsordenen ikke er blevet overholdt. Vi påminder og opfordrer dig alt
så i Herren til, høje konge, at du fremsender duelige og hertil skikkede be
fuldmægtigede sammen med sagførere og vidner, og hvad andet der kan
være til nytte ved dronningens forsvar, hvis der ligger sandhed til grund
for dronningens forsikring, da du ikke kan undskylde dig med afmægtighed,
og måtte det være lige så let eller lettere for dig gennem dine at fjerne
den hindring, der ligger i det hævdede svogerskab, end for den anden part,
med mindre sandheden støtter hans påstand, gennem sine på lovlig vis at
godtgøre den. Se altså til, at der ikke, hvad Gud forbyde, sker dron
ningen skade i hendes ret på grund af din forsømmelighed. Men gid du
ikke svigter hende i hendes forsvar, for vi vil ikke svigte hende i hen
des sag.
Givet i Lateranet den 31. oktober.
1) Om dateringen se nr. 19, note 1. — 2) I nr. 16. — 3) Kong Filip August. — 4) Se
nr. 3, note 22.

[1200 december—1201 januar].
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Pave Innocens III befaler sin legat, kardinalpresbyter lohannes af Sta. Prisca, ikke

at afgøre hovedsagen imellem kong Filip August og dronning Ingeborg af Frankrig,
førend denne behandles på kongelig vis og har fået sin frihed tilbage.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) lohannes, kardinalpresbyter af Sta. Prisca, det apostoliske sædes
legat, at han ikke må skride til afgørelse af hovedsagen mellem dron
ningen og kongen af Frankrig, førend samme dronning fuldt ud har fået
sin frihed og kongelige hædersbevisninger tilbage.

T

1) Denne og de to følgende pavebuller (nr. 22—23) er os kun overleveret som rubrik
ker fra indholdsfortegnelsen til Innocens III.s tredie paveår, jf. nr. 1, note 1. De tre

28. december 1200

3i

Nr. 24

numre har i fortegnelsen plads midt imellem to bevarede brudstykker af paveregistret fra
dette år. Det første af disse omfatter korrespondance fra efteråret 1200 (jf. nr. 12, note 1)
og slutter med en bulle af 8. december. Det andet indledes med en skrivelse fra 26. januar
og indeholder mest buller fra februar indtil paveårets sidste dag, 21/2 1201. I henhold
til deres stilling imellem rubrikkerne kan de tre numre 21—23 være fra enten december
eller januar måned, idet de omtrentligt har plads ved årsskiftet 1200, og dateringen må
ansættes i overensstemmelse hermed.

[1200 december—1201 januar].
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Pave Innocens III befaler sin legat, kardinalbiskop Octauianus af Ostia, kun at

afgøre hovedsagen imellem kong Filip August og dronning Ingeborg afFrankrig under

samme forudsætninger som i foregående nr.
Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

L il1) legaten, biskoppen af Ostia, om det samme2).
i) Om dateringen se nr. 21, note 1. — 2) Henviser til nr. 21.

[1200 december—1201 januar].

23

Pave Innocens III meddeler kong Filip August af Frankrig, at hovedsagen imellem
ham og dronning Ingeborg ikke vil blive afgjort af de pavelige legater, førend Ingeborg

bliver behandlet på kongelig vis og har fået sin frihed tilbage.
Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

F LV) kong Filip af Frankrig om det samme2).
i) Om dateringen se nr. 21, note 1. — 2) Henviser til nr. 21.

1200. 28. december. Lund.
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Kong Knud VI Valdemarsens manddrabsforordning for Skåne, hvori der træffes
bestemmelser om ættebod, nam, meddelagtighed, kvalificeret manddrab, hærværk og
sår samt om manddrab efter bødede bøder.
Afskrift i Lundebogen.

K

nud, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, sender alle retsindige
mænd, der bor i Skåne, sin hilsen i kærlighed.

Nr. 24

28. december 1200
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Når1) vi holder os den gerning for øje, som Gud i sin nåde har tildelt os,
erkender vi os som skyldnere over for allejer, der elsker retfærdigheden, og
ønsker at befordre hver enkelt2) i særdeleshed og jer alle i almindelighed.
Men idet vi, således som vi er forpligtet til, bekymrer os for jeres gavn og
fred, har vi igennem klagemål fra de bedste mænd i jeres land og lige
ledes gennem almuens vidnesbyrd til fulde erfaret, at jeres land mere
end de andre i vort rige hjemsøges af manddrabsforbrydelser. Endskønt
ingen burde hente støtte i sin ondskab, bliver de, der forøver manddrab,
rige ved det, som burde forarme dem, idet de ved ran, vold og plyndringer
tvinger dem, som de regner for deres frænder, selv om de ikke er i slægt
med dem, til at bøde sammen med sig, så meget som de kræver. Vi føler
med jer i dyb barmhjertighed over denne trykkende byrde, eftersom det
er os bekendt, at mange bliver tilskyndet til så stor og alvorlig en mis
gerning for denne afskyelige vindings skyld, og fordi forbrydelsen ikke
straffes, hvorfor vi mod denne sygdom har sørget for at skaffe et læge
middel tilveje. Da nu loven er sat ikke for de retfærdige, men for de uret
færdige3), og vi ønsker, så vidt vi ved Guds hjælp kan, at forhindre mand
drab, beslutter vi i kraft af vor kongelige myndighed at kundgøre følgende
lov mod forbrydelser af denne art.
(1). Om nogen begår manddrab, må han ikke modtage ættebod af sine
frænder, før han af sit eget har bødet en trediedel af mandeboden, det vil
sige een rate. Derefter skal han sammenkalde sine fædrene frænder og
sammen med dem beregne, hvor meget hver enkelt skal bøde med ham.
Og når alt er blevet samlet, skal de ikke overgive drabsmanden noget før
samme dag og stund, hvor han skal bøde, og efter at dette er overgivet til
dem, der skal modtage bøden, skal det samme ske med de mødrene fræn
der. Dette bestemmes således, for at ikke drabsmanden efter at have mod
taget bøden af sine frænder skal beholde den selv eller sløse den bort i
ubetænksomhed, og frænderne tvinges til påny at bøde med ham.
<2). Om en frænde ikke vil bøde sammen med sin frænde, skal de andre
frænder formane og opfordre ham til at bøde, men drabsmanden skal ikke
have ret til enten ved nam eller på nogen som helst anden måde at tvinge
ham dertil, men han skal tvinges dertil af frænderne med vor bistand og
hjælp, hvis de ikke selv kan. Hvis drabsmanden drister sig til at handle
herimod og åbenlyst tager noget fra sin frænde ved nam, og det lykkes
ham at slippe bort med det tagne, skal han bøde tre mark til kongen for
ran og tre mark til den, han gjorde uret imod. Hvis han vil tage noget på
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Nr. 24

tyvagtig måde og bliver grebet, skal han føres til tinget og dømmes til hæng
ning som for tyveri. Hvis det lykkes ham at flygte, skal han, når han bliver
anklaget i denne anledning, rense sig som for tyveri.
(3). Men i en hvilken som helst anden sag eller forbrydelse, som en mand
forvolder, bortset fra manddrab, er frænderne ikke pligtige at bøde med ham.
(4). Om nogen sigtes for at have været i følge med den, der begik mand
drabet, skal han, hvad enten han er frænde eller ubeslægtet, bevise sin
uskyld med tolv mænds vidnesbyrd, det vil sige med tylvtered. Hvis han
fældes eller tilstår, skal han bøde tre mark til kongen, tre til frænderne.
(5). Om nogen anklages for følgeskab og hjælp og for at have såret
manden, da han blev dræbt, skal han, når han overbevises ved to mænds
vidnesbyrd, rense sig med glødende jern. Hvis der ikke er vidnesbyrd
derom, skal han rense sig med tre gange tolv mænds vidnesbyrd, det vil
sige med tre tylvters ed. Hvis han bliver skyldig, skal han bøde tre mark
til kongen, ni til sagsøgeren.
(6). Om nogen med voldelig hånd anfalder en mand i hans hus, eller
mens han pløjer, eller hvor han har taget ophold efter at have sat sit spyd
eller lagt sit skjold, skal der, hvis manden bliver dræbt, udredes fuld
mandebod — fordi disse tre tilfælde bedømmes ens — og drabsmanden skal
for hærværk bøde fyrre mark af sit eget til frænderne og fyrre til kongen, og
enhver, som var med i følge, skal bøde tre mark til frænderne og tre mark
til kongen.
<7). Om nogen, der har fem ledsagere og fem folkevåben med sig,
bryder døren op i en andens hus og borttager noget med vold, skal han,
hvis han overbevises ved to mænds vidnesbyrd, rense sig med gloende jern.
Hvis han fældes eller tilstår, skal han betale fyrre mark til kongen og bøde
fyrre mark til sagsøgeren. Og enhver af hans ledsagere skal bøde tre mark
til kongen, tre mark til sagsøgeren.
(8). Om nogen kan bevise ved to mænds vidnesbyrd, at han er blevet
såret af en anden, skal denne, hvis han nægter, rense sig med glødende
jern eller i forhold til sårets art4). Hvis det er et kødsår — som tilføjes
legemet et eller andet sted — skal han, som er skyld heri, for den forseelse
rense sig med tolv mænd. Hvis det er et hulsår — som tilføjes i hovedet
og går ind til hjernen eller i maven eller i brystet, hvad der på folkesproget
kaldes øvre eller nedre hul — skal han rense sig med to gange tolv mænd.
Hvis han bliver skyldig, skal han bøde tre eller seks mark til sagsøgeren i
forhold til sårets art og tre mark til kongen.
1. Rk. IV

3
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(9). Om nogen dræber en mand, efter at der er modtaget bøde, skal han
være fredløs, og alt hans løsøre skal inddrages med kongens ret. Og den
skyldige skal aldrig få sin fred tilbage. Men omendskønt det er i kongens
magt at give eller ændre love, giver vi ikke denne lov fra ny af, da den
stod fast fra gammel tid, men vi kalder den frem igen i menneskenes erin
dring, hvorfra den var forsvundet, fordunklet af uvidenhedens tåger- som
følge af tidens gang, som er glemslens moder. Men de andre artikler
i vor lov er vi rede til at forbedre, når nødvendigheden kræver det. Men
hvis nogen opildnet af frækhed og overmod modsætter sig denne vor for
ordning, skal han ikke være i tvivl om, at han har krænket vor kongelige
majestæt og skal lide den straf, han fortjener.
Forhandlet5) i byen Lund år 12016), efter at ordet blev kød7), i det
31. år efter kong Knuds kroning, i hans 19. år som enekonge, den 28. decem
ber, i nærværelse af hr. Absalon, ærkebiskop af Lund, og Peder, gældker i
samme by, samt mange velbyrdige fra samme land8).
1) Manddrabsforordningen er optaget i skånske lovs kap. 85—90, første stykke. Det
er bemærkelsesværdigt, at den latinske text udviser forskellige mangler i forhold til denne
lovtext. Det gælder § 8, hvor opbygningen er mindre logisk, jf. note 4. Og navnlig § 1,
hvor der i forordningen mangler et stykke omhandlende sikkerhedseden til de fædrene
frænder. Måske er der også faldet et par ord ud i § 6. Om disse mangler henvises til Poul
Johs. Jørgensen, Manddrabsforbrydelsen i den skaanske ret fra Valdemarstiden, Fest
skrift udg. af Københavns universitet 1922. For den saglige kommentars vedkommende
se også Danmarks gamle love i oversættelse III 49—50, jf. 21—24. — 2) Ordene ’hver
enkelt’ findes ikke i forordningens text, men derimod i en gammel dansk oversættelse og
har rimeligvis stået i originalen. — 3) 1. Tim. 1,9. — 4) Bestemmelsen ’eller i forhold
til sårets art’ forudsætter, at der ikke er ført bevis ved to mænds vidnesbyrd, og nogle ord
herom er sikkert faldet ud af texten. — 5) På latin Actum, jf. DRB. II: 1 nr. 60, note 4.
Actum kan endnu på denne tid have bevaret sin oprindelige betydning af ’Forhandlet’
eller ’Sket’. I det mindste er der enkelte exempler herpå i danske diplomer fra en så sen
tid som 1240’erne. Der kan dog intet siges om, hvorvidt det i dette tilfælde, og muligvis
allerede i dokumenter fra 12. århundrede, er blevet identisk med Datum, altså ’Givet’,
’Udfærdiget’. — 6) Da Absalon, der nævnes som nærværende, afgik ved døden 1201
21. marts, må årets begyndelse være regnet ikke fra 1. januar, men fra juledag, 25. de
cember, jf. nr. 45, note 6. — 7) Jf. Johs. 1,14. — 8) Der er i den nyere tid fremsat en teori
om, at kong Knuds kansler, Anders Sunesen, har affattet forordningen, uden at det dog
er lykkedes at opstille holdbare bevisgrunde herfor. Imod denne tanke taler blandt andet
det forhold, at Anders Sunesen ved udarbejdelsen af sin parafrase af skånske lov ikke
synes at have haft kendskab til forordningen i dens oprindelige latinske form, men kun
til gengivelsen af den i skånske lovs danske text.

[i 200 —12§0]

35

Nr. 27

1200.

25

n transsumpt eller vidisse1) på Næstved Skt. Peders klosters privile
gier2). 1200. På latin.

E

Roskildegårds registratur,

1) Det dokument, der har foreligget for registrator, kan ikke have været en vidisse, da
denne diplomform først blev kendt i Danmark i 1240’erne. Det har snarere været en
transsumpt af den ældre type (se til exempel nr. 52), der var ubehjælpsomt sat op og van
skelig at overskue og derfor har fremkaldt tvivlen hos registrator. Er dette rigtigt, har vi i
nærværende regest det første exempel på en transsumpt på dansk grund. — 2) Regesten
kan også oversættes ’på Skt. Peders klosters privilegier i Næstved’. Men i så fald er det
uforklarligt, hvorfor dokumentet i Roskildebispens arkiv registreredes under Tybjærg
herred. Her havde klostret fra gammel tid privilegium på bispens tienderet i den fjerding
af herredet, hvor klostret lå. Dette punkt må antages at have været fremtrædende i
dokumentet og have begrundet, at det fik anvist nævnte plads i arkivet. Og på denne
mulighed passer den ovenfor givne oversættelse, ikke den sidst anførte.

1200.

26

2001) skødede Troels Kusse noget gods i Snostrup i Jørlunde til Roskilde
domkirke.

1

Notits i Lucoppidans kopibog,

1) Notitsen går formentlig tilbage til et skødebrev, som den historiske samler P. J.
Lucoppidan (f 1717) har set i Roskildekapitlets arkiv. Han har angivet 1200 som udste
delsesåret. Men da han, netop hvad årstal angår, må anses for upålidelig, bør man ikke
fæste synderlig tillid til, at han har truffet det rette i det foreliggende tilfælde.

27

[1200—1250].

Brudstykke af kongediplom for Herrisvad med forbud mod at fortrædige klostret.
Originalfragment i Rigsarkivet,

............................................................... alle inden for vort rige
............................................................... vil vi sørge for og
............................................................... med flid og af hele
............................................................... Herrisvad stiftelse
............................................................... fortrædiger nævnte stiftelse
............................................................... vil erfare, at
............................................................... i det Herrens år
................................... ')
3*
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1) Oversættelsen repræsenterer kun en forsøgsvis gengivelse af det latinske fragment.
De spor, der er bevaret af den indledende formel, arcngaen, kunde tyde på, at den har
haft omtrent følgende tankeindhold: Kongen erkender det som sin pligt at værne om alle
undersåtter i sit rige. Men ganske særligt bør han beskytte klosterfolket (eller cistercienserne, til hvilken orden Herrisvad hørte), som med flid beder for kongen og riget. Det
kan videre ses, at diplomet har indeholdt en trusel mod dem, der fortrædiger klostret, en
sanctio. Muligvis også en datumsformel, omend læsningen af de sidste ord ’i det Herrens
år’ i høj grad er usikker. Det er iøvrigt uklart, om diplomet har haft karakter af et egent
ligt privilegium eller i stedet kan have været et mandat. Ved dateringen må man alene
henholde sig til skriftens karakter — og det er her nødvendigt udtrykkeligt at understrege
den usikkerhed, der altid vil klæbe til en tidsfæstelse på et sådant grundlag, så meget mere
som der nu kun er en rest af det oprindelige diplom i behold. Texten er skrevet i den
ældre gotiske kursiv, og dette henfører fragmentet til 13. århundrede. Ydermere kan det
udtales, at skrifttrækkene har en vis fasthed og opviser en gammeldags bogstavform i r
med svungen underlængde. På den anden side er skriften på vej bort fra stivheden uden
dog at nå den flydende form, der gør sig stadig stærkere gældende i tiden efter 1250. Det
synes derfor tilladeligt med alt forbehold at henvise fragmentet til den første halvdel af
13. århundrede.

[1201. 22. februar—marts].
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Pave Innocens III befaler kong Filip August af Frankrig at bøje sig for kirkens

påmindelser om at forsone sig med dronning Ingeborg.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) de Franskes konge om, at han skal bøje sig for kirkens påmindelser
og befalinger angående forsoningen med sin hustru dronningen.

T

1) Rubrikken står i indholdsfortegnelsen til Innocens 111.s registre (se herom nr. 1,
note 1) blandt bullerne fra det fjerde paveår, 1201 22. februar—1202 21. februar. Inden
for dette tidsrum må den tilhøre de allerførste måneder, eftersom den har plads så langt
fremme, at den er registreret som nr. 13. Den er indsat et godt stykke forud for den
første rubrik, som med vished dækker en bulle fra april måned. Den kan da ikke være
udstedt så sent som i april 1201, men må stamme fra februar eller marts. Dateringen
bliver herefter [1201 22. februar—marts]. Denne tidsfæstelse må også have gyldighed for
nr. 29, der følger lige efter i nævnte fortegnelse.

29

[1201. 22. februar—marts].

Pave Innocens III befaler sine legater kardinalerne Octauianus og lohannes ikke at

skride til undersøgelse af dronning Ingeborgs sag, førend kong Filip August har holdt
sig de tidligere bestemmelser efterrettelig.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

[4- marts—2. november 1201]
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Nr. 31

r | Hl1) det apostoliske sædes legater, biskoppen af Ostia2) og lohannes,
JL kardinalpresbyter af S ta. Prisca, om at de skal påminde de Franskes
konge om at opfylde, hvad der er bestemt i dronningens sag. I modsat fald
skal de ikke skride til undersøgelse af nævnte sag.
1) Om dateringen se nr. 28, note 1. — 2) Octauianus.

[1201. 22. februar—august].

30

Kardinalbiskop Octauianus af Ostia meddeler pave Innocens III kong Filip August
af Frankrigs svar angående en forbedring af dronning Ingeborgs stilling.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

iskoppen af Ostias brev1), rettet til paven om de svar, der er givet ham
af de Franskes konge angående en hæderfuld forbedring af dronningens
stilling.

B

1) Dette brev, der er indgået til Innocens III fra Octauianus, er i fortegnelsen over
skrivelserne fra det fjerde paveår registreret sammen med nr. 34 af [1201 juni—august],
der udgør pavens svar herpå. Som det er blevet fremhævet i nr. 12, note 1, optages den
indløbende korrespondance i registrene sammen med de afgående skrivelser, der besvarer
dem. Svarskrivelsernes plads kan derfor kun være af betydning for fastsættelsen af det
senest mulige tidspunkt for afsendelsen af de indgående breve — det bliver altså august
1201 for legatens her omhandlede indberetning. Med hensyn til den anden tidsgrænse
synes man at kunne støtte sig på en tidligere bulle af [1201 22. februar—marts], nr. 29.
Heri befaler paven sine to legater at opfordre kongen til at opfylde, ’hvad der er bestemt
i dronningens sag’. Paven tilføjer, at ’i modsat fald skal de ikke skride til undersøgelse af
nævnte sag’. Det, der sigtes til, kan næppe være andet end kravene om, at Ingeborg får
sin frihed tilbage og behandles som dronning igen. Opfyldelsen af disse fordringer var af
paven opstillet som betingelsen for en videreførelse af ægteskabssagen (nr. 21—23). I den
foreliggende rubrik er der tale netop om behandlingen af dronningen. Det vil formodent
lig være tilladeligt at slutte, at den registrerer Octauianus’ svar på pavens ovenfor citerede
befaling til legaterne. Denne kan tidligst være udgået 1201 22. februar, og engang efter
dette tidspunkt synes også legatens brev at måtte være affattet.

[1201. 4. marts—2. november].
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Kong Filip August af Frankrigfremstillerfor pave Innocens III sit syn på begiven

hederne ved retsmødet i Soissons, hvor sendemand fra Danmark var til stede for at
forsvare dronning Ingeborgs sag. Han erklærer de to pavelige legater for partiske og

udbeder sig som betingelse for at gå videre i ægteskabssagen nye dommere, som kun

godkender hans vidner, da Ingeborg må have forspildt retten til at fremføre sine.
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Afskrift i Filip Augusts register i Rom.

et1) har behaget Eders hellighed at genoptage den skilsmissedom, som
er afsagt mellem os og dronning Ingeborg2). I har også fastsat en
peremptorisk3) dag for os, på hvilken hun og vi efter fælles samtykke gav
møde for biskop Octauianus af Ostia, den hellige romerske kirkes kardinal
og Eders legat, i byen Soissons, der var foreslået og valgt af hende hertil4).
På Danmarks konges5) vegne gav også mange sendemænd møde dersteds
på den dag. Mens vi mente, at vi burde gå frem i sagen, og at hun skulde
svare, eftersom hun var kommet og var forpligtet til at komme på den dag
efter Eders befaling, understøttet på fyldestgørende måde af sagførere og
vidner og alt, hvad der var nødvendigt for hendes sag, således som det var
pålagt hende, appellerede hun energisk, skønt appel var forbudt og ude
lukket i brevet6), og opgav helt og holdent. Derefter fastsatte førnævnte
kardinal en anden dag for os, på hvilken vi og hun gav møde dersteds
tillige med to kardinaler, nemlig førnævnte Octauianus og Johannes af
S. Paolo. Og mens vi troede, at vi uden modsigelse skulde føre vore vidner
frem, som vi havde rede dær, og indtrængende bad om, at de skulde god
kendes, og mens vi håbede, at hun vilde holde sig til sin appel, hvad hun
havde erklæret for vore råder, og hvad nogle dersteds underrettede os om,
bad rigtignok førnævnte dronning, som efter Eders befaling var kommet
og var forpligtet til at komme, understøttet på fyldestgørende måde af
sagførere og vidner og alt, hvad der var nødvendigt til hendes sag, om
bistand og bad indstændigt om sagførere, nemlig dekanen af S.-Quentin7)
og magister I.8) fra Noyon, skønt hun havde nogle andre, og således var
det hendes agt at trække sagen ud på alle måder. Førnævnte kardinaler,
der hældede til hendes parti, bøjede sig også fuldstændigt for hendes anmod
ning og udskød vor sag fra dag til dag. Men da vi betænkte dette narre
værk af udsættelser og tog i betragtning, at en åbenbar forurettelse truede
os fra Eders delegerede dommere, nemlig førnævnte kardinaler, trak vi os
derefter tilbage, idet vi i sandhed forstod, at de på ingen måde agtede at
gøre en ende på vor sag. Derfor gør vi vitterligt for Eder, fader, at hvis I
vilde give os dommere, hvem I strengt vilde påbyde, at de på den dag,
der er fastsat for os og omtalte dronning, skulde godkende vore vidner
uden modsigelse og uden nogen appel for hele sagen eller dele deraf9),
nemlig således at der ikke måtte antages andre vidner mod disse, for at
sagen således kunde afsluttes på kort tid, vil vi forfølge førnævnte sag på
denne måde. I modsat fald vil vi ikke for fremtiden befatte os med denne
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Nr. 32

sag. Thi eftersom det blev pålagt hende af Eder, at hun til den fastsatte
dag på fyldestgørende måde skulde fremføre sagførere og vidner fra sit
land, og hun har frafaldet samme sagførere og vidner, som var kommet for
at forsvare hendes sag, kan vi ikke se, at man derefter bør bevilge hende
den begunstigelse at fremføre dem.
Vi beder Eder også om at legitimere vore børn10), således at I i denne
anledning skriver til alle vore ærkebiskopper og biskopper om en sådan
legitimering af dem11), foretaget af Eder, og at I bevilger sammes legiti
mering12).
1) Brevet må være skrevet efter mødet i Soissons, og dette begyndte 4. marts 1201
efter den tidligste angivelse i kilderne, som på dette punkt afviger fra hinanden. Det må
videre være affattet inden 2. november samme år, da paven imødekom den i brevets slut
ning fremsatte anmodning om at legitimere Filip Augusts uægte børn (nr. 35). En nær
mere datering inden for disse tidsgrænser må blive usikker. Det kunde dog foreslås at
henvise brevet til månederne april—maj. Begrundelsen skulde da være, at mødet kan
antages at have varet ind i april, et synspunkt som også finder en vis støtte i kilderne.
Endvidere kunde det formodes, at paven i nr. 33 af maj—juni 1201 besvarer kongens
brev, hvorefter dette måtte tænkes afsendt senest i maj. En mere forsigtig vurdering af
dateringsmulighederne må dog nøjes med at fastholde de først anførte, adskilligt videre,
men til gengæld helt sikre tidsgrænser. — 2) Se nr. 3, note 22. — 3) Jf. DRB. II: 9 nr.
279, note 2. — 4) Se nr. 12. — 5) Jf. nr. 20. — 6) Pavens skrivelse, nu tabt. — 7) Daniel.
— 8) Kan ikke identificeres med sikkerhed, måske er det en magister Johannes. — 9) Gen
giver textens appellatio incidens et principalis. — 10) Filip og Maria. — 11) Se nr. 35. —
12) Se nr. 35, note 1.

[1201. Før 21. marts. Sorø].
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Ærkebiskop Absalons testamente, opsat i nærværelse af hans broder Esbern Snare,
søstersønnen Alexander, abbed Gaufred af Sorø samt andre verdslige og gejstlige.
Absalon skænker jordegods, først og fremmest til klostret i Sorø, og dernæst til As

kloster og kannikebordet i Lund. Han betænker de landflygtige norske biskopper, kong
Knud, sin slægt, sin klerk Saxo og klostrene i Æbelholt og Sorø med gaver i sølv og

guld og anviser bestemte beløb til atforfærdige klokke, messehagel, alterkalke og lyse

kroner til domkirken i Lund. Absalon opregner tilgodehavender og gæld, bestemmer
over hver enkelt post, fordeler sit pelsværk og sine heste og skænker friheden til en del
navngivne personer.

Afskrift på Det kongelige bibliotek.

vad der indeholdes i dette skrift1), testamenterede og bortgav den
ærværdige herre Absalon, Lundekirkens ærkebiskop, Sverrigs primas,
i nærværelse af hr. Esbern hans broder, Alexander hans nevø, hr. Gaufred

H
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abbed i Sorø, provsterne Toke og Åge, magister Jens og hans kapellan
Tord, kanniker i Lunde kirke, præsten Arnfred, hans kammermester Hågen,
hans svende Poul og Simon og lægbroderen Henrik fra Sorø, som var til
kaldte hertil.
Hele sin fædrenearv skænkede han til Sorø kloster, undtagen Fjenneslev,
som han overdrog sin broder2).
Til Ås kloster i Halland gav og skødede han *Vathbi3) med alle sine
tilliggender undtagen møllen.
Til Lundekirkens kannikebord gav og skødede han Asperod med møllen
i Ronneån og sine øvrige tilliggender, alle skove og jorder. På samme
måde gav og skødede han til samme brødres bord (Ostra) Sallerup i
*Ruma4) med kirken og sine øvrige tilliggender.
Til voxkærter i begge lysekroner og til nattelys i Skt. Laurentii kloster5)
gav han 4 mark sølv årligt af byens skat, som på folkemålet kaldes mid
sommergæld.
Den ærværdige hr. Eirik, ærkebiskop af Nidaros, som er landflygtig for
retfærdighedens skyld6), 100 mark sølv.
Martein, biskop af Bergen, 50 mark sølv.
Njal, biskop af Stavanger, 50 mark sølv.
Ivar, biskop af Hamar, 50 mark sølv.
Nikulas, biskop af Oslo, skænkede han et sølvbøger og de sølvtallerkener,
som samme biskop fordum havde givet ham.
Hr. kongen gav han det skønt forarbejdede sølvbæger, som den herre af
Nidaros7) engang havde foræret ham, en guldring, han bar hver dag, og en
lille guldflaske med moskus.
Hr. Sune var forpligtet til at betale ham 130 mark sølv tilbage, og denne
gæld eftergav han hr. Peder, biskop af Roskilde, og hans brødre.
Biskoppen af Roskilde havde han overladt 48 mark sølv til at købe Almstofte; dem eftergav han samme biskop og skænkede ham det sølvbæger,
han forhen havde fået af ham.
Til hans broder, hr. kansleren8) testamenterede han det sølvbæger, som
hr. Sune engang havde givet ham.
Hr. Esbern gav han det sølvbæger, som Hildebrand havde lavet, og det
lille bæger, som hans fader plejede at skåle med, og hver af hans sønner
fik et af de større sølvbægre.
Hr. Alexander fik et sølvbæger, af de bedre, og de brynjer, han ejede, og
hans to sønner gav han to mindre sølvbægre.
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Fru Margrete to bægre fra Rygboernes afgudsbilleder.
Kannikerne af Helligånden9) et sølvbæger i fladt arbejde10), omtrent
af vægt som 10 mark sølv.
Det store sølvbæger, han havde stående i Sorø, gav han Sorø kapel til
at gøre en kalk.
Af sine sølvtallerkener bød han, at der skulde gøres kalke til Skt. Laurentii kloster5), og det svære og gode. Men hvad der måtte blive tilovers
af sølvbægre og tallerkener, befalede han skulde henlægges til fuldførelse af
lysekronerne i kirken11).
Hr. Alexander har fået 8^2 mark guld til arbejdet på messehaglen og
lysekronerne, af hvilket jeg12) allerede har ladet en stor del påsætte messe
haglen.
Præsten Eskil har guldringe, som skal henlægges til samme arbejde.
Det sølv, Lydger skyldte ham, bød han i sin helhed at uddele til de
fattige.
Hr. ærkedegnen skal af det sølv, han har modtaget i tiende og af præ
sterne, og af det sølv, som hr. Alexander har, betale herren af Nidaros7) og
biskopperne som foran bestemt, og hvad der måtte blive tilovers, skal han
samvittighedsfuldt fordele mellem klostrene i Skåne og Sjælland. Men
hr. Alexander har ikke hans sølv13), kun så meget som kan udvindes af
700 mark skånske penge i gammel mønt, og af dette sølv pålagde han
hr. Alexander at sende de 16 mark til Sorø, at udbetale til forskellige.
Det sølv, som Erik Arines søn og hans broder Svend og Konrad af Tommerup skylder at udrede til ham, hvilken fordring ærkedegnen kender
størrelsen på, bestemte han skulde henlægges.
Den gæld, som Bonde Gamaliels søn var ham skyldig for oppebørselsgaven14), eftergav han helt og holdent Bondes arvinger for sin sjæls skyld.
Henrik Batte gav han en kappe med mårskindsfoer.
Magister Peter, kapellan hos ærkebiskoppen af Nidaros, gav han en kåbe
med gråværksfoer.
Dekanen i Lund gav han en mårkappe.
Sin kapellan Tord gav han en korkåbe med en kåbe af mårskind, en
kappe med forskelligt skindfoer og en kjortel med forskelligt skindfoer.
Simon en mindre kjortel med gråværksfoer.
Peder Stamme en grå hverdagskappe.
Marsil kok gav han et sengetæppe af ulveskind.
Peder staller gav han den hest, som Peder Bjørns søn havde foræret ham.

Nr. 32

[Før 21, marts 1201]

42

Hans broder Ulf forærede han den brynje, som Esbern Mule havde givet
ham.
Sin kammermester Hågen forærede han den hest, som Bonde havde
givet ham.
Den brune hest gav han Hågen Nordmand.
Den sorte hest, som han havde i Sorø, overlod han samme kloster.
Den blakkede hest bestemte han skulde gives til ærkebiskoppen af Nidaros.
Eskil badesvend skænkede han friheden.
De kvinder, som Niels staller har indtaget fra frihed til trældom15), skal,
hvor de end findes, have skænket friheden med deres børn.
Den kvinde, som var indtaget fra Bjåre herred i Skåne, gav han friheden
tillige med hendes børn.
Sin klerk Saxo16) overlod han de 21/2 mark sølv, som han havde givet
ham. Saxo er pligtig til at tilbagelevere Sorø kloster de to bøger17), ærke
biskoppen havde overladt ham.
Magister Jens gav han et bæger af sølv.
Magister Valter gav han den grå kåbe, som han iklædtes juledag.
15 guldringe med stene og 1 uden sten gav han Skt. Laurentii kloster5)
til at lade gøre et plenarium18).
Provsten Åge gav han det mindre sølvbæger, som han havde i Sorø.
Det sølv, han havde stående i Cluny, gav han halvdelen af til dette
kloster; men den anden halve del bestemte han skulde sendes til Clairvaux.
Til kirken i Vållinge var han pligtig at erlægge en sum sølv, som ærkedegnen kender størrelsen på.
Til kirken i Stångby var han pligtig at udrede et bol, som han gav for et
bol i Kopinge, og han bestemte, at kirken i Stångby skulde have bolet i
Kopinge, indtil det (andet) blev udredet af bispestolen.
Til et vist præbende skyldte han et halvt bol i Uppåkra, og han bestemte,
at det skulde have et halvt i Arlov, indtil det (andet) blev udredet af
bispestolen.
Til Niels Nonnes præbende et halvt bol i Asmundtorp, og han bestemte,
at det skulde have (erstatning) i Nobbelov, i (Våstra) Sallerup sogn, ind
til det (andet) blev udredet af bispestolen.
Magister Hugo skal have, hvad der er særligt henlagt19) til hans præ
bende, indtil der betales vederlag af bispestolen.
Ærkedegnen gav han en stor lækatskappe, hvis den kan findes. Var den
der ikke, forærede han ham et sengetæppe foret med mårskind.
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Jofred kok to overkapper, af hvilke den ene er foret.
Han pålagde indtrængende ærkedegnen at fuldføre den klokke, han
havde planlagt at gøre20).
Magister Hugo et sengetæppe med forskelligt skind.
Ærkedegnens søn Niels en korkåbe med forskelligt skind.
Præsten Eskil den forede kappe, som er på Københavns borg.
Kristian kok, der med urette var indtaget til træl, skænkede han friheden.
Han befalede ærkedegnen at betænke Åge murermester og Åge stenhugger.
Et sølvgemme med relikvier gav han Sorø kloster.
Herren gengælde ham med en evig løn i det evige liv. Amen.
1) Testamentet er en akt, og derfor fremtræder Absalon ikke i første person, som han
vilde gøre det i et diplom, men derimod i tredje. Endvidere ligger beviset for aktens
juridiske gyldighed hos vidnerne, der opregnes strax i begyndelsen, ikke som ved et
diplom i en stedfunden besegling. Dokumentet opfylder den kanoniske rets krav til et
testamente, hvorefter dette skulde være oprettet i nærværelse af sognepræsten og to eller
tre vidner. Det er således uden grund, at moderne forskere har rejst tvivl om dets rets
gyldighed i denne henseende. Noget andet er, at Absalon tilsidesatte de hjemlige rets
regler ved at forfordele sine arvinger og skænke mere til Sorø kloster, end loven tillod
(jf. note 2). I denne sammenhæng fortjener dog også enkelte formelle brist eller særegen
heder i testamentet at blive påpeget. Det fromme ønske, der er føjet til som afslutning,
kan ikke godt være Absalons egne ord, og også i selve texten findes der indskud, som synes
at måtte hidrøre fra udenforstående (se note 12 og 13). Endelig indeholder dokumentet
påbud og befalinger, som er de testamentariske bestemmelser uvedkommende (se ved
note 17 og 20). Disse ejendommeligheder finder en forklaring i det forhold, at Absalons
testamente er det første danske dokument af denne type, i det mindste det første, hvis
ægthed ikke kan anfægtes. Der kan på dette tidlige tidspunkt endnu ikke have fæstnet sig
en hjemlig tradition for opsættelse af testamenter, og dette er sikkert grunden til, at uved
kommende elementer har fundet vej ind i texten. Hvad angår dateringen af Absalons testa
mente, kan man henholde sig til den velunderrettede samtidshistoriker Arnold af Lybæk.
Han beretter, at Absalon blev syg i Sorø kloster og afgik ved døden sammesteds 21. marts.
Aret var 1201. Kort forud herfor, 1200 28. december, var Absalon i Lund (nr. 24).
Testamentet må være opsat i Sorø i 1201, før 21. marts. — 2) Esbern Snare, der ifølge
Sorø gavebog anerkendte testamentet, skønt han havde kunnet rejse indsigelse imod det.
— 3) Kunde tænkes fcjlskrevet for Vathsby og være identisk med Vasby i Sengeløse s.,
Smørum h., Kbh. a, idet Absalon ejede gods i det nærliggende Hove, Smørum s. og h., jf.
Dipi. Danicum 1:2 nr. 163. — 4) I Ostra Sallerup s., Frosta h., kaldes 1350 Saxeldathorpa
ruma, 1360 Saxilthorp ruma (Styffe, Skandinavien u. unionstiden 3, 67). — 5) Kannikernes kloster, der var bygget sammen med domkirken i Lund. — 6) Fordrevet af kong
Sverre under kirkekampen i Norge ligesom tidvis de følgende norske biskopper. —
7) Ærkebiskop Eirik. — 8) Anders Sunesen, broder til Roskildebiskoppen Peder Sunesen.
— 9) I Æbelholt kloster. — 10) Den latinske text har de plano opere, der muligvis også kan
oversættes ’i almindeligt arbejde’. — 11) Domkirken i Lund. — 12) Det ’jeg’, der taler
her, må snarest være Alexander, hvorefter den pågældende bisætning formodentlig må
opfattes som et tillæg i marginen, der senere er føjet ind i texten, jf. note 1 og 13. —
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13) Denne sætning har karakter af en indvending og må hidrøre fra Alexander, der nævnes
blandt de tilstedeværende vidner. Indvendingen omstøder den forudgående bestemmelse
og kan derfor tænkes oprindelig at have haft plads i marginen, jf. note i. — 14) Texten
har pro donatione exactionum. Dette meget sjældne udtryk kan forstås på to måder. Enten
har Absalon givet Bonde visse oppebørsler eller fogedier, hvorefter der tilkom ham et
vederlag fra denne, eller også kunde Absalon beregne sig en andel i Bondes fogedindtægter, jf. udtrykket ’gavestud ’ om en afgift fra befolkningen til kongens bryde eller ombuds
mand (Eriks sjællandske lov III 63). — 15) Der kan have været tale om en frivillig hen
givelse i trældom for at opnå underhold. Dette forudsætter dog, at der ved frigivelsen ikke
rokkedes ved de pågældendes existensgrundlag, hvilket ikke er udtalt i texten. — 16) For
modentlig den berømte historieskriver.— 17) Sikkert to håndskrifter af klassiske sølvalder
forfattere, Justinus og Valerius Maximus, som var skænket klostret af Absalon, og hvoraf
det første er bevaret til vore dage. — 18) Liturgisk bog, der sammenfattede tidligere ad
skilte texter. — 19) texten har proprium præbendæ suæ, jf. hertil Dipi. Danicum II: 2 nr. 109.
— 20) Arnold af Lybæk (jf. note 1) beretter netop om Absalon, at han berigede sin
domkirke med klokker og lysekroner (jf. texten ved noterne 11—12). Disse samme gaver
fremhæves også i Lunde domkapitels gavebøger blandt en række andre, ligesom dona
tionerne afjordegods til kannikernes fællesbord (jf. texten ved note 4) omtales sammesteds.
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[1201. Maj—juni].

Pave Innocens III skriver til kong Filip August af Frankrig om dennes opfattelse
af at paven vil tvinge ham til underkastelse.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

r I ^l1) Filip, de Franskes konge, angående det, at paven med urette
-1- syntes at ville tvinge ham til underkastelse.
1) I henhold til sin placering i fortegnelsen over Innocens III.s korrespondance fra
det fjerde paveår må rubrikken, der har plads midt i skrivelserne fra juni 1201, enten til
høre denne måned eller, om den først er registreret noget efter sin udstedelse, maj samme
år, jf. nr. 1, note 1.
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[1201. Juni—august].

Pave Innocens III befaler sin kardinallegat biskop Octauianus af Ostia at virke i
dronning Ingeborgs sag blandt andet for, at medhustruen bliver forvist.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

r | ^il1) biskoppen af Ostia om, at han med omhu skal ivre for de førJL nævnte2) ting og fordrivelsen af medhustruen3) og påminde kongen
om at yde hjælp til Det hellige Land og om flere ting, nemlig den bestem
melse, der var truffet om kirken i Mainz.
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2. november 1201

Nr. 35

1) I fortegnelsen over skrivelserne til det fjerde paveår står rubrikken mellem en
lang række buller, som må hidrøre fra sommeren 1201. Ifølge dens plads kan den ikke
godt være registreret senere end august måned. På den anden side er rubrikken anbragt
langt nede efter en skrivelse, som med sikkerhed vides at hidrøre fra juni. Dateringen
må da blive [1201 juni—august]. — 2) Henviser til nr. 30. — 3) Se nr. 3, note 14.

1201. 2. november. Anagni.
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Pave Innocens III meddeler Frankrigs biskopper, at han har legitimeret kong Filip

Augusts børn med Agnes af Meran, efter at kongen har oplyst, at han mente at være
gift med hende efter skilsmissen fra dronning Ingeborg, dog under forudsætning af, at

legitimationen ikke får indflydelse på ægteskabssagen mellem Filip August og Inge-

borg.
Afskrift i Filip Augusts register i Rom.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle sine ærværdige brødre
ærkebiskopperne og biskopperne i Frankrigs rige1) hilsen og apostolisk
velsignelse.
Det apostoliske sæde, som efter Guds bestemmelse er moder og lære
mester for alle troende, har i vore forgængeres tid efter at have undersøgt
de forskellige sager givet dispensation til nogle, der var kommet til verden på
uretmæssig måde, selv når de var avlet i hor, og har legitimeret dem til
åndelige handlinger og endog bevilget, at de blev befordret til præster2).
Da der nu fordres en større skikkethed til åndelige anliggender end til
verdslige, bør der ikke herske tvivl om, at det er beføjet til at legitimere
sådanne til verdslige handlinger, ganske særligt, når det sker efter anmod
ning af dem, som ud over den romerske pave ikke anerkender nogen som
helst menneskelig øvrighed med beføjelse hertil. Da nu vor meget kære søn
i Kristus Filip, de Franskes berømmelige konge, ud over sin førstefødte søn,
som han fik med sin første ægtefælle, ikke har andet afkom end den dreng
og pige3), som den for nylig afdøde højbårne kvinde4), fordum datter af
den højbårne mand hertugen af Meran, bragte ham til verden, har han af
denne grund tænkt på sin efterslægt og i ydmyghed fremsat ønske for os
om, at vi vilde sørge for at legitimere dem ved vor apostoliske myndighed
og nåde, og med styrke forsikret, at han, efter at vor ærværdige broder
Willelmus, ærkebiskop af Reims, kardinal af Sta. Sabina, dengang det
apostoliske sædes legat, havde forkyndt skilsmissedommen5) mellem ham
og vor meget kære datter i Kristus Ingeborg, de Franskes berømmelige
dronning, omendskønt denne dom senere blev omstødt af det apostoliske
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sæde, da rettergangsreglerne ikke var overholdt, dog ikke fik noget forbud i
hænde mod at ægte en anden, og at han på grund af de beviser på svoger
skab, der blev fremført for samme ærkebiskop, og som samme konge troede
var sande, mente, at der forelå ægteskabsbånd mellem ham og førnævnte
høj bårne kvinde, skønt han på vor myndighed er blevet tvunget til både
at forstøde hende og genantage nævnte dronning. Idet vi altså retter vor
opmærksomhed mod hans bestandige hengivenhed og rene trofasthed over
for den romerske kirke, som han har fået fra sine forfædre så at sige ved
arvelig ret, så udmærker vi efter vore brødres fælles råd og af vor særlige
nåde — med det formål fremsynet at drage omsorg for så vel kongeværdig
hedens hæder som de Franskes riges behov og tarv — førnævnte dreng og
pige med legitimering, så at ingen mangel ved fødslen skal lægge dem
hindringer i vejen, dog således at der ikke herigennem skal være præju
diceret samme konge eller førnævnte dronning noget i ægteskabssagen. I
skal altså både selv urokkeligt overholde, hvad der efter fremsynet over
vejelse er bestemt af os angående dette, og sørge for under kirkelig straf, at
det ubrødeligt overholdes af andre og, når I bliver opfordret hertil af
samme konge, højtideligt forkynde det i overensstemmelse med den foran
anførte ordlyd.
Givet i Anagni den 2. november i vort pavedømmes fjerde år6).
1) En tilsvarende pavelig skrivelse, rettet til kong Filip August, kendes summarisk fra
indholdsfortegnelsen (jf. nr. 1, note 1) samt i fuldstændigere form og som en egentlig
text fra ældre dekretalsamlinger. Ordlyden er omtrent den samme som her. Dog mangler
de sidste linier med den særlige befaling til prælaterne, ligesom de indledende formler er
kortet af og dateringen udeladt. — 2) Den latinske text har pontifces, der også undertiden
bruges om biskopper. — 3) Filip og Maria. — 4) Agnes af Meran. — 5) Se nr. 3, note 22.
— 6) Texten tilføjer: ’i det nådens år 1201’. Denne årsangivelse kan imidlertid ikke have
stået i originalen. Skrivelsen hører til den kategori af pavebuller, som betegnes litterae, og
heri findes aldrig andre dateringselementer end udstedelsessted, dato og paveår. Den
nævnte tidsbestemmelse må være et senere tillæg, som er fremmed for den oprindelige
text.
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Pave Innocens III stadfaster valget af provst Anders Sunesen til ærkebiskop af

Lund.
Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) kapitlet i Lund angående stadfæstelse af den lundensiske kirkes
endrægtigt foretagne valg af provsten.
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1) Bullen bag den foreliggende rubrik er ligesom den følgende nr. 37 udstedt efter
forgængeren, ærkebiskop Absalons død 1201 21. marts, hvilket stemmer med, at de to
rubrikker i indholdsfortegnelsen til de tabte registre fra Innocens III (se herom nr. 1,
note 1) har plads inden for det fjerde paveår. Nærmere bestemt er de anbragt efter
skrivelser, der vides at være udstedt i november 1201, et stykke før buller, som er udgået i
december. De står omtrent på overgangen mellem de to måneder, såvidt det kan skønnes.
I sig selv kunde dette ikke danne grundlag for en præcisere datering, da man herved vilde
se bort fra de afvigelser i den strengt kronologiske rækkefølge, som er så karakteristiske for
paveregistrene. Men i dette tilfælde kan en sådan tidsfæstelse støttes på, at en bulle, der
hører nøje sammen med de to rubrikker, er dateret 23. november 1201. Talen er her om
primatprivilegiet for den nye ærkebiskop, nr. 38. Nærværende rubrik vedrører ligesom
den følgende selve valget og indeholder pavens godkendelse heraf. Paven kan ikke have
givet Anders Sunesen personlig de vidtgående rettigheder som primas over Sverrig uden
forinden at have afsluttet prøvelsen af hans valg. Selve denne undersøgelse må have
ligget forud for det store privilegiums dato. Men skrivelserne desangående kan i og for
sig godt være udstedt lidt senere. Ved en datering til [1201 omkring 23. november] tages
der hensyn til denne mulighed. Samtidig må det erindres, at de to valgbuller meget vel
kan være givet noget før 23. november, måske endda i oktober, men blot være registreret
på et senere tidspunkt.

[1201. Omkring 23. november].
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Pave Innocens III befaler den lundensiske kirkes lydbiskopper at adlyde den ud
valgte ærkebiskop Anders Sunesen.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

* | Hl1) den lundensiske kirkes lydbiskopper, at de i ydmyghed og henJL givenhed skal adlyde nævnte udvalgte ærkebiskop.
1) Rubrikken til dette pavelige mandat har i indholdsfortegnelsen plads umiddelbart
efter nr. 36. Om dateringen se dette nr., note 1.

1201. 23. november. Anagni.
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Pave Innocens III stadfæster for Anders Sunesen den lundensiske ærkestols primat

over Sverrig og foreskriver, på hvilken måde ærkebiskoppen af Uppsala skal modtage
konsekration og pallium hos sin primas.
Afskrift hos Huitfeldt.

nnocens1), biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Anders,
ærkebiskop af Lund og dem af hans efterfølgere, der på kanonisk vis
træder i hans sted, hilsen til evig tid.
Da vi efter Herrens bestemmelse har vor plads på det apostoliske sædes
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top og tinde, følger og handler vi på en frelsebringende måde ud fra den
os pålagte pligt, såfremt vi med vort samtykke bestyrker det, som vides at
være fastsat af vore forgængere til frelse for de troende, og anvender flid
og omhu på, at det ikke bliver bragt af lave ved et eller andet forvovent
angreb. Thi da Gud har givet sin kirke et løfte ved at sige: Der er født dig
sønner i dine fædres sted, du skal gøre dem til fyrster over hele jorden2),
synes de at have efterfulgt fædrene på den rette måde og at beklæde det
dem pålagte fyrsteembede på gavnlig vis, som ikke glæder sig over magten,
men over nytten derved, og med frygt og bæven3) udøver den dem betroede
magt og myndighed til frelse for deres undersåtter, idet de bestandig stræ
ber efter at danne sig efter deres forgængere med hensyn til gode gerninger
og, så vel hvad dem selv angår, holder det i hævd, som disse har udført af
prisværdige ting, og ligeså viser andre, at de bør holdes i hævd. Vi har da,
inderligt tilskyndet af denne betragtning, og idet vi træder i vor forgænger,
saligt ihukommet, pave Hadrians fodspor, bestemt, også vi, at hvad han
med sine brødres råd og vilje har besluttet om stadfæstelsen af S verrigs rige,
skal forblive urokket og urørt til evige tider. Han besluttede nemlig, at
den til enhver tid fungerende ærkebiskop af Lund bestandig skal sidde inde
med primatet over dette rige og bør stå i spidsen for det på efterfølgende
måde — da han jo desto oftere og til så meget større nytte for nævnte land
kan forvalte, hvad der hører til de troendes frelse, som han ved sit nabo
skab desto klarere kan se, hvad de behøver og mangler. Thi han tildelte
din forgænger4) palliet, for at han skulde ordinere en ærkebiskop i Sverrigs
rige, så snart en lejlighed frembød sig, og overdrage ham palliet og det
med apostolisk myndighed, idet jo denne følgende fremgangsmåde blev
fulgt, at nemlig den, som er blevet indsat som metropolit dær af ærke
biskoppen af Lund efter at have modtaget konsekrationens nåde af den
lundensiske ærkebiskops hånd, edeligt lover ham og den lundensiske kirke
troskab og lydighed, dog med forbehold af troskab over for den romerske
kirke. Han skal da opnå palliet på denne måde: En sendemand fra kirken
i Lund skal sammen med en sendemand fra nævnte kirke drage til den
romerske kirke for at bede om og opnå palliet, og når de har bedt om og
opnået det af den romerske pave, skal de bringe det tilbage til kirken i
Lund. Men når ærkebiskoppen af Lund modtager det, skal han tildele
ærkebiskoppen af Sverrig det, og denne skal edeligt love den romerske
kirke troskab og lydighed. Men efter at metropolitten er blevet indsat dær
til ære for Gud, til pryd for hans hus og til frelse for de troende, skal ærke-

23. november 1201

49

Nr. 38

biskoppen af Lund i kraft af sin primatværdighed til evig tid føre for
sædet for ham, og denne skal sørge for ydmygt at vise ham lydighed og
ærbødighed som sin primas. Dette vides jo at være iagttaget med hensyn
til Stefan, saligt ihukommet, fordum ærkebiskop af Uppsala, der — som
følge af den førnævnte indsættelse — i Sens modtog konsekrationens nåde
af din forgænger, ærkebiskop Eskil, fromt ihukommet, på saligt ihukommet
pave Alexanders tid og i hans nærværelse, og under vore forgængere Lucius,
demens, Cølestin, saligt ihukommet, og os i henhold til førnævnte frem
gangsmåde med hensyn til de uppsalensiske ærkebiskopper Jons og Peter,
saligt ihukommet, og vor ærværdige broder Olof, hvem din forgænger
Absalon, fromt ihukommet, konsekrerede og overdrog palliet i samme vore
forgængeres sted. Eftersom dette altså har fundet sted under dine for
gængere Eskil og Absalon på samme måde, som det er fastsat af vor før
nævnte forgænger Hadrian, omfatter vi det — idet vi i så prisværdig en
sag træder i vore forgængere, de romerske paver, nævnte Hadrians5) og
Alexanders6), Lucius’5), Urbans5), demens’5) og Cølestins5) fodspor, saligt
ihukommet — med vor og vore brødres gunst og bestemmer, at det til
evige tider skal forblive fast og urokkeligt, dog visselig med forbehold af
det apostoliske sædes myndighed. Det skal altså overhovedet ikke være
tilladt noget menneske at antaste dette vort stadfæstelsesbrev eller i dum
dristig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig
person i fremtiden formaster sig til at prøve på med viden og vilje at handle
imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han, med mindre han efter
anden og tredje gang at være formanet ved en passende bod har gjort sin
forseelse god igen, være berøvet sin magt og ære og vide, at han for Guds
domstol skal stå til ansvar for den uret, han har øvet, og være udelukket
fra vor Guds og forløsers den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod
og ved den yderste dom hjemfalden til Guds strenge hævn. Vor herre Jesu
Kristi fred være med alle, der bevarer denne stiftelses rettigheder, så at de
både her kan nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge
dommer modtage den evige freds løn. Amen.

Jeg Innocens, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under7).
Jeg Johannes, biskop af Albano, har skrevet under.

Jeg Petrus, kardinalpresbyter af S ta. Cecilia, har skrevet under.
1. Række IV
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Jeg lordanus, kardinalpresbyter af S ta. Pudenziana tituli Pastoris, har
skrevet under.
Jeg Hugo, kardinalpresbyter af S. Martino tituli Equitii, har skrevet
under.
Jeg Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har skrevet
under.
Jeg Sofredus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af Sta. Prisca, har skrevet under.
Jeg Centius, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, har skrevet
under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af S. Marcello, har skrevet under.
Jeg Benedictus, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, har skrevet under.

Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet
under.
Jeg Gerardus, kardinaldiakon af S. Adriano, har skrevet under.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet
under.

Givet i Anagni ved Blasius’, den hellige romerske kirkes subdiakon og
notars hånd den 23. november, i den fjerde indiktion, år 1201 for Herrens
menneskevorden, og i hr. pave Innocens’ fjerde paveår8).
1) Texten til det her meddelte pallieprivilegium er hentet fra et løst kvartblad, der
oprindelig har været indsat i Arild Huitfeldts Danmarckis Rigis Krønicke i kvartformat.
Det pågældende indsatsblad er imidlertid forsvundet fra eller har aldrig haft plads i de
exemplarer af kvartudgaven, der findes i de offentlige samlinger i København, og må
også ellers have været meget sjældent, eftersom samtlige senere tryk har benyttet den
anden udgave, folianten, som textgrundlag. Det er nu lykkedes at genfinde to løstliggende
kvartblade med privilegiets text i et håndskrift i den arnamagnæanske samling på Univer
sitetsbiblioteket, og et af dem har dannet grundlag for den foreliggende oversættelse. — 2)
Salme 45,17. — 3) Se f. ex. den latinske bibels Liber Tobiæ 13,6. — 4) Ærkebiskop Eskil, se
nedenfor i texten. — 5) Den bulle, der antagelig har foreligget herom, er gået tabt. — 6) Jf.
DRB. 1:2 nr. 153 fra [1164 omkring 5. august]. I rækken mangler Innocens III.s stad
fæstelse af 1198 23. november, der er det eneste bevarede pallieprivilegium for den danske
ærkestol i 12. århundrede. — 7) Dette er pave Innocens III.s underskrift. Den har i
originalen haft plads midt på pergamentsbladet umiddelbart efter texten, indrammet af
to tegn: til venstre for underskriften et hjul, på latin rota, hvori var indskrevet navnene på
apostlene Peder og Paulus, pavens eget navn og tal samt hans personlige devise, til højre
for signaturen et monogram dannet af bogstaverne i ordet Beneualete, ’Lev vel’. Under
pavens signatur anbragte de fornemste af kardinalerne, kardinalbiskopperne, deres navne,
hver efter den plads der tilkom ham i henhold til hans anciennitet. Denne var også be-
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stemmende for rækkefølgen af de enkelte kardinaler inden for de lavere klasser. Disse
omfattede kardinalpresbyterne, der signerede på den næstfornemste plads — til venstre
for midterkolonnen med pavens og biskoppernes underskrifter — samt kardinaler med
rang af diakon og subdiakon. Disse to sidste klasser af kardinaler skrev under til højre for
midterkolonnen, således at der, når alle fire grupper af kardinaler var repræsenteret, stod
fire kolonner af underskrifter under texten på disse pragtbuller, de såkaldte ’store privile
gier’. Ligesom pavens signatur indledtes af det særprægede hjultegn, tegnedes foran kardi
nalernes underskrifter et kors med forsiringer, forskelligt fra person til person, kardinal
korset. Dateringen endelig havde plads nederst på bladet og sluttede af i en lang skrift
linie tværs over pergamentet. Den foreliggende pragtbulle er i visse henseender overleveret
os i mindre fuldstændig skikkelse, hvilket også gælder de andre fra tiden 1200—1229
kendte buller af samme type, der er bevaret igennem hjemlige afskrifter (nr. 114 samt
Dipi. Danicum 1:5 nr. 123 og 138, 1:6 nr. 8, 62 og 75—6, hvoraf dog 1:5 nr. 123 og 1:6
nr. 8, der begge er pallieprivilegier som det foreliggende, kun kendes gennem register
overlevering, mens 1:5 nr. 138 både er bevaret i de pavelige registre og tillige i mod
tageroverlevering). Om dette forhold henvises til indledningen til den latinske text i
Dipi. Danicum 1:4 nr. 38. — 8) Texten har omtrent samme ordlyd som pave Innocens
HI.s tilsvarende privilegium for Absalon af 1198 23. november. Det kan dog ikke vises
med fuld sikkerhed, at det ældre pallieprivilegium har dannet forlæg, da de endnu ældre
stadfæstelser, som også kunde komme i betragtning i så henseende, forlængst er gået til
grunde, jf. note 5—6.

[1201. December].
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Pave Innocens III skriver til kong Filip August af Frankrig om at forsone sig med

sin dronning Ingeborg, som han behandler på en højst upassende måde.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.

il1) de Franskes konge om at forsone sig med dronningen, som han
ikke behandler som dronning, men på en højst upassende måde.

T

1) Bullen er ligesom den efterfølgende, nr. 40, kun kendt igennem indholdsfortegnel
sen til det tabte register fra Innocens III.s fjerde paveår (1201 22. februar—1202 21. fe
bruar) . Begge numre har plads efter en skrivelse, der med sikkerhed stammer fra decem
ber. De er tillige anbragt så langt nede blandt registerindførslerne for denne måned, at
det må være forsvarligt at datere dem hertil, hvorved der også bliver et vist spillerum for
det tilfælde, at bullerne er registreret lidt senere, end de er udstedt.

[1201. December].
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Pave Innocens III skriver til dronning Ingeborg om en forsoning med hendes mand

kong Filip August af Frankrig og om behandlingen af hende.

Summarisk indholdsfortegnelse i Rom.
4'
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1 il1) samme dronning om det samme2).
1) Angående dateringen se nr. 39. — 2) Se nr. 39.
1201 u. d., et referat af et ærkebiskoppeligt diplom for Bosø kloster,

Rep. Danicum I:i nr. 65, er i Skånebrevsfortegnelsen (B29) dateret som an
givet og henført til Anders Sunesen. 1201 er på forhånd udelukket som ud
stedelsesår (se nr. 46, note 1) og må være indsat ved gætteri, da diplomet ifølge
E 102 a var udateret. Dette og andre forarbejder til nævnte fortegnelse angiver
desuden dels Asser, dels en Arnold som udsteder. Sandsynligvis har texten
alene haft initialet A. for udstederens navn, hvorefter referaterne må henvises
til tiden [1178-1223] og vil blive trykt i bind 3 af første række.

[1201—1212].

41

Biskop Peder Sunesen af Roskilde overdrager og tilskøder klostret i Sorø de besid
delser, som Absalon i sin ærkebispetid havde overdraget det af Roskildekirkens erhver

velser, heriblandt jordegods, Absalon havde lagt til sine fædrenegårde, samt tienderne

af en række sogne, som Absalon for stedse eller på begrænset tid havde overladt
klostret.

Afskrift i Sorøbogen.

il1) alle troende kristne, nulevende så vel som tilkommende, sender
Peder, af Guds nåde biskop i Roskilde, hilsen i Herren og hjælp i bøn.
Omend den almægtige Gud har værdiget sig at kalde os til at styre
Roskildekirken og har givet os en sådan rang, at vi i medfør af det embede,
vi har påtaget os, efter evne er forpligtet til at bistå alle Kristi tjenere, der
bor i vort bispedømme, efter deres behov, er vi dog som ved en naturens
ret bundet til med faderlig omsorg at sørge særligt for Sorø kloster, der som
bekendt er grundlagt af vore forfædre som gravsted for vor slægt, og give
de brødre, som dær tjener Gud, vort værn og vor beskyttelse. Derfor har vi
ved dette brev sørget for at bringe til kundskab for nulevende og tilkom
mende, at vi ønsker, at alle de besiddelser og alt det gods, som vor forgænger
Absalon, saligt ihukommet, fordum biskop af Roskilde og senere ærke
biskop af Lund, af from gavmildhed har overdraget førnævnte kloster af
vor kirkes erhvervelser fra det tidspunkt, da han blev ordineret til ærke
biskop, indtil til den dag, da Herren kaldte ham bort fra dette liv, skal
være gyldige og urokkelige, og at vi med samme hengivenhed har over
draget og i overensstemmelse med landets love har skødet dem til
samme stiftelse. Imellem disse har vi ment at burde nævne følgende med
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navn: gårdene i Vejleby ogjorden i Glostrup og de jorder, der ligger til
hans fædrenegårde, tillige med skove og enge og græsgange og de øvrige
tilliggender, som han for ganske nylig har overgivet nævnte brødre. End
videre havde han under sit segls bevidnelse2) overdraget førnævnte brødre
tienderne af nogle sogne, der hører til vor ret. Han havde på begrænset
tid overladt dem andre, hvilke vi alle har skænket til dem at besidde med
rette til evig tid, nemlig i sognet Ølsemagle og Haraldsted og Finderup og
Gierslev med tilhørende Løve kapel, Sønderup og Sorterup og (Slots-)
Bjergby med tilhørende Gerlev kapel, Bromme og (Munke-)Bjergby3) og
Undløse. Da vi altså ønsker, at alt dette skal opnå evig styrke fra nu af og
i al fremtid, har vi sørget for at stadfæste det ved dette brevs bevidnelse og
ved vort påtrykte segl, og vi forbyder under anathema4), at nogen af vore
efterfølgere fordrister sig til på nogen som helst måde at omstyrte eller
omstøde vor bevilling og gave.
1) Privilegiets udsteder, Peder Sunesen, var biskop af Roskilde 1192—1214. Udste
delsen må falde efter 1201 21. marts, da Absalon omtales som død (se nr. 32, note 1).
På den anden side synes den ikke at kunne sættes til senere end 1212 2. april, eftersom en
pavebulle af denne dato omtaler et par af de sidst opregnede sognetiender som skænkede
forinden af Peder Sunesen, en gave der er stadfæstet med ’et autentisk brev’ (DRB.
I.-5 nr. 12). Dateringen bliver herefter [1201 21. marts—1212 2. april]. Det kan be
mærkes, at privilegiet snarest tilhører de første end de senere år inden for dette tidsrum,
da det hedder i texten, at Absalon ’for ganske nylig’ har betænkt klostret med gaver af
jordegods.— 2) Dipi. Arna-Magnæanum 1 250, jf. DRB. 1:2 nr. 147 af [1161—1171].
— 3) Textens ’Bjergby’ skal utvivlsomt forstås om det i den pavelige stadfæstelse (se note
1) omtalte ’Nørre-Bjergby’, altså Munke-Bjergby. — 4) En under særlig højtidelige
former udtalt bandlysning, jf. texten til nr. 113 samt Niels Skyum-Nielsen, Den ældste
pavebulle til Danmark. Runer og rids (1952) 169—70.
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Pave Innocens III imødegår kong Filip August af Frankrigs påstand om, at han

behandles sarlig strengt i ægteskabssagen, og hævder, at det er kongens egen skyld, at
sagen er trukket i langdrag. Paven tilbyder at sende to mænd for at prøve sagens
vidner i Frankrig og derpå i Danmark, for at ikke kong Knud VI Valdemarsen som

hidtil skal undskylde sig, såfremt han bliver stævnet. Paven foreslår, at en Fransk
mand og en Dansker knyttes til undersøgelsen af vidnerne, ogfremsætter de betingelser,

på hvilke dommen kan og skal afsiges. Pave Innocens understreger, at han stårfast på

dette tilbud, selv om kong Filip Augusts sendemænd har afvist det, og at det ikke er

muligt at fremme sagen på nogen anden måde.
Afskrift i de pavelige registre.
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il Filip, de Franskes berømmelige konge1).
Smertens brod gennemborede vort sind i dets inderste dele, og en
uventet sorg stormede ind på vort hjerte, da du, høje konge, således som vi
har erfaret, beklagede dig over det, som vi både har fortjent og forventet
taksigelser for fra din side. Vore2) elskede sønner, dine sendemænd, magi
strene Fulco, dekan i Orléans, og Willelmus, skatmester ved S.-Frambaud3),
fremførte nemlig med styrke en besværing for vor domstol på dine vegne,
høje konge, i overensstemmelse, tror vi, med det, der var pålagt dem, idet
de forsikrede, at vi behandlede dig strengere i ægteskabssagen end andre
fyrster i lignende sager plejer at blive behandlet. Thi din fader Ludvig4),
navnkundigt ihukommet, og den tidligere kejser Frederik5) søgte fordum
ligesom for nylig vor2) meget kære søn i Kristus, Johan6), Englændernes
berømmelige konge, i nærværelse af prælaterne fra deres egne lande uden
at krænke rettens forskrifter at godtgøre deres klage mod de hustruer, som
de syntes at have, og blev skilt fra dem ved kirkelig dom, uden at det
apostoliske sæde senere på nogen måde tog sagerne op igen. Men hvis du
betænker den sande sammenhæng, blev førnævnte kejser ganske vist skilt
fra hende, som gjaldt for at være hans hustru, inden for det tyske rige,
men det skete ved legater fra det apostoliske sæde, og vi har sørget for at
sende vore legater til dit rige, for at de kunde anstille undersøgelser i ægte
skabssagen og afslutte den under opretholdelse af rettens forskrifter. Men
skønt førnævnte Ludvig, din afdøde fader, og også den nuværende konge
over Englænderne er blevet skilt fra dem, som de havde ægtet, ved dom
af deres lands prælater, blev der dog ikke fremført klage over skilsmis
serne for det apostoliske sæde, hvorfor det, da ingen overhovedet kla
gede, ikke ønskede at omstøde, hvad der var blevet fastsat af samme præ
later. Men mon det apostoliske sæde kan lade klager fra undertrykte gå
upåagtet hen, særlig da fra kvinder, som bør begunstiges så meget mere i
den ret, der tilkommer dem, som de jo er svagere af væsen, og mon ikke
du, høje konge, tydeligt kunde indse dette af dig selv, eller kunde mon
ikke de, der er dine rådgivere og tjenere, og som er kyndige i begge slags
ret7), have belært dig bedre? Men da vor forgænger pave Cølestin, saligt
ihukommet, har ment at burde omstøde skilsmissedommen såsom fældet i
modstrid med retsordenen, har vi, for at ikke alt for store bekymringer
skulde tynge dit kongelige hjerte, hvis din sag skulde forblive uafgjort alt
for længe, ønsket at befordre dig gennem vore legater8), som vi har sendt
til de Franskes rige, og som efter at have erfaret sandheden måske nu kunde
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have afsluttet denne sag i overensstemmelse med dit ønske, hvis ikke du
havde afvist deres dom. Thi du forlod retten, efter at vor meget kære datter
i Kristus Ingeborg, de Franskes dronning, havde givet afkald på appel9).
Men vi ved — og heri viser vi også medfølelse med dig, høje konge — at
denne klage udspringer ikke af fornuften, men af dine følelser, siden du
kalder billig adfærd for strenghed og finder retfærdighed utålelig, som om
den var vold. Det apostoliske sæde havde forøvrigt, hvis ikke det havde
tænkt på din hæder, kunnet ikke alene ophæve førnævnte dom, der blev
fældet, uden at retsordenen overholdtes, men også efter de kanoniske for
skrifter straffe den, der fældede den, således som man kan læse, at vor for
gænger pave Nicholaus10), saligt ihukommet, gik frem mod ærkebiskop
perne Guntarius af Køln og Teugualdus af Trier i et næsten lignende
tilfælde, idet han både omstødte den dom, der var fældet af dem, og afsatte
samme ærkebiskopper fra deres hyrdegerning, ja endog forkyndte band
lysningsdom mod kong Lothar11) og hans medhustru, eftersom samme
konge med anledning i den dom, som samme ærkebiskopper havde for
kyndt, havde forladt Teutberga, som han havde ægtet på lovlig vis, og
beholdt sin medhustru Waldrada som sin hustru. Men da vi ønsker, så
meget vi kan for Guds skyld, at stå til tjeneste for dig, høje konge, har vi
hverken skredet ind mod ham, som afsagde dommen, da han er knyttet
til dig ved slægtskabsbånd12), ej heller har vi ment at burde fælde nogen
dom mod din medhustru13) eller mod dig; men vi har blot efter talrige
påmindelser lagt dit land under interdikt. Når vi altså mente, at vi snarere
burde behandle dig med billighed, ikke efter rettens strenghed, var det vor
tro, at vi fortjente eller rettere havde krav på din hengivenhed, høje konge,
og vi tænkte, at du ikke blev krænket, men hjulpet, hvis vi førte sagen frem
på retmæssig vis. Men vi kunde ønske, at tidspunktet i det mindste nu er
kommet til, at du lytter til et fornuftigt råd, tålmodigt udholder en kortere
ventetid og tillader, at vi gavner så vel dig som os selv i så vigtig en sag og
opretholder hyrdegerningens værdighed. Thi vi mener os ikke mindre end
du besværet af denne sag, da det er tungt for os at krænke dig, høje konge,
og da det at vige fra kongevejen14) indebærer fare for, at vi for en jordisk
konges skyld skal pådrage os den himmelske konges fortørnelse. Men hvad
vi har ment at kunne tilbyde dine førnævnte sendemænd til din ære, høje
konge, forklarer vi dig i dette brev, for at det ikke skal kunne fordrejes og
udlægges forkert. Vi har altså tilbudt dem, at vi, hvis det kunde ske med
kongeligt samtykke, vilde sende to agtværdige, kloge og tro mænd til dig,
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som ikke uden for de Franskes rige, men netop i Étampes, hvor førnævnte
dronning opholder sig, skulde sørge for at antage dine vidner og holde
forhør om den hindring, der ligger i svogerskab eller slægtskab eller andet,
som måtte blive fremført, hvad enten hun måtte ønske at tage til orde i
sagen i deres nærværelse eller som opsætsig15) ikke vilde svare, når blot hun,
hvis hun bad om det, kunde få en sagfører. Hvis dronningen dernæst ikke
viser sig opsætsig, men derimod tager til orde i sagen og beder om at få anta
get vidner, skal de selv, fordi vi ikke efter retten kan nægte hende det, hvad I,
kloge konge, jo ikke er uvidende om, på vor bekostning ile til Danmark—for
at ikke hendes broder, vor meget kære søn i Kristus Knud, de Danskes be
rømmelige konge, som hidtil skal undskylde sig med, hvis han stævnedes af
dem, at tidspunktet er ugunstigt, sejlads risikabel og færdsel ad landevejen
farlig — for dær at antage de vidner, som han måtte fremføre, og påhøre
hans grunde, hvis han ønsker at fremsætte nogle. Men hvis det kunde ske
med dit samtykke, at en eller anden agtværdig, klog og tro mand fra dit
rige knyttedes til dem16) ved denne undersøgelse, så kunde de på samme
måde sammen med en lignende mand fra Danmarks rige antage vidner for
dronningen og strax i hast vende tilbage til Frankrig og, hvis dronningens
frie samtykke kunde opnås hertil, kundgøre, hvad vidnerne havde erklæret,
og uden udsættelse og uden adgang til appel afsige dommen, efter at sagen
var undersøgt. I modsat fald skal de sørge for at bringe sagen tilstrække
ligt oplyst med sig tilbage til os, eftersom dronningen i vor nærværelse
hverken gennem sin befuldmægtigede vil kunne påberåbe sig, at ste
det17) er utrygt, eller at der mangler en sagfører, eller unddrage sig ved
nogen anden indsigelse, så lidt som hun kan appellere. Men hvis du hellere
vil, at dommen fældes i dit rige, vil vi med vore brødres råd påbyde, at
den, hemmeligt udformet, højtideligt kundgøres i dit rige, og vi vil ikke
tillade, at afgørelsen af denne sag udskydes, men tværtimod, så vidt det
står til os, sørge for at fremme den så meget som muligt. Til fordel
for dig er vi endvidere også gået med til, at der, når vore sendemænd kommer til dig, udvælges nogle kyndige mænd fra dit rige —
dersom det kunde ske med samme dronnings frie samtykke — for at de
med parternes samtykke kunde afgøre sagen i retfærdighed. Men når
vi, forudsat samme dronnings frie samtykke, har ønsket at overlade sagen
til personer alene fra dit rige, og at dommen udformes af disse samme i dit
rige, skal du vide, at dette er bestemt af en dobbelt grund: både for ret
færdighedens skyld, da den ikke tillader, at dommeren eller stedet er
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under mistanke, særlig da ikke for den part, som sagsøges, og som sikker
hedsforanstaltning, for at ikke en sådan dom skal kunne omstødes som
følge af en velbegrundet mistanke, og på denne måde vilde vi kunne
undgå så vel skændsel for os selv som skade for dig. Men skønt dine om
talte sendemænd ikke har ment at kunne antage, hvad vi har tilbudt dem,
vil vi dog udføre det, hvis du, høje konge — hvad der er vor tro — finder,
at det vil være til gavn, når vi opfordres dertil gennem dine sendemænd
med breve, da det er vor vilje ikke at nægte dig noget, som vi kan tilstå
dig med vor værdighed i behold. Og for at du til fulde kan forstå vort faste
forsæt, som vi ønsker skal være dig til gavn, vil vi personligt og i nærvæ
relse af dine sendemænd modtage korporlig ed af dem, som måtte blive
sendt af os for at fuldføre dette hverv, på, at de på tro og love ikke vil tøve,
men gå frem efter bedste evne for at fremme det. Vi påminder altså og
opfordrer dig indtrængende til, høje konge, at du holder dig den faderligt
hengivne kærlighed for øje, som vi nærer for dig, og omhyggeligt tager i
betragtning, at der for øjeblikket ikke foreligger nogen anden form for os,
under hvilken denne sag kan blive hurtigere fremmet. Men det er ofte
tilfældet, at al for megen hast medfører al for megen forsinkelse, hvilket du,
der i ægteskabssagen har prøvet det een gang, bør undgå atter at skulle
prøve. Thi hvis rettergangsregleme fra begyndelsen havde været overholdt i
sagen, vilde der måske i dag ikke have været nogen foruroligende tvivl tilbage.
Gid du altså vil være omhyggeligt betænkt på, hvad der er tilladt, hvad
der gavner, og hvad der sømmer sig, og i omsorg for din sjæls frelse gør,
hvad der behager Guds vilje. Endvidere påminder og opfordrer vi dig
indstændigt til, høje konge, at du lader førnævnte dronning behandle med
hæder, således som det sømmer sig for dig og for hende, da du, hvis hun
ikke havde været gift med dig, men af en eller anden tvingende grund var
kommet til de Franskes rige, med rette burde have æret hende, hvilket
du særligt bør gøre, for at ikke din sags behandling på nogen måde skal
møde hindringer.
1) Bullen, der er udateret, er i det pavelige register indført umiddelbart efter nr. 43
af [1202] 3. juni. Det fremgår af nævnte nr., at det er en følgeskrivelse, som har ledsaget
en kopi af nærværende bulle, begge dele bestemt for ærkebiskoppen af Reims. Bullen må
være blevet til på omtrent samme tid som følgebrevet. — 2) Ordet ’Vore’ indeholdes ikke
i den latinske text. Den engelske konge, der omtales lidt længere fremme, betegnes deri
mod som ’vor meget kære osv.’ også i originaltexten. Det er en regel i den pavelige brev
stil, at kun kronede hoveder omtales med stedordet ’vor’, på latin nos ter, en nuance der
ikke let lader sig opretholde i en oversættelse. — 3) I Senlis. — 4) Ludvig VII (1137—
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1180). — 5) Frederik I Barbarossa (1152—1190). — 6) Johan uden Land (1199—1216).
— 7) Både romerret og kanonisk ret. — 8) Se nr. 21—22. — 9) Se nr. 31. — 10) Nicholaus I (858—867). Der henvises muligvis til buller udstedt af denne pave år 867. —
11) Lothar II (855—869). — 12) Se nr. 3, note 22.— 13) Se nr. 3, note 14.— 14) 4. Mos.
21,22. — 15) På latin contumax om den, der er ulydig mod et påbud fra dommeren eller
sidder en befaling overhørig. — 16) De to undersøgelsesdommere. — 17) Hvor retten
sættes.

43

[1202]. 3. juni. Lateranet.

Pave Innocens III sender ærkebiskop Willelmus af Reims en kopi afsit brev til kong
Filip August og meddeler, at han vil godkende kongens vidner om slægtskab og

trolddom, når blot også dronning Ingeborgs godkendes.
Afskrift i de pavelige registre.

il Willelmus, ærkebiskop af Reims, den hellige romerske kirkes kar
dinal, det apostoliske sædes legat.
Hvor meget vi end i ægteskabssagen kunde ønske at gavne vor meget
kære søn i Kristus, Filip, de Franskes berømmelige konge, og os med ham,
er vi dog dobbelt forpligtet til at sørge for vor meget kære datter i Kristus,
Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning, for at hun ikke skal være
uden forsvar, og hendes sag ikke undersøges af dommere, der er under
mistanke, eftersom retfærdigheden ikke tillader det, og vi heller ikke bør
krænke vor samvittighed hermed. Men hvor meget vi har ønsket at stå til
tjeneste for samme høje konge, tror vi nu er blevet klart for dig, broder,
af den kopi1), som vore elskede sønner, magistrene Fulco, dekan i Orléans,
og Willelmus, skatmester ved S.-Frambaud2), har bragt med sig fra os.
Hvis altså kongen selv ønsker, at hans sag fremmes, vil vi gerne sørge for,
at de vidner, som han mener bør fremføres angående slægtskab, svoger
skab og trolddom, bliver godkendt, når blot de vidner, som førnævnte
dronning muligvis vil fremføre til sit forsvar, godkendes af de delegerede
dommere. Da vi altså — med forbehold af retfærdigheden — ønsker at
stå til tjeneste i alle henseender for den høje konge, pålægger vi dig, broder,
ved denne vor apostoliske skrivelse at påminde og tilskynde samme konge
til ikke at udbede sig sådanne ting af os, som vi ikke på nogen som helst
måde kan opfylde uden at krænke retten og uden at skade så vel vor som
hans sjæl og uden vanære, da vi, når det gælder noget, vi på anstændig
vis kan bønhøre ham i, ikke vil forårsage nogen udsættelse eller vanskelighed.
Givet i Lateranet den 3. juni.
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[1202. November—december]. Lateranet.
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Pave Innocens III svarer Guillaume af Montpellier, at han ikke kan legitimere

hans uægte børn, blot fordi han har legitimeret kong Filip Augusts, og påpeger her
under en række forskelle mellem hans sag og dronning Ingeborgs og Filip Augusts

hele skilsmissesag.
Afskrift i de pavelige registre.

il den højbårne mand Guillaume af Montpellier1).
Du har, højbårne mand, gennem vor ærværdige broder ærkebiskop
Imbertus af Arles2), der er kommet til det apostoliske sæde, ansøgt os om, at
vi vilde værdiges at ophøje dine sønner ved at legitimere dem, for at ikke
en hindring ved fødslen skulde komme dem til skade, så de ikke kunde
efterfølge dig... Thi da vor meget kære søn i Kristus Filip, de Franskes be
rømmelige konge, forstødte vor meget kære datter i Kristus Ingeborg, de
Franskes berømmelige dronning, og senere fik en søn og en datter med en
anden, han havde taget som medhustru3), og du på samme måde efter at
have forskudt din retmæssige hustru tog dig en anden som medhustru,
med hvem du fik sønner, mente man, at det apostoliske sæde i sin velvilje
burde give dispensation til dine børn, ligesom det havde givet det til kon
gens4), særlig da der forelå mere tvingende grunde herfor, og du i særlig
grad er undergivet os . . . Men hvis man omhyggeligt holder sig sandheden
for øje, befindes sagen ikke at ligne denne, men at være i høj grad for
skellig herfra. Thi denne samme konge blev skilt fra fornævnte dron
ning ved en dom afWillelmus, ærkebiskop af Reims, det apostoliske sædes
legat5), saligt ihukommet. Men du skilte dig ved din hustru, efter hvad der
siges, af egen dumdristighed. Ligeledes tog han en medhustru, førend for
budet mod at indgå ægteskab med en anden nåede til ham, og med hende
vides han at have fået tvillinger6). Men du fordristede dig til at tage en
medhustru i foragt for kirken, og derfor løftede kirken sit hævnens sværd
mod dig. Desuden rejste denne samme konge over for den førnævnte
dronning indvending mod ægteskabet under henvisning til svogerskabs
hindring og førte vidner for fornævnte ærkebiskop, og eftersom dennes
dom kun blev kasseret, fordi den blev fældet mod rettergangsreglerne, har
vi ment at måtte tilstå ham vor ærværdige broder biskop Octauianus af
Ostia og vor elskede søn lohannes, kardinalpresbyter af Sta. Prisca til at
undersøge den7), efter at fornævnte dronning er blevet genindsat. Men
efter hvad der forsikres, rejste du ikke indvending over for din hustru om
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noget, som kunde medføre skilsmisse, da en krænkelse af ægtesengen dog
ikke vilde have betydet en krænkelse af det ægteskabelige bånd, omend tro
skab er et af ægteskabets tre goder. Om samme konges børn er ægte
eller uægte, kan der fremdeles med rette råde tvivl, så længe dette spørgsmaal om svogerskab, der er rejst som indvending, står uafgjort hen. Thi
hvis svogerskabet bliver bevist, vil det være klart, at fornævnte dronning
ikke er kongens hustru, og som følge deraf vilde den anden ses at være lov
ligt gift med ham og have bragt ham ægtefødte børn til verden. Men med
hensyn til dine erklærer du ikke selv, at de kan være ægtefødte, så lidt som
der er noget grundlag for denne antagelse . . . Skønt vi altså har ment at
måtte give dispensation til børnene af de Franskes oftnævnte konge, om
hvilke der fra først af har rådet tvivl, om de virkelig var ægtefødte . . . har
vi indtil nu ment at måtte sidde fornævnte ansøgning overhørig og for
øjeblikket undlade at imødekomme dine bønner herom, indtil det kan
godtgøres, at brøden er mindre grov, retshåndhævelsen mindre hård —
om dette da vil være muligt. . . .
Givet i Lateranet.
1) Innocens III.s bulle, der her er meddelt i udtog, anfører ærkebiskop Willelmus af
Reims som død og må altså være udfærdiget efter hans dødsdag 1202 7. september. End
videre oplyser den sit udstedelsessted: Lateranet. Endnu 1202 9. oktober daterede paven
sine buller andetstedsfra. Også denne dato må følgelig være terminus post quem. På
den anden side må skrivelsen være udstedt inden 1203 3. maj, da paven påny tog ophold
uden for Lateranet. Endelig er bullen i det pavelige register indtaget i Innocens III.s
femte embedsår (1202 22. februar—1203 21. februar). Denne sidste dato danner her
efter den sluttelige terminus ante quem. En nærmere datering mellem 1202 9. oktober og
1203 21. februar kan støttes på bullens plads i registret mellem skrivelser fra december
måned. Under hensyn til at den muligvis kan være indskrevet noget senere, end den
blev udstedt, må den tidsfæstes til [1202 november—december]. Pavens foreliggende
responsum om legitimeringen blev iøvrigt normgivende for den kanoniske ret. Det op
toges i Innocens III.s samling af 1210 (den såkaldte tredje dekretalsamling) og gik
herfra videre til Gregor IX.s dekretaler af 1234 som c. 13 X Qui filii sunt legitimi IV 17.
— 2) Her må være glemt ’saligt ihukommet’ eller et lignende udtryk, eftersom ærkebiskop
Imbertus af Arles afgik ved døden 1202 20. juli. — 3) Se nr. 3, note 14. — 4) Se nr. 35.
— 5) Se nr. 3, note 22. — 6) Se nr. 35, note 3. — 7) Jf. nr. 21—22 m. fl. numre.

1202 26. november (eller 7. december), kong Valdemar II Sejrs store
privilegium for Lybæk, der også henføres til de samme datoer 1203—1204

(Reg. Danica nr. 510 = *124), er en forfalskning fra omkring 1225, muligvis
på grundlag af et ægte diplom, og vil blive trykt sidst i bind 7 af første række.
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[1202. 25. december—] 1203. [24. december]. Lund.

Kong Valdemar II Sejr stadfæster kong Knud den Helliges oprettelse af domka-
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pitiet i Lund, hans gaver i jordegods og i afgifter samt hans bevilling af al kongelig
ret over de jorder, han skænkede, med undtagelse affredkøb, ledingsbøde og redskud.
Kongen tager dernæst alle kapitlets besiddelser og jorder, hvem der end har givet dem,

under sin beskyttelse og bevilger al kongelig ret over dem, dog stadig med de nævnte
undtagelser.

Afskrift i Lundebogen.

den hellige og udelelige treenigheds navn1). Da jeg Valdemar, kong
Valdemars søn, som efter Guds nådige bestemmelse sidder inde med
enekongedømmet i de Danskes rige, residerede i Lundensernes by, der er
Danmarks ærkebispeby, for at træffe beslutninger i landsdelenes anlig
gender, forstod og erfarede jeg, at det vilde være heldigt og tiltrængt, til
nytte for kirken og til sikkerhed for fremtiden, at det jordegods, der var
overdraget til Gud, og de årlige afgifter og besiddelser, der med kongelig
gavmildhed var skænket af vore forgængere, værnedes ved kongelig be
skyttelse og beskyttedes ved kongeligt værn, så at det, de lovformeligt og
ubrødeligt og i følge rigets love fik som gave af glorværdige konger, vore
forgængere, også ved vor stadfæstelse og vort vidnesbyrd kan befæstes til
evig tid. Kong Knud, helligt ihukommet, hvis hæderværdige relikvier pry
der den fynske kirke, ja endog det danske rige i sin helhed, oprettede jo et
kloster i førnævnte by til Gud og martyren Skt. Laurentius, skænkede jor
degods og besiddelser, bestyrkede gaverne med kongelig myndighed og
indrettede provstiet og ni præstepræbender tillige med skolebeneficiet på
grundlag af disse gaver. Fremdeles skænkede han fuldt ud førnævnte kirke
som medgift og brudegave 27 mark af den årlige afgift af samme by, som
hvert år efter gammel sædvane svares af grundene, og under Guds forsæde
befæstede han dette til evig tid på indvielsesdagen i nærværelse af mange
ærværdige vidner, den tids biskopper og præster, stallere og mange vel
byrdige af forskellig alder og stand. Desuden bevilgede han til evig tid de
brødre, der til enhver tid tjente Gud dær, al kongelig ret af alle de jorder,
som han gav Gud og den glorværdige martyr Laurentius, således at enhver
sag, der fremkommer, skal høre under provsten og de andre brødre, dog
tre ting undtaget. Hvis nemlig nogen landbo berøves sin fred, skal han
købe den af kongen, men provsten og brødrene tage hans ejendom. Hvis
fremdeles nogen af de førnævnte udebliver fra ledingen, skal han bøde til
kongen. De skal ikke yde redskud, undtagen når kongen selv kommer.
Under taksigelser til Gud og hans moder Maria, den ubesmittede jomfru,
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takket være hvis nåde vi, som vi tror og bekender, har besteget vore fædres
trone, fastsætter vi derfor, at alle disse gaver og alt dette sagefald efter hin
helliges indretning og bestemmelse skal forblive gyldigt og urokkeligt, og
vi befæster det med kongelig myndighed. Ved ordlyden af dette privile
gium tager vi også det under vort værn, som enten vore forgængere kon
gerne eller biskopperne eller andre gode og tro mænd indstiftede til salig
ihukommelse af dem og deres, og nogle jorder, som de gav til førnævnte
stiftelse, dette så vel som alt andet, der i troskab er skænket til denne stif
telse, således at al den kongelige ret som allerede sagt, der fremkommer af
de forskellige sager, skal tilhøre provsten og kannikerne blot med de førnævnte
undtagelser. For at disse ting kan stå ved magt, har vi beseglet dette brev
med vort segl til ære for kongernes konge, den højlovede Gud, som lever i
glorie i evighedernes evighed, Amen. Hvis nogen voldsmand, af høj eller
lav æt, født eller ufødt, prøver på enten at forandre eller krænke eller fuld
stændig at kuldkaste denne bestemmelse, skal han dele lod med dem, som
sagde til Gud Herren: Vig bort fra os! Vi vil ikke vide af dine veje!2) Han
skal have lod med Dathan og Abiron3). Han skal være bestemt til den
gruelige ild, hvor man går fra iskolde vande til voldsom hede4).
Forhandlet5) i Lund år 12036) for Herrens menneskevorden, i den vidt
berømte Valdemars, de Danskes enekonges første år, i hr. Anders, den
fjerde lundensiske ærkebiskops første.
1) Som forlæg er benyttet kong Knud Valdemarsens tilsvarende privilegium for dom
kirken i Lund af [1185—1186]. Det er blevet kopieret i meget vid udstrækning og i en
sådan grad, at også kongens titel er overført uændret, skønt netop Valdemar Sejrs rege
ringstid medfører ændringer i så henseende, se nr. 53, note 1. Den stærke afhængighed af
diplomforlægget, der dengang som senere må have beroet i domkirkens eller kapitlets ar
kiv, viser tydeligt, at dokumentet er sat op i nær kontakt med modtagerne. Måske repræ
senterer den foreliggende stadfæstelse da en modtagerudfærdigelse. — 2) Job 21,14. — 3)
Jf. Ps. 106,17. — 4) Jf.Job 24,19. — 5) Se nr. 24, note 5. — 6) Ifølge et samtidigt diplom,
der er blevet til i Lund ligesom det foreliggende og er udstedt af den danske konge (nr. 24),
var årets første dag på denne tid ikke 1. januar, men 25. december. På grund af dette
forhold kan privilegiet antages at være givet imellem juledag 1202 og samme dag 1203.
Udfærdigelsen har fundet sted i kongens første regeringsår. For at kunne fastsætte bereg
ningen af dette er det nødvendigt at inddrage et større materiale i undersøgelsen. Af
samtlige diplomer fra Valdemar Sejrs regeringstid er ialt ti forsynet med kongeår i
dateringen. Et af disse kan strax udskydes: det store Valdemarprivilegium for Lybæk,
som er en forfalskning (jf. s. 60). Også det foreliggende må vi indtil videre lade ude af
betragtning, eftersom det mangler dato. Af samme grund må to andre diplomer foreløbig
udgå, nr. 115 af 1206 u. d. og DRB. 1:5 nr. 160 af 1219 u. d. De seks resterende deler sig
i to grupper. Tre af dem har tidsangivelser for regeringen, som viser, at kongens første
år i hvert fald har omspændt tiden 1203 16. marts—14. november (nr. 82 af 1203 14. no-
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vember, nr. 93 af 1204 16. marts og DRB. 1:5 nr. 43 af 1214 28. marts. Hertil slutter sig
iøvrigt en indskrift, der anfører Århusbispen Peder Vognsens dødsdag 1204 11. april
under kongens andet år, jf. nr. 98, note 1). Men tre diplomer har indimellem en helt
anden beregningsmåde. Ifølge dem omfattede kongens indledende regeringsår i det
mindste tidsrummet fra 28. april til 23. november — ikke i 1203, men i 1202 (nr. 160 af
1209 23. september, DRB. 1:5 nr. 72 af 1216 28. april og smstds. nr. 95 af 1216 23. no
vember) . Denne sidste ansættelse er i høj grad påfaldende: kongens forgænger døde først
12. november 1202. Ikke desto mindre lader de nævnte tre diplomer Valdemar II fremtræde som regent fra en dato længe forud herfor. Det er ikke muligt at bringe de to
beregninger til at harmonere. Det må betragtes som en kendsgerning, at epoken for
regeringsåret på et vist tidspunkt er blevet forskudt bagud. Denne forskydning finder
udtryk i diplomer yngre end 1204. Den optræder første gang i 1209 og derpå to gange i
1216. Men 1214 er den ældre beregningsmåde påny i brug. Det kan iøvrigt bemærkes, at
to af exemplerne på denne første kalkulationsmåde er hentet fra privatdiplomer (nr. 82
og 1:5 nr. 43). Om to af texteme med den anden beregning gælder det, at de kan være
modtagerudfærdigelser (nr. 160 og 1:5 nr. 95), og måske kan de have været det alle tre.
Det henstår da endnu som uafgjort, om det skulde være muligt at forklare det ejendom
melige spring i beregningen af kongeåret ved at klassificere den ene af grupperne som
dokumenter af uofficiel herkomst.
Uanset dette problem, som må lades uløst under hensyn til forskningens nuværende
stade, rejser der sig et andet spørgsmål: hvilken epoke er benyttet ved de to bereg
ningsmåder? Hvad den første angår, kan noget rent negativt strax udtales. Det er ude
lukket, at begyndelsesdagen, som det måske kunde tænkes, er regnet fra forgængerens
dødsdag 12. november. I så fald kunde diplomet af 1203 14. november ikke være givet
i kongens første regeringsår, men måtte tilhøre hans andet. Epoken må ligge imellem 1202
15. november og 1203 16. marts, når det første år skal omfatte det ovenfor anførte tids
rum. Som skæringspunkt kan da enten valgdag eller kroningsdag komme på tale. Nu
kendes kun dagen for den sidste akt. Det var juledag, 25. december 1202, kong Valdemar
blev kronet. Tages denne dag som udgangspunkt, dækker kongens første år ganske
præcist det inkarnationsår, der som anført må formodes at være gældende for nærværende
privilegium, 1202 25. december—1203 24. december. Med hensyn til dettes datering er
terminus post quem så nogenlunde sikret til juledag 1202 i henhold til inkarnationsåret
— den ligger i hvert fald ikke tidligere. Men i tilfælde af at valget har dannet epoke,
må terminus ante quem rykkes noget frem og falder da mellem 12. november og
24. december i 1203. Det er dog ikke sikkert, at kongeåret er ansat efter den første bereg
ningsmåde i det foreliggende dokument og i de to andre tilsvarende diplomer af 1206 og
1219 (nr. 115 og DRB. 1:5 nr. 160), der har regeringsår, men mangler dato. Hvis det i
disse er udregnet som i de tre kongediplomer af 1209 og 1216 og altså er forskudt bagud,
er der to muligheder for hånden. Den ene af dem frembyder intet problem i denne sam
menhæng. Såfremt den korte tid mellem Knuds død og Valdemars kroning (eller en
anden lidt tidligere skæringsdag) er regnet for kongens første år, falder privilegiet for
domkirken i Lund helt udenfor. I så fald måtte nemlig kroningsdagen tilhøre kongens
andet år. Men dokumentet, der sikkert tidligst kan være fra denne dag i henhold til
inkarnationsåret, angives udtrykkeligt at være udstedt i det første. Også for de to andre
diplomer af 1206 og 1219 kan det være antageligt at se bort fra denne mulighed. Men den
anden beregningsmåde kan også have sin epoke i en for os ukendt dag, af betydning for
hertug Valdemars deltagelse i statsstyrelsen. En sådan begyndelsesdag måtte ligge mellem
1201 24. november og 1202 28. april for at kunne dække tiden 1202 28. april—23. novem-
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ber som hans første regeringsår, jf. ovenfor. Det betyder, at det første år teoretisk set kan
have strakt sig til 1203 27. april. I dette tilfælde er de tre diplomer senest fra denne dag i
de tre år 1203, 1206 og 1219 — hvis de vel at mærke benytter denne kalkulering for den
anden beregningsmåde. Lundeprivilegiet kan således være fra tidsrummet 1202 25. de
cember—1203 27. april. Det kan også være udstedt senere, inden 24. december 1203 efter
de grænser, der sættes af den første beregningsmåde med kroningen som epoke. Som den
rummeligste og sikreste er denne tidsfæstelse lagt til grund for dateringen. Ad andre veje
synes det ikke muligt at præcisere tiden for udstedelsen. Det kan måske antages, at pri
vilegiet er udfærdiget i tilknytning til kroningen i Lund, men herom vides intet, og der
kan ikke bygges noget på en sådan hypotese. Derimod kan det i almindelighed påpeges, at
det er sandsynligere, at udstedelsen fandt sted i den første del af året 1203 end i den senere.
Dette har sin begrundelse i, at dateringen også lyder på ærkebiskop Anders Sunesens
første embedsår. Dets begyndelse må falde på en dato i året 1202, jf. nr. 46, note 1. Som
epoke kan kun tænkes den dag, Anders Sunesen modtog sit pallium og dermed iklædtes
den pontifikale værdighed i dens fulde udstrækning. Innocens III.s godkendelse af hans
valg forelå omkring 23. november 1201, og bullerne desangående kan tidligst være nået
til Danmark i begyndelsen af 1202. Indsættelsen af Anders Sunesen er formentlig sket
ikke længe efter og er næppe udskudt til sidst på året. Overrækkelsen af palliet har dannet
epoke for beregningen af hans ærkebispeår, og jo tidligere i 1202 dette er begyndt at løbe,
jo før i 1203 må også kongens privilegium for Lund være udstedt for at kunne være givet
endnu i prælatens første år. Nogen dato lader sig dog ikke fastsætte. De tre diplomer, som
foruden det foreliggende har oplysninger om ærkebispeåret, mangler alle dagsangivelse
(DRB. L5 nr. 6 af 1211 u. d., nr. 59 af 121(5 senest oktober] og nr. 231 af 1223 u. d.).
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund tager Løgumkloster i sin beskyttelse og stad

fæster alle de besiddelser, klostret har modtaget af biskopperne af Ribe, deriblandt
kirken i (Nørre-) Løgum og afløsningen af tienderne i Lø, Gram og Rangstrup her
reder.

Afskrift i Løgumbogen.

nders, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sverrigs primas, til sin el. skede søn Poul, af samme nåde abbed i Løgum, og hans efterfølgere
hilsen til evig tid1).
Skønt Gud i sin miskundhed har givet os et embede, der forpligter til
ivrigt at drage omsorg for alle kirker og kirkelige personer i vor kirkepro
vins og sørge for deres fred og ro, er vi dog i særlig grad skyldige hertil
over for dem, som udmærkes af klosterlig dragt og løfte, for at ikke ond
sindede mennesker2) skal forsøge og have styrke til at forstyrre deres fred
og ro. Derfor, elskede søn i Kristus, giver vi gerne vort samtykke til din
rimelige anmodning, hvori du har andraget om, at de besiddelser blev
stadfæstet for dig og dine efterfølgere, der var overdraget jeres kloster af
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grundlæggeren afjeres stiftelse, hr. biskop Radulf af Ribe, og af hans efter
følgere, nemlig hr. Steffen og hr. Omer — som efter at jeres kloster var
brændt og pavens privilegier og stadfæstelserne, udstedt af vor forgænger,
hr. ærkebiskop Eskil af Lund, brændt op, i vor nærværelse3) i overensstem
melse med de Danskes ret og sædvane skødede alle de besiddelser, der var
overdraget af dem, for i enhver henseende at gøre sine forgængeres gaver
fuldkomne og gyldige. Idet også vi inderligt ønsker fremsynet at sørge for
ro for dig og dine efterfølgere, tager vi jeres kloster og alle de besiddelser,
der tilhører det, under apostelfyrsten Skt. Peders og det apostoliske sædes
værn, hvis legat vi4) er, idet vi ved nærværende brev, beseglet med dette
vort vedhængte segl, stadfæster og bestyrker for jeres kloster alle de før
nævnte biskoppers gaver, nemlig alt, hvad der tilhørte Ribe bispedømme
i (Nørre-) Løgum sogn, og Seem, hvortil konventet først kom fra Herris
vad — dette sted, der blev skænket på gyldig vis og ligeledes stadfæstet for
jer ved mange privilegier, før jeres kloster brændte, stadfæster vi med den
myndighed, der er os overdraget. Men vi bestyrker også for jer alle andre
besiddelser, der hører til jeres kloster, hvilke I end for øjeblikket besidder
eller herefter retmæssigt kan komme i besiddelse af enten ved fyrstelig gave
eller andre troendes skænk eller ved køb eller på en hvilken som helst ret
mæssig måde, i landsbyer, jorder, skove, enge, møller, fiskevande, og
hvad I har i *Ginniggarth5) som gave fra vor ærværdige broder, hr. biskop
Omer af Ribe, ligeledes kirken i (Nørre-) Løgum og afløsningen af tienderne
af Lø herred og det, som tilkommer Ribe bispedømme af Gram herred
og Rangstrup herred, som I har fået som gave af førnævnte biskopper,
at besidde uanfægtet til evig tid. Vi fastsætter ligeledes, at den højeste
fred og ro ubrødeligt skal overholdes af alle inden for jeres kloster og
jeres ladegårde og gårde, således at ingen under noget som helst påskud
inden for de førnævnte afgrænsede steder, hvor I råder, må fordriste sig til
at sætte sig op imod en anden eller lægge voldelig hånd på nogen eller uret
mæssigt eller voldeligt bortføre noget derfra. Men hvis nogen gejstlig eller
verdslig person forsøger at krænke eller antaste denne vor stadfæstelses
dom, skal han evindeligt ligge under for anathema6) og fordømmelse på
den almægtige Guds og Skt. Maria, Guds moders, og apostlene Skt. Peders
og Skt. Paulus’ og alle helgeners og ligeledes det romerske sædes — hvis
legat vi4) er — og vor myndighed, med mindre han, efter anden og tredie
gang at være påmindet, besinder sig med en passende bod, og han skal
være udelukket fra at modtage vor herre Jesu Kristi legeme og blod og fra
1. Række IV
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alle troendes samfund. Men Jesus Kristus, den sande fred, skal evindeligt
hvile over, gives til og bevares for dem, der bevarer endrægtig fred for
jer og dem og det, der hører jer til, og som værner om indholdet af denne
stadfæstelse. Amen.
1) Stadfæstelsesdiplomet er kun overleveret i en ufuldstændig afskrift i Løgumbogen.
Nogle få linier inde i texten bryder skriveren af og henviser til det umiddelbart foregående
diplom udstedt af ærkebiskop Absalon. Resten af texten, der her meddeles efter nævnte
Absalondiplom, kan ikke gøre krav på i enkeltheder at repræsentere ordlyden af Anders
Sunesens stadfæstelse. Denne er ikke forsynet med nogen datering. Udstederen frem
træder imidlertid som ærkebiskop. Da hans valg stadfæstedes af paven sent på året 1201,
se nr. 36—37, kan bullerne herom først være nået til Danmark i begyndelsen af 1202.
Først derefter og først efter at være indviet og have modtaget palliet kan Anders Sunesen
have været berettiget til at titulere sig ærkebiskop. Dette stemmer med, at han beregner
sin funktionstid som ærkebiskop fra en dag i 1202, ikke i 1201, se nr. 45 og DRB. 1:5
nr. 231. Stadfæstelsen for Løgumkloster kan da tidligst være udstedt 1202. Nærværende
diplom omtales endvidere i biskop Orners diplom af [1202—1204], nr. 47. Det må altså
være blevet til forinden. Orners diplom har som terminus ante quem biskoppens dødsdag
1204 22. juli, der også bliver yderste tidsgrænse for Anders Sunesens stadfæstelse. —
2) Herfra følges Absalons diplom, der også i de indledende linier har udgjort forlægget
for Anders Sunesens. — 3) Absalons. — 4) Absalon. — 5) Et fiskevand, nu forsvunden
lokalitet, muligvis i Nørre-Løgum sogn. — 6) Se nr. 41, note 4.
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Biskop Omer af Ribe kundgør en overenskomst mellem Løgumkloster og sognebo
erne under (Nørre-) Løgum kirke, hvorefter munkene skal oppebære præstetienden

som hidindtil, men desforuden også fabricatienden i afkom af dyr, afgrøde af enhver

slags, hør og honning, til byggearbejder samt til at vedligeholde ogforny kirkens udstyr.
Afskrift i Løgumbogen.

mer, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle børn af kirken, vor hellige
moder, nulevende så vel som tilkommende, og til vore højtelskede
brødre i Kristus, der på kanonisk vis efterfølger hverandre, hilsen til evig

O

tid1).
For at ikke en bestemmelse i vor forvaltning, dersom den foregik i det
stille, senere ved bestræbelser fra ondsindede menneskers side skal blive
kendt ugyldig af efterfølgerne, har vi fulgt vore forgængeres anerkendte be
stemmelser og besluttet at betro den til dette vort nærværende skriftlige
vidnesbyrd. Vi ønsker altså af denne grund, at det skal forkyndes offentligt
som gyldigt og vitterligt, at vi efter at have haft overvejelser med kyndige
mænd til større sikkerhed har ment, at der skulde sluttes denne overens-
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komst og aftale mellem vore elskede brødre i Løgum og sogneboerne ved
(Nørre-) Løgum kirke, at de2) tillige med tienderne for de tjenestegørende
eller præsterne, som forretter gudstjeneste dær, og som fromt og på kano
nisk vis var overdraget dem i Herren så vel af den apostoliske herre3) som
af den lundensiske kirkes højærværdige ærkebiskopper, nemlig hr. Absa
lon4) og hr. Anders5), til evig tid skal besidde både de dele af tienderne,
som hører til kirkebygningen, at opføre6) af træ eller7) tegl efter deres
formåen, og de dele, som hører til udbedringer eller7) erhvervelser af
forskelligt udstyr, så vel med hensyn til de forskellige dyrs afkom som med
hensyn til jordens frugter, nemlig afgrøde af enhver art, hør og honning,
hvilke tiender førnævnte sogneboere jo hidindtil ulovligt fortærede, ikke
til gavn for kirken, men for sig selv. Og vi efterlader jer alle dette stadfæstet
ved dette vort skriftlige privilegium. Hvis altså nogen i dumdristig for
vovenhed rejser trætte mod denne bestemmelse, skal han være under ana
thema8) .
i) Orners udaterede privilegium må være udstedt efter 1202, da Anders Sunesen nævnes
i det som ærkebiskop, jf. nr. 46, note 1, og inden 1204 22. juli, da Omer selv afgik ved døden.
— 2) Munkene i Løgumkloster. — 3) Paven. — 4) Må sigte til Absalons endnu bevarede
privilegium af [1190—1197]. — 5) Uden tvivl nr. 46. — 6) Texten har que ad fabri
cam ecclesia de lignis siue lateribus iuxta uires suas construendam .... pertinent. Ifølge sammen
hængen kan fabrica ikke have den mere abstrakte betydning af ‘bygningsfond’, men
må rent konkret betyde ‘kirkebygning’. I udenlandske kilder kan man genfinde den
samme konkrete brug af ordet, se for ex. c. 24 D. I De consecratione. — 7) Texten
har siue (seu), der undertiden kan oversættes ‘og’. — 8) Se nr. 41, note 4.
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Kong Valdemar II Sejr overdrager munkene i Løgumkloster alle sine besiddelser i

Harreby og tilstår dem frihed over landboerne sammesteds, indtil de kan dyrke

jorden, som de ønsker det.
Afskrift i Løgumbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Jyl
land, herre over Nordalbingien, til alle retsindige, der ser dette brev,
hilsen med Kristus1).
Vi gør vitterligt for så vel nulevende som tilkommende, at vi med hen
blik på den guddommelige gengældelse har overdraget munkene i Løgum
alle de besiddelser i Harreby, som vi besad dær tillige med alle deres til
liggender. For at altså denne gave kan anses for gyldig, stadfæster vi dette
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brev ved vort segls vidnesbyrd, idet vi påbyder, at de ikke må lide nogen
som helst overlast fra nogens side for førnævnte besiddelsers skyld. Men
hvem der end forulemper dem heri eller påfører dem nogen uret, skal
vide, at han har forbrudt sig ikke blot mod Gud, men også mod os.
Desuden tilstår vi dem frihed over alle landboer på førnævnte sted, indtil
de kan bebo jorden, således som de ønsker det2).
1) Ved den nærmere tidsfæstelse må det bemærkes, at Innocens III i sin stadfæstelse
for Løgum af 1206 21. januar foruden tidligere skænkede rettigheder og besiddelser også
optager ’tre bol jord i Harreby’ (nr. 114). Denne ejendom anføres til sidst i listen over
klostergodset. Det er sandsynligt, at der er tale om en nyerhvervelse, netop den der
dokumenteres i nærværende gavebrev. Dette må da være udstedt inden nævnte dato i
1206. Under hensyn til den tid, der er gået med rejsen til Rom for klostrets budbringer,
med indgivelsen af en ansøgning til det pavelige kancelli og med expeditionen af denne,
før januarbullen af 1206 blev til, kan det fastslås, at kongens gave og hans diplom herpå
senest kan være udgivet i 1205. Datering altså [1202—1205]. Dette passer med den tids
fæstelse, 1202—1214, som man måtte ansætte i henhold til kongens titler, se nr. 53,
note 1. — 2) Cistercienserne foretrak at dyrke jorden selv frem for at fæste den bort. Det
er dette kongens fritagelse sigter imod: også sålænge der endnu er fæstere på jorden, skal
klostret nyde den frit. Bestemmelsen sikrer klostret i overgangstiden, indtil munkene kunde
opsige landboerne og overtage dyrkningen af de tre bol. Linierne herom har form af et
tillæg. Sådanne tilføjelser til dispositio findes ikke så sjældent rundt om i ældre og sam
tidige diplomer. For tiden 1200—1229 er der
seks exempler herpå i danske dokumen
ter (nr. 48, 56, 57, 64, 98 og DRB. 1:6 nr. 104), hvortil kommer traktaten af 1225 17. no
vember (1:6 nr. 42), der er bygget op over en dansk koncept, men sat i form fra tysk side.
Det interessanteste sidestykke til det foreliggende diplom for Løgum er kong Knud den
Helliges privilegium for domkirken i Lund af 1085 21. maj (DRB. 1:2 nr. 21). Begge
steder har tillæggene samme karakter. De indeholder noget principielt nyt, tilstår de gejst
lige stiftelser immunitet af den jord, der forud er blevet tilkendt dem. I kraft af tillæggene
kan den samme text på denne måde få den dobbelte funktion af både gavebrev og
immunitetsprivilegium. Ikke meget forskellig herfra er den tilføjelse, som er gjort til
kong Valdemar Sejrs diplom af [1229—1241], der garanterer opretholdelsen af det nye
sømærke i Falsterbo (DRB. 1:6 nr. 104). Til slut er der vedføjet nogle linier, hvorved
kongen bevilger fri brændehugst til fyret. Andre tillæg i danske diplomer giver på samme
måde vigtige friheder og begunstigelser, dog uden i principiel henseende at betegne noget
nyt i forhold til grundtexten. Talen er her om to privilegier, dels Valdemar Sejrs for
Odense Skt. Knuds koster af [1202—1214], nr. 56, dels den udvalgte biskop Skjalms for
Århus kapitel af [1204—1207], nr. 98. Tilføjelserne i kongediplomet udvider de almene
immunitetsbestemmelser fra dispositio og giver desuden klostret en særlig rettighed i
Odense by. Bispens diplom sikrer og stadfæster bestemte grundejendomme og tiende
indtægter, mens supplementet går videre og indrømmer kapitlet tiendefrihed og sagefaldsret af al dets gods.
Helt anderledes fremtræder tillæggene i to privilegier udstedt af Anders Sunesen og
Valdemar Sejr. Begge texter giver omfattende stadfæstelser af klostergods og klosterret
tigheder, og i dem begge er der indsat et mandat, som er rettet til andre end modtagerne
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i klostret. I kongens privilegium for Løgum af [1202—1214], nr. 57, befaler han sine
oflicialer at skride ind mod klosterløbere, idet der gives en nærmere begrundelse for
dette usædvanlige påbud. Ærkebiskoppens privilegium af [1202—1215], nr. 64, har en
tilføjelse, der vender sig til kirkens prælater og befaler dem at bandlyse alle, der måtte
forbryde sig mod, hvad han netop har bestemt i sin stadfæstelse. I dette tilfælde slutter
mandatet sig altså umiddelbart til hovedtexten, for så vidt angår dets indhold. Også i det
ydre fremtræder det i direkte tilslutning hertil. Ærkebispediplomet er bevaret i original.
Af denne synes det at fremgå, at tillægget er ført ind på pergamentsbladet på fri hånd og
uden brug af koncept (jf. nr. 64, note 15). Diplomet om sømærket i Falsterbo, der også
kendes i sin originale udfærdigelse, viser tegn på, at supplementet er vedføj et, uden at
der forinden var afsat plads hertil (se DRB. 1:6 nr. 104, note 2). Endelig er originaltrak
taten af 1225 17. november i behold, og her er tilføjelserne ligefrem gjort af en anden
skriver (jf. note 18 i DRB. 1:6 nr. 42). Hvad placeringen angår, er tillægget i den sidst
nævnte traktat anbragt helt til slut, efter datumsformlen. Svarende hertil har tilføjelserne
i de andre, her omtalte diplomer fra 1200—1229, der alle er udaterede, plads til aller
sidst. De er indsat dels efter sanctio (nr. 48 og 56) eller efter sanctio og præmieformel
(nr. 64), dels efter corroboratio (nr. 98 og DRB. 1:6 nr. 104). Kun Løgumdiplomet af
[1202—1214], nr. 57, danner en undtagelse ved at have tillægget mellem straffe- og
beseglingsformlerne.

[1202—1205]. Ringsted.
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Kong Valdemar II Sejr stadfæster Næstved Skt, Peders klosters besiddelser med

alle kongelige rettigheder, hvad angår midsommergæld, stud, kværsæde, leding og
retssager, og giver afkald på at bruge klostrets mølle uden toldafgift.

Referat i Næstved klosters gavebog.

aldemar, Knuds broder og søn af Valdemar I1), stadfæster alle bevil
linger, der er tilstået os af hans forgængere. Næstved på begge sider af
åen, Grimstrup, Ladby, Ladbytorp, Faksinge, Tjæreby, Høm, Holsted,
Øverup, Sallerup, Nåby, Trælløse, Gavnø, Appenæs, Nielstrup tillige med
andre steder, der tilhører os2). Det er også hans vilje, at ingen, således som
han selv har gjort det, skal have lov til at bruge møllen uden behørig told
afgift3). Over alle de førnævnte besiddelser med bryder og landboer stad
fæster han også selv den frihed og samtlige de rettigheder, der vides at til
komme den kongelige majestæt med hensyn til midsommergæld4), stud,
kværsæde, leding, ethvert kongeligt krav på tjeneste og alle kongelige
retssager, således som de er overdraget samme munke af hans fader
Valdemar5) og hans broder Knud6) og alle andre.
Givet i Ringsted.

V

1) Det foreliggende Valdemarprivilegium, der kun er bevaret i referat, udpeger klart
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Valdemar Sejr som den, der har udstedt det, idet det til slut hedder, at kongen stadfæster
de rettigheder, som er overdraget klostret »af hans fader Valdemar og hans broder Knud«.
Disse ord kan godt have haft plads i selve det refererede diplom, da det ikke var ualmin
deligt at opregne de tidligere privilegieudstedere, se nr. 53 og 57 samt 55, 56, 58 og
DRB. D5 nr. 200. Inden for Valdemar Sejrs regeringstid, 1202—1241, kan man atter
henføre privilegiet til et ganske bestemt tidsafsnit. I et andet kongediplom for samme
kloster af 1209 23. september henvises der til den frihed, som Valdemar tidligere har
givet klostret (nr. 160). Kongens udaterede privilegium kan da tænkes at ligge forud for
1209 23. september. Ved dateringen må endvidere Anders Sunesens privilegium for
klostret af 1205 u. d. tages i betragtning (nr. 103). Heri bekræfter ærkebiskoppen et konge
ligt stadfæstelsesbrev, som han refererer. Det ses af referatet, at en af bestemmelserne
angår munkenes mølle. En tilsvarende bestemmelse findes ikke i de ældre kongeprivilegier
for klostret. Først i de to, Valdemar Sejr har udstedt, kommer den ind. Det kongelige
fri brev, Anders Sunesen bekræfter, må altså være et af de to sidstnævnte Valdemarprivilegier. Da det senere kongelige privilegium af 1209 23. september er udstedt efter det
ærkebiskoppelige af 1205, kan der kun være tale om, at han stadfæster det tidlige, udate
rede diplom, som herefter må henføres til [1202—1205]. Indholdet af kong Valdemar
Sejrs første privilegium for Næstved kloster har iøvrigt, efter hvad registratoren oplyser i
klostrets gavebog, stemt overens med kongens andet (nr. 160), når bortses fra en tillægs
bestemmelse i dette sidste. — 2) De besiddelser, der nyder godt af immuniteten, opregnes
her uden nærmere forklaring. — 3) Oplysninger om dette punkt indeholdes i nr. 160. —
4) Dette havde kun gyldighed for Næstved by, se DRB. 1:2 nr. 78 og nærværende bind
nr. 160. — 5) Privilegiet selv er tabt, men ligesom ved det foreliggende er der bevaret et
referat i klostrets gave bog. — 6) Tabt.

50

[1202—1209].

Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfaster Viborgkapitlets ret til at råde

over Skt. Margretes kirke og Skt. Mortens kirke på Fur.
Registratur på Det kongelige bibliotek.

rkebiskop Anders1) stadfæster for provst Keld og hans brødre i Vi
borg de tre paver Innocens’2), Alexanders3) og Clemens’4) privile
gier, som han med egen mund læste op i påhør af biskop Asser af Viborg,
om at de skulde have fri adgang til at forvalte den hellige jomfru Margre
tes kirke og Skt. Mortens kirke på Fur.

Æ

1) Det udaterede brev, som ligger bag registraturen, må være udstedt efter 1202, da
Anders Sunesen tiltrådte som ærkebiskop, se nr. 46, note 1. Det er videre udfærdiget
inden 1209, da biskop Asser af Viborg, der nævnes som levende i brevet, afgik ved døden.
— 2) Innocens II, privilegiet er tabt. — 3) Alexander III.s bulle af 1170 21. februar. —
4) Clemens III.s bulle af 1188 8. juni.
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster en række pavelige og biskoppe

lige privilegier til Viborg domkapitel og bilægger en strid mellem dette og byens præ
steskab om sygebesøg og begravelsesret.
Registratur på Det kongelige bibliotek.

rkebiskop Anders’ brev1) til Viborg bys præster, givet, mens Asser
endnu levede, i hvilket han stadfæster paverne Clemens’2) og Alexan
ders3), Viborgbiskopperne Eskils4), Svends4) og Niels’4), ærkebiskop Eskil af
Lunds5) og den endnu levende biskop Asser af Viborgs4) privilegier for
Viborgkannikkerne og bilægger uenigheden mellem byens præster og Vi
borgs kanniker om besøg hos syge og frihed til at foretage begravelser.

Æ

1) Om dateringen se nr. 50, note 1. — 2) Se sammesteds note 4. — 3) Smstds. note 3.
— 4) Tabt. — 5) Ærkebiskop Eskils privilegium af [1164—1177], DRB. 1:2 nr. 161.
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster, i lighed med sin forgænger ærke

biskop Absalon, Odense Skt. Knuds klosters frihed for alle kongelige krav af dets
besiddelser, heriblandt nathold, ægt, leding og såvel tre- som fyrremarksbøder, som

var tilstået det af kong Valdemar I, således at munkene skulde opkræve kongens ret
gennem deres værge sammen med ti mark sølv af øen Sild og midsommergælden af

Odense. Til gengæld overdrog munkene nogle besiddelser til kongen og lovede altid
at have ti heste med folk parat, når kongen opholdt sig i byen.
Afskrift i Odensebogen.

nders, af Guds nåde Lundekirkens ærkebiskop1), Sverrigs primas, til
. alle børn af kirken, vor hellige moder, nulevende så vel som til
kommende, hilsen til evig tid.
Vi erkender, at det i henhold til den omsorgsfulde forvaltning, som vort
embede kræver, påhviler os fromt og nådigt at følge og godkende det, som
vi erfarer er bestemt og sket fyldest på from og retmæssig vis, og ligeledes
at stadfæste det, vi har godkendt, med den myndighed, der er os bevilget
af Gud, og bestyrke det ved at overgive det urokket til eftertiden ved hjælp
af apostlenes nøgle, det vil sige band eller anathema2), så at det ikke kan
kuldkastes, ændres eller omstødes ved underfundig ondskab eller forsla
genhed fra noget uretfærdigt eller svigagtigt menneskes side, så at selv

A
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nedrigheden, såfremt den i dumdristig forvovenhed er fræk nok til at træde
op mod det, som er fastsat på retmæssig vis og omgærdet med retfærdig
hedens styrke, skal finde, at brøden falder tilbage på den selv, og det stille
klosterliv, som fortjener at blive værnet, får et sikkert sted at tage sin til
flugt til under ondskabens frembrusende stormangreb. Derfor har vi altså
besluttet ved vort segls bevidnelse og med den myndighed, der er bevilget
af det apostoliske sæde at stadfæste det, som vi har erfaret fromt er blevet
overdraget og fastsat for Odensekirken af hr. Valdemar3), de Danskes be
rømmelige og hæderværdige konge, tilskyndet og belært herom ved sine
kongelige forgængeres rosværdige og anerkendelsesværdige exempel. Idet
førnævnte konge altså ved at træde i sine forfædres fodspor ønskede at fri
tage førnævnte kirkes besiddelser for ethvert byrdefuldt krav fra kongens
side og gøre de munke, der lever i denne kirke under Skt. Benedikts regel
og ordensdragt, frie og ubekymrede, så at de desto inderligere kunde hen
give sig til bøn og meditation og desto friere dyrke Gud, når de tyngende
krav, som visse uefterrettelige mennesker overmodigt, utilbørligt og ufor
skammet plagede og bekymrede dem med, var afskaffet, besluttede han
under vidnesbyrd af de agtværdige og velbyrdige mænd, så vel gejstlige
som læge, som nedenfor er antegnet i dette brev, og i nærværelse og med
samtykke af sin søn Knud at fastsætte og med kongelig myndighed fast
lægge en frihedens og immunitetens lov for dem. Han fastsatte altså, at
alle de besiddelser, førnævnte brødre har i Danmark4) enten i skove, lands
byer, jorder, enge eller agre evindeligt skal forblive i enhver henseende
immune og på enhver måde frie for ethvert kravs ret og fra hvilke som
helst tynger, dog således at alt, hvad førnævnte kirkes undergivne5) land
boer tidligere var forpligtet til at udrede til kongsgården, nemlig nathold,
ægt, leding eller en hvilken som helst anden skyldighed, der tilkommer den
kongelige ret, og desuden bøder, der når op til så vel fyrretyve som tre
mark, alt dette førnævnte skal samme munke gennem deres værge op
kræve, modtage og anvende til brug for dem selv med samme ret og i
samme omfang, som det vides at tilhøre kongens højhed. Desuden be
stemte han, at deres værge, ikke den kongelige ombudsmand, fra nu af6)
skal oppebære de ti mark sølv fra øen Sild, der hvert år skal udredes til
dem, og midsommergælden af Odense, om hvilket det står fast, at begge
dele var overdraget dem til hjælp for deres beklædning. Men for at dog ikke
den kongelige højheds rettigheder måske skulde synes hans efterfølgere
mere end rimeligt formindskede og forringede ved en så gavmild og over-
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vældende immunitet og frihed, tilstået og bevilget dem med kongelig rund
håndethed, og disse skulde beklage sig derover, har de til gengæld herfor
overdraget halvanden fjerding jord i *Quarstathe7) og den landsby, som
hedder Sønderse, som de, overdraget og stadfæstet ved ordlyden af hans
privilegium8), havde fået af ovennævnte konge for værdien af hans halve
hovedlod, at besidde for ham og hans efterfølgere, for at de kunde opnå
den føromtalte længe begærede frihed. Ligeledes fastsatte samme brødre
efter kongens skøn, at de skal have ti heste med folk parat til kongens behov,
så ofte som han opholder sig på sin egen gård i Odense. Men følgende var
vidner, da kongen bestemte disse ting: Henrik Skerp, Ture Skjalms søn,
Niels Stigs søn, Peder Palles søn, Strange Unge, Tage Algots søn, Reder,
Esbern Hågens søn, Niels Torkils søn. Men disse skrev under: Simon,
Odensekirkens biskop, Tomas, abbed, Karl, kansler og flere andre. Ved anathema2) bandlyser vi altså på vor herre Jesu Kristi og apostlene Peders og
Paulus’ myndighed enhver gejstlig eller verdslig person, der i dumdristig
forvovenhed fordrister sig til at handle imod det, der er bestemt og opført
i dette brev, med mindre han efter første og anden og tredie gang at være
påmindet afstår herfra, og vi udelukker ham fra at modtage vor herre og
forløser Jesu Kristi legeme og blod og udskiller ham fra de troendes sam
fund, så at de kan få lod med Dathan og Abiron, hvem jorden opslugte i
levende live9), og levende gå ind til nedværdigelse og skændsel, med mindre
de besinder sig og gør bod på passende måde. Men de, der bevarer, hvad
der forud er fastsat, og urokkeligt fastholder det, skal i det himmelske fæd
reland få samme lod som Guds helgener og ende deres dage i fred og ro.
Jeg Absalon, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, Sverrigs
primas, har skrevet under med egen hånd. Jeg Stenar, biskop af Våxjo,
har skrevet under med egen hånd. Jeg Markus, abbed ved Allehelgens
kirken, har skrevet under. Jeg Jens, abbed ved Helligtrefoldighedskirken,
har skrevet under. Jeg Hugo, abbed af Tommerup, har skrevet under. Jeg
Niels, dekan ved Skt. Laurentius’ hus, har skrevet under med egen hånd.
Jeg Askrik, prior for Skt. Marie- og Skt. Pederskirkens nonner i Lund, har
skrevet under. Jeg Valbert, abbed i Esrom, har skrevet under. Jeg Jens,
ærkebiskop Absalons notar, har skrevet under. Jeg Anders, hr. ærkebiskop
pens diakon, har skrevet under. Jeg Pain, abbed i Ringsted, har skrevet
under. Givet i Lund den 12. maj i det Herrens år 1180 i den fjortende indiktion og den 22. epakt. Jeg Saxo, Roskildekirkens provst, har skrevet
under.
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For at altså bestemmelserne i dette autentiske brev, der er givet af min
forgænger Absalon, saligt ihukommet, ikke i fremtiden skal blive draget i
tvivl af nogen, bestyrker vi i alt samme autentiske brev, således som vi finder
det stadfæstet ved hans privilegium, ved at hænge vort segl under, og vi
fremlægger det i alt, således som vi finder det skrevet, som et vidnesbyrd
om sandheden.
Jeg Tomas, abbed i Herrisvad, har skrevet under med egen hånd10).
Jeg Anders, ærkebiskop af Lund, Sverrigs primas, har skrevet under
med egen hånd.
Jeg Tord, kannik i Lund, hr. ærkebiskop Anders’ notar, har skrevet under.
Jeg Mogens, kannik i Lund, hr. ærkebiskop Anders’ diakon, har skre
vet under.
1) Privilegiet er formet som en stadfæstelse af diplomforlægget, udstedt af ærkebiskop
Absalon 1180 12. maj, der igen er en stadfæstelse af kong Valdemar Ls privilegium af
1180 6. februar. Med hensyn til indholdet følges forlægget nøje, dog på ét punkt nær.
Immuniteten gælder efter Absalons privilegium kun for besiddelserne på Fyn — i An
ders Sunesens har den gyldighed for besiddelser i hele Danmark, se nærmere note 4. En
herhenhørende afgrænsning af de frie besiddelser til 30 bol, der finder omtale to steder i
Absalons diplom, er på samme måde udgået i efterfølgerens fornyelse. For så vidt angår
formuleringen, er det påfaldende, at det nye ærkebiskoppelige diplom optager det for
rige i sig, endog i en sådan grad, at dettes underskriverformler anføres linie for linie. I
virkeligheden vilde det være mest træffende at karakterisere Anders Sunesens stadfæ
stelse som en transsumpt, jf. nr. 25, note 1. Da udstederen optræder som ærkebiskop, må
diplomet være blevet til efter 1202, i hvilket år han tidligst kan have båret denne titel,
jf. nr. 46, note 1. Den senest mulige tidsgrænse fremgår af tituleringen af en af underskri
verne, Tord. Han kaldes her kannik i Lund. 1211 var han forfremmet til dekan, se DRB.
1:5 nr. 3—4 af 1211 u. d. Nærværende stadfæstelse kan herefter senest være udstedt i
1211. — 2) Se nr. 41, note 4. — 3) Skete ved det i note 1 nævnte Valdemardiplom. —
4) Heri ligger der en afgørende forskel i forhold til diplomforlægget, jf. note 1. Når det
i texten siges, at Anders Sunesen (igennem Absalons stadfæstelse) bekræfter kong Val
demars bevilling for klostret, støttes dette ganske vist af den bevarede ordlyd af det kon
gelige privilegium. Men da Absalons diplom udtrykkeligt understreger, at immuniteten
kun gælder de fynske ejendomme, turde det være tilladeligt at slutte, at Valdemardiplomet, som kun kendes i afskrift, senere er rettet fra at gælde for Fyn til at gælde for
landet som helhed. — 5) Den latinske text har coloni exacti. Det sidste ord kan tænkes at
være fejl for exactori, hvorefter oversættelsen vilde lyde: ’hvad førnævnte kirkes landboer
........ til kongsgårdens ombudsmand’. — 6) Ordlyden er her overført fra det gamle pri
vilegium af 1180 6. februar. — 7) Forsvunden bebyggelse på Fyn. — 8) Tabt. — 9) Ps.
106,17. — 10) At en gejstlig af lavere rang underskriver foran ærkebiskoppen, er en
uregelmæssighed, som næppe kan gå tilbage til den originale text.
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Kong Valdemar II Sejr bekræfter kejser Frederik I Barbarossas og hertug Henrik

Løves privilegier for byen Lybæk både med hensyn til friheder og grænser og truer
den, der modsætter sig hans stadfæstelse, med en bøde.

Original hjemmehørende i Lybæk.

den hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Valdemar, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge, hertug af Jylland, herre over Nordalbingien1), til så vel nulevende som tilkommende hilsen til evig tid2).
Skønt vi ønsker at yde alle mennesker, der er undergivet vort herre
dømme, bistand til at få den ret, der tilkommer dem, erkender vi os dog
særligt som skyldnere over for dem, som vides at være særligt tilknyttet os.
Da vi nu ønsker, at indbyggerne i byen Lybæk knyttes navnlig og i særlig
grad til vor tjeneste, har vi anset det for rigtigt ubrødeligt at overholde for
dem de rettigheder og de friheder, de tidligere har haft. Vi ønsker altså,
at alle skal vide, at vi har anset det for rigtigt at overholde for dem alt,
hvad der indeholdes både i hr. kejser Frederiks3) og i hertug Henriks4) pri
vilegium og brev så vel angående friheder som angående grænser og hvilke
som helst andre ting, der rummer noget af nytte for dem. Men hvis nogen
altså i dumdristig forvovenhed forsøger at modsætte sig denne vor be
stemmelse, skal han ikke være i tvivl om, at han, der bør straffes med den
bøde5), som de førnævnte herrers breve udviser, ikke blot har vakt Guds,
men også vor vrede imod sig.

I

1) Valdemar Sejrs privilegium kan dateres ved hjælp af den særegne titelformel. For
at klargøre dette er det nødvendigt at føre undersøgelsen ud over hele det forhånden
værende materiale. Fra 1202—1229 er der ialt bevaret 38 kongediplomer i fuldstændig
skikkelse, i det mindste er de komplette, hvad angår de indledende formler. En undta
gelse dannes dog af DRB. 1:5 nr. 34 af 1213 13. maj, der er kortet af netop i kongens
titler, skønt texten iøvrigt er overleveret i sin helhed. Det udgår derfor i denne sammen
hæng. Endnu et går fra af de øvrige 37, da det er udstedt af kong Valdemar den
Unge, ib. nr. 164 af [1219—1231]. Af de 36 resterende er omtrent to trediedele for
synet med datering. En undersøgelse af de forandringer, som kongens titler undergår til
de forskellige tider, må, som naturligt er, søge sit grundlag i denne lange række af date
rede dokumenter. En gennemgang af titulaturerne viser nu, at kongediplomerne fra
denne tid stort set falder i to grupper. Fra 1202 til 1214 kendes 8 fuldt ud bevarede
texter, der alle er daterede. De indeholder den samme vidtløftige intitulatio som i texten
ovenfor, dog med to undtagelser. Nr. 45 af [1202 25. december—]i2O3 [24. december]
har en helt anden i stedet, der kun betegner Valdemar som »kong Valdemars søn« og
desuden indeholder en stærkt udvidet devotionsformel. Men intitulationen er, på nær
kongens navn, overført fra diplomforlægget. Afvigelsen finder herved, en tilfredsstillende
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forklaring. Måske foreligger der tilmed modtagerudfærdigelse, ligesom det formodentlig
er tilfældet ved et andet diplom, der står for sig selv med hensyn til titlerne, nr. 160 af
1209 23. september. Afvigende er i denne text rækkefølgen af de enkelte led, idet devo
tionsformlen ’af Guds nåde’ er rykket for langt ned, ligesom de to sidste titler har byttet
plads. Naturligvis kan dette skyldes en mindre kyndig dictator af privilegiet. Det er dog
også tænkeligt, at originalen ikke har udvist disse små uregelmæssigheder, men at de er
løbet kopisten i pennen, svarende til lignende eller endnu mindre fejl i senere texter, der
på samme måde kun er overleveret i afskrifter (DRB. 1:6 nr. 81 og 96). De 7 daterede
texter fra 1202—1214, heri indbefattet nr. 160, viser ganske klart, at det er de omfat
tende titulaturer, der bruges i kongediplomer fra dette tidsrum, og til disse syv slutter
sig en ottende skrivelse, hvori den engelske konge tillægger den danske monark netop de
titler, som er de korrekte for disse år, se DRB. 1:5 nr. 24 af [1212 omkring 2. oktober].
Den sidste gang, Valdemar Sejr fremtræder som ’hertug af Jylland, herre over Nordalbingien*, er i et privilegium af 1214 23. maj, DRB. 115 nr. 46. I sit næste kongebrev,
ib. nr. 54 af 1215 3. januar, fører han alene sine to første titler, idet formlen lyder ’Jeg
Valdemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge’. Denne intitulatio genfindes
undtagelsesløst i samtlige daterede diplomer fra tiden herefter, ikke blot i de 15, som
kendes frem til 1229, men også i alle de følgende indtil hans sidste regeringsår 1241. De
minimale afvigelser, der kan skyldes afskrivere som i de omtalte exempler fra 1228 og
1229, er herved uden betydning, og heller ikke forekomsten eller udeladelsen af ’Jeg*
foran kongens navn har noget at sige i denne forbindelse. ’Jeg’ er nemlig bundet til den
forudgående formel, invocationen, optræder, når denne forefindes, mangler, når denne
mangler. Den eneste ændring eller nydannelse, som senere kan konstateres, er brugen
af ordenstal en enkelt sjælden gang. Det første diplom, der indeholder et sådant, stam
mer fra 1229 25. juni: her kalder kongen sig i intitulatio ’Valdemar den Anden’ (DRB
1:6 nr. 98). Det dukker op igen i 1231 16. april, meget apropos, da sønnen af samme
navn samme dag udsteder et privilegium af omtrent samme ordlyd. Endelig fremtræder
kongen sidste gang som Valdemar den Anden i en skrivelse af 1237 14. marts. Sammenfat
tende kan det siges, at de daterede kongediplomer fra 1215—1241 med fuld sikkerhed
viser, at det i dette tidsrum er de enklere titler, som er i brug. Da kalder Valdemar sig
’de Danskes og Venders konge’.
Den afgørende kendsgerning, at Valdemar Sejrs titulaturer undergår en forenkling
mellem 1214 23. maj og 1215 3. januar, skyldes den betydningsfulde ændring, der da
indtrådte i hans forhold til de nyerobrede lande. Gennem Frederik 11.s afståelsesbrev
fra nytåret 1214 (DRB. 1:5 nr. 48) opnåede kongen en juridisk anerkendelse af sit herre
dømme her. De pågældende territorier tilhørte fra da af det danske rige som sådan, og
kongen kunde lade sin erobrertitel ’herre over Nordalbingien’ udgå og slette sin hertug
titel til fordel for den traditionelle danske kongetitulatur, der nu dækkede fuldtud. Det,
som her er anført, kan tjene til at tidsfæste de udaterede diplomer fra kong Valdemars
tid, ialt 13. 4 af dem lader sig dog henvise til et enkelt år eller en nærmere bestemt
årrække på grundlag af andre kendsgerninger, men de fordeler sig før og efter nytår 1214
ganske som man måtte vente det, om titlerne alene var vejledende (nr. 48, 101, DRB.
1:5 nr. 96 og 1:6 nr. 104). Helt for sig selv står derimod DRB. 1:5 nr. 8. Det må være
givet [1211—1214], men det rummer alligevel den yngre, kortere form på titlerne. For
klaringen er den samme, som må antages for nr. 45 og nr. 160, der også udviser uregel
mæssigheder: D5 nr. 8 er en modtagerudfærdigelse, jf. ib. nr. 7, repræsenterer derfor
kun den private dictators formulering, ikke kancelliets. Tilbage bliver nu 8 udaterede
diplomer. 7 af dem har hertugtitel og erobrertitel og hører følgelig hjemme i årene [1202
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—1214]. Det er numrene 53—59 (af hvilke iøvrigt nr. 55 har enkelte særegenheder i
titelformen). Det ottende, DRB. 1:5 nr. 68, har den enkle titulatur og må herefter
sættes til tiden [1215—1241]. Endelig er der et kongediplom, som kun kendes gennem et
referat af Huitfeldt, og som har den ældre, fyldigere titelrække, nr. 60. Alligevel bringes
det af Huitfeldt med dateringen: År 1236. Som anført ovenfor er skiftet i titlerne så sik
kert gennemført, at der ikke findes et eneste exempel på brugen af den ældre intitulatio blandt de mange daterede kongebreve fra 1215 til 1241. Under hensyn til dette må
årstallet forkastes og referatet dateres til [1202—1214]. — 2) Originalen er ført i pennen
af en skriver, som kendes fra et andet af Valdemar Sejrs originaldiplomer, nr. 54 ud
stedt [1202—1214], samt fra et dokument, givet af forgængeren Knud Valdemarsen
[1193—1194]. De tre originalskrivelser har tre forskellige modtagere. Dette beviser, at
de er skrevet i det danske kancelli, og det viser også, at der i hvert fald i én henseende har
været kontinuitet mellem de to kongers regeringskontorer. — 3) Tabt. Der existerer nu
kun en forfalskning, udstedt i kejserens navn og med dateringen 1188 19. september,
måske dog bygget op over en ægte kerne. — 4) Tabt. — 5) I forfalskningen, jf. note 3,
trues enhver, der krænker bestemmelserne, med en bøde på 500 pund guld. De nu tabte
ægte privilegier må efter texten her have indeholdt en trusel af samme art.
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Kong Valdemar II Sejr fritager borgerne i Ribe for al tynge og alle torve- og told
afgifter af deres handel overalt i riget.
Original i Rigsar kivet.

T Taldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af
V Jylland, herre over Nordalbingien, til alle ombudsmænd og bryder
i vort rige hilsen i kærlighed1).
Skønt vi i følge den embedspligt, som Gud har pålagt os, bør forbarme
os over alle i vort rige og komme dem til hjælp, erkender vi os dog som
særligt forpligtet over for dem, som i særlig grad er kommet vor vilje i
møde og ikke på nogen måde har sparet hverken møje eller udgifter for at
befordre vore ønsker. I erindring herom tilstår vi derfor borgerne i Ribe
denne begunstigelse og frihed, støttet på vor kongelige myndighed, at de,
hvor som helst de måtte komme inden for vort riges grænser for at handle,
ikke skal tynges af nogen udpresning, så lidt som der skal afkræves dem
nogen som helst torveafgift eller told; men de skal være fri for alle over
greb. For at denne gave altså skal anses for urokkelig og uforanderlig,
har vi anset det for rigtigt at bestyrke dette brev med vort segls vidnesbyrd.
Men hvem som helst, der i modstrid med førnævnte gave besværer dem
eller tvinger dem til at betale, hvad de ikke er skyldige, skal vide, at han
i sandhed sætter sig op mod vor kongelige majestæt.
1) Kongens titler har den formulering, som hører hjemme i tidsrummet [1202—1214],
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se nr. 53, note 1. Originaldokumentet er skrevet af en kancellist, den samme som har
ført nr. 53 i pennen, se sammesteds note 2.
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[1202—1214].

Kong Valdemar II Sejr stadfæster Esrom klosters besiddelser i Halland og fri

tager dets landboer for alle oppeborsler og tjenester, der skyldes den kongelige juris
diktion.
Afskrift i Esrombogen.

den hellige og udelelige treenigheds navn og kraft. Idet jeg Valdemar,
kong Valdemars søn, af Guds nåde de Danskes og Venders konge,
hertug af Jylland og herre over Nordalbingien1), tager menneskenes hele
skrøbelighed og den for alle usikre død i betragtning og nærer frygt for, at
jeg skal bringe den talent2), der er givet mig af Gud, tilbage uden vinding,
og på ny grundigt overvejer, hvad der skal vederfares mig på den yders te
dag, forstår jeg, at alene det er frugtbringende for mig, at jeg lever dette
korte liv i overensstemmelse med Guds befaling og vilje og sørger for fred
og ro i det rige, der er mig betroet, og især for de klostergivne, der tjener
Gud dag og nat og med åndelige våben kæmper for os mod magterne i
luften3). Derfor bestyrker vi med vor kongelige myndighed, og stadfæster
vi med vort segls vidnesbyrd alle besiddelser, som vore brødre i Esrom
har i Halland, hvad enten de er erhvervet ved gave eller køb eller mage
skifte fra min fader eller min broder eller andre gode mænd. Vi frigør og
fritager også alle deres landboer for alle oppebørsler og tjenester, der skyl
des den kongelige jurisdiktion. Men hvis nogen i dumdristig forvovenhed
fordrister sig til at antaste denne vor gave og dette vort privilegium, skal
han ikke blot få den almægtige Guds vrede og harme, men også vor hævn
at føle.

I

1) Kongens titler viser, at privilegiet må være udstedt i tiden [1202—1214], se nr.
53, note 1. — 2) Jf. Matt. 25,14. — 3) Jf. Efes. 2, 1—2 og 6, 12.
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[1202—1214].

Kong Valdemar II Sejr fritager Odense Skt. Knuds kloster for stud, leding og al
kongelig ret og skænker det midsommergælden af Odense og ti mark sølv af øen Sild

i lighed med hans forgængeres bestemmelser. Som vederlag for den hjælp, munkene
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der til rejsende, tilstår kongen dem endvidere både tre- og fyrremarksbøderne og
giver dem eneret på maling af brødkorn i Odense.
Afskrift i Odensebogen,

den hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Valdemar, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge, hertug afJylland, herre over Nordalbingien, til så vel nulevende som tilkommende hilsen til evig tid1).
Efter meget omhyggeligt at have taget omstændighederne ved menne
skets stilling i betragtning erkender vi, at alene det, som menneskene klogt
og omsigtsfuldt skænker bort med henblik på den guddommelige gengæl
delse, bevares til nytte for dem og kommer igen med mangedoblet udbytte
i de følgende sekler. Ingen, som lever i denne verden, bør nemlig ængstes
ved at give afkald på sådant og uddele det til nytte for dem, der lider nød,
og han skal i sandhed ikke tvivle på at finde det, når han nøgen vender til
bage til moders liv, hvorfra han nøgen kom2). Idet vi derfor ønsker at
træde i vore fromme forgængeres fodspor, så vidt Herren tillader os det, og
ikke på nogen måde søger at bøje af fra deres gerninger, øvet i dyd og
kærlighed, erkender vi os, skønt vi har pligt til at hjælpe alle, der er under
vort herredømme, til retfærdighed, dog i ganske særlig grad som skyldnere
over for dem, som har forladt denne verdens fristelser, nøgne er undsluppet
fra denne timelige verdens skibbrud og uafladeligt hengiver sig til et liv i
gudstjeneste. Vi ønsker altså, at alle skal vide, at vi omfatter de kloster
givne, der gør tjeneste ved Skt. Knuds kirke i Odense, med ganske særlig
kærlighed og velvilje og bestemmer, at den frihed, som de har opnået af
vore forgængere — ved hvis velgerninger og almisser dette kloster vides at
være oprettet — på ingen måde skal formindskes, men ubrødeligt bevares
i overensstemmelse med ordlyden af både vor faders3) og broders4) be
seglede breve, nemlig således, at alle deres besiddelser og landboer skal
være frie og immune for krav på stud og leding og al tynge, som skyldes
den kongelige ret, idet de ikke i så henseende skal svare til nogen af vore
ombudsmænd, men kun til munkene. Vi fastsætter endvidere, at deres
værge, ikke vor ombudsmand, fra nu af5) skal oppebære midsommergæl
den af Odense og de ti mark sølv af øen Sild, der årligt skal udredes til
brødrenes beklædning, og som de har haft fra vore forgængere6). For at
det altså ikke skal være tilladt nogen af vore ombudsmænd at modsætte
sig dette eller i noget handle mod vor bestemmelse, har vi anset det for
rigtigt at bekræfte den med vort brevs og segls vidnesbyrd. Men hvis no-

I
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gen i dumdristig forvovenhed uden at iagttage vor bestemmelse og vor
retshåndhævelse forsøger at stille sig herimod, pådrager han sig vor harme
og kan frygte at have fortjent den højeste dommers vrede.
Og fordi de er forpligtet til kærligt at hjælpe næsten alle, der rejser gen
nem riget, har vi tilstået dem opkrævningen af både fyrre- og tremarks
bøderne, og at bagerne i samme by kun må male på deres møller7).
1) Kongens titler henviser privilegiet til tiden [1202—1214], se nr. 53, note 1. —
2) Jf. Job 1,21. — 3) Se nr. 52, note 3. — 4) Kong Knud VI Valdemarsens diplom af
1183 21. marts. — 5) Se nr. 52, note 6. — 6) Denne sidste periode fra ’Vi fastsætter’ er
i næsten uændret form overført fra diplomforlægget, Valdemar I.s privilegium, jf. note
3. Det er imidlertid kun på dette sted, at forlægget er kopieret. — 7) De sidste linier
udgør et tillæg til privilegiets immunitetsbestemmelser, for så vidt angår bødeopkræv
ningen, jf. nr. 48, note 2.
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Kong Valdemar II Sejr tager Løgumkloster i sin beskyttelse og stadfaster alle
dets besiddelser, deriblandt dem, der er overdraget klostret af kongen selv og af bi

skopperne af Ribe, såsom Harreby, kirken i (Nørre-) Løgum, tiendeafløsningen i Lø,

Gram og Rangstrup herreder samt tienderne til Bylderup kirke, skanket af biskop
Valdemar Knudsen af Slesvig. Kongen pålagger de munke madban, som forlader

klostret, og befaler sine officialer at gribe dem, satte dem fast og berøve dem deres
ejendele.

Afskrift i Løgumbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Jyl
land, herre over Nordalbingien, til sin elskede broder, hr. Poul, af
samme nåde abbed i Løgum, og hans efterfølgere hilsen til evig tid1).
Idet vi tager i betragtning, at det, som mennesket villigt skænker bort
med henblik på den guddommelige kærlighed og af længsel efter himme
riges rige, er det eneste, som i sandhed bærer frugt, bliver ham til gavn og
aldrig går tabt af alt det, han, anbragt i dette kødets fængsel, arbejder
på og virker for2), har vi, idet Herren har bestyrket vort forsæt, besluttet
efter evne at holde hånden over Guds kirke og forsvare den, og hvad der
hører den til, mod al uret og, for så vidt vi formår det, og Herren værdiges
at tilskynde os, forøge frihederne for de klostergivne, eftersom det er vort
ønske at berede en himmelsk bolig for os efter dette vort korte liv. Thi vi
ved, og vi erindrer i from ærefrygt, at vor fader, hr. kong Valdemar, og
vor broder, hr. kong Knud, ærbødigt ihukommede, valgte at elske og hædre
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cistercienserordenen frem for alle andre klostergivne på jorden, og vi må
jo nødvendigvis enten blive anset for en vanslægtet efterfølger af dem,
hvad Gud forbyde, eller som efterkommer efter så prægtige slægtninge
være forpligtet til at efterligne dette deres prægtige sindelag. Derfor, ær
værdige fader3), tager vi med henblik på den guddommelige gengæl
delse og, som vi håber, bistået af den Helligånds nåde i Herrens navn alle
jeres klosters besiddelser under vor myndigheds beskyttende værn til for
svar mod ethvert overgreb fra slette menneskers side, (nemlig) alle besid
delser, der fordum var (overdraget jer)4) af den hellige Ribekirkes bi
skopper, der grundlagde jeres kloster, det vil sige hr. Radulf, hr. Steffen
og hr. Omer — som efter at jeres kloster var brændt og pavens privilegier
og stadfæstelserne, udstedt af Eskil, ærkebiskop af Lund, brændt op, i
nærværelse af hr. Absalon, ærkebiskop af Lund, Sverrigs primas, og i
overensstemmelse med de Danskes ret og sædvane med inderlig hengi
venhed tilskødede sin elskede søn, hr. Vagn, abbed i samme jeres klo
ster alle besiddelser, der var overdraget af disse hans forgængere for i en
hver henseende at gøre deres gaver gyldige og fuldkomne og stadfæstede
og bevidnede dem ved andre privilegier5) — desuden også alle de besiddel
ser, som vi besad i Harreby tillige med alle deres tilliggender, der blev
overdraget jer og jeres efterfølgere af os og stadfæstet ved vort segls vidnes
byrd6), og alle andre besiddelser i landsbyer, jorder, skove, enge, møl
ler og fiskevande, hvilke I end for øjeblikket besidder eller herefter retmæs
sigt kan komme i besiddelse af enten ved de troendes skænk eller ved fyr
stelig gave eller ved køb, nemlig *Ginnegærth7), som I har som gave fra hr.
biskop Omer, ligeledes kirken i (Nørre-) Løgum og indløsningen af tien
derne i Lø herred og det, som tilkommer Ribe bispedømme i Gram og
Rangstrup herreder, som I har fået som gave af førnævnte biskopper8),
og sognefolkets tiender til kirken i Bylderup, som vor slægtning biskop
Valdemar af Slesvig som bekendt overdrog og gav jeres kloster, og hr.
ærkebiskop Absalon af Lund derefter stadfæstede ved sin myndighed og
dom9), og ved dette vort privilegium overlader vi jer disse ting at besidde
uanfægtet til evig tid, idet vi ved Guds og vor nåde indskærper, at ingen
må fordriste sig til at påføre jer eller jeres forehavender nogen uret, med
mindre han ønsker både nu og i eftertiden at ligge under for en streng gen
gældelse fra Guds så vel som fra vor side for det onde, han har gjort.
Men ligesom vi tilsiger jer, som, bundet af reglen, dag og nat med urok
keligt forsæt lydigt og uafladeligt dyrker og ærer Gud, al fred og kærlighed,
1. Række. IV.

6
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således lover vi også at prisgive dem for al forfølgelse — hvad ingen må
ønske sig — som djævlen i sin nederdrægtighed, efter at de har aflagt mun
keløfte, bevæger til at vende om10) fra klosterlivet og falde fra. Og da det
er os bekendt, at de er hjemfaldne til pavens bandlysning, sætter vi dem
også, som det er en hellig pligt, i band efter vore love og pålægger dem
madban11) overalt og påbyder alle vore officialer12), at de skal gribes,
hvor de end findes, og at de skal sættes fast og berøves de ejendele de har,
med mindre de på tro og love vil vende tilbage til det sted, som de var fal
det fra.
Indholdet13) i dette brev, som er skrevet og optegnet til bedste for jeres
ro og fred, bestemmer vi altså skal være urokkeligt gyldigt til evig tid, idet
vi tilskynder og opfordrer til, at I stedse beder til den nådige Gud for vore
synder14), for at vi, når vi ikke forvalter mere og ikke formår at grave og
blues ved at tigge15), sammen med jer kan fortjene i glæde at betræde den
himmelske bruds kammer ved midnatstid, når der opløftes råb, og lam
perne bliver tændt ved den olie, der strømmer fra jeres forbøn16).
1) Kongens titler viser, at udstedelsen må have fundet sted [1202—1214], se nr. 53,
note 1. — 2) Jf. Prædik. 1,3. — 3) Abbeden tiltales her som ’fader’, skønt kongen i adres
sen kalder ham for ’sin elskede broder’. En anden uregelmæssighed spores i, at udstede
ren længere fremme henvender sig til samtlige klosterbrødre, til trods for at han taler
til abbeden alene i de indledende stykker. Disse svingninger må betegnes som brud på
dokumentets officielle stil. De kunde tyde på, at vi har at gøre med en modtagerudfær
digelse. Denne tanke finder støtte i andre forhold. For det første er der benyttet ikke
mindre end tre ældre privilegier for Løgumkloster ved affattelsen, foruden de i note 5—6
nævnte også ærkebiskop Absalons stadfæstelse på klostrets besiddelser og rettigheder af
[1190—1197]. For det andet indeholder texten et ejendommeligt indskud, som er al
deles enestående i danske kongediplomer, se nærmere herom ved note 11. Også dette
kan lettest tænkes medtaget i privilegiet, dersom det er dicteret ikke af en kancellist,
men af en mand fra klostret. — 4) Konstruktionen er mangelfuld på dette sted i den latin
ske text og ordene i parentes forsøgsvis indsat. — 5) Biskop Orners diplom af [1190—
1197]. — 6) Nr. 48, kong Valdemars diplom af [1202—1205]. — 7) Se nr. 46, note 5. —
8) Jf. det i note 5 nævnte dokument. — 9) Et diplom af dette indhold kendes ikke. —
10) Jf. Luk. 9, 62. — 11) Ifølge Skånske Lov c. 145 var dette en dom, som fældedes på
herredstinget, når en mand, som var mistænkt for tyveri, to gange havde siddet en stæv
ning overhørig. Han idømtes da af tingmændene dels tre mark som bøde til kongen,
dels erstatning og bøde til sagsøgeren. Samtidig blev det forbudt nogen i herredet
at have samkvem med ham, under straf af tre mark til kongen. Munke, der brød
deres løfter og forlod klostret, kunde sigtes for tyveri, blot hvis de beholdt ordenens
dragt. Sådanne klosterløbere var i henhold til de store pavelige privilegier hjem
faldet til abbedens og konventets dom, se for exempel Innocens III.s privilegium
for Løgumkloster af 1206 21. januar, nr. 114. — 12) Se DRB. II: 1 nr. 93, note
2. — 13) Løgumbogen har kun overleveret kong Valdemars diplom gennem en senere
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vidisse. Der er nu på dette sted, ligesom allerforrest foran kongens navn, et lille mellem
rum i nævnte brevbog, som synes at angive grænserne mellem kongediplomet og vidissen,
som indrammer det. Men den efterfølgende formel har en ordlyd, som viser tilbage i
tiden, ikke fremefter mod den mere moderne vidisse, som må stamme fra engang efter
1241. Også opfordringen til klosterbrodrene om at bede ’for vore synder’ kan bedre
have stået i kongens diplom end i en vidisse. — 14) Svarer til en vending i bogen Eccle
siasticus 3, 4, som ikke er optaget i den danske bibel. — 15) Luk. 16, 3. — 16) Jf. Matt.
25, 6—10.
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Kong Valdemar II Sejr tager Vitskøl kloster under sin beskyttelse, bevilger det

fuldstændig frihed for al kongelig jurisdiktion og stadfæster alle klostrets nuværende

og fremtidige besiddelser.

Afskrift i Vitskølbogen.

den hellige og udelelige treenigheds navn. Valdemar, af Guds nåde de
Danskes og Venders konge, hertug af Jylland, herre over Nordalbingien, til alle så vel nulevende som tilkommende børn af kirken, vor hellige
moder, den Helligånds nåde1).
Så længe vi i denne vor usle krop færdes i et land, der er Herren fremmed2),
er det — eftersom det i dette ulykkens oprørte hav ikke skorter på uretfær
dighed, der trykker, eller retfærd, der lider, fordi Kain den onde for
følger Abel uden skyld, og den gode trænges som forvarslet om, at Anti
krist er nær — vor faste tro, at det vil være til gavn for den hellige kirke, at
vi, hvem Gud i sin miskundhed har ophøjet til den strålende trone3) og
sat i spidsen med prægtige herskernavne4), i hele vort liv mandigt forsvarer
og værger den med vor magt som konge, for at den ikke på nogen måde
skal blive søndret ved ondskab og frækhed i vor tid og, så vidt det står til
mennesker, blive omgærdet med fremtiden for øje, således at der ikke står
nogen vej åben for dem, der ønsker at løbe storm mod det, de gode fromt
har betænkt og vides at have indrettet til ære for Gud og til gavn for kirken.
Da menneskene nu higer mod det onde5), og de, som fryder sig, når de gør
ondt, og jubler over det allernedrigeste6), er særlig ivrige og tilbøjelige til
at hjemsøge de gode og frem for alt de klostergivne, så at de udæsker dem
med forsmædelser og desuden bemægtiger sig deres besiddelser, mindsker
dem og indvikler dem i retstrætter, er det vor tro, at vi for at holde de
skamløse menneskers ondskab i tømme og forsvare de gode og uskyldige må
tage vor tilflugt til og hjælpe os ved breve, så at de ved deres levende hukom
melse kan forevige, hvad vi bestemmer om de fromme stiftelser. Kirken i

I
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Vitskøl, som min fader7) og broder8) og vi selv på anseelig måde har lagt
grunden til, stiftet, udstyret og beriget på vort ældgamle fædrene gods, og
som vi efter evne omfatter med kærlighed og hengivenhed, tager vi derfor
tillige med alle dens tilliggender under vor beskyttelse og værn ved vor
myndighed som konge, og for at de kan nyde fuldkommen immunitet,
bevilger vi med rette til evig tid fuldstændig frihed og uafhængighed af al
kongelig jurisdiktion med hensyn til alle besiddelser alle vegne, hvad en
ten det er jord eller vand, som de sidder inde med og i tidens løb lovmæs
sigt kommer i besiddelse af ved gave fra konger eller biskopper eller ved
skænk fra hvilke som helst troende eller med en hvilken som helst retmæs
sig adkomst, idet vi fastsætter, at de skal eje dette, der er erhvervet på ret
mæssig vis, frit, uforstyrret og ubeskåret og ikke må foruroliges af frække
folk, der vil sætte sig i besiddelse heraf. Men hvis nogen fordrister sig til i
gudløs forvovenhed at sætte sig op imod og prøver på at ophæve eller an
taste denne vor bestemmelse, skal han vide, at han ikke blot uvægerligt er
ifaldet et grueligt anathema9), men også har nedkaldt en streng straf og
hævn over sig fra kongen, så at hans frækhed skal fordømme ham for alles
øjne som en gudsbespottelig forfølger af kirken og som skyldig i majestæts
fornærmelse.
1) Kongens titler henviser diplomet til [1202—1214], jf. nr. 53, note 1. — 2) 2. Kor.
5, 6. — 3) Jf. 1. Sam. 2, 8. — 4) Et enkelt håndskrift har sæculis i stedet for titulis, hvorefter
oversættelsen vilde lyde: ’for prægtige herskerslægter’. — 5) Jf. 1. Mos. 8, 21. — 6)
Ordspr. 2, 14. — 7) Kong Valdemar I, jf. hans fundationsbrev for Vitskøl af [1157—
1158], DRB. 1:2 nr. 120. — 8) Kong Knud Valdemarsen. — 9) Se nr. 41, note 4.
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Kong Valdemar II Sejr stadfaster alle Vitskøl klosters friheder, immuniteter og

besiddelser, herunder dem, som kongen selv har overdraget det, og føjer nyt jordegods
til.

Afskrift i Vitskølbogen.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Jyl
land, herre over Nordalbingien, til alle, der ser dette brev, hilsen med
Kristus1).
Idet vi tager i betragtning, at det i følge Guds bestemte forsikring ikke
gavner et menneske, om han vinder den hele verden, men tager skade på
sin sjæl2), har vi anset det for rigtigt ved hjælp af timelige og forgængelige
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ting at skaffe os en skat i himlene, som hverken bliver fortæret af rust eller
møl3). For at altså det, som vore forgængere og vi selv har besluttet og
fastsat med henblik på den guddommelige gengældelse, ikke skal blive
ændret i tidens løb på grund af tingenes omskiftelighed, gør vi vitterligt for
så vel nulevende som tilkommende, at vi — da det er vor vilje, at kirkernes
friheder i vor tid ikke skal mindskes, men snarere forøges på alle måder, som
vi finder rigtigt — stadfæster alle friheder og immuniteter for munkene i
Vitskøl, som de har erhvervet i vor faders4) og broders5) tid, idet vi også
stadfæster disse besiddelser Vitskøl, Brøttrup, Hornsgård, Birkelse, Hals,
Livø, Fleskum og Vårbjerg, af hvilke de har fået overdraget nogle af os
for vor broders5) sjæl og erhvervet nogle af andre på retmæssig vis, og til
lige overdrager vi dem alle besiddelser hørende til vort fædrene gods i
(Nørre-) Sundby at besidde med rette til evig tid. For at altså denne vor
gave og bestemmelse kan forblive urokket i tiden, der kommer, har vi til
vidnesbyrd om den ment at burde bestyrke dette brev ved vort segls vid
nesbyrd. Alle og enhver, der fordrister sig til at handle herimod, skal vide,
at han sætter sig op mod retfærdigheden og vor kongelige majestæt.
1) Kongens titler viser, at udstedelsen må have fundet sted i tiden [1202—1214], jf.
nr. 53, note 1. — 2) Matt. 16, 26. — 3) Jf. Matt. 6, 20. — 4) Se nr. 58, note 7. — 5) Se
smstds. note 8.

[1202—1214].

60

Kong Valdemar II Sejr stadfæster Lundekirkens besiddelse af de tre herreder på

Bornholm.

Referat hos Huitfeldt.

ong Valdemar II1), de Danskes og Venders konge, hertug af Jylland
- og herre over Nordalbingien, har givet Lunde ærkesæde sin stad
fæstelse på de tre parter og herreder på Bornholm, som det havde haft
ukæret indtil da.

K

1) Huitfeldt anfører 1236 som det år, i hvilket den kongelige stadfæstelse blev ud
stedt, og denne datering har hidtil stået fast. Men han gengiver tillige kong Valdemars
titulatur. Det ses deraf, at diplomet har indeholdt netop de titler, som brugtes i kancelliet
i årene 1202—1214, og ikke senere, jf. nr. 53, note 1. Det synes sikrere ved dateringen at
henholde sig til dette forhold, som viser direkte tilbage til den tabte text, end at stole på
Huitfeldt, hvis skødesløshed med årstal er noksom bekendt.
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Biskop Peder Sunesen af Roskilde overgiver brødrene ved Skt.Lucius' kirke års
indkomsterne af de vakante kirker i hele Roskilde stift, samt ti mark gulds jord, hvor
det passer bedst, mod at blive mindet i kirkens bønner.

Afskrift på Det kongelige bibliotek,

eg Peder, biskop af Roskilde1), kansler hos de Danskes konge, til alle
nulevende så vel som tilkommende, der ser dette brev, hilsen til evig tid.
Når forfædrenes udsagn eller gerninger optegnes skriftligt, sker det først
og fremmest, for at de ikke skal afkræftes enten ved glemslen eller ved slette
og ugudelige menneskers stormløb. Thi der er knap nok eller aldrig grund
til at frygte anfægtelse, når et dokument, der er skrevet og antegnet om
hyggeligt og opmærksomt af skriveren, bevidner det, der er sket. Idet vi
derfor tænker på vore ærværdige forgængeres hengivenhed og genkalder
os, med hvor stor fromhed og flid de altid ivrigt har virket for at befordre
den hellige trefoldigheds og Skt. Lucius’ kirke, er det vor vilje i nogen
måde fromt at træde i deres fodspor, og i ønsket om i en eller anden hen
seende at gøre godt mod samme kirke, som Gud i sin nåde har tilstået os
at forestå, og mod dens tjenere — for at ikke vor amindelse i eftertiden
skal forsvinde fra højmesserne og bønnerne fra dem, der gør tjeneste dær
— overgiver vi i hele vort stift de vakante kirkers beneficier, som kaldes
årsindkomsterne, til brug for brødrene, som residerer dær, og til deres
bord, at besidde med rette til evig tid. Desuden har vi også besluttet at
overgive 10 mark gulds jord på de steder, hvor det vil kunne være mest
bekvemt. For at altså denne vor gave i eftertiden skal anses for fast og
urokkelig og vitterlig for alle — idet vi dog forbeholder os frit valg til at
bestemme, hvad de, indtil Herren byder os at vende tilbage, skal yde til
forladelse for vore synder til gengæld for så meget2) — har vi ment at
måtte bestyrke dette dokument ved at tilføje vore skrifttegn3) og ved at
påtrykke vort segl. Enhver, der altså i dumdristig forvovenhed forsøger at
omstøde denne guddommeligt fromme gerning, skal vide, at han er bundet
af bandlysningens bånd, med mindre han erkender sin brøde ved at gøre
bod på passende måde.

J

1) Peder Sunesen titulerer sig ’kansler’ i det foreliggende udaterede privilegium.
Hans broder, Anders Sunesen, har ifølge den pålidelige samtidsskribent Arnold af
Lybæk beklædt kanslerembedet, indtil han 1202 blev ærkebiskop. Privilegiet kan tid
ligst være udstedt i dette år og senest i 1214, da Peder Sunesen 29. oktober afgik ved dø-
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den. — 2) Tankegangen er sikkert den, at biskoppen forbeholder sig ret til at forlange for
exempel et bestemt antal messer årligt indtil sin dødsdag til bod for sine synder. — 3) Det
latinske udtryk er dunkelt. Det kan muligvis betyde, at biskoppen har forsynet original
dokumentet med en underskriverformel. Hvis dette har været tilfældet, foreligger texten
ikke længere i sin fuldstændige form.
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Biskop Peder Sunesen af Roskilde overdrager Ringstedkirkens brødre Skt, Hans

kirke i Ringsted, fritaget for ethvert biskoppeligt krav.

Afskrift i Ringstedbogen.

eder, af Guds nåde biskop af Roskilde1), kansler hos de Danskes og
Venders konge, til alle troende kristne, der får dette skriftblad for
øje, hilsen i nåde.
For at de ting, som vi udfører, kan stå desto klarere og mere indlysende
for efterverdenen, har vi anset det for rigtigt at overgive dem til brevets
hukommelse og til yderligere stadfæstelse bestyrke dem med vort segl. Det
skal altså være åbenbart for jer alle, at vi i betragtning af Ringstedkirkens
brødres mangfoldige udgifter i beskedenhed har udstrakt vor barmhjertige
hånd over dem og med fromheden for øje og som følge af de bønner, de har
rettet til os, på kanonisk vis har overdraget dem Skt. Johannes Døberens
kirke, som ligger samme sted, fritaget for ethvert krav fra så vel os som
vore officialer2). Men nævnte brødre, der tilkendegav deres glæde over
overdragelsen, har lovet, at de hver dag, på hvilken det anstår sig at holde
messe for de afdøde, sammen med de troende vil holde amindelse for vor
og vore forældres sjæle. Men hvis nogen fordrister sig til at træde op imod
denne vor frie overdragelse, skal han vide, at han på apostolisk og på vor
egen myndighed har pådraget sig og er bundet af anathema3).
Lev vel.

P

1) Kanslertitlen henviser diplomet til [1202—1214], se nr. 61, note 1. — 2) Se DRB.
II: 1 nr. 93, note 2. — 3) Se nr. 41, note 4.
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Tyge, provst i Roskilde, giver en gård i Suserup til Sorø kloster til gengældfor en

række modydelser fra dette.
Referat i Sorø gavebog.
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en ærværdige provst Tyge i Roskilde, som var af ædel byrd, besad
ifølge sin arveret en bondegård og gård i Suserup. Han nærede
stor hengivenhed og kærlighed til klosterlivet og brødrenes orden i Sorø
og afgav det løfte over for Gud, at han efter sin død vilde give klostret i
Sorø en halv hovedlod. Da nu brødrene anså fornævnte bondegård i Suse
rup for meget nødvendig for klostret engang i fremtiden, lånte de ham 32
mark sølv, idet de håbede at erhverve den, og derefter 12. Senerehen
gav de ham for ikke at skuffes i deres ønske to bol jord i Skørpinge og eftergav den ovennævnte gave på den halve hovedlod og alle de penge, som de
havde tilstået (ham), og således erhvervede de af ham på lovlig vis denne
bondegård i Suserup med alle dens tilliggender, at besidde til evig tid,
dengang da kong Valdemar den Anden regerede, i hr. biskop Peder af
Roskildes tid, søn af Sune, søn af Ebbe, den første grundlægger1).

D

1) Sorø klosters erhvervelse af gården i Suserup henvises til kong Valdemar II.s og
Roskildebiskoppen Peder Sunesens tid. Kongens første år var 1202, biskoppens sidste
1214. Datering altså [1202—1214].
[1202—1214], fornyelsen af Arhusbispen Svends testamente for Øm klo
ster, efter vidnerne at datere som anført, Erslev, Testamenter nr. 1 B, er en

forfalskning og vil blive trykt sidst i bind 7 af første række.
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[1202—1215].

Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster cistercienserklostret Nydalas be

siddelser, heriblandt Nydala, en række ladegårde, tienderne i Njudung og Finnveden,
skænket af klostrets grundlægger, biskop Gisle af Linkoping, og en gård i Halland,

skænket af ærkebiskop Absalon. Anders Sunesen bevilger brødrene tiendefrihed af den
jord, de selv dyrker, samt af haver, krat, fiskeri og afkommet af deres dyr og befaler
alle prælater at bandlyse dem, der krænker hans privilegium.
Original i Stockholm.

nders, af Guds nåde den hellige Lundekirkes ærkebiskop, S verrigs
. primas, til sine elskede sønner i Kristus, Rikard, abbed af Nydala, og
de øvrige brødre, der har aflagt løfte om et regelbundet liv sammesteds,
hilsen og velsignelse1).
Eftersom Gud ved sit forsyn har ønsket at give os en særlig fremtrædende
plads, er vi forpligtet til, som ret og rimeligt er, efter evne at understøtte
Kristi fattige i deres nød og på alle måder sørge for deres tarv og fromt at
bønhøre deres rimelige forlangender og virkeliggøre disse. Derfor, elskede
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sønner i Herren, giver vi gerne vort samtykke til jeres bøn og stadfæster for
jer og jeres efterfølgere ved dette brev alle de besiddelser og alt det gods,
som I for øjeblikket sidder inde med på retmæssig og kanonisk vis eller
med Herrens hjælp for fremtiden vil kunne erhverve på retmæssig måde.
Heriblandt har vi ment særlig at burde nævne det sted, Nydala, hvor jeres
kloster er beliggende med alle dets tilliggender og ligeså jeres ladegårde
og alle gårde, der retmæssigt ligger til jeres kloster, nemlig Sunnerby,
Lundby, *Witanzby, *Abzstad2), den nærmeste ladegård Linneryd, Nåthult3), *Hømundeboth, Torrmyran — og fra anden side4) lyder benæv
nelsen Jårnboda — med alt, hvad der ligger til og hører til den fra gam
mel tid, nemlig agre og skove, enge og græsgange, fiskevande og møller og
al dyrket og udyrket jord, ligeledes de fjernere liggende gårde og de tien
der så vel i Njudung som i Finnveden, som grundlæggeren af huset, den
ærværdige biskop Gisle af bispesædet Linkoping, fromt ihukommet, evin
deligt overdrog samme stiftelse. Og alt hvad jeres førnævnte stiftelse, nem
lig klostret Nydala, besidder med rette til evig tid i den landsby, som hed
der Fryele, i, som vi før sagde, agre, enge, skove og græsgange, dyrket og
udyrket jord, møller og endnu ikke bebyggede møllesteder, jeres gård i
Tofta og *Gulbrunzruth5) og den gård ved navn Seglaberga i Halland,
som vor forgænger hr. Absalon, saligt ihukommet, Lundekirkens ærke
biskop, skænkede jer og jeres kloster til evig almisse, men også den gave,
som så vel Algot af Sandes hustru som hans arvinger, Nåskonung med
flere, skødede for hans sjæls skyld til Gud og Skt. Maria i Nydala i en lands
by nær Kalmar, som hedder Skålby, og det fiskevand, der blev købt til den
rette pris af Knut6), fromt ihukommet, de Svenskes konge, som hedder
Skeen, i Sunnerbo herred i Finnveden, ligeledes også et andet fiskevand,
som hedder Os, for enden af Rusken og ligeså Långo mølle. Men alt dette
har vi nævnt og betegnet hvert med sit navn, fordi denne tidsalder higer
mod det onde, ondskabens dage er over os, og verden ligger i det onde7),
og nedrige mennesker i deres ondskab ikke tillader klostergivne mænd, der
søger fred og ro, at leve i ro — også fordi der tit og mange gange opkommer stridigheder for retten om ting, der er erhvervet på retmæssig vis. Og
for at ikke uvidenhed om sandheden skal få stridigheder til at blusse op og
striden derefter fremkalde uenighed, har vi anset det for nødvendigt ved
dette brev til evig tid at overgive de ting til kundskab for efterverdenen,
som mennesket i sin svaghed plejer at glemme, fordi de ældes, (nemlig)
hvorledes og på hvilken måde de besiddelser og det gods, som brødrene i
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Nydala besidder, er kommet under deres ret, for at de, når enhver tvivl er
udelukket og sagen åbenbar, roligt og frit kan besidde det, som det står
fast er erhvervet på lovlig vis.
Men ingen må heller fordriste sig til at afkræve eller aftvinge førnævnte
brødre tiender af deres arbejde på så vel dyrket som udyrket jord, som
de dyrker med egne hænder og på egen bekostning, eller af haver og krat
og fiskerier eller af afkommet af deres dyr, således som det fra gammel
tid er bestemt af det romerske sædes paver.
Men dette brev, vore meget kære brødre, overgiver vi alle, at bevares af
alle. Vi fastsætter altså og formaner og påbyder under trusel om bandlys
ning, at alle disse besiddelser og førnævnte jorder skal bevares ubeskåret og
uantastet for jer og jeres efterfølgere, nemlig alle brødrene i Nydala, mod
nedrige og dumdristige menneskers overgreb og forulempelser. Vi forby
der også, at overhovedet noget menneske må vove dumdristigt at fortræ
dige jeres kloster eller med voldelig hånd plyndre og røvejeres besiddelser
eller beholde det røvede eller på nogen som helst måde mod jeres vilje bort
tage eller formindske dem eller plagejer med nogen som helst fortrædigelse.
Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe jer fred og ro, forbyder vi
med den myndighed, der er tilstået os, at nogen inden for jeres lokaliteters
klausurer8), nemlig i klostret eller på ladegårdene, må vove at begå røveri
eller voldshandlinger, stjæle eller sætte ild på, gribe, piske eller dræbe nogen
eller øve nogen form for vold. Men hvis nogen fordrister sig til med viden og
vilje at handle imod eller pønser på at antaste dette vort stadfæstelsesbrev,
skal han vide, at han pådrager sig den almægtige Guds og alle helgenernes
forbandelse9) og vrede, med mindre han ved en passende bod gør sin for
seelse god igen. Men vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer
den ofte førnævnte stiftelse Nydalas rettigheder, således som det angives i
dette brev, så at de både kan nyde frugten af deres gode gerninger i denne
verden og i den kommende modtage det evige livs løn.
Fremdeles befaler og påbyder og pålægger vi biskopper, provster og
alle prælater for kirkerne under deres lydighedspligt at forkynde band
lysning over alle, som de erfarer overtræder bestemmelserne i dette brev.
Og hvis de ikke besinder sig, skal de udelukkes fra alle kirkelige sakra
menter10).
1) Anders Sunesens store privilegium for cistercienserne i Nydala er tidligst udstedt i
1202, da ærkebiskoppen tiltrådte sit embede, se nr. 46, note 1. Det senest mulige udste
delsesår må være 1215. Dette ses af privilegiets tiendeformel. Heri fritages klostret for
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tiendeydelser af al jord, som dyrkes af munkene selv. Men netop i 1215 indtrådte der en
ændring i cisterciensernes retsstilling i så henseende. Efter en beslutning af ordenens abbe
der vedtog Laterankonciliet da at indskrænke tiendefriheden til kun at gælde besiddelser
erhvervet forud for konciliet. Af nyerhvervelser skulde udredes fuld tiende. Kun uop
dyrket jord, som munkene med egen hånd lagde under ploven, blev fri for denne ydelse.
Denne vigtige ændring gav sig udtryk i de pavelige privilegier, der udstedtes for cistercienserklostre efter nævnte Lateransynode. Sandsynligvis har Anders Sunesen personligt
taget del i konciliet, se DRB. 1:5 nr. 59, note 5. Hans privilegium for Nydala med den
gamle, vidtgående tienderegel må da være givet desforinden, altså senest 1215. — 2) Mu
ligvis identisk med Hubbestad, Svenarum s., Småland. — 3) I Tofteryd s. eller Nothult
i Byarum s., begge Småland. — 4) Den latinske text er ikke sikker her. — 5) Forsvunden
lokalitet i Sunnerbo h., Småland. — 6) Kong Knut Eriksson (o. 1167—1195/96). —
7) Jf. 1. Mos. 8, 21, Efes. 5, 16 og 1. Johs. 5,19. — 8) Det for fremmede utilgængelige, indhegnede klosterområde. — 9) Det er et for diplomer gammeldags træk, at der trues også
med forbandelse over den, som krænker privilegiet. Påfaldende er endvidere den stærke
afhængighed af pavebullernes text i en udformning svarende omtrent til nr. 114, en af
hængighed der spores i hele stadfæstelsesbrevet. Begge forhold skiller Nydalaprivilegiet
ud, således at det, hvad dictaten angår, står isoleret blandt Anders Sunesens diplomer.
Dette taler for, at privilegiet er blevet til ved en udstrakt benyttelse af ældre forlæg og
forbilleder, dokumenter som kan have hidrørt fra modtagerens arkiv. På den anden side
kan det antages, at udfærdigelsen er sket i ærkebiskoppens kancelli, om han da har haft
et sådant, eller i det mindste har fundet sted under medvirkning af en Dansker. De små
landske stednavne udviser nemlig en ejendommelig stavemåde, som kan skyldes mang
lende lokalkendskab. Endvidere bruges ø-tegnet i flere af dem, og dette bogstav er utvivl
somt af dansk oprindelse, jf. nr. 102, note 4. Der er således grund til at formode, at privi
legiet er ført i pennen af en Dansker, omend dette ikke lader sig endeligt bevise, da skri
verhånden ikke kendes fra andre diplomer. — 10) Det sidste afsnit har form af et tillæg.
Der er i disse få linier to sjuskefejl i originalen, hvilket giver indtryk af, at tillægget er sat
til på fri hånd. Af indhold er det et mandat, men det er rettet til andre modtagere end
privilegiet selv. Dette er stilet til abbeden og brødrene i Nydala. Mandatet derimod
vender sig til samtlige prælater inden for kirken. De får befaling om at skride ind med
kirkelige straffe mod enhver, som forbryder sig mod privilegiet. Det var at vente, at man
datet var udstedt særskilt, som en selvstændig følgeskrivelse. Men i dette tilfælde er det
uden videre ført ind efter hovedbrevet, i flugt med dette og på samme pergamentsblad.
Tillægget skiller sig på afgørende måde fra andre, senere tilføjelser i diplomer, jf. nr. 48,
note 2.
[1202—1215], loven om ættebod for Skåne, Reg. Danica nr. 539 og *117,
her dateret som anført, foreligger ikke i diplomform og har næppe haft karakter
af kongelig forordning (jf. Poul Johs. Jørgensen, Manddrabsforbrydelsen i den
skaanske Ret fra Valdemarstiden. Københavns universitets festskrift 1922 19,
31, 89 f.), hvorfor den udelades i Dipi. Danicum.
[1202—c. 1216], kong Valdemar Sejrs forordning om indstiftelse af konge
fred, omtales i Anders Sunesens parafrase af skånske lov kap. 61, jf. skånske

lov kap. 90 2. punktum — 91 (Danmarks gamle landskabslove 1:2 552, I:i 69).
Da det er uvist, om lovstykket har foreligget i diplomform, medtages det ikke her.
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund udsteder med samtykke af de øvrige danske

biskopper en række synodalstatutter, hvorefter reglerne om kirkeboden fastsættes for
uagtsomt drab af børn og for abort, legemsfornærmelser, voldtægt, blodskam og

manddrab, herunder drab om søndagen og i kirken. I forbindelse hermed træffes
bestemmelser om genindvielse og rensning af kirker, ligesom synoden fatter beslut
ninger om uddeling af velsignelse, ordinering af gejstlige, om gudstjeneste på større

gårde samt om ophøjelse af visse dage til festgrad.

Afskrift i Uppsala.
De statutter, som hr. Anders, ærkebiskop af Lund, fastsatte med råd af de øvrige

biskopper på den sjællandske synode1):

<1 ).T Tvis nogen kvinde ligger sit barn ihjel, skal der pålægges hende en
X X treårig bod med tre karener2). Af disse skal hun opfylde den
første således, at hun lever af fisk3) tirsdage og torsdage, og når den er til
ende, vil hun kunne indføres i kirken af biskoppen, dog forudsat at hun
opfylder de resterende to, idet hun får tilladelse til at spise fisk tirsdage,
torsdage og lørdage. Hun skal også som fastetid overholde tre uger før4)
Skt. Hansdag og tre før4) Skt. Mikkelsdag og hele adventstiden, i hvilke
hun skal faste fredage på vand og brød, indtil treåret afsluttes5).
<2). Ved et udøbt barn. Hvis nogens udøbte barn bliver ligget ihjel,
førend moderen er kommet sig efter fødslen, skal der pålægges faderen syv
årig bod som manddraber.
<3). Om abort. Hvis nogen kvinde har frembragt abort, og det vil
kunne godtgøres, at fosteret var besjælet, skal moderen og6) faderen straf
fes med samme bod, som er sædvanen ved manddrabere.
<4). Hvis et barn dør ved uagtsomhed. Hvis nogens barn omkommer
ved uagtsomhed, nemlig ved ildebrand eller drukning, er det vor tro, at
een karene med overholdelse af et år på de lovmæssige ugedage7) vil være
tilstrækkelig til at ophæve en sådan uagtsomhed, da straffen kan være
mere mærkbar for moderen ved den voldsomme smerte end ved følelsen
af skyld.
<5). Om dem, der forhugger lemmerne. Angående dem, der forhugger
lemmerne, har vi bestemt, at der skal pålægges bod i overensstemmelse
med den større eller mindre godtgørelse, de dømmes til af lovene, idet der
tages hensyn til den bod, som sædvanligvis pålægges manddrabere.
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(6). De, som mod Guds lov øver vold mod jomfruer eller enker, skal
undergå en treårig bod med tre karener, og de skal være uden for kirken,
indtil de indføres af biskoppen.
(7). Om manddrabere. Hvis nogen ved djævlens indskydelse øver
manddrab i kirken, er det vor vilje, at kirken skal genindvies i overens
stemmelse med gammel sædvane, og altrets segl må ikke løses af nogen
anden end biskoppen.
(8). Om voldelig håndspålæggelse i kirken. Men hvis der på anden
måde udgydes blod i kirken, bestemmer vi, at biskoppens nærværelse er
nødvendig, for at kirken kan renses. Men hvis der er øvet vold8) uden blods
udgydelse, er det vor tro, at det er tilstrækkeligt, at biskoppen oversender
vand dertil, som er viet til rensning, for at det kan stænkes, hvor kampen
fandt sted. Men hvis dele af kirken skal repareres i væggene, bestemmer vi,
at kirken på ingen måde skal renses, med mindre højaltret enten skal
flyttes eller er ødelagt af brand, eller taget falder ned, således at resten af
kirken ikke kan kaldes et hus.
(9). Om grov blodskam. Med hensyn til dem, som begår grov blodskam,
i de tilfælde nemlig, hvor en fader har omgang med sin datter, eller med
en moder og en datter, eller en søn9) med sin moder, eller om nogen har
omgang med to søstre, overlader vi det til stiftsbiskoppens afgørelse, så at
han efter at have overvejet de personlige omstændigheder sender dem af
sted til det apostoliske sæde eller pålægger dem, om de bliver hjemme,
fjorten års bod og så videre10).
(10). Om manddrabere. Der skal pålægges manddrabere syv år tillige
med syv karener, idet dog stedet og tiden og de øvrige omstændigheder11)
skal overvejes, således at den første karene skal gennemføres på vand og
brød, og han må ikke indføres i kirken med mindre to år og tre karener er
opfyldt12), og hvis en af delene står tilbage, må han ikke få adgang til kirken,
og ingen manddraber må forsones med kirken undtagen på skærtorsdag.
(i 1). På hvilken dag, der begås manddrab. Hvis nogen begår manddrab
på en søndag, skal han for stedse afholde sig fra at spise kød den dag. Og
på samme måde være afholdende for tirsdag og torsdag13). Men hvis han
begår manddrab på en mandag eller en onsdag eller om lørdagen, skal
han afholde sig fra smør og ost14) på de samme dage. Men den, der begår
en sådan synd på en fredag, ham kan man give dispensation, således at
han tillige med brødet15) kan få en grødret og øl, uden fylderi, sammen
med brødet16).
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<12). Atter om manddrabere. Nævnte manddrabere skal også i løbet
af seks17) år opfylde deres karener på denne måde, at de før Skt. Hansdag
og Skt. Mikkelsdag skal overholde tre uger samt hele adventstiden med
fastespiser. De fredage, der findes inden for disse tider, skal de overholde
på vand og brød. Desuden skal de, indtil de seks år er forløbet, overholde
dagene før aposteldagene og tamperdagene18) på vand og brød, med min
dre biskopperne giver dem mere barmhjertige vilkår.
<13). Om velsignelser. Dette er også fastsat, at en biskop kan give vel
signelse til dem, han møder i byer, på borge eller i flækker. Men er det
flere, der drager ind, skal det tilstås den ældste at gøre det.
(14). Ingen må ordinere en andens gejstlig uden vidnesbyrd19). Brød
rene20) vedtog også, at ingen biskop må modtage en andens gejstlig for
at ordinere ham uden brev fra denne, og ingen må heller tillade en ordi
neret gejstlig at bestride et embede i sit stift, med mindre han kommer
med skriftligt vidnesbyrd om de grader, han har modtaget, samt skriftlig
anbefaling, og når disse er fremlagt, skal der rejses spørgsmål, om han
muligvis, efter at anbefalingsbrevet er overgivet til ham, har begået nogle
forbrydelser, for hvilke han er suspenderet eller bør suspenderes fra sit
embede.
<15). På hvilken måde der skal holdes gudstjeneste i herrernes gårde19).
Dette er også fastsat, at gudstjenester ikke må holdes i nogens gård, med
mindre han hører til dem, der daglig har en kapellan med sig, og vil han
høre en messe i nogen som helst gård, skal han have et passende hus, ud
peget til denne tjeneste alene, og de øvrige ting, hvormed en messe bliver
holdt, for at undgå — hvad vi afgjort forbyder — at kalk eller legemsdug
eller kirkens øvrige prydelser bringes til almindelige huse på en ubetænk
som eller upassende måde. Hertil21) er det dog nødvendigt at indhente
biskoppens samtykke, og der må ikke ske sognekirken nogen skade.
(16). Et kapitel om festdage. Desuden er det fastsat, at alle officier ud
over Communicantes22} skal holdes som på festdagen hver dag i de otte dage
efter helligtrekonger, også til vesperne23). På samme måde hver dag fra
den første himmelfartsdag indtil dagen før pinse både til vesperne og til
de andre tider som på selve dagen. Det samme skal ligeledes iagttages om
trinitatisfesten indtil vesperne den følgende lørdag.
1) Denne overskrift findes i hovedhåndskriftet til synodalstatutterne, Redaktion 1, der er
lagt til grund for oversættelsen. Statutterne kendes desuden i en anden udformning,
Redaktion 2, som er overleveret igennem to manuskripter med visse indbyrdes afvigelser,
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2 a og 2 b. Redaktion 2 omfatter kun de 12 første paragraffer. Endelig er der bevaret et
brudstykke af en text, Redaktion 5, som alene meddeler 3 paragraffer (det meste af § 9
samt 10—11). Bestemmelserne henføres til Anders Sunesen i den anførte overskrift fra
Redaktion 1, og dette svarer til en afsluttende bemærkning i Redaktion 2 a*. ’Her slutter
hr. ærkebiskop Anders’ statut’. Overskriften fortæller videre, at bestemmelserne er givet
med samtykke af de øvrige biskopper på en synode afholdt på Sjælland. At de er udstedt
af en provincialsynode bekræftes af deres ordlyd. Udstederen fremtræder i første person
pluralis i §§ 4—5 og 7—9. Imidlertid bringer Redaktion 2 a den anførte afsluttende
note efter § 12, og de 4 følgende paragraffer, der kun findes i Redaktion 1, skulde efter
dette ikke have haft plads i texten. Der er dog næppe grund til at følge Redaktion 2 a i
så henseende og skære artiklerne 13—16 bort. § 15 er formuleret som de tidligere
paragraffer. Og ganske vist er udtryksmåden gennemgående upersonlig i §§ 13—16.
Men § 14 begynder med ’Brødrene vedtog også’, der tydeligt viser tilbage til en
beslutning truffet af et kollegium af biskopper. Står det på denne måde fast, at
synodalstatutterne, så vidt vi kan dømme af det bevarede materiale, har omfattet alle
de 16 artikler, der gengives i Redaktion i, er det mere usikkert, om de har indbefattet endnu
en paragraf. I umiddelbar tilslutning til § 16 i Redaktion 1 finder man en formular for afløs
ning af bandlyste, og derefter følger en note om den guddommelige barmhjertighed med
henvisning til Augustin. Denne sidste note, som før regnedes med til statutterne, er blevet
slettet i et senere tryk. Det er utvivlsomt sket med rette. Men nedenfor har heller ikke
absolutionsformularen kunnet henregnes til Anders Sunesens statutter. I sin udformning
er den nemlig anderledes end de forudgående artikler. Den har helt og holdent karakter
af liturgisk formel, og ikke ét ord antyder, hverken direkte eller indirekte, at den skulde
være knæsat af synoden. At formlen er indskrevet lige efter statutterne kan ikke være af
gørende. Indledningsvis flyder redaktionerne 2 a og 3 sammen med den skånske kirke
ret på latin, og det kan derfor ikke forbavse, om Redaktion 1 til sidst løber over i et litur
gisk stykke, der er synodalbestemmelserne uvedkommende. Desuden må det mærkes,
at skriveren i Redaktion 1 ganske tydeligt gør et ophold efter § 16, før han tager fat på
absolutionsformularen, også et indicium for, at der her begynder noget nyt. Kan
man således bestemme statutternes omfang inden for den begrænsning, som texterne
sætter, og må man fastholde, at de vel har omfattet flere end de 12 paragraffer, som inde
holdes i Redaktion 2, men derudover kun 4 af de seks stykker, som Redaktion 1 er alene
om, kan det også strax slås fast, at de må dateres til Anders Sunesens embedstid [1202—
1223]. De tidligere dateringer til 1201—05 og 1201—23 kan ikke komme på tale. Navn
lig må det understreges, at en nærmere tidsfæstelse ikke kan begrundes med en henvisning
til de ærkebiskoppelige bestemmelser, der finder omtale i pavebullen af 1206 19. januar,
se nr. 112, note 1.
Et andet problem, som rejser sig i denne sammenhæng, er spørgsmålet om texternes
alder i forhold til hinanden. Den ældre sjællandske krønike sigter ganske tydeligt til de
foreliggende statutter i sin meddelelse om Anders Sunesens indsats på bodsdisciplinens
område. Den fortæller, at ærkebiskoppen indførte mildere regler for kvinder, der havde
ligget deres børn ihjel, jf. § 2. Denne samme tendens i retning af større lemfældighed,
efterhånden som tiden gik, afspejles også i Redaktion 3 § 10, hvor det om manddrabere
hedder, at de ikke må indføres i kirken, før de har fastet halvanden karene, ’som det er
nu, men tidligere skulde der fastes to år og tre karener’. Denne oprindelige tilstand,
kendetegnet ved ordet ’tidligere’, genfindes netop i Redaktion 1—2. Bemærkningen viser,
at Redaktion 3 er yngre end de to første, og tillige, at de strenge regler for bodsdiscipli
nen løsnes stadig mere. Anlægges dette samme synspunkt for vurderingen af forholdet
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mellem Redaktion 1 og 2, bliver den første også den ældste. Hvad mere specielt angår
redaktionernes karakter og forhold til hinanden, henvises til indledningen til nr. 65 i
Dipi. Danicum 1:4, der bringer den latinske ordlyd af alle tre udformninger. Jævnfør
nedenfor noterne 10 og 16. — 2) En bodstid på 40 dage. I Redaktion 3$ 11 bestemmes dens
indhold til 40 fastedage som i fastetiden med undtagelse af, at den bodsgørende på ons
dage og fredage i karenen kun må nyde vand og brød. Som anført i note 1 er denne tre
die redaktion dog ret sen, hvorfor det ikke kan vides med sikkerhed, om karenen netop
har haft denne karakter eller muligvis har været strengere, da statutterne blev udstedt.
— 3) Ændres til ’een grødret’ i Redaktion 2. — 4) Den latinske text har circa, der her må
have samme betydning som contra i § 12 og ante i Redaktion 2 § 1 og altså må oversættes
’før*. — 5) Sætningen ’indtil treåret afsluttes’ er udeladt i Redaktion 2. — 6) Kan også
oversættes ’eller’. Ændres i Redaktion 2 til kun at gælde moderen. — 7) Bodsåret bestem
mes i Redaktion 3 § 11 til at omfatte alle tamperdagene (se herom DRB. II: 9 s. 421) og
dagene før (underforstået: aposteldagene, ifølge § 12 her), hvor der skal fastes på vand
og brød. Med den anførte udfyldning stemmer dette med formuleringen af § 12 i nær
værende første redaktion. — 8) Redaktion 2 har i stedet ’Men hvis kirken bliver krænket’.
— 9) Texten er her rettet ind efter Redaktion 3, men restitutionen er ikke ganske sikker.
— 10) På dette sted giver Redaktion 2 a mere end nogen af de andre udformninger, idet
den erstatter de sidste sætninger med: ’eller der pålægges dem blot, om de bliver hjemme,
fjorten års bod eller syv karener med syv år’. Muligvis er dette den oprindelige slutning
på § 9. I Redaktion 3 er der sket ændringer i § 9, således at listen over tilfældene af grov
blodskam er trukket sammen. Men desuden er den udvidet til at omfatte omgang med
ens niece samt med nogen, man er beslægtet med i anden eller tredie slægtskabsgrad (se
herom DRB. II: 1 nr. 91, note 2). — 11) Redaktion 3 har slettet ’de øvrige omstændigheder’
og indsætter i stedet for ’hensigten’. — 12) Redaktion 3 fordrer kun ’9 ugers faste, nemlig
halvanden karene’ før indførelsen af manddraberen i kirken, jf. note 1. — 13) Ved
manddrab begået på disse dage. — 14) Den latinske text har a lacticiniis, der af Hammarstrom, Glossarium, s. 166 oversættes ’mælkemad’, og som ifølge Ribe Oldemoder, ed.
O. Nielsen, 73 må betyde ’smør og ost’. — 15) Vand og brød var ellers bodspiserne om
fredagen, jf. § 12. — 16) Redaktion 2 bytter om på sætningerne i § 11, men ændrer intet
væsentligt. Det gør Redaktion 3, der forbyder kødspiser ved drab på søndage, mandage,
tirsdage og torsdage og fiskeretter for drab forøvet onsdag, fredag og lørdag. Systemet
er altså forenklet i forhold til de to ældre redaktioner, kravene formindsket. Desuden til
føjer Redaktion 3 de i noterne 2 og 7 omtalte definitioner på bodstiderne. — 17) Foran
dres i Redaktion 2 til ’syv*, hvilket betegner en mildnelse, da de bodfærdige herved fik læn
gere tid til at opfylde deres karener. I Redaktion 2 a er tallet kun rettet dette første sted i
paragraffen. Længere nede står fortsat ’seks’, hvad der kunde tyde på, at denne udform
ning repræsenterer en direkte overarbejdelse af Redaktion 1, en bearbejdelse som i dette
afsnit dog ikke er blevet ført konsekvent igennem. Om Redaktion 2 a.s særlige stilling se
også note 10. — 18) Se note 7. — 19) Dette er overskriften. — 20) Synodens biskopper, jf.
note 1. — 21) Til gudstjeneste på en gård som omtalt først i paragraffen. — 22) Bøn ret
tet til Jomfru Maria eller til en helgen eller apostel. — 23) Se DRB. II: 1 nr. 52, note 1.
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund overdrager Sorø kloster bispetienden af klo
strets bondegård og landboer i Tvååker.
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Afskrift i Sorøbogen.

nders1), af Guds nåde den lundensiske kirkes ærkebiskop, S verrigs
. primas, til alle troende kristne, der ser dette brev, hilsen med den
sande frelser.
Det skal være vitterligt for alle, nulevende så vel som tilkommende, at
vi har overdraget brødrene i Sorø den del af tienden af Tvååker, som til
kom os, så vel af deres bondegård som af deres landboer. For at samme
brødre til evig tid ukæret kan besidde denne, har vi ment at burde stad
fæste for samme brødre den nævnte del af den omtalte tiende, idet vi
under trusel om anathema2) forbyder, at nogen besværer eller foruretter
dem med hensyn til denne gave.

A

1) Den eneste textkilde, der forefindes, Sorøbogen, har Absalon som udsteder. Men i
Sorø gavebog refereres den samme ærkebiskoppelige gave til klostret, og da tillægges
den Anders Sunesen. Ved valget mellem disse indbyrdes modstridende oplysninger må
følgende haves for øje. Sorø gavebog opregner, hvad hver af de to ærkebisper har givet
klostret eller bistået det med for at bevare besiddelserne uforkrænket. Forfatteren er,
hvad dette angår, ligesom også ellers særdeles velunderrettet. Dette har sin naturlige
forklaring i, at han efter alt at dømme har udarbejdet sin del af skriftet i de første
årtier af 13. århundrede. Denne omtrentlige samtidighed har givet ham de bedste for
udsætninger for at udpege, hvad Absalon har gjort for klostret, og hvad Anders Sunesen
har lagt til. Nu står Absalon højt anskrevet hos gavebogens forfatter. Det er så temmelig
utænkeligt, at han vilde forbigå en absalonisk gave vedrørende Tvååker, når han udfør
ligt gør rede for hans indsats netop ved denne nye besiddelse. Afgørende er herved, at
han har haft det ærkebiskoppelige tiendediplom på Tvååker liggende foran sig, hvad
der fremgår af den ordrette overensstemmelse mellem hans referat og texten selv. Når
han da ud fra sin omfattende viden henfører det diplom, han har i hænderne, ikke til
Absalon, men til efterfølgeren Anders Sunesen, må hans ord stå til troende. Heroverfor
har det liden vægt, at kopisten i Sorøbogen så sent som år 1494 gør Absalon til udste
deren. Antagelig er han blevet vildledt af de tre Absalondiplomer, han har indført i
kopibogen lige forinden, svarende til at afskriveren i Æbelholtbogen under ganske de
samme omstændigheder forvandler et Anders Sunesen-diplom til et absalonisk. Origi
nalerne har formentlig i begge tilfælde blot haft et A. som udstederens initial, jf. nr. 152
af [1208—1214], note 1. — 2) Se nr. 41, note 4.

[1202—1223].
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund kundgør grænserne for Sorø klosters skove i
Tvååker og omtaler herunder en jernmølle og et jernværk,

Referat i Sorø gavebog,

en efter hr. ærkebiskoppens død1) stredes indbyggerne i fornævnte
landsby2) med brødrene om disse samme skel for skovene. I nær-

M

I. Række. IV.

7

Nr. 68
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værelse af hans efterfølger, hr. ærkebiskop Anders, blev omsider disse skel
fastsat på denne måde, at det land, som er delt i enge mellem de to åer
Utteros2a) og Torle, tilhører Tvååkers bønder, dog således at de kun skal
have rådighed over de træer, der ikke bærer frugt. Men de træer på samme
enge, der bærer frugt, tilhører altid klostret, hvad enten de står på jor
den eller bliver væltet omkuld. Og denne opdeling af engene mellem de
to fornævnte åer Utteros og Torle strækker sig indtil det skel, som kaldes
*Gamle Hægheth. Men hele den udelte skov, som strækker sig fra vejen,
som fører til Morup, og indtil havet, er klostrets i sin helhed. Men i skoven
mod øst strækker klostrets skov sig fra møllen, hvor der fremstilles jern3),
langs vejen, som fører til Søndre Jernværk4), og den går til det skel, som
kaldes Tyllered. Disse skel blev fastslået og optegnet af samme hr. ærke
biskop Anders i hans autentiske5) brev6).

Endvidere fastslog den samme ærværdige fader ærkebiskop Anders ....
skellene for Tvååkers marker og skove med grænser7) og så videre.
1) Ærkebiskop Absalons død 1201 21. marts. — 2) Tvååker. — 2a) Jf. Namn och bygd
1957 s. 196. — 3) Det nuværende Jårnmolle, Himle herred. — 4) Det nuværende Jårnvirke, Faurås herred. — 5) Et udtryk, der jævnlig bruges af forfatteren til Sorø gavebogs
ældste del som betegnelse for diplomer, og måske særlig for originaldiplomer. — 6) Anders
Sunesens kundgørelse om grænserne for Sorø klosters skove i Tvååker må dateres til hans
funktionstid som ærkebiskop, 1202—1223. — 7) Her tilføjes: ’der var helt sikre’ i en
tidligere, overstreget formulering af dette andet referat i Sorø gavebog.
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[1202—1223].

Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund overdrager Sorø kloster en gård i Ase på
fire bol jord til indløsning af sin andel af den halve hovedlod, som hans fader havde
lovet klostret.

Referat i Sorø gavebog.

gså den ærværdige fader ærkebiskop Anders, der var fremgået af en
stor slægt og var magister i den hellige teologi, søn af Sune, søn af
den første grundlægger Ebbe, elskede klostret til det sidste, så vidt han
formåede det, med den samme hengivne kærlighed som den, hvormed
hans forgænger, den ærværdige ærkebiskop Absalon, havde elsket det.
Derfor huskede han sin faders gave på en halv hovedlod efter hans død —
hvorom ovenfor — og med hengiven hånd indløste han sin del af samme
gave i overensstemmelse med størrelsen af det, han oppebar som arv

O
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Nr. 70

af fædrenegodset, idet han til klostret udlagde sin bondegård og gård
i landsbyen Åse på fire bol jord tillige med alt, som sammesteds hørte til
hans ret, at besidde til evig tid1).
1) Gavebogens oplysninger må forstås således, at Anders Sunesen indløste sin faders
løfte til Sorø kloster, efter at han var blevet ærkebiskop. Dateringen må herefter blive
[1202—1223].

[1202—1223].
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund opretter to nye præbender ved domkirken på
grundlag af offergaver, almisser og bodepenge fra Skanør torv samt kirkerne i Skanør
og forbyder ombæring af billeder og falske relikvier på torvet.

Referat hos Mogens Madsen.

an1) oprettede også to præbender2) i Lundekirken, som han i det
diplom, han udstedte herom, kalder Skt. Laurentiusklostret, og
overdrog til disse samme alle offergaver og almisser, som de, der strøm
mede sammen til Skanørs torv eller marked, bidrog med, og knyttede
også til disse præbender kirken i Skanør, som han for en tid havde tilstået
en abbed fra Lybæk, og andre kirker på samme sted og alle afgifter, der
skyldtes til ærkebiskoppen, tillige med de indtægter, der kaldtes bodeskud,
som i følge fastsat ret skyldtes til ærkebiskoppen af hver enkelt, der rejste
sine boder eller telte på samme torv. Samtidig forbyder samme ærkebi
skop, at nogen for at tjene penge bærer billeder og falske (således står der
i diplomet)3) relikvier omkring på dette torv og giver endog tilladelse til,
at sådanne billeder bliver knust, om de bæres omkring.

H

1) Ærkebiskop Anders Sunesen, til hvis embedstid, 1202—1223, referatet må henføres.
— 2) Af en notits i Lundekapitlets dødebog fremgår det, at det var to præbender for
diakoner, som da oprettedes. — 3) Ordene i parentesen er Mogens Madsens private be
mærkning inde i referatet.

[1202—1223].
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund skriver til borgerne i Viborg om den skade,

de har forvoldt kannikerne sammesteds.

Registratur på Det kongelige bibliotek.

m den fortrædigelse, som borgerne i Viborg har påført kannikerne
sammesteds, findes et brev1) af ærkebiskop Anders af Lund til
Viborgs borgere.

O

7*

Nr. 71

[1202—1223]

100

1) Det kan næppe dateres nærmere inden for udstederens ærkebispetid, 1202—1223.
Ganske vist kan der være en vis sammenhæng med pavebullen af 1216 13. maj, som an
går de samme to parter, jf. DRB. 1:5 nr. 81, men forbindelsen er dog for spinkel til at
kunne danne grundlag for en datering.

71

[1202—1223].

F

JL remdeles et brev af biskop1) Anders om noget gods i Sandby2).
Allehelgens klosters registratur.

1) At udstederen tituleres biskop udelukker ikke, at det kan have været Anders Sunesen, eftersom registraturen konsekvent betegner ærkebisperne som bisper. Som udste
der kan dog enhver biskop med fornavnet Anders komme på tale. Det er imidlertid
et så sjældent bispenavn, at det må betragtes som overvejende sandsynligt, at det her
omhandlede skånske kloster har fået brevet om Sandby fra ærkebiskop Anders Sunesen,
hvilket atter bliver bestemmende for dateringen. — 2) Snarest Sodra Sandby i Torna h.,
Skåne. Identifikationen er ikke helt sikker, da der findes flere landsbyer med samme
navn i Skåne.

[1202—1241]. 23. januar.

72

Aktoptegnelse om grænserne for Ballingslov, svoret af en tylvt med kongens mand

Torsmod i spidsen.
Original på universitetsbiblioteket i Lund.

*T iunghall1) i Alma å, *Wæstra Sandbæch Litla2), *Balluma klint3),
JLj *Hæschikærs vadested4), * Høkalith5), østpå mod *Clofhal6), i Gok-

boket, vestpå mod *Liungmusa Østra7), *Litla Oterbæc5), *Lergraua
kær8), *Lughurlang9), *Agnbæc10), Lursjon, *Otta statha11), vintervejen,
Skårsjon, *Scærsio bæc12), *Silmusio13), *Silmuos14), således15) i Alma å.
Disse er Ballingslovs grænser, som disse tolv mededsmænd aflagde ed på :
Torsmod16), kongens mand.
Gøder.
Svend På.
Troels Svendsen.
Atte i Ignaberga.
Tule Jordansen.
Sibbe i Vanneberga.
Styr, Sibbes broder.
Keld Tuesen.
Bent Karlsen.
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Tord i Åskeberga.
Trued i Skårserdd.
Og dette har fundet sted ved skellet *Lughurlang9) mod syd på isen,
da det dengang var streng frost, den 23. januar i manges nærværelse, nemlig
Hr. Tord, dekan i Lund17).
Og Peder, kannik sammesteds.
Og Toke Blæst.
Og Lars fra Stoby.
Og Gisle, præst i Osby.
Og mange andre fra det herred18).
1) Formentlig en nu forsvunden holm i Alma å, her kaldet ’lyngklippen’, se Martin
P:n Nilsson i »Namn och bygd« XIV (1926) s. 108. Dennes topografiske undersøgelser
har dannet grundlag også for de følgende oplysninger. — 2) ’Lille Vestersandbæk’ er
forsvundet som navn, men kan måske identificeres med et endnu existerende vandløb. —
3) Den nuværende Kårlingberga klint. — 4) På et kort fra 1702 står på det tilsvarende
sted: Askeskårret, nu Nya kårr. — 5) Lader sig ikke bestemme nærmere. — 6) ’Klippen
med kløften’ findes stadig i terrænet, nu kaldet Dorrhallen. — 7) ’Øster Lyngmose’ kan
ikke udpeges med vished. — 8) ’Lergravskæret’ lader sig ikke identificere. — 9) Den nu
værende Bubbarpssjo. — 10) Bækken, der forbinder Bubbarpssjon og Lursjon. — 11)
Oversættelsen usikker. — 12) ’Skårsjd bæk’, afløbet fra Skårsjon til Ottarpsjon. — 13)
’Silmasøen’ opkaldt efter Silma å, nu Lilla å. Silmasøen er Ottarpsjon eller Ballingslovsjon, eller muligvis dem begge. — 14) Lillaåens udløb i Alma å, der nu gerne kaldes
Stora å. — 15) Det vil sige, at vi atter er ved udgangspunktet. — 16) Texten har Thorscmoth, muligvis forskrevet for Tormod. — 17) Det eneste støttepunkt ved dateringen af
den foreliggende akt er, at Tord nævnes som dekan i Lund. Han kan tidligst have opnået
denne prælatur i 1202, jf. nr. 52, note 1. Senest 1241 er han afgået ved døden. [1202—
1241] bliver det tidsrum, inden for hvilket aktstykket er sat op. Det er antegnet ovenfor,
at markskellet blev svoret en 23. januar. Da gejstlige personer medvirkede, må det vist
nok anses for udelukket, at denne retshandling kan have fundet sted på en søndag,
eftersom det var forbudt i kanonisk ret at krænke sabbatsfreden på en sådan måde. Som
følge heraf kan akten formentlig ikke tilhøre de år, hvor ovennævnte dag faldt på en søn
dag. Dette har gyldighed for 1205, 1211, 1222, 1228, 1233 og 1239. En nærmere datering
netop til 1222, som tidligere er blevet foreslået, synes således at måtte bortfalde. —
18) Gdinge herred.

[1202—1241].
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Kong Valdemar II Sejr giver privilegier for Ribe kirke.
Regest hos Stephanius.

"^S/aldemars brev, ligesom det første1). 12022).
1) Stephanius henviser hermed til det diplom, der i håndskriftet går forud herfor,

Nr. 74

[1202—1375]
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og som kan identificeres med Svend Grathes privilegium af [1146—1157], DRB. 1:2
nr. 98. — 2) Stephanius bringer regesten i en opregning af kongelige privilegier for kir
ken i Ribe. Takket være de gode overleveringsforhold for dokumenter, der er indgået
hertil, har vi, bortset fra det foreliggende, kendskab til alle disse, enten som originaler
eller gennem håndskriftet »Ribe Oldemoder«. Det er derfor tænkeligt, at Stephanius*
regest dækker det bevarede Valdemardiplom af 1206 u.d., nr. 115, der er indført i »Ribe
Oldemoder« på den samme plads i diplomrækken, som nærværende Valdemarregest har i
opregningen hos Stephanius. I så fald er der blot en fejl i årstallet. Det kan dog ikke ude
lukkes, at regesten repræsenterer et nu tabt privilegium fra Valdemar Sejr. I dette til
fælde kan det bemærkes, at tidsfæsteisen hos Stephanius vel kan være rigtig, særlig under
hensyn til den pålidelighed, der i det store og hele udmærker hans årsangivelser. Men
regesten kan dog også tænkes at gå tilbage på et udateret diplom, der blot af en afskri
ver er sat til Valdemars første regeringsår. Under hensyn hertil synes det sikrest at nøjes
med at henføre regesten til Valdemar Sejrs regeringstid [1202—1241]. Det må også
understreges, at det ikke er givet, at diplomet helt har svaret til Svend Grathes. De føl
gende regester af Ribeprivilegier, som Stephanius meddeler, gengiver nemlig ikke ind
holdet af disse på nogen præcis måde.

Kong Valdemar II Sejrs udaterede privilegier for Lybækkerne, Rep.
Danicum I:i udat. nr. 78, Reg. Danica nr. 531 ( = *125), tidligere henført til
1202—1241, 1203 og 1203—1241, er en optegnelse fra lybsk side fra begyndelsen
af 14. århundrede, antagelig fra tiden før 10. juni 1316, trykt DRB. 11:7 nr- 373,
spalte 1.

[1202—1375].
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Kong Valdemar befaler alle håndværkere, som søger Næstved torv, at betale torve

gæld til Næstved Skt. Peders kloster, uanset hvis landboer de er.
Referat i Næstved klosters gavebog.

V

aldemar1) befaler og påbyder alle, der arbejder med håndværk og
som søger Næstved torv for at handle, at sørge for at udrede den afgift,
som kaldes torvegæld, til munkene, uanset hvis landboer de er.

1) Det eneste holdepunkt ved dateringen af mandatet er udstederens navn. Men hvem
af de fem konger med navnet Valdemar, der har givet det, er så temmelig uvist. Umid
delbart efter texten henvises til det følgende nr. 75 med ordene: ’Det samme følger i 20’.
Men i dette indeholdes et forbud mod, at velstående folk tager klostrets landboer i deres
forsvar. Dette var et stridspunkt imellem klostret og dets landboer, indbyggerne i Næst
ved, og det var aktuelt i den anden halvdel af 13. århundrede. Det kan næppe udeluk
kes, at de to udaterede Valdemarmandater, der angår lignende forhold, kan hidrøre fra
århundredets første årtier og altså have Valdemar II Sejr (1202—1241) eller muligvis
hans søn Valdemar III den Unge (1215—1231) som udsteder, mens det på den anden
side er lige så eller mere sandsynligt, at de tilhører det følgende århundrede og må til
lægges Valdemar III Eriksen (1326—1330) eller IV Atterdag (1340—1375). At henføre
dem til 12. århundrede og tilskrive dem Valdemar I (1157—1182) synes derimod min
dre antageligt.
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Kong Valdemar befaler alle, som søger Næstved torv, at betale torvegæld til Næst

ved Skt. Peders kloster og forbyder, at rigmænd tager klostrets landboer i deres for
svar.

Referat i Næstved klosters gavebog.

aldemar1) påbyder alle, som besøger Næstved torv for at købe eller
sælge, at betale torvegæld til klostret, og at nogle rigmænd skal afstå
fra at tage stedets2) landboer i deres forsvar, når de er skyldige og bør revses
af munkene.

V

1) Om tidsfæsteisen se nr. 74, note 1. — 2) Den latinske text har locus, der også kan
oversættes ved ’stiftelsens’.

[1202—1375].
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Kong Valdemar befaler de bedste mænd på Sjælland at understøtte Næstved Skt.

Peders kloster i dets retssager.

Referat i Næstved klosters gavebog.

aldemar1) til Sjællands indbyggere hilsen i nåde2).
Eftersom hr. abbeden fra Næstved ikke altid kan fremføre sine sager
eller klager for os, beder vi da, og beder og byder vi alle de bedste mænd
at understøtte og bistå Næstved kloster i de sager, de har med det, så at
der sker det sandhed og ret3), og ikke tillade, at nogen som helst udæsker
det ved nye og uhørte krænkelser.

V

1) Det eneste støttepunkt ved dateringen er ved siden af kongens navn en vending,
der indeholdes i den bedst overleverede del af texten, jf. note 2. Denne vending: ’for os’
gengiver det latinske udtryk coram nobis, der bruges som terminus technicus i sager for
kongens retterting og bliver almindelig mod udgangen af 13. århundrede. På grund af
anvendelsen af dette udtryk må det anses for mindre sandsynligt, at mandatet stammer
fra en så tidlig tid som Valdemar I.s. Videre kan det næppe udelukkes, at det kan høre
hjemme i den første del af 13. århundrede og altså have Valdemar II Sejr (1202—1241)
eller muligvis hans søn Valdemar III den Unge (1215—1231) som udsteder, skønt det
synes mest antageligt at henvise det til 14. århundrede, hvorefter Valdemar III Eriksen
eller Valdemar IV Atterdag er den, der har ladet det udfærdige. — 2) Mandatets text
falder i to dele. Det første stykke, som går indtil ’alle de bedste mænd’ giver den oprinde
lige ordlyd, omend i forkortet skikkelse — kongens titel er således udeladt. Resten
af texten repræsenterer en omskrivning, men den er faldet mindre heldigt ud, da kon
struktionen er gået i stykker og vanskeligt lader sig udbedre. — 3) Oversættelsen er usik
ker fra ’i de sager’, indtil ’sandhed og ret’, jf. note 2.

Nr. 77

24. februar 1203
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1203. 24. februar. Lateranet.
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Pave Innocens III meddeler sin legat kardinalbiskop Guido af Palestrina, at han
skriver til kong Valdemar II Sejrfor at sikre ham velvillig modtagelse, hvis det skulde
blive nødvendigt for ham at begive sig til Danmark.

Afskrift i de pavelige registre.

il biskop Guido af Palestrina, det apostoliske sædes legat.
Vi har modtaget det brev, som du, broder, har rettet til os, med den
tilbørlige velvilje og omhyggeligt mærket os det, som du derigennem har
bragt til vor kundskab......... Vi skriver fremdeles til vor meget kære søn i
Kristus Valdemar, de Danskes berømmelige konge, at han, da du frem
står som den, der formidler og stadfæster det forbund, der er indgået mel
lem ham og førnævnte kong Otto, skal modtage dig velvilligt i din egenskab
af det apostoliske sædes legat, omhyggeligt sørge for at behandle dig med
hæder og føje sig efter dine råd og påmindelser, såfremt du finder det be
timeligt af denne eller en anden grund at drage til ham personlig.

T

Givet i Lateranet den 24. februar i vort sjette år.
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[Senest maj 1203].

Dronning Ingeborg af Frankrig underretter pave Innocens III om den dårlige be
handling, der bliver hende til del. Hun er lukket inde, må ikke modtage besøg, hver

ken af gejstlige eller af sendemandfra Danmark, og må ikke få sine breve. Føden er
knapt tilmålt, og der er utilstrækkeligt med klæder og lægemidler. Desuden bliver hun

efter kong Filip Augusts befaling passet af uværdige personer. Dronningen beder om,

at de bekendelser, der måtte blive aftvunget hende, ikke skal komme hende til skade
og bønfalder paven om at befri hende.
Afskrift i de pavelige registre.

or sin åndelige fader og herre Innocens, pave af Guds nåde, (kaster)
den ringeste af hans døtre, Ingeborg, kun af navn de Franskes dron
ning, sig for hans fødder i al ydmyghed1).
I ydmyghedens ånd og med sønderknust sind har jeg meget ofte sørget
for så vel selv som gennem dem, der står mig nær, at forklare Eder mine
ulykker, fromme fader, og da jeg, når jeg ser hen til mine trængsler, ved
varende bærer Herrens ikke tunge, men allertungeste kors, vil jeg igen,

F
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højhellige fader, i den bitterhed, som stadig råder i min sjæl2), og mens jeg
holder det elskede bundt af myrrha, der er bundet til mig, fast i min favn3),
genkalde for Eder hele mit liv, idet jeg hos Eder, Kristi stedfortræder,
begærer at få et lægemiddel imod bitterheden. Thi I er jo ved Guds nåde
Peders efterfølger og en embedsbroder til Paulus, som på ingen måde veg
tilbage for at gennembore Korinth med åndens sværd, Phineas’4) efter
ligner, bjerget, der er anbragt på bjergenes top5), den hvem øjet kan rette
sig imod, de undertryktes beskytter, de ulykkeliges tilflugt. Derfor tager
jeg min tilflugt til Eder, høj hellige fader, og gid det desuden var givet mig
ovenfra6), at jeg bogstaveligt kunde omfavne Eders fødder, I Elias’ efter
følger, væde dem med tårer og ved at tørre dem med mit hår7) tydeligere
i gerning end i et lille brev fremstille min sjæletrængsel. Udfri mig derfor,
retfærdige fader, at jeg ikke skal synke, befri mig for dem, som hader mig,
og fra de dybe vande8), eftersom de forfølger mig uden grund. Det er min
herre og ægtemand Filip, de Franskes berømmelige konge, der forfølger
mig, som ikke alene ikke ser til mig som sin hustru, men ønsker at forhåne
min ungdom med ensomhed i fængslet og ikke ophører med gennem sine
håndlangere at plage mig med beskæmmende anklager til ophidselse for
mig, for at jeg skal føje ham imod ægteskabets ret og Kristi lov. Han rødmer på ingen måde ved at udæske mig gennem Antikrists herolder, som,
skønt de ser fromme ud, fornægter fromheden i deres indre. Men I skal
vide, hellige fader, at jeg ingen lindring har i mit fængsel, men lider under
utallige og uudholdelige fortrædigelser. Thi ingen vover at besøge mig dær,
så lidt som nogen klostergiven at komme for at trøste mig, ej heller kan
jeg høre Guds ord af nogen til styrkelse for min sjæl, så lidt som jeg har
adgang til at skrifte for nogen præst. Jeg kan kun sjældent høre messe, andre
bedetimer aldrig. Fremdeles tillades det ikke nogen person eller noget
sendebud fra mit fødeland med eller uden brev at komme til mig eller
tale med mig. Føde får jeg undertiden alt for lidt af, jeg nyder daglig sor
gens brød og trængslens drik9), intet lægemiddel får jeg til at bøde på den
menneskelige skrøbelighed, jeg kan ej heller få nogen, som kan tage vare
på mit helbred eller hjælpe mig og være mig til gavn. Jeg får ikke lov til
at gå i bad. Hvis jeg ønsker at blive åreladt, kan jeg ikke blive det, og
derfor frygter jeg for mit syn, og for at jeg skal blive overvældet af alvorlige
sygdomme. Klæder er der ikke for mange af, og de er heller ikke af en
sådan art, som det sømmer sig for en dronning at have. Hertil kommer som
kronen på min ulykke, at de meget foragtelige personer, som det er kon-
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gens vilje skal færdes omkring mig, aldrig giver mig gode ord, men over
falder mig med forsmædelig og fornærmelig tale. Om dem har jeg endogså
hørt, og jeg ved, at de, efter at de har forladt mig, har medynk med mig,
men derved yder de mig ingen trøst, tvinger mig blot til stadig at være be
drøvet. Jeg er lukket inde i et hus, og jeg kan ikke komme ud derfra. Hvad
skal jeg sige mere? Mine trængsler vil jeg ikke kunne fremstille i enkelt
heder, fordi det, som ikke burde nægtes nogen kristen kvinde, nægtes mig,
og det, som ikke burde ske med nogen nok så foragtelig person, sker med
mig. Jeg har ikke kunnet få de breve, som I, hellige fader, har rettet til
mig. Både på grund af disse og lignende ting, som jeg ikke i øjeblikket for
mår at fremstille for Eder, hellige fader, har jeg det da sådan, at jeg, hjem
søgte, ledes ved livet. Da jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre, er mit øje vendt
mod Eder, højhellige fader, at jeg ikke skal gå til grunde. Jeg siger, gå til
grunde, ikke legemligt, men åndeligt talt. Skønt jeg nemlig daglig får
større betydning10) ved at hædres af Eder og ved at holde de ægteskabelige
rettigheder uantastelige, hvor blid, hvor glædelig og hvor sød vilde dog
ikke den ene legemlige død komme til mig ulykkelige, forladte og af alle
forstødte og forkastede, hvor mange dødelige farer kunde jeg ikke flygte
fra? Men eftersom jeg trænges alle vegne fra11), fordi det er min død, hvis
jeg handler mod Gud11), mens jeg, hvis jeg ikke gør det, ikke slipper ud
af forfølgernes greb11) — beder jeg Eder, som er trøstens fader, om trøst.
Idet jeg tilkendegiver dette overfor Eder, hellige fader, både beder og er
klærer jeg, således som det allerede er blevet meddelt af mig og mine
klerke, at det, såfremt jeg, tvunget af trusler og rædsler, af kvindelig skrø
belighed fremsætter forslag imod min ægteskabelige ret, ikke skal være til
skade for førnævnte ægteskab og på ingen måde blive godkendt af Eder,
som er en modstander af aftvungne bekendelser. Men sørg for, velvillige
fader, med Eders stærke hånd og udstrakte arm12) at befri mig fra denne
ulykkelige tilstand, således at I, fader, hvis min herre Filip, de Franskes
berømmelige konge, vildledt af djævlens bedrag, måske prøver på ny at
handle imod mig med hensyn til oftnævnte ægteskab, sørger for, at jeg
anbringes på et sådant sted, at jeg efter at være blevet givet tilbage til min
forrige frihed og min egen slægt frit kan erklære min vilje i alt, og at I, hvis
jeg som følge af frygt tilstår, hvad jeg har sagt ovenfor og bekræfter det på
min tro eller ved at aflægge ed derpå, med henblik på apostlenes mis
kundhed værdiges at befri mig fra en sådan forpligtelse. Men sørg for, hel
lige fader, at jeg føler Eders trøst, og unddrag mig på ingen måde den ret-
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færdighed, som I viser over for alle, og I skal ved den yderste dom mod
tage en hertil svarende løn fra Gud den almægtige.
Lev vel, hellige fader.
1) Dronning Ingeborgs brev til pave Innocens fremkaldte en skrivelse fra denne til
den franske konge, affattet i maj eller juni 1203 (nr. 79). Under hensyn til afstanden fra
Ingeborgs opholdssted til pavens kan det antages, at Ingeborgs brev for at kunne nå
frem forinden allersenest må være blevet til i maj samme år. — 2) Jf. Job 10,1. — 3)
Jf. Højsangen 1,12. — 4) Se 4. Mosebog 25,7fr. — 5) Jf. Esajas 2,2. — 6) Jf. Johs. 19,11.
— 7) Jf. Luk. 7,44. — 8) Jf. Psal. 69,15. — 9) 1. Kong. 22,27. — IO) Oversættelsen er
usikker. — n) Dan. 13,22. — 12) Ezek. 20,33.

[1203. Maj—juni]. Ferentino.
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Pave Innocens III opfordrer kong Filip August af Frankrig til at behandle dron

ning Ingeborg sømmeligt, da hun stadig, skønt genindsat på en kongelig borg, for

synes utilstrækkeligt med føde og klæder og heller ikke må modtage besøg.
Afskrift i de pavelige registre.

il Filip, de Franskes berømmelige konge1).
Kunstværket ærer sin kunstner, og det skabte frygter sin skaber,
men hvad der er af ens eget kød, elsker man også, og en fader omfatter sin
søn med megen ømhed — derfor ved vi, der har vor plads mellem Gud og
mennesket, næsten ikke, hvad vi skal gøre, da vi nærer frygt for, at vi, der
som vi imod Gud står til tjeneste for mennesket eller for dets skyld tøver
med at udøve vor embedspligt, skal pådrage os den guddommelige maje
stæts alvorlige vrede og blodet blive krævet af vore hænder2), og på den
anden side nærer frygt for, at vi, dersom vi, selv for retfærdighedens sag,
er sådanne mennesker til besvær, som for det meste er til besvær for andre3),
vil skade os selv endnu mere alvorligt. Hvis vi nemlig gør sådanne ting,
som er mennesket til behag, er det døden for os, fordi vi vil mishage Gud,
og vi vil måske ikke undgå at fortørne mennesket, hvis vi ønsker at behage
Gud. Men skønt vi, for at vi ikke skal synes at ville afryste selve tjenerska
bets åg og løgnagtigt kalde os Guds tjeneres tjener, om vi ikke var Kristi
tjenere — dersom vi behagede menneskene, vilde vi ifølge apostlen ikke
være Kristi tjenere4) — bør adlyde Gud mere end mennesket, har vi dog
ment at burde vælge en middelvej, da det er vor vilje, hvis det bliver
os givet ovenfra5), både at forsone mennesket med Gud og gøre Gud for
sonlig mod mennesket, så at vi på samme gang kan være begge parter til
behag. Men det er vor tro, at vi kan nå dette så meget lettere, som det ind-
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vortes menneske, der i alt er stillet blot for Guds vilje, dog, selv om både
kødet retter sit begær mod ånden og ånden mod kødet6), lettest drager det
udvortes til sig, så at der, når begge vender sig til Gud, er een ånd med
ham7). Men selv om ingen mod sin vilje er glad ved at fremlægge noget for
dommeren, og den tunge, som smæder kongen, skyer kongens øren, tror
vi dog, høje konge, at du ved, hvor meget du smædes ikke blot af udlæn
dinge, men også af dit riges indbyggere og dine egne folk på grund af vor
meget kære datter i Kristus Ingeborg, de Franskes berømmelige dron
nings skæbne, hvor megen skade også den almindelige kirke lider derved,
og hvorledes alle skyder skylden på os og forsikrer, at du gennem vor tål
modighed forhærdes yderligere imod hende. De siger, at vi ikke blot ikke har
gavnet, men snarere skadet hende ved genindsættelsen, som de hellere vil
kalde tilsidesættelsen. Thi det er jo, som rygtet offentligt råber ud, nu
værre for hende, der er genindsat på en kongelig borg, end det var for
hende som forsat til klostret, da nonnerne dær var hende til trøst. Med dem
mediterede hun dag og nat under Herrens lov8), med dem færdedes hun
endrægtigt under Herrens lov9). Men de kvinder, som er udpeget til at
yde hende alle tjenester på dette sted, er til skade for hende, forbitrer og
fornærmer hende i ord og handling og ønsker stedse ondt over hende, så
ledes at hun nu i sin sjæl næsten ledes ved livet, da hun som dronning ikke
blot ikke betjenes på dronningevis, men behandles som tjenerinde af
nogle, der så at sige er hendes tjenerinder. Hertil kommer foruden dette,
at hun hverken forsynes med klæder eller føde, således som det sømmer sig
en dronning, at der er forment klostergivne mænd adgang til hende for at
trøste hende, der er stedet mellem trængsler10), og lette hendes smerter
ved den guddommelige texts trøst, således at hun, når hun ikke finder
nogen til at trøste sig, synes at være sat i fængsel, og tårer dag og nat er
hendes brød11). Hvis da hverken frygt for Herren eller ærbødighed for din
moder, det apostoliske sæde, eller samme dronnings ædle byrd eller hel
lige liv virksomt kan bevæge dig til at lade hende behandle på kongelig
vis, så burde du i det mindste for at undfly bagtalelser og evindeligt
bevare dig et godt navn, hvad der er at foretrække for store rigdomme,
gavmildt og på kongelig vis sørge for hende gennem dine tjenere, agtværdige folk, som kan hjælpe hende i sorgen ved at trøste, og ikke anvise så
danne til at tjene hende, som gør hendes ulykke større ved fornærmende
tale, som om de hader det, at hun er i live, og lægger modgang til for den,
der har modgang. Men idet vi for øjeblikket fortier, hvor meget du derved
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krænker den guddommelige majestæts øje, hvor meget du skæmmer vort
rygte, er til anstød for den almindelige kirke og først og fremmest skader
dig selv, har vi i det mindste ment at burde give udtryk for dette, at der
som dronningen døde, vilde alles munde åbne sig mod dig og sige, at du
på en listig måde havde pønset på at dræbe hende, og man kunde således
sige, at du havde dræbt en del af dit legeme og for fremtiden ikke kunde
indgå ægteskab. For at du altså kan befri både os og dig selv for nedsæt
tende tale fra dem, der retter bebrejdelser mod os og mod dig eller rettere
mod os i stedet for dig, beder, påminder og opfordrer vi dig i Herren til,
høje konge, at du for fremtiden lader denne dronning behandle på konge
lig vis, således som det sømmer sig for dig og hende, så at du herved kan
gøre Gud nådig imod dig og fortjene menneskenes gunst. Thi ligesom
Herren selv vil vende sig nådigt mod dig, hvis du omvender dig til ham,
således vil du sandelig mest krænke dig selv, hvis du vedbliver at være
under hans vrede, og hans hånd, som du hidtil har lært at kende gennem
gaver, vil du måske få at føle med svøber, da Herren ikke lader syndernes
pisk ramme de retfærdige12). Gid du altså optager vore påmindelser, som
fremgår af et rent hjerte, en god samvittighed og af en tro, der ikke er på
taget, ikke i påtaget, men i sand hengivenhed13) og stræber efter at op
fylde dem på en sådan måde, at du i fuldt mål kan fortjene den guddom
melige nåde til gengæld. Endvidere skal du give vor elskede søn abbeden
af Casamari14), vor sendemand, som vi har besluttet skal erindre dig om
disse ting, fri adgang til sammen med klostergivne mænd at træffe samme
dronning, så at han kan trøste hende på vore vegne.
Givet i Ferentino.
1) Bullen er i registret indført i pavens sjette embedsår (1203 22. februar—1204 21.
februar). Udstedelsesstedet er angivet som Ferentino. I det sjette år opholdt Innocens III
sig her fra maj til september 1203. Inden for disse tidsgrænser kan man atter indsnævre
mulighederne, idet bullen har sin plads mellem skrivelserne fra juni 1203. Bullen er anta
gelig udgået i denne måned eller, om registreringen er blevet forsinket, i maj samme år. —
2) Jf. Ezek. 3,18 og 3,20. — 3) Oversættelsen er usikker. — 4) Galat. 1,10. — 5) Jf. Johs.
19,11. — 6) Galat. 5,17. — 7) Jf. 1. Kor. 6,17. — 8) Psal. 1,2. — 9) Jf. Psal. 55,15. —
10) Jf. 1. Sam. 22,2. — 11) Jf. Psal. 42,4. — 12) Psal. 125,3. — 13) 1. Tim. 1,5. — 14)
Kan ikke identificeres.
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Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af Citeaux at afgøre en sag

om en lægbroder fra Tvis, der havde dræbt sin broder ved et ulykkestilfælde.
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Afskrift i cistercienserordenens statutter.

agen om lægbroderen i Tvis, som ved en ulykkelig hændelse dræbte
sin broder1) og lukkede sig inde af egen fri vilje, overdrages herren i
Citeaux2), så at han kan give ham dispensation, hvis han finder, det vil
være til gavn3).

S

1) Der menes antagelig klosterbroder. — 2) Faderabbeden i Citeaux. — 3) Med hen
syn til tid- og stedfæstelsen af denne og de følgende generalkapitelsbeslutninger skal be
mærkes, at det fra først af var fastsat, at alle ordenens abbeder hvert år skulde møde til
generalkapitel i Citeaux. Ifølge en statut fra 1186 åbnedes dette 15. september, men
efterhånden rykkedes mødedagen tilbage. 1209 bestemtes således, at abbederne skulde
give møde 13. september, arbejdet begynde 14. 1210 og 12 n toges bestemmelser, der
sikrede, at kapitlet kunde åbnes allerede 13. september. I henhold hertil er statutterne
fra 1203—09 dateret til [Omkring 15. september]. Beslutningerne fra 1210 og fremefter
(indtil 1233) er på samme måde dateret til [13.—16. september], idet generalkapitlet
ved denne tid formentlig har varet 4 dage.
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1203. [Omkring 15. september. Citeaux].

Cistercienserordenens generalkapitel dekreterer straf over de abbeder, som ikke har

betalt, hvad der er lovet til Det hellige Land, men undtager en række ordensprovinser,

herunder den danske, som får udsættelse til næste generalkapitel.
Afskrift i cistercienserordenens statutter.

e abbeder, som ikke har betalt, hvad der er lovet til brug for Jerusalems land, skal sørge for at udrede det, enten nu eller i Dijon. Sker
det ikke, og har de ikke betalt fuldt ud i Citeaux til Herrens fødselsdag1),
da må abbed, prior og kældermester ikke celebrere, og hver onsdag og
fredag skal de være på vand og brød. Blot gøres der dog en undtagelse
med dem fra........ Danmark (foruden en række andre provinser)............. som
imidlertid skal betale det hele til det følgende kapitel. Sker det ikke, skal
de straffes med den straf, som vi tidligere har sagt.

D

1) 25. december 1203.
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1203. 14. november. *Threlthorp.

Idet biskop Peder Vognsen af Århus ønsker at gøre Kristus til medarving af sit
gods, overdrager han sin domkirke en række besiddelser og kirker, dels tilfællesbordet,

dels til indkøb af lys, røgelse og udstyr til klokkerne, dels også til beklædning for

præbendeindehaverne. Biskoppens brødre har afgivet løfte om at villeforsvare hans gave.
Afskrift i Århusbogen.

III

14- november 1203
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den hellige og udelelige Treenigheds navn. Peder, af Guds nåde Århus
kirkens biskop, til alle, der ser dette brev, hilsen til evig tid.
Den, som blot testamenterer til jordiske arvinger og ikke gør Kristus
til medarving af sit gods, ordner ikke sit testamente godt1). Nulevende så
vel som tilkommende skal altså vide, at vi til genløsning af vore synder
har overdraget Skt. Klemens kirke i Århus nogle besiddelser, der var til
faldet os ved arveret, andre, der var erhvervet ved mageskifte, andre igen
ved køb. For at der ikke i fremtiden kan opstå nogen trætte herom, har
vi anset det for rigtigt skriftligt at meddele navnene på førnævnte besid
delser og den måde, på hvilken vi har disponeret over dem. Følgende be
siddelser er altså overladt fællesbordet: *Giafnwath2) med mølle og øvrige
tilliggender, *Hørhoch3), Starreklint med de landboer, der hører til
samme gård, alt hvad vi havde på Nekselø, Kysing, og hvad vi besad i
*Kipæstop4), Dyngby, *Pulstorp5) og Rude, Årslev med mølle og
andre tilliggender, elleve fjerdinger i Tiilst, Koldkær, to gårde i *A1bærn5) med en mølle, en gård i Strellov, en gård i List, en jord i Ølgod til
en mark gulds værdi, en mølle i *Grefne5), Seldrup, *Weddethorp5),
Ramten, Drammelstrup med to møller og de landboer, som hører til
samme gård. Men vi har overdraget samme kirke en jord til seks mark sølvs
værdi i Holme sogn og en gård på Helgenæs og hestestodene på Nekselø
og hestestodene i Drammelstrup, for at der kan købes lys, røgelse og nød
vendighedsartikler til klokkerne for afkastningen fra disse besiddelser. Men
* Skialthwet6) med tilliggender, og hvad vi besidder i Hasle,*Swenhoc6) med
mølle, Skt. Olufs kirke i Århus ogjorden i *Sprakælychi7), Skt. Niels’ kirke,
den hellige jomfrus kirke og Tulstrup, kirken i Haldum med gården, Agri
med mølle og skoven i Bogens, Bjødstrup og Udby i Rovsø er overdraget
til beklædning for dem, der har præbenderne. Og vore brødre, provst
Skjalm, Niels og Jens, der var til stede, har da lovet med håndslag i nær
værelse af mange, både at de vilde forsvare vor gave og ikke tillade, at den
blev omstødt ved nogen tvist. Men for at denne handling kan forblive
urørt til evig tid og ikke kuldkastes i tidens løb, er fuldgyldige vidner ble
vet tilkaldt, de hvis navne skrives her nedenfor. Ingmar, abbed i Vejerslev,
Niels, prior i Ring, Palle og Ebbe, kanniker ved samme kirke, Torkil,
søn af Tord, Isak, søn af Gumme og hele vor husstand og vore svende, som
på det tidspunkt opholdt sig i vor gård. Desuden har vi, for at denne sag
kan forblive uanfægtet sikker, styrket dette brev med vort segls bekræftelse.
Men hvis nogen i dumdristig forvovenhed forsøger at afkræfte denne gave,
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skal han vide, at han, med mindre han efter modent overlæg afstår fra sit
forsæt, pådrager sig den hellige jomfru Marias og apostlene Skt. Peders
og Skt. Paulus’ og martyren Skt. Klemens’ og alle helgeners vrede.
Offentligt forhandlet8) på vor gård *Threlthorp9) den 14. december år
1203, efter at Ordet blev kød, i kong Valdemars første regeringsår10), i
vort bispedømmes tolvte.
1) En tankegang, der går tilbage til kirkefaderen Augustin, jf. Stig luul, Fællig og
Hovedlod, 71. — 2) Forsvunden lokalitet på Sjælland, jf. Gefnewathe i Historia S. Kanuti Ducis, Vitae sanctorum Danorum 196. — 3) Forsvunden lokalitet på Sjælland. —
4) Forsvunden lokalitet, formentlig i Hads h., Århus a. — 5) Forsvunden lokalitet i Jyl
land. Pulstorp er muligvis identisk med Bovlstrup, Hads h. — 6) Forsvunden lokalitet,
formentlig i Jylland. — 7) Forsvunden lokalitet ved Århus. — 8) Se nr. 24, note 5. — 9)
Eventuelt Trællerup, Sømme h., Kbh. a., men dog snarest forsv. lokal, i Jylland. —
10) Jf. nr. 45, note 6.
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[1203]. 5. december. Anagni.

Pave Innocens III opfordrer kong Valdemar II Sejr til at frigive biskop Valdemar

af Slesvig, da dennes fangenskab, hvor berettiget det end kan være, krænker gejst
lighedens privilegium på uantastelighed og giver andre fyrster påskud til at optræde

på samme måde. Kejser Henrik VI af Tyskland, der var biskoppens særlige støtte,
lever ikke mere, og der er grund til at tro, at biskoppen for fremtiden vil være tro mod
kongen. Paven foreslår som sikkerhedsforanstaltninger, at biskop Valdemar, når han

er sat på fri fod, skal give kongen garantier, underlægges kirkeband af højtideligste
art og forvises til Italien. Stormændene i Danmark skal edeligt forpligte sig til ikke

at støtte ham, og biskoppen skal indsætte en vikar efter kongens ønske i Slesvig stift
til at udøve de biskoppelige beføjelser og sørge for, at han bliver underholdt cif stif
tets indtægter.
Afskrift i de pavelige registre.

il de Danskes berømmelige konge1).
Gid dette menneske, biskop Valdemar af Slesvig mener vi, ikke
havde været til, han som for at forene kongedømme med præsteskab og
blive et uhyre med mange hoveder tilsidesatte bispeembedets værdighed
og i sin frækhed stiftede en sammensværgelse mod de Danskes konge, din
broder Knud, saligt ihukommet, overfor hvem han var edeligt forpligtet
til troskab — berømmende sig af sit svig og sit hykleri mod den, hvis brød
han spiste, greb han selvophøjelsens horn for at bryde den retfærdiges og
udslette hans navn af mindet. Gid han, da han slap ploven2) og igen be-
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fattede sig med verdslige anliggender, var forvandlet til en saltstøtte, idet
han vendte sig om og så sig tilbage3), således at han alene var revet med
af strømmen, han alene havde sørget over sin undergang og ikke fremkaldt
tårer på kirkens kind eller sat pletter på bispenavnet. Det vilde nemlig
have været lettere at bære, om han var omkommet for sit eget våben4),
dengang da han drog det verdslige sværd, og således var faldet i den grav,
han havde beredt5), og ikke ved sin tilfangetagelse havde besmittet kon
gens hånd og tilsmudset hans ry ved at blive holdt fangen så længe eller
gravet en grav for dem, der ikke så meget holder sig forbrydelsen som straf
fen for øje, tager hans fangenskab som et mønster, forvovent griber ind
mod kirkens frihed for frækt og ustraffet herefter at kunne sønderbryde
gejstlighedens privilegium på uantastelighed. Men Herren vor Gud er en
retfærdig dommer, der har gengældt ham hans gerninger og ikke tålt, at
hans overmod stadig steg, men efter guddommelig bestemmelse ydmyget
og knust ham, fordi han glemte, hvor hans plads var, og stoltserede stor
ladent, hvor han ikke burde være. Og fordi han i sin selvophøjelse efter
lignede den, der for at blive den Højestes ligemand ønskede at stille sin
trone yderst mod norden6), gik han som også denne fuldstændigt til grunde,
og indsat i fængsel erkender han, tror vi, sin egen brøde. Men da Herren
ved hans nederlag befæstede førnævnte konges trone og værdigedes at styrke
hans rige, gid da denne ikke havde gjort hans nåde til skamme og været
utaknemmelig mod en sådan velgerning eller strakt sin hånd ud — som
han fortsat gør det — som en krænkelse af den, der skærmede hans ret
færdige sag, nådigt udrev ham fra alle hans fjenders greb og frelste hans
sjæl fra døden. Han burde nemlig betænke, at en tjener står eller falder for
den, der er hans herre, og derfor skulde han ikke have dømt den, der er en
andens tjener7), eller raset mod en biskop som mod sin egen onde træl,
men vist agtelse for Romerkirken og ladet det apostoliske sæde dømme ham
og bevaret sine hænder uplettede. Han burde heller ikke på nogen måde
have troet, at samme biskop kunde undgå dom fra det apostoliske sæde
eller kunde unddrage sig dets tugt, når et dobbeltslebet sværd udgår fra
dets mund8), mere gennemborende end noget tveægget, et sværd, der fra
hav til hav er kampklar i eet nu, flyver over havet som i et blink, går over
alle bjerge og højder og binder dem, det rammer, ikke blot på jorden, men
også i himlen. Vi udtaler nu ikke dette, somom det var vort ønske, at han
skulde have næret en slange ved sit bryst eller rakt fjenden et sværd til at
stikke i sin strube, sålidt som vi regner ham for skyldig, fordi han, som det
I. Række. IV.
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siges, tog ham til fange med våben i hånd, mens han på nedrig vis trængte
ind i riget, men gid han, da han således havde berøvet ham lejlighed til og
mulighed for at gøre skade og rejse oprør, ydmygt havde bøjet sig for den,
der forsikrer, at Han røres ikke overfladisk, men ved selve pupillen i øjet
af det, der vederfares dem, der tjener ham9). Hvormeget denne biskop end
havde forbrudt sig, hvori havde da det apostoliske sæde syndet, eller hvad
havde den almindelige kirke begået, siden det, der er begges privilegium,
skulde krænkes med ham? Mon det da er sådan, at han ved sin forbrydelse
og synd har skaffet sig den frihed ikke at være underlagt vor jurisdiktion?
Mon den almindelige kirke burde straffes på grund af hans forsyn
delse og blive berøvet sit privilegium, og burde ikke snarere den sjæl, der
havde syndet, lide straf, da hverken en fader eller moder bør bære eller
græde over den misdåd, som en søn har begået, eller en søn over den, som
faderen eller moderen begår10) ? Var der mon ingen salve i Gilead, og fand
tes der ingen læge dær11), der kunde gyde olie og vin på de sår12), som kir
kens sønner havde fået, og bruge kniven mod de svulster, der ikke rørtes
af lindrende lægemidler? Men skønt Herren havde rakt kongen sin højre
hånd, at han ikke skulde gå til grunde, og styrket hans kongemagt over
hele Danmark, tvivlede han som en lidet troende, og da han frygtede,
hvor han ikke burde have gjort det, nærede han større frygt for den, som
han troede vilde dræbe hans legeme, end for Gud, som han vidste kunde
ødelægge både legeme og sjæl i helvede, og således glemte han det, han
havde læst eller hørt fra psalmisten: Rør ikke mine salvede13), og lagde
ikke blot uærbødigt hånd på samme biskop, men satte ham i et fangehul
og bandt vistnok hans fødder med fodlænker og hans hænder, der i det
mindste burde æres, fordi de var salvede, med håndjern. Men herved
krænkede han ikke alene ham alvorligt, der siger, at hvad der sker med en
af hans mindste, sker med ham selv14), men han fortrædigede i høj grad
hele kirken og særlig den romerske, idet han gav mange tunger våben
imod den og foranledigede, at ikke blot syndere spandt rænker bag dens
ryg15), men at også den retfærdige dadlede dens barmhjertighed16), siden
nidkærhed for Herrens hus ikke lå den på sinde, og den ikke rejste sig som
en mur mod dem, der søgte at komme op fra den gale side17), men var som
en stum hund, der ikke kunde gø18), og dækkede over sine undergivnes
synder19). Det blev i den grad kendt for verdens konger, at de heri fandt
et slags forsvar for deres egne fejlgreb og undskyldninger og udflugter for
deres synder og i lignende tilfælde påkaldte sig tilfangetagelsen af denne

115

5. december [1203]

Nr. 83

biskop og hans fangenskab, stridende mod en apostolisk befaling, som da
den fordums kejser Henrik20), der havde sendt vor ærværdige broder Ni
colaus21), ærkebiskop af Salerno, i landflygtighed, ikke betænkte sig på at
svare vor forgænger pave Cølestin22), saligt ihukommet, som ved breve og
sendemænd energisk forlangte af kejseren, at han skulde sættes i frihed, at
paven først burde kræve af de Danskes konge, og det med større styrke og
energi, at den førnævnte biskop af Slesvig fik sin frihed tilbage, da han
var taget til fange tidligere og lå i lænker, frem for at arbejde for en, som
han lod opholde sig i Tyskland, for at han ikke skulde tragte ham efter liv
og rige, men uden bånd og på fri fod. Men det er vor tro, at modgangen
har givet samme biskop indsigt, og at han nu er helbredt i Babylon23), for
så vidt som han ikke fremtidigt vil føje det til, at han rejser sig24) for at nå,
hvad han husker bragte ham ned i den brusende grav25) eller påny svøm
mer mod den rivende strøm26) eller vover at stampe mod brodden27),
hvorfor du, høje konge, ikke bør nære frygt for, at han igen vender tilbage
til sit spy28) og lægger snarer for dine fødder29), som han er vidende om
snarere vil bevirke, at han selv går til grunde, særlig da den støtte, han frem
for alt stolede på, og som fornævnte konge mest frygtede, er brudt ved
samme kejser Henriks død, og denne har fået en efterfølger, som, da han
er forbundet med dig ikke blot ved venskab, men også ved svogerskab,
ikke sigter mod at ødelægge, men snarere øge de Danskes rige. Gid da du
i dit hjerte ikke må forhærdes mod dette menneske, men snarere blødgøres
og må lytte til og efterkomme vore ord og vise ærbødighed og hengivenhed
over for den, ved hvem konger hersker30), og fyrster regerer, og som formår
ikke blot at vende fædrenes hjerter mod deres sønner og sønnernes sind
mod deres forældre31), men også at ændre biskoppers følelser over for deres
konger, så at de viser dem som deres foresatte og dem, de giver ledelsen,
ydmyg agtelse og, hvis det bliver nødvendigt, sætter livet til for dem, som
de tidligere bekæmpede. Et menneske er nemlig aldrig uforandret den
samme32), han tænker næppe ens ved dag og ved nat, men har i sit sind et
tidevand, der skifter mere mærkeligt og hyppigere end havets33), og derfor
bør man ikke uden videre mistvivle om nogens omvendelse, da årene tager
de følelser med sig, når de går, som de bringer med sig, når de kommer,
og ændrede tider ændrer menneskets holdning. Thi de mange år, der går,
belærer og gør klog, og de, der rasede som unge, bliver vise som gamle.
Ellers vilde ugudelige ikke omvende sig eller være til, sålidt som et ven
skabsbånd vilde blive brudt eller en følelse af had forsvinde. Menneskets
8*
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fjende34) skabte således stærk splid, mistænksomhed og bittert had mel
lem vor meget kære søn i Kristus Hemmerik35), Ungarns berømmelige
konge, og hans broder, den højbårne mand hertug Andreas, og de havde i
høj grad grund til at frygte hinanden, da samme hertug efter faderens død
stiftede en stor sammensværgelse, rejste oprør mod sin broder og gik så
vidt imod ham, at han trængte ind i en del af riget og som usurpator satte
kronen på sit hoved. Men omsider blev de uforligelige ved mægling fra
Gregorius, det apostoliske sædes legat, og ved Guds nåde fuldstændig for
ligt, så at de, der før bekæmpede hinanden som fjender, nu behandler hin
anden som brødre, og hertugen viser vedvarende troskab mod kongen.
Vi sender derfor din kongelige højhed ordlyden af det forlig, der blev ind
gået mellem dem36), selv om vi yderligere ønsker at drage omsorg for, at
du og de Danskes rige ingen skade skal lide. Vi foreslår nemlig — ud over
den sikkerhed som samme biskop selv eller ved andres hjælp kan stille dig
— at både han selv og alle andre, der sammen med ham fordristede sig til
at angribe dig eller dit rige, gives satan i vold, at legemet må gå til grunde37),
således at enhver, der fordrister sig til at handle herimod, ifalder den ka
noniske bestemmelse om forkyndt dom38), og at dette højtideligt forkyndes
en gang om året hvert år i alle katedralkirker i dit rige og ligeledes fornyes
af os ved særlige højtider. Endvidere at alle stormænd i de Danskes rige, om
det bliver nødvendigt, ved kirkelig strenghed skal tvinges til at stille sikker
hed bekræftet med ed for, at de aldrig vil hjælpe eller begunstige ham i denne
henseende. Fremdeles at samme biskop for fuldstændigt at borttage en
hver grund til at nære frygt skal opholde sig i Italien, idet han ingensinde
må vende tilbage til Danmark, medmindre han skulde få tilladelse hertil
af dig eller dine efterfølgere med samtykke fra os eller vore efterfølgere.
At han, for dog ikke at blive tvunget til at tigge og herved nedværdige
bispenavnet, efter dit ønske skal indsætte en vikar i sit bispedømme, der
er dig, høje konge, hengiven, for at denne kan lade ham tilflyde ind
tægter, der dækker hans underhold, og udøve hans beføjelser i stiftet,
så vidt det er muligt. Vi opfordrer og tilskynder dig da i Herren, høje
konge, og til syndernes forladelse pålægger vi dig omsorgsfuldt at tænke
på dit ry og din frelse og til også heri ved fromme gerninger at komme din
broders sjæl til hjælp, vende tanken mod en frigivelse af samme biskop og
ikke at udskyde besvarelsen af dette brev, for at vi så hæderfuldt som muligt
kan sørge for, at du ingen skade kommer til at lide. Men det er vor vilje,
at du skal vide, at vi ikke længere med roligt sind kan se på, at han holdes
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fangen, da det fører med sig, at den guddommelige majestæt fortørnes,
det apostoliske sæde nedværdiges og den almindelige kirke forhånes.
Givet i Anagni den 5. december.
1) Bullens plads i registret og angivelsen af dato og udstedelsessted sikrer dateringen til
1203. — 2) Jf. Luk. 9,62. — 3) Jf. 1. Mos. 19,26. — 4) Jf. Matt. 26,52. — 5) Jf. Ordspr.
26,27. — 6) Jf. Esajas 14,13—14. — 7) Jf. Rom. 14,4. — 8) Jf. Apok. 1,16 og 19,15.
— 9) Jf. Zak. 2,8. — 10) Ezek. 18,20. — 11) Jerem. 8,22. — 12) Luk. 10,34. — 13) Psal.
105,15. — 14) Jf. Matt. 25,40. — 15) Jf. Psal. 129,3. — 16) Psal. 141,5. — 17) Jf. Ezek.
13,5. — 18) Esajas 56,10. — 19) Jf. Vulgata, Liber Sapientiæ 11,24. — 20) Henrik VI
(1190—97). — 21) Ærkebiskop af Salerno 1181—1220. — 22) Cølestin III (1191—98).
— 23) Det vil sige under fangenskabet, jf. Jerem. 51,9. — 24) Esajas 24,20. — 25)
Psal. 40,3. — 26) Jf. Juvenal 4,89. — 27) Apostl. Gern. 9,5 og 26,14. — 28) Jf. Ordspr.
26,11. — 29) Psal. 57,7 — 30) Jf. Ordspr. 8,15. — 31) Mal. 4,6. — 32) Job 14,1—2. —
33) Jf. Psal. 93,4. — 34) Matt. 13,28. — 35) Konge af Ungarn 1196—1204. — 36) Denne
kopi af forliget er gået tabt. — 37) 1. Kor. 5,5. — 38) Jf. DRB. I: 5 nr. 37, note 5 samt
II: 1 nr. 307, note 2.
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Pave Innocens III opfordrer på ny kong Filip August af Frankrig til at behandle

dronning Ingeborg med kongelige hædersbevisninger og ikke holde hende indespærret
på borgen i Étampes uden adgang til at modtage sendemænd fra sin broder, kong
Valdemar II Sejr. Ændrer Filip August ikke sin holdning, vil paven udføre sin em
bedspligt uden persons anseelse.

Afskrift i de pavelige registre.

il Filip, de Franskes berømmelige konge.
Gid en overvættes stor anstrengelse kunde overvinde alt og dråben
hule stenen ud1), ikke ved vold, men ved hyppigt at falde, så at du i det
mindste som følge af vort overvættes besvær kunde overvinde dig selv og
villigt låne øre til vore påmindelser. Hvis derfor det apostoliske sæde ved
mangedoblede henvendelser tit og ofte havde udbedt sig noget vigtigt af
dig, havde du burdet gøre det, så meget mere, som det jo allerede oftere
har skrevet til dig, at du skulde sørge for, at din hustru, vor meget kære
datter i Kristus Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning, behand
ledes med kongelige hædersbevisninger. Men nu siges det, at du, hvad vi
gengiver med sorg i sind, knækker og bryder det knuste rør2) og med for
doblet kraft hjemsøger3) dronningen. Dobbelt trængsel får hun heraf4),
både fordi hun må undvære dig og tillige, efter hvad man siger, lider under
mangel på de ting, som hun har brug for fra dag til dag. Hvad hun drikker,
må hun blande med gråd5), og en tåreflod væder hendes kind, fordi hun,
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stedt mellem trængsler6), ikke finder dig, som hun søgte7), til at trøste sig
og heller ikke får andre til trøst, da hun er anbragt for sig selv og så at sige
lukket inde i et fængsel på den kongelige borg. Hun havde jo dog forladt
sine brødre og søstre for at knytte sig til dig i ægteskab, og for at I skulde
blive to i eet kød8) og den ægteskabelige kærlighed forene to personer.
Og selv om hun er blevet skuffet i det, der var hendes ægteskabelige ret, at
have din venstre hånd under sit hoved og din højre hånd til at blive kær
tegnet af9), som hun havde håbet, mon hun derfor skal lide skuffelser i alt
andet og ikke hos dig få et eller andet til gengæld for alt det, som hun havde
forladt? Der er visselig et ord fra den Sande — som du inden for dine mu
ligheders begrænsning burde efterligne—der i evangeliet forkynder: Enhver,
som forlader sin fader, sin moder, sine brødre og søstre for mit navns skyld,
skal modtage hundredfold i denne verden og få et evigt liv10). Men du gengæl
der førnævnte dronning på en måde, der går stik imod dette, at hun for
din skyld har forladt alt. Du betragter hende, siger man, som enke og som
forstødt, og du er på bekostning af dit rygte skyld i, at hun med dig synes
at have mistet alt. Men selv om intet andet kunde bevæge dig til at have
medfølelse med hende, burde i det mindste dette, at hun, født af kongelig
æt, har ægtet dig, konge, tilskynde dig til ikke på ny at hjemsøge den hjem
søgte og heller ikke i andre ting nægte hende — hvem du unddrager hen
des ægteskabelige ret — hædersbevisninger som dronning, men, som det
er din pligt, behandle hende på kongelig vis om ikke for andet, så med
henblik på Ham, som yder gengæld for alt, hvad der er godt og ikke lader
noget ondt slippe for straf. Men hvis heller ikke dette kunde virke ind på
og bevæge dit sind, havde vore ofte gentagne bønner burdet blødgøre dit
hjerte, således at du sørgede for, at ikke alene samme dronning, men en
fremmed og forstødt kvinde, hvem det end kunde være, blev behandlet på
en agtværdig og hæderfuld måde. Men se, nu er hun, lyder det offentlige
rygtes råb, ladt ene som et vagtskur i en græskarmark11) og ligesom en en
lig spurv i en bygning12), fører hun ikke et liv som dronning, men et liv
i armod, så at hun i sit sind ledes ved livet og ønsker at bryde op og hellere
vil være sammen med Kristus13) end martres på borgen i Étampes som i et
fængsel, hvor de, som tærer hende ud, ikke lukker øjet14), og de, som er
anvist hende til tjeneste eller snarere til ulykke, gennemborer hendes sind
med deres skarpe tunge, idet de byder hende eddike at drikke, stene for
brød og giftigt kryb i stedet for ægIS), og hvortil der end ikke er fri adgang
hverken for sendemænd til hende fra hendes broder16) eller for klostergivne
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mænd eller selv for dit riges prælater, så lidt som der er nogen som helst, der
kan trøste hende i denne store sørgmodighed. Gid altså denne hendes ulykke
må gå bort, så hun ikke skal gå bort i den, og at hun ikke ved at dø skal
bringe ham i vanry blandt menneskene, som vilde blive anklaget for hen
des død17), eftersom man, hvis hun døde på dette tidspunkt, ikke vilde tro,
at hun var slet og ret død, men dræbt. Vi påminder og opfordrer altså dig,
høje konge, indstændigt i Herren til, at du tager vare på dit rygte og din
frelse, gør vold på dig selv og overvinder dit sind, idet du bør prises mere
for en sådan sejr end for alle andre, da vismanden er stærkere end den
stærke, og den, der betvinger sit sind, er stærkere end den, der indtager
en stad18), og på en eller anden måde gør en dyd af nødvendigheden og
sørger for, at dronningen behandles med kongelige hædersbevisninger,
som det sømmer sig for dig og for hende. Bøj dig altså for vore råd og på
mindelser, således at du undgår Guds vrede og undflyr menneskenes bag
talelser og heller ikke giver frit løb for forsmædelser mod os, når det siges, at
du er hård, fordi vi er forsømmelige, og at vor langmodighed tilskynder dig
til fra dag til dag at blive mindre og mindre bodfærdig. For nu må vi stedse
finde os i forhånelser fra folk, der retter bebrejdelser19) mod os i stedet
for mod dig og siger, at vi ligesom stumme hunde, der ikke kan gø20), ikke
forkynder de ugudelige deres ugudelighed, hvorfor de erklærer, at dit blod
skal kræves af vor hånd af Ham, som de siger, vi har givet dig fortrin
fremfor. De tilføjer også, at vi, fordi vi ønsker at behage dig alt for
meget, endnu mere mishager Gud, som ikke lader sig spotte21), og at vi
bøjer af fra hans stier22), som om sig selv forsikrer: Hvis jeg vilde behage
menneskene, vilde jeg ikke være Kristi tjener23). Gid altså vort råd må
finde behag hos dig, og gid du vil føre vor påmindelse ud i livet, for at
ikke Han, som lider, men holder ud24) og i tavshed afventer, at du forbed
rer dig, skal bruge vold, hvis han først bliver vred, og der så ikke skal
findes nogen, som kan gøre det ugjort eller stille sig mod hans vrede. I
modsat fald vil vi ikke længere kunne lade hendes ulykke gå upåagtet hen
og i tålmodighed udholde så stor en uret mod Gud og det apostoliske
sæde, ja endog mod den almindelige kirke, men vi vil uden persons anse
else udføre vort embedes pligt, i tillid ikke til denne verdens magt, men
til kraften fra Gud, fordi vi, hvis Herren hjælper os, ikke vil nære frygt
for, hvad mennesket kan gøre mod os25).
Givet i Anagni 9. december26).
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1) Jf. Ovid 4 Pont. 10,5. — 2) Jf. Esajas 42,3. — 3) Jf. Jerem. 17,18. — 4) Jf. Nahum 1,9. — 5) Jf. Psal. 102,10. — 6) Jf. Klagesangene 1,2 og 1,3. — 7) Jf. Højsangen
2,17. — 8) Jf. f.ex. 1. Mos. 2,24. — 9) Jf. Højsangen 2,6 og 8,3. — 10) Jf. Matt. 19,29.
— 11) Esajas 1,8. — 12) Jf. Psal. 102,8. — 13) Filip. 1,23. — 14) Job 30,17. — 15) Jf.
Luk. 11,11—12. — 16) Kong Valdemar II Sejr. — 17) Jf. Matt. 26,66. — 18) Jf. Ord
spr. 16,32. — 19) Jf. Psal. 79,10 — 20) Esajas 56,10. — 21) Galat. 6,7. — 22) Jf. Joel 2,7.
— 23) Galat. 1,10. — 24) Jf. Jerem. 6,11. — 25) Jf. Psal. 118,6. — 26) Formaningen til
den franske konge er i registrene indført mellem en række buller rettet til Danmark.
Modtagerne er dels kong Valdemar Sejr, dels ærkebiskop Anders Sunesen, se nr. 83 og
85—89. Det fremgår heraf, at danske sendemænd netop på dette tidspunkt har været
virksomme ved kurien. At der er sammenhæng imellem tilstedeværelsen af den danske
mission ved pavehoffet og udsendelsen af formaningsbrevet til kong Filip August, er så
temmelig nærliggende. Antagelsen styrkes til vished, når det betænkes, at to senere buller
i Ingeborgs sag er udgået fra paven akkurat på samme tid, som danske delegationer
havde ophold ved kurien, se nr. 119 og 120 af 1207 2. april og nr. 173 og 174 af 1210 7.
maj.
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[1203]. 10. december. Anagni.

Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på hans forespørg

sel, at forbryderiske gejstlige, der flygter fra klosterfængsel, kan holdes under bevogt
ning af kirkens prælater, og at lægmænd kan gribe dem og føre dem for retten uden

at blive bandlyst, når blot det sker på de prælaters befaling, hvis jurisdiktion de
gejstlige er underlagt.
Afskrift i de pavelige registre.

il Anders, ærkebiskop af Lund1).
For at du kan tage vare på dit ry og din frelse og undertrykke onde
menneskers frækhed, således at du kan værne de gode og uskyldige imod
dem, rådspørger du os ydmygt om følgende ting, der angår dit hyrdeem
bede, for at du af vor besvarelse kan få sikkerhed til desto mere prisvær
digt at udøve den dig pålagte pligt på en omsorgsfuld måde. Du har altså
ment, broder, at burde rådspørge os, om de gejstlige, der har forset sig
alvorligt, og som ikke kan anbringes sikkert i klostre for at gøre bod, efter
som de — da de ikke angrer, hvad de har begået — har grebet en gunstig
lejlighed til at flygte, er undflyet fra klosterfængslet og på forbryderisk vis
har forbrudt sig ligesom før, om de kan overgives til et strengt fængsel af
dig eller andre af deres prælater, og om lægmænd, hvis de pågriber gejst
lige i svære forbrydelser, ifalder den kanoniske bestemmelse om forkyndt
dom2), da de hverken kan gribe dem eller føre dem for dommeren, med min
dre de lægger voldelig hånd på dem.Til det første svarer vi altså, at prælaterne,

T

I2i

i2. december [1203]

Nr. 86

da de bør rette de undergivnes forseelser, og det er i den offentlige vel
færds interesse, at forbrydelser ikke forbliver ustraffede, og at de, som var
slette, ikke bliver siettere og frækkere gennem straffrihed, ikke alene kan,
men også bør holde sådanne gejstlige under streng bevogtning, efter at
disse på kanonisk vis er blevet dømt for forbrydelsen, eftersom de som
uforbederlige, der ikke kan bevogtes i klostre, let kunde henfalde til lig
nende eller endnu værre ting. Men lægmænd vil kunne gribe gejstlige og
føre dem for retten — hvis det er nødvendigt endog med vold — uden at
ifalde bandlysningsdom, når blot de gør det på de prælaters befaling,
hvis domsmyndighed de gejstlige er underkastet, og hvis sag det er at
revse forbrydere, da handlingen ikke falder tilbage på disse lægfolk, men
derimod på dem, på hvis myndighed de gør det, dog forudsat at deres
voldsomhed ikke strækker sig videre, end det kræves, når de gejstlige
værger sig eller rettere oprører sig herimod.
Givet i Anagni den 10. december.
1) Innocens III.s svarskrivelse, der afgjorde de to tvivlsspørgsmål, som den danske
ærkebiskop forelagde ham, blev normgivende for den kanoniske ret. Efter forinden at
være optaget i ældre samlinger fandt den vej til Innocens III.s ’Tredie dekretalsamling’
fra 1210 og overførtes siden til Gregor IX.s dekretaler fra 1234 som c« 35 X De senten
tia excommunicationis V 39. — 2) Se nr. 83, note 38.

[1203]. 12. december. Anagni.
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Pave Innocens III opfordrer kong Valdemar II Sejr til at støtte den udvalgte kej
ser^ kong Otto IV af Tyskland, så kraftigt, at han hurtigt kan opnå kejserværdig

heden.
Afskrift i de pavelige registre.

il de Danskes berømmelige konge.
Skønt vor meget kære søn i Kristus, den berømmelige kong Otto,
der er udvalgt til Romernes kejser, er knyttet til dig, høje konge, ved så
vel venskab som svogerskab, anser vi dog ikke desto mindre den hjælp,
som du blandt dine første handlinger efter din forfremmelse kraftigt og
mandigt har ydet ham, for ydet os, og vi virker derfor i særlig grad for din
ære og din tarv. Thi selv om der jo er to grunde, nemlig svogerskabet og
venskabet, som bevæger dig til at begunstige ham, giver den inderlige hen
givenhed, som det er vor tro, at du har for os og den romerske kirke, når
den føjer sig til de nævnte, yderligere sikkerhed for, at det tredobbelte

T

Nr. 87

/7. december [1203]
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bånd ikke brydes1), da du uden at krænke samvittigheden og uden skade
for dit ry kan begunstige den, som vi begunstiger. Idet vi takker din stor
mægtighed, påminder vi dig altså i Herren og opfordrer dig til fra dag til
dag at gå frem i kærlighed til samme konge og både så kraftigt og virk
ningsfuldt antage dig og fremme hans sag, at han støttet af din hjælp og
gunst snart kan komme i besiddelse af kejserværdigheden, idet du skal
vide, at vi anser al den hæder og nåde, du mener bør vises ham, for vist
os selv.
Givet i Anagni den 12. december2).
1) Jf. Præd. 4,12. — 2) Under hensyn til udstedelsessted og månedsdag og i hen
hold til bullens plads i registret må den være udstedt i 1203.

[1203]. 17. december. Anagni.
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Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at tvinge kanniker

og andre gejstlige i hans kirkeprovins til at skille sig ved deres konkubiner.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Du skal vide, at det er kommet os for øre, at der, skønt du forfølger
utugtens afskyelige last og pålægger altrets tjenere renlivethed, og skønt
mange, opfordret og tvunget af dig, har hævet sig op af smuds og søle1) og
har lovet at tjene Herren med et kysk legeme og af et rent hjerte, dog sta
dig er nogle, som søler sig i deres snavs2), og adskillige, der vender til
bage til deres spy3), idet kanniker ved domkirkerne åbenlyst holder
konkubiner hjemme hos sig og viser dem så at sige ægteskabelig kærlig
hed. Da vi altså, så vidt det står til os, ønsker at helbrede denne sot,
befaler og pålægger vi dig, broder, ved denne vor apostoliske skrivelse, at
du med tilsidesættelse af appel efter forudskikket påmindelse ved at sus
pendere og om nødvendigt fratage dem deres beneficier tvinger så vel
disse kanniker som andre gejstlige i din kiikeprovins, dog kun, hvis du
finder, at deres biskopper er forsømmelige heri, til at forstøde de samlever
sker, det er bekendt, at de har. Men du skal — således som du finder det
gavnligt — med megen omhu påminde, tilskynde og endog tvinge disse
kvinders fædre, brødre og slægtninge til at tage imod dem.
Givet i Anagni den 17. december.

T

1) 2. Pet. 2,22. — 2) Jf. Apok. 22,11. — 3) Jf. Ordspr. 26,11.
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18, december [1203]

[1203]. 17. december. Anagni.

Nr. 89
88

Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på dennes spørgs

mål, at de kongelige tjenere, der har pisket en forræderisk gejstlig, er ifaldet band
lysning, og at en gejstlig, der er fældet på falske anklager og har betalt bøde, ikke

skal tvinges til bod.
Afskrift i de pavelige registre,

il ærkebiskop Anders af Lund.
Det er af dig blevet forebragt os, at en gejstlig har begivet sig til
kongens fjender og åbenbaret for dem, hvad han kendte til af kongens
hemmeligheder. Og skønt det mange gange var blevet ham forbudt at
vende tilbage til kongen, blev han, fordi han ikke overholdt forbudet, men
uden skam skaffede sig adgang til og fremstillede sig for dennes fortrolige,
taget til fange og pisket af kongens tjenere, hvad han i sin nederdrægtighed
havde fortjent. Da du altså spørger, om de, der piskede ham, er ifaldet
den kanoniske bestemmelse om forkyndt dom1), svarer vi, at det er de.
Men da bod for at være til nytte bør komme indefra og ikke være på
tvungen, er det vor tro, at en gejstlig ikke mod sin vilje bør tvinges til bod,
når han, falskeligt anklaget og fældet for en forbrydelse, betaler en penge
bod i henhold til landets sædvane.
Givet i Anagni den 17. december.

T

1) Se nr. 83, note 38.

[1203]. 18. december. Anagni.
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Pave Innocens III stadfæster under påberåbelse af den solidaritet, som bør herske
mellem de to sværd, det gejstlige og det verdslige, nogle aftaler, der er indgået
mellem den udvalgte kejser, kong Otto IV af Tyskland, og hans brødre på den ene

side og kong Valdemar II Sejr på den anden,

Afskrift i de pavelige registre,

r I Hl Valdemar, de Danskes berømmelige konge.
JL
Det gejstlige og det verdslige sværd låner hinanden gensidig bistand
og hjælp og forlener hinanden med styrke, således at de udfylder manglerne
ved gensidig hjælp, og begge, hver for sig ufuldkomne, fuldkommer hin
anden. Det er nemlig ret og rigtigt, at de indbyrdes understøtter hver
andre, og at det verdslige sværd med våben gør det gejstlige sværds ret

Nr. 90

[1203 eller senere]

124

gældende hos dem, som ikke frygter det, og at det gejstlige, når det er nød
vendigt, skænker det verdslige sin myndige kraft og giver det styrke, hvor
det vilde være svagt alene. Da altså vor meget kære søn i Kristus, den be
rømmelige kong Otto, der er udvalgt til Romernes kejser, og hans brødre1),
som det er bekendt, har indgået nogle aftaler med dig og bestyrket dem
med deres egne breve2), stadfæster vi — for at pavelig myndighed kan
føje sig til en kongelig bestemmelse — med apostolisk myndighed, og be
styrker vi ved dette brevs værn disse aftaler, så sandt som de er sluttet i
fremsynethed og frivilligt indgået fra begge sider til hæder for så vel kir
ken som kejserriget og til nytte for begge parter. Det skal altså overhove
det ikke være tilladt noget menneske at antaste eller i dumdristig forvo
venhed handle imod dette vort stadfæstelsesbrev. Men hvis nogen for
drister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den al
mægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.
Givet i Anagni den 18. december3).
1) Hertug Heinrich af Saksen, pfalzgreve ved Rhinen, og fyrst Wilhelm af Lyneborg.
— 2) Tabt. — 3) Udstedelsessted, månedsdag samt bullens plads i registret viser, at den
må tilhøre 1203. Der er gjort forsøg på at vise, at bullen er affattet mere end to måneder
inden sin udstedelsesdag 18. december, og herom henvises til indledningen til den latin
ske text i Dipi. Danicum 1:4 nr. 89.

[1203 eller tidligere], abbed Vilhelms udaterede breve, Reg. Danica nr.
532, *120 og *121 med datering som anført, vil blive trykt i bind 3 af første
række.
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[1203 eller senere].

Guardianen i Jerusalem beretter for kong Valdemar II Sejr om Jens Sunesens liv
og død.

Referat i Sorø gavebog.

enne1) Jens døde ved Herrens grav, og Guds værk blev herliggjort i
ham, således som det står i et brev, som guardianen i Jerusalem2) skrev
herom til kong Valdemar, hvis ordlyd er optegnet i vore Esrombrødres
bøger3).

D

1) Sorø gavebog fortæller, at ridderen Jens Sunesen 1199 pantsatte en gård til klo
stret for at kunne bestride udgifterne ved en pilgrimsfærd til Jerusalem. Såfremt han døde
i det fremmede, skulde gården tilfalde Sorø kloster, blev det bestemt. Dette er grunden
til, at gavebogen refererer brevet fra guardianen i Jerusalem, der dokumenterede, at
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5. januar 1204

Nr. 92

Jens Sunesen var død og forudsætningen for den ved pantsættelsen trufne aftale dermed
opfyldt. Hvornår brevet er udfærdiget og afsendt, kan ikke siges. Hvis brevet, således som
det angives i referatet, har været stilet til Kong Valdemar Sejr, må efterretningen om
hans tronbestigelse efter broderens død 1202 12. november først være nået frem til af
senderen. I så fald kan skrivelsen tidligst være afgået i 1203. Brevet tilhører ifølge frem
stillingen i Sorø gavebog snarere den tidligere end den senere del af Valdemars regerings
tid. Som datering kunde derfor foreslås [1203 eller senere]. — 2) Kan ikke identificeres.
— 3) Forlængst tabte.

[Efter 1203].

91

Gunhild Bosdatter erklarer med sine brødres samtykke at have skænket alt sit gods
i Nejlinge til kannikerne i Æbelholt kloster.

Afskrift i Æbelholtbogen.

il alle troende i Kristus, hvem dette brev måtte nå, sender Gunhild
Bosdatter en kærlig hilsen med Jomfruens Søn1).
Jeg gør vitterligt for nulevende og tilkommende, at jeg erkender, at jeg
med mine brødre Peder Bosens og Agge Bosens råd og samtykke helt og
fuldt har skænket og overladt de klostergivne mænd, Skt. Vilhelms kan
niker af Helligånden, alt mit gods, der er beliggende i Nejlinge, nemlig
en lille gård med al dens tilliggende, nemlig i enge, agre og skove, intet
undtaget, til bod og frelse for mine højtelskede forældres sjæle og min egen,
at besidde evindeligt som ejendom. Til vidnesbyrd herom er min elskede
broder Peder Bosens segl sammen med Sigmund Aggesens hængt ved dette
brev.

T

1) Det eneste holdepunkt ved dateringen er udtrykket ’Skt. Vilhelms kanniker’.
Denne betegnelse kan ikke godt være brugt, medens abbeden var i live. Han afgik ved
døden 1203 6. april. Diplomet må være udstedt engang efter dette tidspunkt. Hvornår
omtrent er umuligt at sige. Det kan iøvrigt bemærkes, at dictaten udviser en del ligheder
med et andet Æbelholtdiplom af 1222 29. juni (DRB. 1:5 nr. 205). Dette gælder både
ordlyden af de dispositive dele af dokumentet og fremfor alt den særegne hilseformel. Det
er dog umuligt at afgøre, om det ene af disse diplomer har tjent som forlæg for det andet
og i givet fald fastslå, hvilket af dem der er ældst.

1204. 3. januar. Anagni.
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Pave Innocens III stadfæster de præbender og beneficier, som biskop Peder Vogn
sen af Århus har indrettet ved sin domkirke, tidligere stadfæstet af ærkebiskop Ab
salon af Lund.

Afskrift i Århusbogen.

Nr. 93

16. marts 1204

126

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner kapitlet i
Århus, hilsen og apostolisk velsignelse.
De bestemmelser, der træffes i fremsynethed til pryd for Guds hus1),
ønsker vi skal overholdes så meget mere urokkeligt, som vi i videste ud
strækning arbejder for kirkernes ære og tarv. Idet vi altså bøjer os for jeres
og vor ærværdige broder, biskop Peder af Århus’ bønner, stadfæster vi,
og bekræfter vi med apostolisk myndighed ved dette brevs værn den op
rettelse af præbender og beneficier, som fremsynet er foretaget af ham i jeres
kirke og er stadfæstet af Absalon, ærkebiskop af Lund, saligt ihukommet,
dengang det apostoliske sædes legat, således som det indeholdes i deres auten
tiske breve2). Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget menneske
at krænke eller i dumdristig forvovenhed handle imod dette vort stadfæ
stelsesbrev. Men hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide,
at han pådrager sig den almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og
Skt. Paulus’ vrede.
Givet i Anagni den 3. januar i vort pavedømmes 6. år.

I

1) Psal. 26,8. — 2) Begge diplomer er gået tabt.
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1204. 16. marts. Ry.

Kong Valdemar II Sejr fritager alle de besiddelser, som biskop Peder Vognsen af
Århus skødede til sin domkirke, for leding, stud, kværsæde og al kongelig tynge.
Afskrift i Århusbogen.

den hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Valdemar, af Guds nåde
de Danskes og Venders konge, hertug af Jylland, herre over Nordalbingien, til alle, der ser dette brev, hilsen til evig tid.
Selv om alt, hvad der ældes og bliver gammelt, i følge apostlens vid
nesbyrd står foran tilintetgørelsen1), vides dog det på en måde at und
slippe undergangen, som ved en omsigtsfuld ophavsmands klogskab og forud
seenhed overgives til den sikre hukommelse, som brevet har. Det er nemlig
således, at de ting, som, skønt næsten medfødte, ældes ved tidernes gang
og fuldstændigt udryddes af menneskets sind — thi at huske alt er snarere
guddommeligt end menneskeligt — ikke går til grunde, når man hjælper
sig med breve, men på ny ad samme bane vender tilbage til udgangspunk
tet, altid oplyst af en skinnende ny sol og ved hyppig fornyet læsning kal
des hjem til det sted og den tid, da de først blev til. Efter at vi nu har taget

I
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6. november [1204]

Nr. 94

den fromme iver og den længsel efter hellig kærlighed i betragtning, som
det, så sandt som vi har tro til Gud, for hvis øjne alt ligger nøgent2), har
behaget ham, der drager ånde, hvor han vil3), at optænde hos den ærvær
dige fader, Peder, biskop af Århus, har vi, idet vi ønsker at blive delagtige
i den guddommelige gengældelse, anset det for rigtigt for os som en gav
mild konge i hengiven handling at bevidne vor tak til sekiernes konge4),
fra hvem alt godt stammer, og fuldbringe det forsæt, som den fromme og
hengivne mand, da kræfterne svigtede, ikke formåede at føre frem til den
ønskede virkning. Thi han såede ikke karrigt, men for at kunne få en større
høst betroede han ligesom den kloge sædemand sin sæd til frugtbar jord,
og for at også hans hjerte kunde være dær, hvor hans skat var, har han for
trøstning til at have lagt sin skat i himmelens evige boliger, hvor hverken
rust eller møl fortærer den5). Vi ønsker altså, at alle skal vide, at de fri
heder, som ovennævnte biskop ikke kunde overdrage til kirken sammen
med de besiddelser, der blev overdraget den, da dejo hører den kongelige
ret til, efter vor vilje (overdrages kirken)6) i alle besiddelser, som han7)
til bod for sine forsyndelser overdrog og skødede til Skt. Klemens kirke,
idet han frem for alle sine forgængere i hengiven kærlighed virksomt for
højede gudshusets pryd, (hvorfor)6) de skal være frie og immunefor leding,
stud og kværsæde og al tynge, der skyldes kongen, således at de ikke skal være
forpligtede til at svare nogen af vore ombudsmænd i nogen som helst sag.
For at denne bestemmelse, som vi hengivent har truffet, kan forblive gyl
dig og ikke i fremtiden lide skade fra mennesker, der er uvidende eller
handler imod den, stadfæster vi den ved vort segls og brevs vidnesbyrd,
idet vi på vor kongelige myndighed påbyder og på det strengeste befaler,
at ingen hverken nu eller i fremtiden må vove at modsætte sig dette, med
mindre han ikke blot ønsker at udsætte sig for vor kongelige hævn og straf,
men også som følge af sin forvovenhed for Guds rædsomme straf og dom.
Givet i Ry den 16. marts år 1204 for Herrens menneskevorden i vort
andet regeringsår8).
1) Hebr. 8,13. — 2) Hebr. 4,13. — 3) Johs. 3,8. — 4) 1. Tim. 1,17. — 5) Jf. Matt.
6,20—21. — 6) Her foreligger en anakoluthi. De ord, der er sat i parentes, mangler i den
latinske text. — 7) Biskop Peder. — 8) Se nr. 45, note 6.

[1204]. 6. november. Rom.
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Pave Innocens III befaler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at indsamle og op
bevare peterspengene fra Danmark og Sverrig.

Nr. 95

13. november [1204]
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Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
For at du, broder, hvis hengivenhed vi har lært at kende i
mangt og meget, kan blive os stadig mere forbunden, mener vi at burde
betro dig sådanne ting, hvorved du kan og bør vække desto større behag
hos os og det apostoliske sæde. Derfor, broder, beder vi indtrængende dig,
som vi har fuld tillid til, og påminder og befaler vi dig ved denne vor apo
stoliske skrivelse for vor skyld i troskab at påtage dig den byrde at ind
samle og opbevare Skt. Peders skat af Danmarks og Sverrigs riger for at
fremsende den til os ved en tro sendemand eller overgive den til dem,
som vi finder det rigtigt at give dig pålæg om ved vort brev. Men for at
du kan udføre dette i frihed og til fuldkommenhed, bevilger vi dig fuld
magt til frit og med tilsidesættelse af appel at tvinge dem, der måtte handle
herimod, med kirkens straf.
Givet ved S. Pietro i Rom den 6. november.

T
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[1204]. 13. november. Rom.

Pave Innocens III tillader ærkebiskop Anders Sunesen af Lund at meddele en

bryde, som har lemlæstet en præst, han fandt hos sin hustru, afløsning af bandet,
blandt andet på betingelse af, at bryden giver så meget til Det hellige Land, som en

rejse til Rom vilde koste.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Det er på din foranledning kommet os for øre, at en præst er blevet
taget til fange af en af dine bryder, da han ryggesløst plejede omgang med
dennes hustru, og fik næsen skåret af og tungen beskadiget uden dog at
blive stum. Af denne grund gik præsten ind til munkenes stille liv for iblandt
dem at kunne frelse sin sjæl. Men da bryden beder om, at der må gives
ham afløsning for denne handling, har du anmodet os om at måtte give
ham det. Derfor befaler vi dig, broder, ved denne vor apostoliske skri
velse, at du, hvis sagen forholder sig således, på ny giver nævnte bryde, der
som bandlyst undflyes af andre, del i kirkens fællesskab, således at han
giver de midler, han ellers skulde anvende ved at rejse til det apostoliske
sæde i denne anledning, til understøttelse for Det hellige Land eller til
hjælp for de kristne, som kæmper mod de vantro hedninger i hine egne og

T

20. november [1204]
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Nr. 97

desuden opvejer rejsens møje på en måde, der er afstemt efter, hvad han
formår.
Givet ved S. Pietro i Rom den 13. november.

[1204]. 19. november. Rom.
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Pave Innocens III giver ærkebiskop Anders Sunesen af Lund beføjelser inden for
ærkebispedømmerne Lund og Uppsala svarende til en pavelig legats.

Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Din agtværdighed, broder, tilskynder os til med særlig velvilje at
bevilge dig, hvad der bør bevilges kirkelige personer. Derfor, ærværdige
broder i Kristus, bevilger vi dig, at du på vore vegne må kuldkaste og ned
bryde, tilintetgøre og forstyrre, bygge op og plante ud1) i ærkebispedøm
merne Lund og Uppsala, således som du finder, at det vil befordre Guds
pris, kirkens ophøjelse og frelsen for den menighed, der er dig betroet. Op
træd altså i dette og i andet, således at dit navn og dit ry, som breder sig
med duft og sødme, ikke lider skade under de timelige trængslers vinter,
men snarere i dine handlinger tager skikkelse af det forår og den sommer, der
ved høsttid giver den rigeste frugt til vingårdens herre, den rette dyrker.
Givet ved S. Pietro i Rom den 19. november.

T

1) Jeremias 1,10.

[1204]. 20. november. Rom.
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Pave Innocens III sender ærkebiskop Anders Sunesen af Lund et nyt pallium, som

denne skal overgive til ærkebiskop Olof af Uppsala, der har mistet sit pallium ved

en ildebrand, men betoner samtidig, at denne fremgangsmåde ikke må få konsekvenser

forfremtiden.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Du har i dit brev meddelt os, at vor ærværdige broder, ærkebiskop
Olof af Uppsala, har mistet det pallium, han havde, ved en ildebrand. Af
denne grund har du på hans vegne, ved sendemænd med breve, i ydmyg
hed anmodet os om at værdiges at sende ham et andet, eftersom han og
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hans kirke tynges af megen fattigdom, hvorfor han ikke har kunnet af
sende en særlig sendemand til det apostoliske sæde. Men skønt det ved det
apostoliske sædes privilegium1) er bevilget dig, at palliet, når sædet i Uppsala står vakant, og nogen skal vælges dertil, bevilges dine og den uppsalensiske kirkes sendemænd, når de kommer til det apostoliske sæde, for af
dig at blive overdraget til den nyvalgte ærkebiskop, havde vi i henhold
til retten kunnet afslå din anmodning, da omtalte sæde jo ikke står vakant,
og du heller ikke beder om, at palliet skal gives fra nyt af, og alene du, og
ikke han, har sendt dine sendemænd af sted med hans ansøgning. Men
for at vise os nådige over for dit ønske — dig, hvem vi ønsker at stå til tje
neste for, såvidt vi formår med Gud — har vi ment at burde sende dette
pallium til dig med dine sendemænd, for at du kan overgive det til samme
ærkebiskop, dog således at dette ikke får konsekvenser for eftertiden.
Givet ved S. Pietro i Rom den 20. november.
1) Se nr. 38.

98

[1204—1207].

Den udvalgte biskop Skjalm Vognsen af Århus overdrager kannikerne i fallesskab

alle sine grundstykker i Århus by samt stadfæster deres besiddelse af trediedelen af
tienderne fra en række biskoppelige gårde. Desuden tilstår han dem sin biskopsgave
og sagefaldsretten over alle deres bryder og landboer både i åndelige og i andre sager.

Afskrift i Århusbogen.

kjalm, af Guds nåde udvalgt biskop til kirken i Århus, til alle troende,
der får dette brev for øje, hilsen med den sande frelser1).
Det er en ikke unyttig sikkerhedsforanstaltning at fæstne en begivenhed
ved brevets vidnesbyrd, for at erindringen om den ikke skal forsvinde i
tidens løb. Derfor ønsker vi at tilkendegive for så vel nulevende som til
kommende, at vi, idet det er vort ønske at skænke noget af det, der tilhø
rer os, til de personer, som af vor ærværdige broder og forgænger, saligt ihu
kommet, hr. biskop Peder, er blevet knyttet til gudstjenesten i kirken i
Århus, hvor hovedsædet for vort bispedømme er, har bestemt at overdrage
samme kirke alle grundstykker, som vi havde inden for samme bys om
kreds, hvad enten de er erhvervet ved køb eller tilfaldet os ved en hvilken
som helst anden ret, til fælles brug for kannikerne, hvem der end til evig
tid måtte følge efter dem i førnævnte kirke. Ganske særligt er det også
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vor vilje, at ligesom ved vor broders overdragelse således skal samme kan
niker i fred besidde trediedelen af tienderne fra følgende gårde : i *Thorp2),
nemlig til ærkedegnens præbende, i Vellev til hr. Palles præbende, i Østrup
til hr. Gødes præbende, i Kattrup og *Fiarstorp til magister Ebbes præbende,
i Tåstrup til hr. Ernsts præbende, i Eg til diakonen Assers præbende, og ved
dette brevs vidnesbyrd og ved at hænge vort segl ved stadfæster vi for dem
mod ethvert klagemål overdragelsen af både dette og førnævnte gods.
Desuden er det vor vilje at tilstå dem vor biskopsgave3) og al ret til vort
sagefald så vel i åndelige som i andre sager over alle deres bryder så vel
som landboer4).
1) Skjalms forgænger, hans broder Peder Vognsen, døde 1204 11. april i henhold til
en indskrift fra hans grav. Dette stemmer med, at Skjalm ifølge Valdemarårbogen valg
tes til efterfølger i 1204. Den her skriftfæstede gaye blev bekræftet af pave Innocens III
1207 24. marts, se nr. 118. Diplomet derom må være udstedt forinden. Datering altså
[1204 11, april—1207 24. marts]. — 2) MuligvisTerp, Skivholme s., Framlev h., Århus a.
— 3) Den latinske text har giaf ’gave’, i reglen betegnet ’biskopsgave’. Det var en tiende
afløsning i de fire nørrejyske stifter og i det fynske. Her var det ikke lykkedes at bringe
bispens andel i tienden op til den trediedel, som ydedes andetsteds i landet. I stedet præsteredes biskopsgaven, der var en fast afgift i korn, og som i Århus stift kun udgik af
pløjeland. Se nærmere herom Niels Skyum-Nielsen, Ærkekonge og Ærkebiskop. Scan
dia XXIII (1956), s. 36—39. — 4) De sidste linier har form af et tillæg, jf. nr. 48, note 2.

[1205]. 30. juni.

99

Pave Innocens III meddeler dronning Ingeborg af Frankrig, at kong Filip Au

gust er ubøjelig og nu forlanger skilsmisse også på grund af trolddom. Paven sender
sin kapellan til hende for at erfare hendes vilje.

Afskrift i de pavelige registre.

il Ingeborg, de Franskes berømmelige dronning.
Han, som ikke er uvidende om noget, ved, at vi i ægteskabssagen
har gjort for dig alt, hvad et menneske har kunnet gøre, men vi har på
grund af vore synder udrettet for lidt, eftersom vor meget kære søn i Kristus, Filip, de Franskes berømmelige konge, ikke i sit sind på nogen måde
kan bevæges til at vise dig ægteskabelig kærlighed, og vi kan ikke indgive
ham kærlighed i sindet, da alene Gud, der har en konges hjerte i sin hånd1),
kan gøre dette. Kongen selv er da af den opfattelse, og mange mener med
ham, at han er forhindret af stedsevarende trolddom. Derfor forlanger
han at blive skilt fra dig ikke alene på grund af svogerskab, men også
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på grund af trolddom. Skønt vi altså ikke ønsker at svigte dig, men tvært
imod altid ønsker at bistå dig, så vidt vi evner med Guds hjælp, sender vi,
da vi dog ikke kan forandre Guds bestemmelse og det heller ikke er nogen
nytte til, at du og kongen selv længere forbliver i denne ynkværdige til
stand, vor elskede søn magister P.2), vor kapellan, en klog og tro mand, til
dig, for at han kan trøste dig derved, at vi besøger dig, og grundigt ud
forske dit sind, og for ham kan du trygt åbenbare, hvad der er din vilje,
og han skal i troskab meddele os det, for at vi efter at have erfaret det kan
sørge des bedre for dig.
Givet den 30. juni3).
1) Jf. Ordspr. 21,1. — 2) Kan ikke identificeres. — 3) En marginalnote angiver, at
bullen skal flyttes længere frem i registret. Formentlig har noten forbindelse med to stre
ger eller klammer omfattende denne pg den i registret forudgående text. I så fald skal
nærværende text rykkes een plads frem. Dette betyder, at datumsformlen, der blot hen
viser til en tidligere datering, skal udfyldes med 30. juni, som sket er, ikke som hidtil
med 5. juli.
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1205. [Omkring 15. september. Citeaux].

Cistercienserordenens generalkapitel dekreterer straf over abbeden af Pontigny,

som har indladt dronning Ingeborg af Frankrig i klostret og ladet hende og hendes
ledsagere overvære prædiken og procession og bo på klostrets grund i to dage, idet de
tilladelser, der forelå til dronningens besøg fra paven og abbeden af Citeaux, ikke
strakte sig så vidt.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

bbeden af Pontigny, som imod ordensreglen lod dronningen af Frank. rig tillige med ikke så få andre af samme køn få adgang til sit kloster for
at høre en prædiken i kapitlet, (overvære) processionen i klostret, samt til
også at spise og tilbringe to nætter på sygehuset med den begrundelse, at
adgangen til klostret stod åben for samme dronning ifølge hr. pavens re
skript1) og med tilladelse fra herren i Citeaux2) — omendskønt hverken hr.
paven eller abbeden i Citeaux har bevilget, at man kunde gå så vidt,
og end ikke har tænkt, at det kunde komme dertil — og eftersom han
har udført en så uhyrlig gerning til krænkelse af hele cistercienserordenen,
og skønt han uden nogen tøven fortjener strax at blive afsat, skånes han
dog i denne henseende efter anmodning af herren i Reims3), hvem vi
hverken bør eller vil sige nej til, samt efter anmodning fra andre biskop-
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per. Men for at ikke denne højst forvovne handling skal gå aldeles ustraffet
hen, skal han vige abbedstolen indtil påske4) og må ikke celebrere uden
alene i embeds medfør, og seks dage skal han være i let skyld5), tre i
Citeaux, tre i Pontigny, en af dem på vand og brød, og det begge steder.
i) Må have været udstedt af Innocens III, er nu tabt. — 2) Se nr. 80, note 2. — 3)
Ærkebiskop Guido af Reims, tidligere abbed af Citeaux. — 4) 1206 2. april. — 5) Svarer
til den latinske texts in leui culpa, der brugtes om straffen for mindre forseelser.

[1205].
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Kong Valdemar II Sejr imødekommer pave Innocens III.s opfordring til at frigive
biskop Valdemar af Slesvig på betingelse af at han kan føres til paven uden at blive

opsnappet af hertug Filip af Svaben eller kong Filip August af Frankrig, der er den

danske konges fjender, og forudsat at paven kan finde et sikkert sted langt borte fra
Danmark at anbringe ham på. Kan disse vilkår ikke opfyldes, ønsker kongen at be
holde sin fange.

Afskrift i de pavelige registre.

il Innocens, sin ærværdige fader og herre i Kristus, af Guds nåde den
hellige og ukrænkelige romerske kirkes øverste biskop, sender Val
demar, af samme nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Jylland,
herre over Nordalbingien, i inderlig hengivenhed en kærlig og sønlig
hilsen1).
Skønt alle, der bekender sig til den kristne tro, hvor de end befinder
sig i verden, er forpligtet til at ære og elske Eders højhed og hellighed i
lydig hengivenhed, ikke som tjenere, men som sønner af Eder, så bør dog
de ganske særligt erkende sig som pligtige hertil, hvem I med forkærlighed
hædrer og håndgribeligt og tydeligt viser Eders nåde og kærlighed — så
fremt de da, som det er rimeligt, vil gøre gengæld mod Eder, fader, som
I fortjener. Selv om vi altså er forpligtet til at adlyde og efterkomme Eders
ønsker såsom almengyldige bestemmelser for Kristi bekendere, fælles for
alle folkeslag, erkender vi os dog, i højeste grad drevet, ansporet og til
skyndet af den umådelige nåde og velvilje, I har vist os, helt uløseligt bun
det til med god vilje at udføre alt, som vi ved behager Eder, kloge fader,
fordi I ikke alene efterligner Eders forgængere, der altid omfattede vore
forgængere og deres rige med inderlig kærlighed, og har besluttet at følge
dem efter i så henseende, men tilmed har søgt at overgå denne kærlighed
og ladet den vokse langt mere, end vi turde håbe, og med faderlig om-
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sorg virket for, at vore ønsker blev til virkelighed og vi selv og vort rige
fremmet og hædret. Eders brev2), fromme fader, hvori I med inderlig følt
velvilje formanede os til at frigive biskop Valdemar, har vi, skønt det, I
bad om — for at sige det, uden at der går skår i Eders kærlighed — fore
kom alle vanskeligt eller rent ud umuligt, taget imod med taknemmeligt og
beredvilligt sind og ikke regnet det for tungt, som I har ment var let for
os, hvor stor en trusel om skade og risiko for vort liv og vor ejendom det
end kan rumme, og vi indser, at vi uopholdeligt og med tilsidesættelse af alle
overvejelser bør opfylde alt, skønt det synes meget svært, og efterkomme,
hvad som helst I omsigtsfuldt måtte befale, fordi vi gennem Eders tid
ligere fortjenstfulde handlinger har erfaret en så stor, ren og urokkelig
kærlighed, at vi er fuldstændig forvissede om, at I årvågent og med største
omhu arbejder på vor nytte og fremgang, og at I vil bruge sådanne sikre
midler til at afværge alle de skader og ulykker i fremtiden, som næsten
alle i vort rige holder os for øje og er bange for truer os, at vi slet ikke
bør bekymre os i så henseende. Thi hvis ikke vi lod alle de overgreb og
forbrydelser bag os, hvorved førnævnte biskop forbrød sig mod os, hvis
ikke vi undlod på ny at tage dem i betragtning og satte hele vort håb og
vor fortrøstning til Herren og til Eder, så vilde vi ligesom andre, ja næsten
alle og enhver, anse det ikke blot for vanskeligt, men umuligt, det som
vi nu regner for let under indtryk af Eders hele og fulde velvilje. Skønt vi
kun ugerne besværer Eder, kære omsigtsfulde fader, der er optaget af
mangt og meget, med lange udredninger, mener vi dog, at det er nødven
digt i al korthed at åbenbare for Eder, hvad der i særlig grad har sat ham
op imod os, for at det desto klarere kan komme for dagen, at han har gen
gældt godt med ondt og besvaret vor kærlighed med had. Det forholder
sig nemlig sådan, at der, da vor morbroder kong Knud uden skyld og
uden grund var blevet dræbt af sine fjender3), var en kvinde, om hvem
man endnu strides4), hvorvidt hun var hans konkubine eller ej, der bragte
ham, vi her taler om, til verden. Men skønt det var så usikkert, hvem der
havde avlet ham, da han stammede fra et ulovligt ægteskab og var kommet
til verden efter at den, han kalder sin fader, var død, og det stod vor fader frit
for, om han vilde anerkende ham som søn af førnævnte konge eller ej, udlagde
han dog med henblik på den guddommelige gengældelse dette tvivlstil
fælde til det bedste, optog ham nådigt i kongeslægten og blandt sit eget af
kom og antog ham ikke blot som slægtning og blodsbeslægtet, men næ
sten som sin egen søn. Men vor broder, kong Knud, saligt ihukommet, der
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var blevet konge efter vor faders død, fortsatte sin faders fromme gerninger
og efterfulgte ham i et og alt i den kærlighed, vor fader havde næret for
samme biskop, viste ham til stadighed voksende velvilje og kærlighed og
lod ham i den grad få del i nådesbevisninger, større end dem, han havde
fået af vor fader, at han blandt andet, medens vi var barn, på begrænset
tid tilstod ham det hertugdømme, der tilkom os, og utallige gange op
højede ham med overstrømmende hædersbevisninger. Men medens han
troede, at han vilde skaffe sig desto større velvilje herved, så mærkede han,
at vrede og et voldsomt og ubønhørligt had opvaktes herigennem hos
denne, rettet imod ham selv og os. Thi da vort hertugdømme og5) arven
efter vor fader, som han, således som det er sagt ovenfor, havde bestyret
på begrænset tid, blev givet til os, dengang da vi blev voksen, forvandledes
den oprigtige kærlighed, som han til gengæld var pligtig til at vise vor
broder og os, til uafladeligt, bittert had. Dette blev også klart på en alt for
tydelig måde — thi i følge hans egen forudsigelse på dagen for sin indvi
else er der intet hemmeligt, der ikke skal åbenbares, intet skjult, uden at
det jo skal komme for dagen6). Idet han nemlig glemte og viste sig utak
nemmelig mod alle de velgerninger, som — for at forbigå os selv — var
blevet ham til del fra vor faders og broders side, søgte han at berøve vor
fornævnte broder og os kongemagten, omend forgæves, da Gud i sin nåde
stod os bi, og opstillede en hær til kamp mod os efter på utilbørlig og util
ladelig vis at have forenet konge- og bispeværdigheden i sin egen person.
Hvis vi altså i al korthed genkalder os dette og udelader alt det andet, han
har begået mod os, ting, det falder tungt blot at fortælle om, hvad godt
kan man så vente af denne, der end ikke undså sig for at stræbe os efter li
vet, skønt vi var uden brøde og havde fortjent alt andet, med mindre
man da ser med den samme velvilje på alt og alle, som I gør? Men da
vi nu overlader alt, hvad der vedrører os og vort til Eders bestemmelse,
gid da I, omsigtsfulde fader, vil sørge for at træffe sådanne foranstalt
ninger, hvis vi under hensyn til Eders formaning giver ham fri, at han
kan føres til Eder uden at blive opsnappet på vejen af vore fjender; thi
hertug Filip af Svaben knytter sig, skønt vi på ingen måde har gjort os
fortjent hertil, snarere til vore fjender end til vore venner, og hvorledes
vort forhold er til kongen af Frankrig, er det ikke nødvendigt at meddele
Eder, høje fader, og de vilde jo, såfremt denne mand, der er vor mod
stander, faldt i hænderne på dem, bruge ham, hvis de havde magt hertil,
til at skaffe os og vort rige bryderier — og når han er nået til Eder, an-
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bringe ham på et andet sted, det I nu finder bedst egnet, således som vi
har forstået det igennem Eders brev2) og vore sendemænd. Det er nemlig
sådan, at vi, da vi ikke formår at lægge flere velgerninger til i oprigtig kær
lighed end dem, der tidligere er blevet ham til del fra vor broders og vor
side, nærer frygt for ikke i nogen henseende bedre nu end før at kunne gøre
ham velsindet imod os, og af denne grund ser vi hellere, at han er langt
væk end nær ved, da vi ingen tillid har til, at han kan knyttes til os med
nogen varig og inderlig følelse. Men hvis I ikke er i stand til at føre ham
sikkert til Eder og heller ikke, som det er blevet sagt, kan skaffe ham under
hold andetsteds, ønsker vi, at I velvilligt vil tillade os fortsat at beholde
ham, for at han ikke skal gøre os skade, og bestemme så meget mere nå
digt over os, som vi med tilsidesættelse af de råd, vi har fået af næsten alle,
der står os nær, i enhver henseende har ønsket at følge, hvad I råder til og
beslutter. Vi har betroet vore sendemænd at fremlægge for Eder, hvad vi
ellers har på hjerte.
1) Kongens brev blev besvaret af paven [1206] 20. januar, se nr. 113. Da det tog
mere end en måned at rejse fra Danmark til pavens hof, kan brevet for at kunne nå frem
inden nævnte tidspunkt senest være skrevet i 1205. Det kan ikke godt være ældre, for
exempel fra 1204, da det ikke tør antages, at Innocens III vilde vente over et år med at
svare på denne skrivelse, der åbnede vejen for en løsning efter hans ønske. Jævnfør pavens
bulle af [1203] 5. december, nr. 83, hvor han beder den danske konge om ikke at udsætte
besvarelsen af hans anmodning om at sætte biskop Valdemar på fri fod. — 2) Nr. 83.
— 3) Ved blodbadet i Roskilde 1157. — 4) Horats, De arte poetica, 78. — 5) Således
lyder den latinske text. Det er ikke forud sagt, at biskop Valdemar bestyrede arven efter
kong Valdemar I. Måske skal ’og’ ikke oversættes og ’arven efter vor fader’ forstås som
apposition til ’vort hertugdømme’, men også denne tolkning er mindre tilfredsstillende.
— 6) Jf. Luk. 12,2.
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1205. *Østerburgh.

Kong Valdemar II Sejr stadfaster alle friheder og immuniteter, der er givet kir
ken i Ratzeburg og dens kanniker af pave Hadrian IV og hertug Henrik Løve.

Original i Schwerin.

X Taldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af JylV land, herre over Nordalbingien, til alle retsindige, der ser dette brev,
hilsen til evig tid.
Når vi omhyggeligt holder os menneskets tilværelse og kår for øje og altings
omskiftelighed og ændringerne fra øjeblik til øjeblik, forstår vi, at intet,
som et menneske udretter i denne verden, står så urokkeligt fast, at det
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ikke, når en rum tid er forløbet, som følge deraf kan glemmes og begraves
under uvidenhedens tåge og udslettes af den yderst skrøbelige, menneske
lige erindring. Det er derfor vort ønske, at de mindeværdige ting, som vi
udretter i tiden, bliver foreviget og sikret uomtvisteligt igennem brevet,
for at de ikke skal forsvinde ud af menneskenes erindring sammen med
den foranderlige tid, således at de børn, som fødes og kommer til verden,
i fremtiden kan fortælle deres børn derom, og vore gerninger, uforgænge
lige ved skriftens vidnesbyrd, som en stedse ny sol kan stå oplyste for men
neskenes sind. Omendskønt vi altså i følge den embedspligt, der med Guds
billigelse er pålagt os, er forpligtet til at hjælpe alle, der tager deres til
flugt til os, og hvis sag er retfærdig, er vi dog især og som følge af en sær
lig forkærlighed forpligtet til at begunstige dem i deres ret, som har hengivet sig til et liv i Guds tjeneste, og ved vor beskyttelses værn forsvare
dem mod uret fra alle, der ønsker at gøre dem skade. Derfor skal så vel
tilkommende som nulevende vide, at vi har bevilget kirken i Ratzeburg
og samme steds kanniker, at de i eftertiden lykkeligt kan fryde sig ved og
nyde enhver frihed og immunitet over deres besiddelser, som er blevet
stadfæstet ved hr. pave Hadrian IV.s myndighed og privilegium1) og ved
hertug Henrik af Saksen og Bajerns privilegium2). For at altså denne vor
bestemmelse for fremtiden kan forblive uomstødeligt fast og sikker, har
vi anset det for rigtigt at stadfæste den ved vort segls vidnesbyrd.
Givet i *Østerburgh3) på Lolland i det Herrens år 1205, i den ottende
indiktion4).
1) Fra 1158 21. januar. — 2) Der findes flere diplomer for kirken i Ratzeburg med
Henrik Løve som udsteder. Der er imidlertid forfalskninger imellem. Også det, som
texten snarest kunde tænkes at sigte til, privilegiet af 1158 u. d., er ifølge den nyeste
forskning uægte, omend muligvis bygget op over en ægte kerne. — 3) Vistnok ældre navn
for Ravnsborg, modsat en anden lollandsk borg, Vesterborg. — 4) Der er en mulighed
for, at originalen er skrevet af en dansk skriver, eftersom udstedelsesstedet er skrevet med
det karakteristiske danske ø-tegn. Betydningen af dette afsvækkes dog af den kendsger
ning, at tegnet har vundet udbredelse uden for Danmark, for exempel i Nordtyskland.
Det kan derfor ikke udelukkes, at hånden tilhører en tysk lejlighedsskriver eller en dansk,
eller muligvis en af kongens kancellister. Alle muligheder står åbne, da hånden ikke lader
sig eftervise i noget andet originaldiplom, givet af Valdemar Sejr.

1205.
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster kong Valdemar II Sejrs immu
nitetsprivilegium for Næstved Skt. Peders kloster og tager klostret i sin beskærmelse.
Referat i Næstved klosters gavebog.

Nr. 104

1205

138

rkebiskop Anders af Lund bevidner at have set1) kongens stadfæstel
sesbrev2) af de givne friheder for Næstvedmunkenes besiddelser,
som han fritager for kongelige krav og tager i sin beskyttelse. Endvidere
Næstved på begge sider af åen, Grimstrup, Ladby, Ladby torp, Faksinge3).
Deres mølle tilstod han skulde være fri med behørig toldafgift4). Midsom
mergælden5). Det var hans6) vilje, at disse besiddelser skulde være fri for
leding, stud, kværsæde og al kongelig ret.
1205.

Æ

1) Disse ord i referatet kunde forstås således, at Anders Sunesen har vidimeret det
kongelige privilegium. Dette har imidlertid næppe været tilfældet, jf. nr. 25, note 1. Ærke
biskoppen har snarere inden for rammerne af et beskærmelsesbrev stadfæstet de kongelige
friheder, sikkert under gengivelse af dele af indholdet, svarende til lignende ærkebiskoppelige privilegiestadfæstelser for Odense Skt. Knuds kloster, se f. ex. nr. 52. — 2) Valdemar
Sejrs, se nr. 49, note 1. — 3) Se anf. nr., note 2. — 4) Se anf. nr., note 3. — 5) Se anf. nr.,
note 4. — 6) NI. ærkebiskoppens, en formulering, der ligesom sætningen i begyndelsen
’som han fritager for kongelige krav’ viser, at registratoren ikke har været klar over, at
en ærkebiskop ikke kunde fritage for ydelser, der tilkom kongen, men alene stadfæste
frihederne, når de forelå bevilget fra kongemagtens side, jf. nr. 93 og DRB. 1:2 nr.
75 af [1138—1177].
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1205.

Biskop Peder Sunesen af Roskilde bistår ved et mageskifte, hvorved Sorø kloster
erhverver fæstningen Borg, det senere Pedersborg, samt en række omliggende landsbyer
mod at afgive et antal landsbyer og jorder til borgens ejer Jens, tidligere kammer
mester hos kong Valdemar L

Referat i Sorø gavebog,

en ærværdige og i mange sekler prisværdige Peder, kaldet den Gamle,
broder til denne1), og den første, som efterfulgte Absalon på sædet i
Roskilde........ befriede ved sin forfremmelse brødrene og klostret for de
trængsler, som de dagligt måtte udstå fra fæstningen Borg, som nu er går
den eller landsbyen, som kaldes Pedersborg, idet han sørgede for et mage
skifte af samme Borg og tilliggende gods, hvilket gik for sig på denne måde.
Jens, kong Valdemar den I.s kammermester, der var søn af Ingerd, dat
ter af Cecilie af Borg, datter af Skjalm Hvide, og retmæssig besidder og
arving, skødede på opfordring af nævnte hr. biskop og andre venner lands
byen Borg og alle dens tilliggender til klostret, også de omliggende byer,
nemlig Haverup, Borød og et bol i Grøfte, Kindertofte, Landbytorp med
skoven *Diwnxwit2), i Vedby(nørre) seks bol og en fjerding, i Skovse en

D
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Nr. 105

fjerding, i Ørslev (under Skoven) en otting, i Næsby (ved Stranden) halv
anden mark i årlig skyld, bondegården Mørup med tilliggende skov og i
Ørslev (under Skoven) tretten ørtuger i årlig skyld. Tilsvarende skødede
brødrene ham som vederlag for alt dette landsbyen Undløse med mølle og
alle tilliggender, i (Tveje-)Merløse to og et halvt bol, i Langerød en jord,
der giver tre og en halv ørtug, hele landsbyen *Strubethorp3), hele *Vlfftorp4), hele (Store) Tåstrup, i Vejleby jord til 21 mark guld, i Tømmerup
jord til otte mark guld, i *Wluebec5) et halvt bol, i Nyrup jord til een
mark guld, i Forlev jord til 16 mark guld, i Tjærebyjord til tre mark sølv
og i Halsebyjord til ti mark sølv. Nævnte biskop Peder lagde også til af sit
eget og betalte samme kammermester for klostret seks mark guld, på nær
tre øre, og skødningen skete fra begge sider i det Herrens år 1205.
1) Ærkebiskop Anders Sunesen, der har været omtalt lige forud. I texten er over det
latinske Senior ved bispens navn slettet det danske ord Gammelt samt følgende ord i linien:
’søn af Sune, søn af grundlæggeren Ebbe’. — 2) Efter sammenhængen muligvis i Kindertofte s., Slagelse h., Sorø a. — 3) Antagelig identisk med en forsvunden landsby i Merløse h., nu under Holbæk, jf. Strippethorp i diplomer af 1384 9/4 og 1389 16/10, Rep.
Danicum 1:2 nr. 3443 og 3717. — 4) Forsvunden landsby, Merløse h., nu under Holbæk.
— 5) Muligvis forskrevet form for Ulvig, Merløse h., Holbæk a., der i en senmiddelalder
lig registratur kaldes Wlfege (ÆA. IV 162).

[1205—1214].
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Biskop Peder Sunesen i Roskilde bilægger striden mellem Sorø kloster og hr. Knud
Knudsen om grænserne for en skov, hvorved klostret erhverver en part af skoven gen
nem mageskifte.

Referat i Sorø gavebog.

esuden bragte han1) den alvorlige strid, som da rådede mellem klo
stret og hr. Knud, søn af Knud, om grænserne for skoven *Diwnxwit2),
til ophør i mindelighed, nemlig således at denne Knud skødede klostret
hele sin part i samme *Diwnxwit skov, mens brødrene til gengæld som
vederlag skødede denne samme et halvt bol jord i Skørpinge.

D

1) Referatet slutter sig direkte til gavebogens gengivelse af mageskiftebrevet af 1205,
nr. 104, og taler atter her om biskop Peder Sunesen af Roskilde. Da Sorø kloster kan an
tages først at være kommet i besiddelse af den omhandlede skov igennem det nævnte
magelæg, kan Peder Sunesens indgriben tidligst have fundet sted i dette år, senest i hans
dødsår 1214, jf. nr. 61, note 1. — 2) Se nr. 104, note 2.

Nr. 106

106

[1205—1241]
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[1205—1241].

Kong Valdemar II Sejr fritager Næstved Skt. Peders kloster for al kongelig tynge,

særlig kørsel og redskud, til gengæld for en gård i Riserup.
Referat i Næstved klosters gavebog.

nder hensyn til en overenskomst1) om en gård i Riserup på Falster
tilstod Valdemar II2) helt og fuldt munkene frihed til evig tid for enhver
ydelse og tjeneste til kongen. Den, der fordrister sig til at handle herimod,
skal være under anathema3). Han bestemte udtrykkeligt, at det, som de
tyngedes mest af, nemlig kørsler og redskud, skulde ophæves.

U

1) Se nr. 160 af 1209 23. september, et kongeprivilegium for samme kloster. Det kan
ikke bestrides, at ovenstående referat med megen ret kunde henføres under samme pri
vilegium, da indholdet stemmer overens hermed. Dog synes det mest forsigtigt at bibe
holde referatet som selvstændigt nr., særlig under hensyn til straffeformlen, der har en
helt anden ordlyd end i nævnte dokument. Hvad dateringen angår, viser denne formel
ved sin gammeldags udformning, at udstederen ikke kan være nogen senere end Valde
mar Sejr. Bestemmelsen om Riserupgården sikrer på den anden side, at Valdemar I
(1157—1182) er udelukket som diplomets giver. Det må, som også registratoren mener,
hidrøre fra Valdemar Sejrs regeringstid, 1202—1241. Endvidere må det i tid ligge efter
den ærkebiskoppelige stadfæstelse af 1205 u.d., der ikke kender den særlige fritagelse for
kørsler og redskud eller klostrets modydelse herfor, se nr. 103 og nr. 49. Det kan ikke si
ges med vished, om det registrerede kongebrev er givet før 1209-privilegiet og i virkelig
heden er forudsætningen for dette, eller om det er udfærdiget på et senere tidspunkt og
udgør en bekræftelse. Datering altså: [1205—1241]. — 2) Ordenstallet II er tilføjet
over Valdemar med registratorens hånd. Om brugen af ordenstal i kongediplomerne se
nr. 53, note 1. Det er dær påvist, at denne praxis først kan konstateres fra 1229, altså fra
et tidspunkt, hvor Valdemar II havde sin søn Valdemar III som medregent. Det
lader sig ikke afgøre, om ordenstallet har stået i originalen bag nærværende referat eller
blot er sat til af registratoren for at placere udstederen mellem Valdemarerne, hvilken
sidste mulighed dog måske snarest er den sandsynligste, jf. DRB. 1:5 nr. 67, note 1. —
3) Se nr. 41, note 4.

1206? januar?, en bulle af Innocens III, rettet til (ærke)biskoppen af Lund
og med tvivl henført til denne tid (C. R. Cheney, Decretals of Innocent III in
Paris, B. N. MS Lat. 3922A, Traditio XI (1955) nr- 9°> sbestemmer om
stærkt skaldede mænd, at disse, hvis skaldetheden når ned til ørene, hverken
må gøre tjeneste længere inden for de hellige grader eller avancere fra de lavere
grader til disse. Bestemmelsen strider imidlertid mod et tilsvarende dekretal af
Innocens III, der samtidig er fremdraget af Cheney (1. c. nr. 89), og der kan
rejses tvivl om ægtheden, når henses til, at tidligere paver har givet dispensa
tion for langt alvorligere legemlige mangler, se Dist. LV og X De corpore
vitiatis I 20 og jf. for Innocens III nr. 124 i nærværende bind. Texten vil blive
trykt i bind 7 af første række.
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Nr. 107

1206. 12. januar.
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Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på hans spørgsmål

angående en kvinde, som havde giftet sig og derefter taget enkesløret for at undgå

ægteskabet, at hun enten skal fuldbyrde dette eller indtræde i et nonnekloster.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Det er på din foranledning kommet os for øre1), at en kvinde fra
dit stift havde taget enkesløret i nærværelse af to abbeder, idet der, som
rigtigt var, påfulgte en højtidelig velsignelse tillige med celebrering af
messe og litani2), og at en velbyrdig mand, der, blev det fremstillet, et
halvt år forinden ved mellemmænd og fæstegave havde giftet sig med
samme kvinde, efter at have hørt, at nævnte kvinde havde taget sløret,
sendte bud til hende, for at det stedfundne ægteskab kunde påfølges
af en legemlig forening. Men du har, efter at sagen var blevet forebragt
dig, sørget for at forbyde, at de havde legemlig omgang med hinanden,
før sagen var blevet undersøgt. Men derefter har du udspurgt denne kvinde,
der var kommet til stede for dig personligt, om hun havde givet Kam sit
samtykke, og hvorfor hun søgte at blive skilt fra ham. Hun vedgik, at
hun havde givet ham sit samtykke, men sagde, at hun havde hørt, at han
var blevet ramt af spedalskhed, og derfor havde hun følt væmmelse ved
hans kærtegn. Men da du derefter ved hertil skikkede vidner var blevet
fuldstændig overtydet om, at der forelå gensidigt samtykke om indgåelsen af
ægteskabet, førend hun havde taget sløret, har du ment at måtte rådspørge
det apostoliske sæde, om hvorvidt modtagelsen af sløret forhindrer ægte
skabet mellem dem. Men vi svarer dig således, broder, at skønt det kan
synes betimeligt, at et ægteskab, når det er indgået i bindende form mel
lem personer, der kan gøre det med gyldighed, ikke kan opløses under nogen
omstændigheder, så længe de er i live — således at den ene part kan gifte
sig igen, før den anden er død — selv ikke i det tilfælde, at den ene af et
lovformeligt gift og troende ægtepar skulde blive kætter, og (ægtefællen)3)
ønskede at forlade den pågældende for ikke at krænke Skaberen, med min
dre da det bestemtes anderledes ved en guddommelig åbenbaring, som
står over alle love, således som vi læser4), at det er sket for nogle helgener,
er det dog ikke vor vilje med eet at slå ind på andre veje end vore forgæn
gere i denne henseende. Når de blev adspurgt, svarede de, at det er til
ladt den ene af ægtefællerne endog uden at rådføre sig med den anden at
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gå ind i et kloster, førend ægteskabet er blevet fuldbyrdet ved legemlig for
ening, således at denne anden da lovmæssigt vil kunne indgå nyt ægteskab.
Vi råder dig derfor til at overholde dette samme i anførte sag, selv om før
nævnte kvinde er blevet tilskyndet til at anlægge sløret på et falsk grundlag,
da hun med et klosterliv for øje havde kunnet gøre det også uden nogen
som helst begrundelse af den nævnte art. Hvis fremdeles samme kvinde
ønsker at blive i sit hjem, som vilde hun stå fast ved sit løfte om kyskhed
midt i denne verden, skønt hun ved at antage sløret synes at have anlagt
klosterdragt, bør det allerede indgåede ægteskab ikke desto mindre fuld
byrdes, med mindre hun ved et løfte binder sig til at overholde en kloster
regel, i hvilket tilfælde hun kan tvinges til at forlade denne verden og op
fylde sit løfte om klosterligt liv.
Givet den 12. januar.
i) Pavens reskript til ærkebiskop Anders Sunesen blev optaget i den kanoniske ret. Det
indgik i Innocens III.s ’Tredje dekretalsamling’ af 1210 og optoges i Gregor IX.s dekretaler fra 1234 som c. 14 De conversione conjugatorum III 32. — 2) Anråbelse af Gud og
helgenerne om nåde og forbøn. — 3) ’Ægtefællen’ mangler i den latinske text, der her
er mindre logisk opbygget. — 4) Se c. 2 X De conversione conjugatorum III 32.
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Pave Innocens III svarer ærkebiskop Anders Sunesen af Lund på hans forespørgsel,

at han skal sende nogle trælle, som er blevet bandlyst for at lægge voldelig hånd på en
gejstlig, til Rom for at få afløsning, med mindre dette vil blive til alvorlig skade for
deres herrer, i hvilket fald han bemyndiges til selv at meddele afløsning og pålægge

bod, forudsat dog at det ikke drejer sig om svære forseelser.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Det er kommet os for øre1), at nogle trælle fra din kirkeprovins, selv
om de, fordi de voldeligt har lagt hånd på en gejstlig, ifalder den kanoni
ske bestemmelse om forkyndt dom, undlader at drage til det apostoliske
sæde skønt pligtige til at søge afløsning, da deres herrer gør gældende, at
de ikke kan undvære dem, og under dette påskud driver de spot med kir
ketugten. Derfor befaler vi dig, broder, ved denne vor apostoliske skrivelse,
at du tvinger dem til at drage til det apostoliske sæde for at få afløsning, da
man bør stå mere til tjeneste for Gud end for mennesket, med mindre de
har gjort det svigagtigt for at unddrage sig deres herrers tjeneste, eller
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disse på grund heraf pådrager sig alvorligt tab uden egen skyld, og i begge
tilfælde vil du kunne give dem afløsning i følge vor bevilling og tilladelse,
da de bor så langt borte fra det apostoliske sæde. Men til gengæld for den
møje, som de ellers måtte udholde under rejsen, skal du pålægge dem en
anden bod, for så vidt som overtrædelsen ikke er så alvorlig og svær, at
nævnte trælle for at undgå at vække anstød og for at fremhæve dette exempel bør drage til trællenes træl2) for at få afløsning.
Givet ved S. Pietro i Rom den 13. januar i vort pavedømmes ottende år3).
i) Pavens svarskrivelse fandt vej til de kanoniske lovsamlinger, idet den blev indtaget
i Innocens III.s dekretalsamling af 1210, kaldet ’den tredje’, og derfra gik videre til Gre
gor IX.s dekretaler fra 1234 som c- 37 X De sententia excommunicationis V 39. Om
‘forkyndt dom’ se nr. 83, note 38. — 2) Den latinske text har her et ordspil på pavens
officielle titel senius seruorum dei, som ellers oversættes ’Guds tjeneres tjener’. — 3) Skønt
dateret med det ottende paveår er bullen indført i registret blandt skrivelser fra det ni
ende. Forklaringen er sikkert den, at bullen er forsynet med datering i januar 1206, men
først indskrevet i registret nogle uger efter. Herved er grænsen mellem de to paveår, 21.
februar, blevet overskredet. Der er således næppe grund til at ændre udstedelsesåret til
1207 alene på basis af bullens plads i den pavelige kopibog.

[1206]. 13. januar.
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Pave Innocens III bemyndiger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at ordi

nere en biskop i en by, som han kan kristne ved et tog mod hedningene.
Afskrift i de pavelige registre.

r I '’il ærkebiskop Anders af Lund.
JL
Da du i din retfærdighed og fromhed påtænker at straffe uret mod
kristenheden, og du med et fromt forsæt har besluttet at drage mod hed
ningene, bevilger vi dig ved dette brevs myndighed, at du må ordinere
en troende biskop i en by, som du med Kristi hjælp kan vinde for dyrkelsen
af den kristne tro, efter at hedningenes smuds er fjernet. Det skal altså
overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette vort bevil
lingsbrev eller i dumdristig forvovenhed handle derimod. Men hvis nogen
fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han pådrager sig den al
mægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’ vrede.
Givet den 13. januar.

[1206]. 18. januar.
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Pave Innocens III giver ærkebiskop Anders Sunesen af Lund myndighed til på sine

vegne at holde visitatser mod et moderat underhold, besætte de beneficier, hvis besæt-

Nr. no

18. januar [1206]
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telse er tilfaldet paven, afgøre appellerede sager, når appellen ikke bliver forfulgt,
og meddele afløsning for voldelig håndspålæggelse på gejstlige, særlig grove tilfælde
dog undtaget, altsammen inden for den danske kirkeprovins.

Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund1).
Eftersom Maria, nu verden er blevet gammel, forsømmer det ånde
lige, ivrigt kommer sin søster til hjælp og bekymrer sig om Marthas
anliggender, er der i denne verdens aftenstund anliggender, som til
stadighed er os til overordentlig stort besvær, tynger os stærkere end
nogensinde og tvinger os til at overlade vore beføjelser til sådanne,
som ikke slår knude på deres tørklæde om den talent, der er dem be
troet, men derimod, da de er kaldede til at tage del i vore bekymringer,
giver den ud til mangfoldiggørelse, og i hvis mund Herrens ord ikke ligger
bundet2), men som tværtimod forstår at udbrede det gode ord3) og hente
så vel gammelt som nyt frem fra deres hjertes skatkammer4). I tillid til din
kyndighed og indsigt, en tillid, der er så meget større, som vi hyppigt har
prøvet den og lært den at kende i mange vigtige ting5), har vi altså ment
at burde tage vare på hele kirkeprovinsen Lund6) igennem dig, idet vi
ved dette brev bevilger dig, at du foretager de påbudte visitatser i nævnte
provins ikke så meget på din som på vor myndighed og retter, hvad du er
farer bør rettes, og fastsætter, hvad du finder bør fastsættes. Og da ingen
bør tvinges til at gøre tjeneste på egen bekostning, så lidt som munden
bør bindes på den okse, der tærsker7), må du modtage gæsteri med måde,
og de beneficier ved samme kirkeprovins’ kirker, som allerede har stået
ledige i lang tid, og som har stået ledige så længe, at bortgivelsen af dem i
følge Laterankonciliets bestemmelser8) tilfalder os, må du overgive til her
til egnede personer, samt undersøge de sager, som forelægges dig, og føre
dem til en kanonisk afslutning. Men skulde det nogensinde ske, at der blev
appelleret fra dig, skal du fastsætte en passende frist for den, der appelle
rer, og såfremt den pågældende ikke inden dette tidspunkt forfølger den
appel, han har iværksat, skal du fra da af gå frem i sagen uden hensyn til
nævnte appel. Men dem, der som følge af ugudelig håndspålæggelse ifalder
eller er ifaldet den kanoniske bestemmelse om forkyndt dom, må du i over
ensstemmelse med kirkens regler og støttet til vor myndighed give afløs
ning, med mindre deres forbrydelse måske er så svær eller alvorlig, at du
finder det begrundet at sende dem til det apostoliske sæde. Men det er vor
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vilje, at de domme, som du med føje fælder imod opsætsige, er at anse
for gyldige, og vi foreskriver, at de skal iagttages ubrødeligt.
Givet den 18. januar.
1) Bullen er i de pavelige registre angivet som enslydende med en skrivelse til ærkebi
skoppen af Sens fra 1205 12. maj, og herfra er texten hentet. — 2) 2. Tim. 2,9. — 3) Jf.
Psal. 45,2. — 4) Matt. 13,52. — 5) Jf. i Vulgata, den latinske bibel, Eccli. 34,9. — 6)
Mønsterskrivelsen har ’Sens’, hvilket må rettes til ’Lund’, jf. note 1. — 7) Jf« 1. Kor. 9,9
og 1. Tim. 5,8. — 8) Tredje Laterankoncilium af 1179 c. 8, jf. DRB. II: 1 nr. 406, note 1.
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Pave Innocens III meddeler ærkebiskop Anders Sunesen af Lund, at han efter en

prøvetid på fire år vil stadfæste den af ærkebiskoppen tilvejebragte nyordning af de
sorte munkes orden i Danmark, hvorved Allehelgensklostret i Lund gøres til sam
lingsstedet for generalkapitlet og dets abbed til ordenens leder.

Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Vi takker dig, broder, som du har fortjent, og med glæde hilser vi
det velkomment, at du som en fremsynet og agtværdig mand med omhu
og omsorg retter dit blik og din omtanke mod at udbrede hellighed og
fromhed i Herrens hus. Af dit brev har vi nu forstået, at du, da du i hen
hold til den pligt, det er pålagt dig at varetage, visiterede kirkerne i Dan
marks rige, bemærkede adskillige skrøbeligheder inden for de sorte mun
kes orden, der særligt skyldtes afvigende sædvaner i de forskellige egne,
og derfor har stræbt efter på ny at tilvejebringe ensartethed inden for or
denen. Men da al tugt, hvor ubøjelig den end er, går i opløsning, og den
inderlige tro nedbrydes hos de menige medlemmer, hvor en ledelse mang
ler, har du efter bøn fra prælaterne i samme orden, efter fremsynet at have
overvejet det, bevilget dem, at de måtte udvælge sig en bestemt leder på
et bestemt sted, som skulde tage sig af hele ordenens frelse og tarv, og hvem
alle så vel munke som abbeder af den sorte orden skulde adlyde i et og
alt. Da hele generalkapitlet altså har udvalgt Allehelgensklostret i Lund
som samlingssted og har indsat samme klosters abbed til leder for sig, har
du på deres fælles anmodning stadfæstet, hvad der var blevet foretaget
af dem i denne sag, idet du i ydmyghed og hengivenhed ansøger os om,
at vi vilde værdiges at bestyrke dette med vor apostoliske stadfæstelse. Men
skønt det så vel for kirkens hæders skyld som på grund af dine ydmyge
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bønner — som det er vor tro udspringer af en ren hensigt — er vor vilje,
at det, som er foretaget i fremsynethed i denne sag, skal overholdes urok
keligt, er det dog, fordi der ved sådanne vedtagelser plejer at fremkomme
nye ting, som kunde gøre det tilrådeligt at ændre noget, vort ønske og vor
befaling, at nævnte vedtagelse skal overholdes ubrødeligt i fire år, og hvis
der ikke i dette tidsrum kommer noget for dagen, som gør det tilrådeligt
at ændre den, vil den derefter trygt kunne stadfæstes med apostolisk myn
dighed.
Givet den 18. januar.
112

[1206]. 19. januar.

Pave Innocens III meddeler ærkebiskop Anders Sunesen afLund, at han ikke stadfæ

ster en række bestemmelser, denne har udfærdiget, for ikke at give dem karakter af
almen ret, men at ærkebiskoppen skal sørge for, at de overholdes inden for hans kirke

provins.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Velsignet er Gud, ophavet til alt godt, han, som har værdiget sig
at give dig indsigt så vel som nidkærhed, således at du som en fremsynet
og agtværdig mand i dit sind retter blikket mod sådanne ting, som kan
kaste glans over den hellige kirke og få den til at stråle midt i denne ver
dens mørke. Ordlyden af nogle bestemmelser1), som du vides at have givet
for at ophøje kirken i pryd og hæder, er jo blevet læst op for os personligt,
i hvilke du i overensstemmelse med de forskellige egnes forskellige skikke
har fastsat mange ting, der, som vi håber, bliver frelsebringende for ind
byggerne. Men skønt du i ydmyghed har bønfaldet os om, at vi vilde
værdiges at bestyrke og bekræfte omtalte bestemmelser ved vor apo
stoliske stadfæstelse, har vi dog anset det for sikrest ikke at meddele stad
fæstelse specielt for dem, for at vi ikke med en sådan stadfæstelse skal synes
at fastsætte almen ret. Men eftersom vi ud af kyndigheden hos den, der
giver bestemmelserne, slutter os til, at de er al agtelse værd, befaler vi
som vor vilje, at du på vor myndighed sørger for, at det, som du fremsynet
har overvejet og bestemt, overholdes ubrødeligt i din kirkeprovins.
Givet den 19. januar.

T

1) Er formentlig gået til grunde, da der næppe hermed sigtes til de som nr. 65 med
delte synodalstatutter. Den karakteristik, som paven i nærværende bulle giver af Anders
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Sunesens ‘bestemmelser’, synes ikke rigtig at dække synodalstatutterne. Om en forordning
af ærkebiskop Anders Sunesen, der ligeledes er gået til grunde, men som dog refereres
i et senere diplom, se DRB. 11:4 nr* 292 § 21 •
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Pave Innocens III takker kong Valdemar II Sejr, fordi han vil frigive biskop Val

demar af Slesvig og meddeler, at han sender sin klerk til kongen for at hente biskop

pen. Denne skal sættes i band, stille garantier og føres over Ungarn til Rom for dær
at modtage sin dom. Før dette er sket^ vil paven ikke besætte Slesvig bispestol.

Afskrift i de pavelige registre.

il Valdemar, de Danskes berømmelige konge.
Vi takker Ham, der er ophav til alle taksigelser, fordi han i dit
hjerte, ophøjede konge, har samlet så overvældende mange dyder, at alle
kan øse deraf og selv næstekærligheden lære af det. Vi glæder os altså over
din ganske særlige kærlighed til os og retter så meget mere fortrøstnings
fuldt vore bønner til dig, som vi i det brev1), du, høje konge, for nylig
sendte vor pavestol, har vidnesbyrd om den så rene hengivenhed, det er
os bekendt, at du nærer for os. Således, vor meget kære søn, er det jo ret
og rigtigt, at du ved at mindes det gode, som forud i rigeligt mål er blevet
dig og din slægt før dig til del så vel fra vor som fra vore forgængeres side
opmuntrer dig selv til at gå videre, og at dydens modstander, utaknem
meligheden mener vi, ikke — hvad Gud forbyde — vinder indpas hos dig,
da den, før den forsvinder, anretter stor skade, hvor den blot een gang vin
der frem, hvilket skyldes, at den kalder det onde op og udsletter, hvad
godt der er øvet. Vi tager altså i henhold til ordlyden af førnævnte brev til
efterretning, at du, skønt biskop Valdemar af Slesvig med tilsidesættelse
af bispeembedets værdighed for at forene kongedømme med præsteskab i
sin frækhed stiftede en sammensværgelse mod de Danskes konge, din bro
der Knud, saligt ihukommet, over for hvem han var edeligt forpligtet til
troskab2), og i meget forbrød sig nedrigt mod kongemagten, idet han skam
løst glemte alle de talrige velgerninger, han havde modtaget både af dig
og din slægt før dig, at du til trods herfor som en konge, der er nådig, og en
fyrste, der er medlem af den hellige almindelige kirke, og som er bedrø
vet, hver gang han tvinges til at være hård, hvor meget nævnte biskop end
har krænket dig og dit rige, hvor tungt det end synes dig — umuligt synes
det for mange — dog af ærbødighed for Den højeste Konge og efter på
passende måde at være påmindet af det apostoliske sæde har besluttet hur-
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tigt, ja med tilsidesættelse af alle overvejelser i ydmyghed at adlyde os,
efter at vi uophørligt har opfordret til og bedt om, at han blev sat i frihed,
idet du, fordi det er os, der har pålagt dig det, ikke har anset det for van
skeligt, men sat dit faste håb og din fortrøstning til, at vi årvågent og med
største omhu arbejder på din nytte og fremgang, og at vi omsigtsfuldt vil
bruge sådanne midler til at afværge alle de skader og ulykker i fremtiden
— som næsten alle i dit rige holder dig for øje og er bange for truer dig —
at du slet ikke behøver at bekymre dig herom for eftertiden3). Idet din
rene hengivenhed, konge, er os meget kærkommen, og da vi ønsker med
største omhu at tage vare på så vel din frelse som roen i dit rige, har vi
efter råd af vore brødre4) i fællesskab besluttet at sende vor elskede søn
magister P.s), vor klerk, en omsigtsfuld og klog mand, der på grund af sin
hæderlighed og retskaffenhed er afholdt af os og vore brødre, til dig, og vi
opfordrer og tilskynder dig indstændigt i Herren til, høje konge, i overens
stemmelse med vore bønner og opfordringer at overgive ham samme bi
skop frit og uhindret og videre skaffe ham sikkert lejde, således at han,
uden at nogen lider overlast, kan føre samme biskop til vor meget kære
søn i Kristus, Andreas, Ungarernes berømmelige konge6). Vi vil nemlig
derefter med Guds hjælp tage vare på og sørge for, at han kan nå sikkert
frem til os. Men da samme biskop ikke kan foretage en så lang rejse eller
blive hos os i længere tid uden betydelige midler, som vi ikke tror, at han
råder over, giv ham da, høje konge, på vor befaling så stor en del af hans
bispedømmes indtægter, at han er i stand til at skaffe sig selv og sine folk
et passende og sømmeligt underhold under rejsen til og opholdet ved det
apostoliske sæde. Idet vi endvidere nærer ønske om som en omhyggelig
fader at sikre dig fred og ro, har vi befalet samme magister efter at have
sammenkaldt dit riges stormænd, både gejstlige og verdslige, på vor myn
dighed med ringende klokker og med lys, der bliver slukket, at for
kynde højtidelig bandlysning imod ham og mod dem, som fordrister sig
til i modstrid med en apostolisk befaling at fortrædige dig og dit rige ved
at hjælpe og begunstige førnævnte biskop, og for alles øjne at modtage kor
porlig ed af samme biskop på, at han af denne grund ikke hverken selv
eller gennem andre frækt og forvovent vil optræde på fjendtlig vis mod dig
og dit rige eller nogen fra dit rige, og at han i troskab vil drage til det apo
stoliske sæde for ydmygt at tage imod, hvad det bestemmer. Men med hen
syn til det, som vore elskede sønner . . og . . sendebud7) på mange måder
har anråbt os om, at vi ved apostolisk dispensation og nåde skulde lade
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vor elskede søn, den udvalgte biskop Niels, efterfølge førnævnte biskop,
skal I, kloge konge, vide, at vi ikke har kunnet opfylde denne bøn, da de
hellige fædres kanoniske bestemmelser8) udtrykkeligt forbyder, at nogen til
tager sig en plads, der tilkommer et menneske, der er i live, førend den
pågældende er fjernet derfra gennem en kanonisk dom. Men når samme
biskop når frem til os, så vil vi, fordi man da kan se, at han har fået sin
frihed tilbage, støttet til Herren ikke undlade at gøre noget i denne sag,
som kan tjene til at skaffe sikkerhed til veje. Men sluttelig opfordrer og
beder vi dig indtrængende, høje konge, om, at du vil tage imod og be
handle nævnte magister på en så sømmelig og passende måde, at din
højsindethed som følge heraf med rette kan blive prist.
Givet den 20. januar.
1) Nr. 101. — 2) Stykket fra ’Valdemar af Slesvig’ og hertil stemmer direkte overens
med de indledende ord i nr. 83, uden at det dog er muligt at sige, om de er hentet herfra
eller fra en anden, nu tabt pavebulle. — 3) Dette næste stykke er for store deles vedkom
mende lånt fra diplomforlægget, nr. 101. — 4) Kardinalerne. — 5) Kan ikke identifi
ceres. — 6) Andreas II (1205—35). — 7) Kong Valdemars sendebud, kan ikke identi
ficeres. — 8) Se c. 7 C II qu 1 og c. 10 C VII qu 1.

1206. 21. januar. Rom.
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Pave Innocens III tager cistercienserklostret i Løgum i sin beskyttelse og stadfæ

ster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt særlig Løgum, kirken i {Nørre-} Løgum
og de gaver i jord og tiender, som er skænket af biskopperne af Ribe. Paven giver brød

rene i Løgum tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af haver, krat, fiskeri og

afkommet af deres dyr. Paven frigør klostret fuldstændigt for {Ribe} bispens juris
diktion, ene undtaget hans ret i {Nørre-} Løgum kirke, og bevilger det en række sær
rettigheder.

Afskrift i Løgumbogen.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden1)
i Løgum kloster og hans brødre, nulevende så vel som tilkommende,
der har aflagt løfte om et regelbundet liv, hilsen til evig tid.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for
at ikke frække overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt eller,
hvad Gud forbyde, svække dem i den hellige tros kraft. Derfor, elskede
sønner i Herren, bifalder vi nådigt jeres rimelige forlangender, tager før
nævnte Løgum kloster, hvor I tjener Gud, under Skt. Peders og vor be
skyttelse og styrker det med dette brevs privilegium. Vi fastsætter nu for
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det første, at den klosterorden, der er indrettet i samme kloster med Guds
vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestem
melser til evige tider ubrødeligt skal overholdes dær.
Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øje
blikket besidder på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand
i fremtiden vil kunne erhverve gennem pavelig bevilling, kongelig eller
fyrstelig gave, de troendes skænk eller på andre retmæssige måder, for
blive urokket og urørt i jeres og jeres efterfølgeres eje. Heriblandt har vi
ment særlig at burde nævne det sted, hvor førnævnte kloster er beliggende,
med alle dets tilliggender, kirken i (Nørre-) Løgum med alle dens tillig
gender, som samme kloster ejede, før det antog cistercienserbrødrenes be
stemmelser2), de gaver, som er skænket jer af Ribebiskoppen Radulf, der
grundlagde samme stiftelse, og af hans efterfølgere Steffen og Omer, nem
lig alt, hvad der tilhørte Ribe bispedømme af besiddelser i (Nørre-) Lø
gum sogn og Seem, endvidere de besiddelser, Ribebiskoppen Omer til
stod jeres kloster i *Ginnegardth3) med jorder, lunde, enge, vande, møl
ler, græsgange og andre tilhørende friheder og immuniteter, tienderne
fra Lø herred, alt hvad der tilkom biskoppen af Ribe af tiender i Gram
herred og Rangstrup herred, tilstået jer af ham, og ligeledes tienderne af
Bylderup, overgivet jer af biskop Valdemar af Slesvig, og tre bol jord i
Harreby.
Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge jer tiender af jeres ar
bejde på kultiveret eller ukultiveret jord, som I dyrker med egne hænder
eller på egen bekostning4), eller af jeres haver og krat og fiskerier eller af
afkommet af jeres dyr5).
Det skal også være jer tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige
eller læge, der flygter fra denne verden, til helliggørelse6) og beholde dem
uden hensyn til indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen
afjeres brødre efter at have aflagt løfte i jeres kloster må have ret til at for
lade samme stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne
stiftelse, må ingen vove at huse uden at have fået tilladelse dertil ved et
af jeres samfund udstedt brev. Men hvis nogen muligvis fordrister sig til
at yde husly, skal det stå jer frit for at forkynde dom over disse munke eller
lægbrødre i henhold til reglen. Vi forbyder på det strengeste, at jorder
eller noget som helst beneficium7), der er overdraget jeres kirke, gives
nogen til personligt eje eller afhændes på anden måde uden samtykke fra
hele kapitlet eller den største eller forstandigste del af det. Men hvis gaver
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eller afhændelser finder sted på anden måde, end her er sagt, anser vi dem
for ugyldige. Dernæst forbyder vi også, at nogen munk eller lægbroder, bun
det af løfte aflagt i jeres hus, uden samtykke og tilladelse fra abbeden og
flertallet i j eres kapitel går i borgen for nogen eller optager lån hos nogen
ud over et beløb, der omsigtsfuldt fastsættes af jeres kapitel, med mindre
det er til åbenbar nytte for jeres hus. Men hvis nogen muligvis fordrister
sig til at gøre dette, skal konventet ikke på nogen måde være forpligtet
til at bære ansvaret for sådant. Det skal endvidere stå jer frit for at gøre
brug af jeres brødres vidneudsagn i jeres egne sager, hvad enten det er et
civilt søgsmål eller en straffesag, for at jeres ret ikke skal lide skade i nogen
henseende, fordi I mangler vidner. Fremdeles forbyder vi i kraft af vor
apostoliske myndighed, at nogen biskop eller nogen anden person tvinger
jer til at deltage i synoder eller retsmøder eller til at stå under verdslig
domstol, hvad angår jeres formue eller ejendomme; heller ikke må han for
driste sig til at komme til jer for at foretage ordinationer, behandle rets
sager eller sammenkalde offentlige møder; heller ikke må han hindre et
abbedvalg foretaget efter jeres regel eller på nogen om helst måde blande
sig i indsættelser eller afsættelser af den, der til enhver tid er jeres abbed,
imod cistercienserordenens bestemmelser. Men hvis den biskop, i hvis
stift jeres hus er grundlagt, efter at være opfordret hertil med ydmyg og
sømmelig hengivenhed nægter at velsigne en abbed, som er blevet indsat,
og meddelejer andet, der hører under hans embede som biskop, skal det
stå samme abbed frit for, såfremt han da er præst, at velsigne husets novi
cer og udføre andet, der hører hans embede til, ligesom det skal være jer
tilladt at modtage alt det af en anden biskop, som utilbørligt bliver jer
nægtet af jeres egen. Vi tilføjer, at biskopperne, når de modtager det ly
dighedsløfte, som aflægges af abbeder, der er blevet velsignet eller skal
velsignes, skal nøje sig med den ordlyd og form, som det er bekendt, at
ordenen fastsatte fra først af, nemlig således, at abbederne skal aflægge
løfte til ham under forbehold af deres orden, og de må ikke tvinges til at
afgive noget lydighedsløfte, der strider mod deres ordens statutter. For
indvielser af altre eller kirker, for den hellige olie eller et hvilket som helst
andet af kirkens sakramenter må ingen vove at afpresse jer noget under
henvisning til, at det er skik og brug eller på anden måde; alt dette skal
stiftets biskop yde jer uden vederlag. I modsat fald skal det stå jer frit for
at henvende jer til den biskop inden for den almindelige kirke, I helst vil,
forudsat at han ikke er udelukket fra pavestolens nåde og fællesskab, og
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han skal, støttet på vor myndighed, yde jer, hvad der forlanges. Men
skulde stiftets bispestol stå vakant, kan I i den tid frit og uden indvending
modtage alle kirkens sakramenter af nabobisperne, dog således at jeres
egne biskopper ikke senere lider nogen skade som følge heraf. Men efter
som I undertiden ikke har lejlighed til at få jeres egne biskopper i tale, må
I — hvis en biskop, der som sagt ikke er udelukket fra pavestolens nåde
og fællesskab, og som I har fuldt kendskab til, skulde passerejer på rejse —
med det apostoliske sædes myndighed lade ham velsigne jeres kar og klæ
der, indvie altre og ordinere munke. Skulde fremdeles biskopper eller an
dre kirkeledere8) forkynde en suspensions-, bandlysnings- eller interdikt
dom over jeres kloster eller derboende personer eller også over jeres dag
lejere, fordi I ikke betaler tiender, eller i anledning af bevillinger, I har fået
ved pavestolens velvilje, eller skulde de forkynde og fælde en sådan dom
over jeres velgørere, fordi de kærligt har ydet jer velgerninger eller tje
nester eller hjulpet jer med at arbejde på de dage, hvor I arbejder, mens
andre holder fri, regner vi denne dom for fældet i strid med det apostoliske
sædes bevillinger bg derfor ugyldig. Intet brev skal heller have retskraft,
om hvilket man sikkert ved, at det er opnået imod de apostoliske privile
gier, og uden at cistercienserordenen er nævnt. Ydermere skal I, selv om
hele landet er lagt under interdikt, have lov til under udelukkelse af dem,
der er bandlyste og ramt af interdikt, at holde gudstjeneste i jeres kloster.
Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe jer fred og ro i fremtiden,
forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for jeres kloster
bygningers eller ladegårdes9) klausur må vove at røve eller stjæle, sætte
ild på, udgyde blod, frækt gribe eller dræbe nogen eller øve vold. Yder
mere stadfæster vi med apostolisk myndighed alle friheder og begunsti
gelser, som er tilstået jeres orden af vore forgængere som romerske paver
og ligeså de friheder og fritagelser for verdslige krav, som I på gyldig vis
har fået bevilget af konger og fyrster eller andre troende, og vi bekræfter
dem ved dette privilegium. Vi bestemmer altså, at ingen som helst må
driste sig til frækt at forstyrre nævnte kloster eller mindske eller røve dets
ejendomme eller beholde det røvede eller plage det med nogen som helst
fortrædigelser, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver hense
ende for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbe
hold af det apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ret, der til
kommer stiftsbiskoppen i førnævnte kirke10). Men hvis nogen gejstlig eller
verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på med viden og
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vilje at handle imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han, med min
dre han, efter anden og tredie gang at være påmindet, ved en passende
bod har gjort sin forbrydelse god igen, være berøvet sin magt og ære og
vide, at han for Guds domstol skal stå til ansvar for den uret, han har øvet,
og være udelukket fra vor Guds og forløsers, den herre Jesu Kristi aller
helligste legeme og blod og ved den yderste dom hjemfalden til Guds
strenge hævn. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer denne
stiftelses rettigheder, så at de både her kan nyde frugten af deres gode
gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige freds løn. Amen.
Pavens, hans biskoppers og kardinalers underskrifter11).

Givet ved S. Pietro i Rom ved Johannes, kardinaldiakon af Sta. Maria
in Cosmedin, den hellige romerske kirkes kanslers hånd, den 21. januar, i
den ottende indiktion, år 120512) for Herrens menneskevorden, i hr. pave
Innocens III.s ottende paveår.
1) Navnet lader sig ikke udfylde. — 2) Cistercienserne i Løgum var arvtagere efter
benediktinerne i Seem jf. nr. 46, og formuleringen kunde give anledning til at tro, at
omtalte kirke har hørt under Seem kloster, før det blev reformeret efter Citeaux’ regel
og senere flyttet til Løgum. En sådan slutning er imidlertid ikke uden videre tilladelig.
Det var i det pavelige kancelli skik og brug at indsætte ordene »som samme kloster
ejede, før det antog cistercienserbrødrenes bestemmelser«, når et kloster af denne orden
søgte stadfæstelse på besiddelsen af kirker. På denne måde omgik man ordenens statut
ter, der strengt forbød klostre under reglen at forskaffe sig sådanne. — 3) Se nr. 46, note 5.
— 4) Dette er den fuldstændige tiendefritagelse, et af cisterciensernes værdifuldeste pri
vilegier. Ved Laterankonciliet i 1215 skete der en indskrænkning heri, se nr. 64, note 1
samt DRB. II: 1 nr. 234, note 2. — 5) Den latinske text har de nutrimentis animalium uestrorum. Denne vending er tidligere blevet tolket som ensbetydende med tiendefritagelse
for foderet til klostrets dyr (G. Schreiber, Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert, I 291,
jf. DRB. II: 1 s. 159). En nyere opfattelse vil imidlertid gøre gældende, at der sigtes til dyre
nes afkom, til den almindeligt kendte kvægtiende (se den i Dipi. Danicum 1:4 nr. 64 nævnte
afhandling af Eberhard Hoffmann 449 note 4). Denne sidste tolkning er blevet fulgt i over
sættelsen. Foruden det af Hoffmann fremførte er der endnu et bevissted, der taler for hans
opfattelse. Det er en pavebulle af 1244 24. marts, der klart udtaler, at Esrom kloster, hvad
dets får angår, skal være fri for tiende i form af lam, uld og mælk, eftersom det i det hele
er fritaget for tiende af animalium nutrimenta (Codex Esromensis, udg. v. O. Nielsen, nr. 25).
— 6) Den latinske text har ad conuersionem, der udtrykker, at man vender sig bort fra den
timelige verden og går ind til klosterlivet, jf. Or tved, Cistercieordenen, I 38 note *).
Denne tolkning synes at være at foretrække frem for den, der gives i DRB. II: 1 s. 159,
hvor ordet sættes i forbindelse med conuersus og oversættes »som lægsøstre«, i mandsklo
strene svarende til lægbrødre. — 7) I DRB. II: 1 s. 159 oversættes det ved »len«, men
denne tolkning synes at stride mod en anden kilde, se Buli. Danicum nr. 56 fra [1243—
I254]. Jf- Ordforklaringen. — 8) Texten har alii ecclesiarum rectores, der næppe kan gen-
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gives med »sognepræster« som i DRB. II: 1 s. 160. Talen er åbenbart om personer, som
har jurisdiktion in foro extemo, og en sådan tilkom normalt kun biskoppen. Han kunde
dog delegere sin myndighed, og man kan undtagelsesvis finde, at sognepræster kan lyse
i band (og pålægge personalinterdikt), dels ud fra delegeret myndighed, dels ud fra sær
bestemmelser i den partikulære kirkeret, men dette kan næppe have været så alminde
ligt, at paven måtte beskytte klostrene herimod. Jævnfør F. Kober, Der Kirchenbann, 77. — 9) Se DRB. II: 1 nr. 234, note 19. — 10) De sidste linier viser, at Løgum
kloster ikke var underlagt stiftets biskop, men kun det apostoliske sæde (og ordenens
generalkapitel). Der gøres dog en undtagelse for Nørre-Løgum kirke, der som sogne
kirke stadig var undergivet den biskoppelige myndighed. Besiddelsen af kirker gjorde
klostret afhængigt af stiftets kirkelige øvrighed, selv om det kun var på et enkelt punkt,
og det var tilstrækkeligt til at motivere ordensstatutternes forbud mod at erhverve kirker,
jf. note 2. — 11) Afskriveren har i Løgumbogen nøjedes med denne korte notits og har
sparet sig ulejligheden ved at gengive underskrifterne. Om opstillingen af disse i et mere
fuldstændigt bevaret privilegium af samme type se nr. 38, note 7. — 12) 1206 efter moderne
årsberegning. Det pavelige kancelli anvender på denne tid den florentinske beregnings
måde, der har 25. marts, Marie Bebudelsesdag, som årets første dag, det såkaldte
Marieår. 1205 strækker sig efter denne kalender frem til 1206 24. marts.

1206 21. januar?, pave Innocens’ bulle for Løgumkloster, i Buil. Danicum
nr. 56 knyttet til det foregående nr. 114 ved den anførte datering, er udstedt
af Innocens IV (1243—1254), jf. ib. s. 263. Texten slutter ikke som angivet i
Buil. Danicum med ’Givet som ovenfor’ men med ’og så videre som ovenfor’,
hvorefter henvisningen ikke går direkte på en forudgående datumsformel, og
altså heller ikke på dateringen i nr. 114, men kun på de sidste dele af den for
pavebuller gængse straffeformel. Bullen vil blive trykt i bind 7 af første række.
1206 26. juli, dronning Margrete af Danmark for cisterciensernonnerne
i Reval, Reg. Danica nr. *437, jf. DRB. 11:2 s. 69, er trykt som II:i2 nr. 207

mellem de andre Michaelis-forfalskninger.
1206 [omkring 15. september], cistercienserordenens generalkapitels de
kret fra Citeaux, der fastsætter straf over abbeden de Insula Dei, fordi han

ombyttede mønter i et depositum, han burde have ladet urørt (Ganivez I 326
§ 34), kan henføre sig til Holme kloster, men kan også gælde et fransk abbedi
af samme navn, l’Isle-Dieu, Noirmoutier.
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1206. Sild.

Kong Valdemar II Sejr bevilger immunitet for ledingstynge og opkrævning af al

kongelig ret af bryderne under Ribekirkens kanniker.
Afskrift i Ribe Oldemoder.

aldemar, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, hertug af Jyl
land, herre over Nordalbingien, til alle, der ser dette brev, hilsen i
nåde.
Viden om det forbigangne anses for sikker og varer gerne længe, når den
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støttes af breve. Vi tilkendegiver altså for alle nulevende og tilkommende,
at vi har bevilget Ribekirkens kanniker denne frihed, at deres bryder skal
være befriet for ledingstynge og for opkrævning af al vor ret. Derfor stad
fæster og besegier vi denne immunitetsbevilling ved at hænge vort segl un
der. Men hvis nogen i tidens løb fordrister sig til at tilbagekalde denne vor
gave, skal han i sandhed vide, at han har forbrudt sig mod Gud og mod os.
Givet på Sild år 1206 i den hæderværdige kong Valdemars fjerde rege
ringsår1).
1) Hvis 25. december, og ikke 1. januar, er begyndelsesdagen, epoken, for kalender
året (jf. nr. 45, note 6) — hvilket i dette tilfælde kun er en hypotetisk mulighed —
omfatter 1206 tiden fra denne dato 1205 til 24. december 1206. Kongeåret er sat til 4.
Dette fjerde regeringsår kan omspænde samme tidsrum som netop angivet for kalender
året, idet kongens kroning fandt sted på juledag 1202, der derfor formodentlig er epoke
dag. Det er dog umuligt helt at afvise tanken om, at kongeåret kan være beregnet på en
anden måde. Det fjerde år er i så fald begyndt tidligt i 1205. Teoretisk set kan det der
efter have strakt sig til 27. april 1206. Er det denne beregningsmåde, der har været brugt
i det foreliggende diplom, kan dette senest være udstedt nysnævnte dato.
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(Den udvalgte) biskop (Skjalm Vognsen) og kapitlet i Århus forpligter sig til at
overholde en rakke artikler, som bisper og kanniker for fremtiden skal aflægge ed på.
Biskoppen skal love at opretholde kannikernes friheder, at tage kapitlet med på råd

ved overdragelse af digniteter, præbender og gårde og ved vigtigere dispositioner over

kirkens gods og at være retfærdig ved overdragelsen af sognekirker. Biskoppen skal
med visse forbehold afstå fra at tage kirkernes tiender, og han må ikke sende sine
heste på fodring til sognepræsterne. Han får tilladelse til at vise godgørenhed, men skal

iøvrigt være sparsommelig og holde sig sine biskoppelige pligter efterrettelig og sær
lig vise tilbageholdenhed i brug af kirkeband, og han må kun anklage en kannik for
kapitlet. Hertil er formentlig senere tilføjet: at biskoppen ikke må ud

vide sin spolieret, at han ligesom kapitlet skal undlade at besætte kanonikater, før de
bliver ledige, dog med særstilling for pavelige provisioner, at kannikerne skal love
at overholde bestemmelserne og være diskrete med kapitlets anliggender, at fælles

godset skal forbeholdes de residerende, samt at antallet af kanniker ikke bør sættes op.

Afskrift i Århus statsbibliotek.

il pris og ære for den almægtige Gud Fader og den udelelige Treenig
hed og den glorværdige Jomfru Maria er det i det Herrens år 12061)
med råd af vor ærværdige fader og hele kapitlet i Århus forordnet og fast
sat således, at vi helligt og ubrydeligt skal overholde dette, som følger her-
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efter. Biskoppen eller enhver af klerkegrad2), der skal optages som kan
nik, skal sværge, at han helligt vil overholde nedenstående artikler.
1. At han vil vise kannikerne hæder og ære, som det sømmer sig, og
ikke formindske deres friheder, men snarere øge dem efter evne.
2. At han aldrig på egen hånd og uden samtykke fra kapitlet vil gribe
ind i overdragelsen af digniteter, præbender og kannikegårde.
3. At han aldrig uden efter kapitlets råd og samtykke vil foretage eller
prøve at foretage bortgivelser, salg eller afhændelser, som er af betydning,
og som giver kirken tab, eller noget af vigtighed, der kan påføre kirken
stor skade eller tynge.
4. At han ved overdragelse af sognekirker ikke vil lade sig lede af slægts
følelse, men af fornuftens dom, da der ikke er noget, som skader Guds
kirke mere, end at uværdige antages til at vejlede sjælene, og det er usøm
meligt og jo også højst fornuftsstridigt at antage sådanne til at styre andre,
som ikke ved at styre sig selv.
5. At han aldrig vil oppebære kirketiender, der er bestemt til brug for
de fattige eller andre, og ikke — så vidt det står til ham selv — vil tillade,
at de oppebæres af nogen anden, med mindre stor nød eller vitterlig fordel
gør det påkrævet, og da skal han gøre det med kapitlets råd og samtykke.
6. At han gerne og efter evne vil yde hjælp til kirkens og andre kirkers
bygningsfond og til opretholdelsen eller understøttelsen af fromme stif
telser og Kristi fattige og det, som tager sigte på den offentlige velfærd.
7. At han vil bestræbe sig på at begrænse sine udgifter, så vidt kirkens
hæder tillader det, for at ikke han, hvem andre burde tage som forbillede,
skal blive tvunget til at fortære andres gods på uretfærdig og skammelig
måde eller forpligte sin kirke, mere end tilbørligt er.
8. At han omhyggeligt og så hyppigt, han formår det, vil bestride sit
biskoppelige embede, som består i at ordinere gejstlige, indvie kirker og
kirkegårde, i afholdelse af messer, særlig celebrering ved de store højti
der i kirken i Århus, idet han skal undgå handlinger, som er utilladelige
og forbudte efter loven.
9. At han, hvis han har en klage mod en kannik, ikke vil rejse klage of
fentligt, men for dennes brødre.
10. Fremdeles at han ikke vil fælde bandlysningsdom mod nogen af
vrede, had eller letsindighed, men betænksomt og med modent overlæg,
og således at der altid går tre påmindelser forud.
11. At han3) ikke på Herrens fødselsdag eller på noget andet tidspunkt
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af året må sende sine heste til fodring hos sognepræsterne, til skade og
tynge for disse.
Hertil er antagelig senere føjet følgende § paragraffer:

12. At han ikke må indlade nogen4) i afdøde gejstliges gods, uden for
så vidt det tilkommer ham efter loven.
13. Hver og en lover vi på vor tro, at ingen skal vælges til eller optages
som vor kannik og broder til et præbende, der vil blive ledigt, men alene
til et, som er blevet ledigt, med mindre dette bliver forlangt af os direkte
fra det apostoliske sæde.
14. Både fællesgods og andet gods skal alene henhøre under de reside
rende, og ingen skal kaldes residerende, om hvem det kan bevises, at
han har været mere fraværende end nærværende.
15. Enhver kannik skal ved sin tiltrædelse love, at han vil holde bestem
melserne og ikke åbenbare kapitlets hemmeligheder for nogen som helst.
16. Antallet af kanniker bør ikke forøges, eftersom det er bedre og
mere agtværdigt, at nogle få underholdes på en god og passende måde,
og som det sømmer sig for gudstjenesten, frem for at mange gør tjeneste
på en slet måde, uden at have det nødvendige til livets ophold og med skam
melige og åbenbare mangler.
1) De foreliggende statutter for Århus af 1206 har været genstand for debat, både med
hensyn til dateringen af dem, og for så vidt angår spørgsmålet om deres autenticitet.
Der er udkastet den tanke, at de kun er en forkortet afskrift af en række tilsvarende be
stemmelser for Ribe af 1298, idet de dog med § 16 skal have modtaget tillæg fra et Ribediplom af 1497. Det er blevet konkluderet, at statutterne som helhed må betragtes som
fordægtige, og at de, om de overhovedet er autentiske, måske nok kan være fra 1506,
men ikke fra 1206. Heroverfor er det hævdet, at vil man føre det skitserede synspunkt
igennem, må man gøre endnu et ripensisk dokument, nogle korvedtægter fra 13. år
hundrede, til kilde for de tænkte Århusstatutter fra omkring 1500. Det er imidlertid en
urimelig tanke, siges det, at en sådan kompilation af tre forskellige Ribestatutter skulde
være bragt til veje for at blive brugt i Århus omkring år 1500, ligesom det i så fald vil
blive uforklarligt, hvorfor kompilatoren har udeladt mange af de vigtigste paragraffer,
der indeholdes i de tre formodede kilder. I stedet er det betonet, at 1206-statutterne ud
mærket lader sig opfatte som grundlaget for kapitelsbestemmelser af senere dato, særlig
statutterne for Ribe af [1273] og 1298, og meget dårligt lader sig placere sammen med
statutter og edelige forpligtelser fra senmiddelalderen. Det er da herudfra konkluderet,
at der ikke kan føres noget bevis imod ægtheden af 1206-formuleringen, og at den tradi
tionelle datering har stor sandsynlighed for sig.
Selv om man i det store og hele kan godkende den sidst anførte argumentation til
fordel for den overleverede datering af Århusstatutterne, er det dog vistnok således, at
en række kendsgerninger alligevel gør det tvivlsomt, om alle de 16 paragraffer kan hid-
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røre fra så tidligt et tidspunkt som 1206. I § 13 lover biskop og kapitel ikke at give expectance på præbender, men kun at optage kanniker, når der er blevet et præbende
ledigt. Der gøres det forbehold, at bestemmelsen ikke skal gælde, hvis det apostoliske sæde
gør krav på at få en af sine kandidater på venteliste. Det er ikke tidligere bemærket, at
det er højst påfaldende at finde en sådan undtagelse for pavelige provisioner. Den for
udsætter, at det var blevet almindeligt, at paven forbeholdt sig besættelsesretten til præ
bender i Århus kapitel. Imidlertid falder statutterne af 1206 i en tid, hvor den pavelige
centralmagt med stor styrke greb ind mod expectance-systemet, der var blevet forbudt
på Lateran-konciliet i 1179. På denne tid var der allermindst grund til at vente pave
lige provisioner af den omtalte type. Kurien ændrede senere holdning, men først under
Urban IV (1261—64) bliver den nye praxis for alvor mærkbar for de danske domka
pitler. Det er ganske sikkert rimeligt på basis heraf at sætte et spørgsmålstegn ved, om
§ 13 virkelig kan hidrøre fra århundredets begyndelse. Om den følgende § 14 er det
tidligere vist, at der er en vis lighed mellem den og en bestemmelse i nogle udaterede
korvedtægter fra Ribe, der senest er affattet i begyndelsen af i29o’erne (ikke at forveksle
med 1282-vedtægten, DRB. 11:3 nr- 55)- Den samme overensstemmelse findes i mere ud
talt grad mellem § 15 i 1206-statutterne og slutningen af de anførte korvedtægter og
mellem § 16 og Ribebiskoppen Hartvig Juuls diplom af 1497 29. marts, som det er på
vist af de tidligere forskere. Hertil kan lægges, at § 15 på et hovedpunkt har en uklar for
mulering. Den forpligter enhver ny kannik til at love at ville overholde »bestemmelserne«.
Dette kan enten tolkes som gældende nu tabte statutter for Århus kapitel, ældre end
1206, om sådanne overhovedet kan tænkes at have existeret. Eller også oplyses det
dunkle: »bestemmelserne« af det tilsvarende sted sidst i korved tægterne, der her har
»de ovenfor anførte bestemmelser«. Men skal § 15 i 1206-statutterne forstås på denne
måde, betegner den simpelthen en gentagelse, en repetition af det indledende stykke,
der fordrer edsaflæggelse på bestemmelserne fra de nye kannikers side. Og i så fald må
§ 15 repræsentere et senere, overflødigt tillæg og er da antagelig udarbejdet med de
enslydende Ribevedtægter som forlæg. Det samme kan være forklaringen på lighederne
mellem de citerede Ribedokumenter og §§ 14 og 16, hvortil kan føjes, at § 13, som
det er søgt eftervist ovenfor, ikke godt kan have stået i et dokument fra 1206.
Man synes således med føje at kunne rejse tvivl om, at de fire sidste paragraffer, 13—16,
fra først af har haft plads i de foreliggende Århusstatutter. Dette leder os videre. År
husbestemmelserne bliver første gang kopieret andetsteds i statutterne for Ribe af [1273].
Men i denne ældste kopi mangler netop disse sidste paragraffer, foruden §§ 13—16 også
§ 12. Imidlertid dukker bestemmelser, der ganske svarer til §§ 12—13 i 1206, op i Ribe
mellem 1273 og 1298, i hvilket år de nedfældes i statutform (DRB. II: 4 nr. 292 §§ 22—23).
Der kan gives to forklaringer herpå. Dersom §§ 12—13 har stået i de gamle Århusstatut
ter, kan man i Ribe ved affattelsen af ordlyden i 1298 foruden bestemmelserne fra sit
eget kapitel af [1273] på ny have grebet tilbage til de århusianske 1206-statutter og nu
have optaget §§ 12—13, som man forkastede i 1273. Men der er rigtignok også den mulig
hed, at disse to paragraffer er helt nye, formuleret i Ribe 1298 for første gang. § 13, der
omhandler pavelige provisioner, vilde herved få en langt naturligere plads end i sta
tutter af 1206. Og det samme gælder til en vis grad om § 12, der beskærer biskoppens
spolieret. Hvad der her er anført, afgiver antagelig tilstrækkeligt grundlag for den slut
ning, at det er så temmelig tvivlsomt, om den sidste del af statutterne, de fem paragraffer
12—16, hidrører fra 1206 og hører hjemme i Århus. Har sådanne gamle bestemmelser
existeret, og har de omfattet indledningen og §§ 1—11, hvilket ikke engang er fuldt sik
kert, må de være benyttet som forlæg for Ribestatutterne af [1273]. Og under de nævnte
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forbehold kan man også videre antage, at de i Ribe har modtaget en række senere til
læg. Om alt dette holder stik, har man da samtidig, synes det, fundet grunden til, at vi
alene kender texter med blandet affattelse. Det må vistnok skyldes, at der ikke længere er
nogen ren århusiansk overlevering i behold. Selv de håndskrifter til statutterne, der
stammer fra Århus, må efter det foran anførte repræsentere Ribetraditionen, der over
arbejdede den gamle Århustext og udvidede den stærkt til slut. — 2) Den latinske text
har literati ordinis, der sikkert skal oversættes som ovenfor, jf. Hammarström, Glossarium,
171. — 3) Oversat efter transmittat i den latinske text ifølge 2 af textkilderne, mens 2 andre
har transmittant (desuden er en af de 2 texter med ental senere rettet hertil). Den første
form er antagelig den rigtige, da den giver den bedste mening og også genfindes i Ribestatutterne af [1273] og 1298 (jf. om disse note 1). — 4) Texten er muligvis forkert på
dette sted, og det kan tænkes, at den skal rettes efter ordlyden i Ribe-statutterne af
[1273] og 1298. Den vil i så fald komme til at lyde: ’At han ikke må befatte sig med
afdøde gejstliges gods* osv.
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Ridderen Tule Bosen tilskøder Sorø kloster jord i Oldebjerg.

Referat i Sorø gavebog.

en udmærkede mand ridderen Tule, søn af Bo, der stammede fra
hr. Ebbe, Glugs søns slægt, gav til klostret i den ånd af brændende hen
givenhed, som han nærede for brødrene og samme kloster, to ørtuger jord
i skyld i Oldebjerg, idet han skødede dem i det Herrens år 1206, at be
sidde til evig tid.

D
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Pave Innocens III stadfæster de ti præbender, som biskop Peder Vognsen af År

hus oprettede af sit arvede gods, og kannikernes besiddelse af de grundstykker i År

hus by, som den udvalgte biskop Skjalm Vognsen har overdraget dem, samt tredie-

delen af tienderne fra en række biskoppelige gårde, biskopsgaven og sagefaldsretten

over alle deres bryder og landboer både i åndelige og i andre sager.
Afskrift i Århusbogen.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner, kapitlet i
Århus, hilsen og apostolisk velsignelse.
Det er rimeligt, at vi uden indvending giver vort samtykke til de be
dendes berettigede bønner og opfylder de ønsker, der ikke afviger fra for
nuftens vej, så de når at virkeliggøres. Da altså jeres biskop Peder, saligt
ihukommet, i jeres kirke, som af hans forgængere var blevet så godt som
forsømt, har oprettet ti præbender af sit arvede gods, og vor elskede søn,
Skjalm, jeres udvalgte biskop, denne sammes efterfølger, har overdraget
jeres kirke alle grundstykker, som han havde inden for Århus bys omkreds,
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til fælles brug for jer samt trediedelen af tienderne af gårdene i *ThorpI),
Vellev, Østrup, Kattrup, *Fiarstorp, Tåstrup og Eg til forøgelse af nogle af de
førnævnte præbender, idet han også tilstod jer biskopsgaven2) og enhver
ret til sagefald så vel i åndelige som i andre sager over allejeres bryder så vel
som landboer, stadfæster vi med apostolisk myndighed alt dette for jer og
gennem jer for jeres kirke, således som I besidder det altsammen retmæs
sigt og uanfægtet, og vi bestyrker det og værner om det med dette brev.
Det skal altså overhovedet ikke være tilladt noget menneske at antaste dette
vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed handle imod det.
Men hvis nogen fordrister sig til at prøve herpå, skal han vide, at han på
drager sig den almægtige Guds og hans apostle Skt. Peders og Skt. Paulus’
vrede.
Givet i Lateranet den 24. marts i vort pavedømmes tiende år.
1) Se nr. 98, note 2. — 2) Se nr. 98, note 3.
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Pave Innocens III underretter kong Valdemar II Sejr om hans søster, dronning In-

geborgs sag, takker ham for frigivelsen af biskop Valdemar af Slesvig og meddeler
ham som en af sine beslutninger i dennes sag, at han vil bemyndige ærkebiskop An

ders Sunesen til at skaffe Slesvig stift en styrer, indtil sagen finder sin afgørelse

ved forlig eller ved dom.
Afskrift i de pavelige registre.

il Valdemar, de Danskes berømmelige konge.
Hvad vi i vor meget kære datter i Kristus, din søster Ingeborg,
de Franskes dronnings sag har skrevet til hendes ægtemand, vor meget
kære søn i Kristus, Filip, de Franskes berømmelige konge, kan dine sendemænd i troskab give dig meddelelse om1). Men fordi du har sat vor ærvær
dige broder biskop Valdemar af Slesvig i frihed af ærbødighed for det
apostoliske sæde, frembærer vi inderligt følte taksigelser for dig, høje
konge. Omend samme biskop altså i vor nærværelse på mange måder har
søgt at godtgøre, at han var uskyldig i de beskyldninger, der er rejst imod
ham, mens dine sendemænd på mange måder har søgt at vise, at han var
skyldig, har vi, fordi vi dog ikke har kunnet nå til bunds i undersøgelsen
af disse ting, rettet vor opmærksomhed mod, at vi på den ene side måtte
sikre og værne dig mod, at der indfinder sig frygt hos dig, og at Slesvigkirken på den anden side aldeles ikke på usømmelig vis fortsat kan stå
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uden hyrde og ledelse, og vi har derfor, idet vi går ad kongevejen2) midt
imellem, ment at burde bestemme dette, at førnævnte biskop skal blive hos
os, indtil sagen finder en fredelig afslutning enten ved forlig eller gennem
dom, og at vor ærværdige broder, ærkebiskop Anders af Lund, indtil da
skal skaffe nævnte kirke en duelig styrer, for at denne fremsynet kan tage
vare på den så vel i åndelig som i verdslig henseende, idet han skal aflægge
regnskab for dens indkomster, og heraf skal de penge indbetales, som er
givet samme biskop til låns, og hans nødvendige underhold dækkes på for
svarlig måde, så længe denne uomgængelige sag står på. Derfor, høje
konge, retter vi indtrængende vore formaninger og opfordringer til dig
om at tillade samme ærkebiskop frit at træffe bestemmelse over denne
kirke i overensstemmelse med, hvad det apostoliske sæde som forudskikket fremsynet har overvejet, og at tillade, at førnævnte biskop underhol
des af dens indkomster. Men for at ikke sagen skal stå uafgjort længere,
end gavnligt er, bestræb dig da for inden førstkommende juledag3) at
sende nogle kloge og tro mænd til det apostoliske sæde og giv dem fuld
magt til, at vi ved dem på dine vegne og sammen med dem, såfremt det
bliver givet fra oven4), på virksom måde kan forhandle om forlig i denne
sag. Ellers vil vi efter at have hørt og gransket, hvad du ved dem måtte
fremsætte mod samme biskop, og ligeså det, som han vil sørge for at svare
til sit forsvar, med egen mund afsige en retfærdig dom. Endvidere kan
omtalte sendemænd, der er mænd med ganske særlig klogskab og troskab,
give dig meddelelse, høje konge, om, hvad de har erfaret hos os i dette og
i andre anliggender.
Givet i Lateranet den 2. april i vort tiende år.
1) Se nr. 120. — 2) 4. Mos. 21,22. — 3) 1207 25. december. — 4) Jf. Jobs. 19,11.

1207. 2. april. Lateranet.

120

Pave Innocens III opfordrer på ny kong Filip August af Frankrig til at tage dron

ning Ingeborg til nåde, vise hende ægteskabelig kærlighed og behandle hende som

dronning. Da tidligere skrivelser er blevet forelagt kongen på en mindre rigtig måde,

har paven udpeget en betroet mand til at overbringe den foreliggende.

Afskrift i de pavelige registre.

il Filip, de Franskes berømmelige konge.
Vor embedspligt som hyrde gør os til skyldnere over for forstandige
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og uforstandige i henhold til apostlen1) og opfordrer os til, at vi ved frelsebringende påmindelser, hvad enten det er belejligt eller ubelejligt2), til
skynder dig, stormægtige konge, til det, som er retfærdigt og agtværdigt.
Skønt vi derfor ofte har opfordret dig, milde konge, til fuldt ud at tage din
ægtefælle, vor meget kære datter i Kristus, dronning Ingeborg, til nåde
igen, og du ved Guds nåde, omend ikke fuldt og helt, så dog for en del
følger de apostoliske påmindelser, tvinges vi til, fordi hun dog endnu ikke
fuldt ud har generhvervet sin ægtefælles nåde, ivrigt, oprigtigt og kærligt
at trænge ind på dig i dette anliggende. Thi skønt du har travlt med at
undskylde dig hos menneskene, som ikke kender dine hemmeligheder,
over dette, at du ikke viser samme dronning ægteskabelig kærlighed, retter vi vore inderlige og indtrængende bønner og opfordringer til dig og
anråber dig, høje konge, ved Jesus Kristus, som er formidleren3) for en
pagt efter loven, om at du, hvis det overhovedet kan ske, fordi du dog
ikke i mindste måde kan undskylde dig, når du ikke sørger for, at der vises
hende kongelige hædersbevisninger, ser til, at du behandler førnævnte
dronning som en nådig ægtemand, da det i følge apostlen ikke sømmer sig
for ægteviede at gå hinanden under øjnene, at de ikke skal falde i satans
snare4), og at du gør det af ærefrygt for tugtens hellige ånd, som du, da
den undviger det forstilte5), kan nære frygt for vil forlade dit sind, hvad
Gud forbyde, såfremt du fortsat mangler forståelse for disse ting. Men
hvis du har Gud, som ikke lader sig forhåne6), som din samvittigheds vidne
på, at du ikke formår at behandle hende med denne nåde, må du i det
mindste som konge atter og atter blive overvældet af skamfølelse, så at du
fra nu af ikke kan udholde, at en berømmelig kvinde, efterkommer af
konger, søster til en konge, en konges ægtefælle og datter af en konge, til
skændsel for en sådan byrd og til skade for dit rygte på nedværdigende
måde holdes indespærret som fange, men derimod sørger for, at der vises
hende hædersbevisninger som dronning, for at du ikke skal godtgøre, at
du, hvis du længere unddrager hende det, der er åbenlyst, bedrager hende
i de ting, der er skjult, og idet du i ydre handlinger åbenbarer dit in
derste sind, skal få ikke alene Gud, men også verden som dommer over dig,
og skønt du dog kan forsone den første af disse ved at gøre bod, vil du
næppe kunne dæmpe, hvad der hviskes mand og mand imellem, såfremt
kraftige rygter begynder at vinde frem om dig og denne sag. Thi skønt du
står som sejrherre i mangt og meget, har du dog aldrig sejret bedre, end
hvis du overvinder dig selv, således at du ikke overvindes af lasten, men
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af dyden, da jo den stormægtige kong Salomon er vidne på, at en vis mand
er bedre end en stærk, og den, som hersker over sit sind, bedre end den,
der indtager en stad7). Men vi skriver til vor elskede søn abbeden af Guernsey8), en, som vi tror, fremsynet og agtværdig mand, så at han kan over
give og forelægge vort brev for dig, kloge konge, for at det ikke muligvis
også denne gang, ligesom det tidligere er sket, skal blive forelagt dig af
en anden på en mindre ærlig måde9).
Givet i Lateranet den 2. april i vort tiende år.
1) Jf. Rom. 1,14. — 2) 2. Tim. 4,2. — 3) Hebr. 12,24. — 4) Jf
Kor. 7,5 og jf. 1.
Tim. 6,9. — 5) Den latinske bibels Liber Sapientia 1,5. — 6) Galat. 6,7. — 7) Jf. Ordspr.
16,32. — 8) Lokaliseringen er usikker og abbedens navn ukendt. — 9) Bullen har i re
gistrene plads lige efter en skrivelse til den danske konge, nr. 119. Af denne fremgår det
udtrykkeligt, at Valdemar har rettet henvendelse til paven angående sin søster Ingeborgs
sag. Den foreliggende formaningsskrivelse til kong Filip August af Frankrig er da utvivl
somt blevet til som følge af et dansk initiativ ved kurien. Det samme gælder et tidligere
brev til kong Filip August, se nr. 84 af [1203] 9. december samt en senere bulle i samme
sag, denne gang for at trøste og opmuntre dronning Ingeborg, se nr. 174 af 1210 7.
maj.

[1207]. 12. april. Reading.

121

Kong Johan af England erklærer beslaglagt gods tilhørende den danske konges

mændfor afgiftsfri^ med mindre de har bopæl i England.
Afskrift i de engelske Close Rolis.

ong Johan sender hilsen til sine rettere, der udtager afgiften i North. umberland.
Vi befaler jer ikke at tage nogen afgift af det beslaglagte gods, der til
hører den danske konges mænd i Newcastle-on-Tyne, med mindre de har
bopæl i vort land, således at de er pligtige til at betale afgift.
Med Geoffrey, søn af Peter, som vidne i Reading den 12. april1).

K

1) Mandatet indeholdes i en rulle, der er dateret med kong Johan af Englands ot
tende regeringsår. Dette begynder regelret 1206 27. maj og slutter 1207 26. maj, og nær
værende mandat, der er udstedt 12. april, tilhører således 1207.

[1207]. 2. maj. Lambeth.

122

Kong Johan af England befaler sheriffen i Norfolk at overgive den danske fange

til Robert de Veteri Ponte.
Afskrift i de engelske Patent Roils.

Nr. 123
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ong Johan sender hilsen til sheriffen i Norfolk.
. Vi påbyder dig, at du skyndsomst sender den danske fange, som
er i fængsel i Hereford, til Nottingham, og sørger for at udlevere ham til
Robert de Veteri Ponte, hvem vi har befalet ved vort brev1), som vi sen
der til dig, at modtage nævnte fange fra dig. Og til vidnesbyrd herom sen
der vi dig dette vort åbne brev.
Med Geoffrey, søn af Peter, greve af Essex, som vidne i Lambeth den 2.
maj2).

K

1) Nr. 123. — 2) Mandatet har plads i rullen fra det ottende regeringsår, jf. om date
ringen nr. 121, note 1.
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[1207]. 2. maj. Lambeth.

Kong Johan af England befaler Robert de Veteri Ponte at tage imod den danske

fange.
Afskrift i de engelske Close Rolis.

ong Johan sender hilsen til Robert de Veteri Ponte.
- Vi befaler jer at modtage den danske fange, som sheriffen i Nor
folk vil udpege for jer, og sørge for, at han forvares i god behold.
Med Geoffrey, søn af Peter, greve af Essex, som vidne i Lambeth den
2. maj1).

K

1) Mandatet indeholdes i rullen fra det ottende regeringsår, jf. om dateringen nr. 121,
note 1.

1207 25. juli, kong Erik af Danmark for cisterciensernonnerne i Reval,

Reg. Danica nr. 1673*, jf. DRB. 11:6 s. 60, er trykt som II:i2 nr. 208 mellem
de andre Michaelis-forfalskninger.
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1207. 18. september. Viterbo.

Pave Innocens III befaler biskop Jens af Odense at tillade en præst, der uden egen

skyld har fået en finger hugget af vedblivende at forrette præstetjeneste.
Afskrift i de pavelige registre.

il biskop Jens af Odense.
Præsten O.1) er kommet til os personligt og har i ydmyghed givet
os underretning og meddelelse om, at nogle mennesker kivedes med hin
anden foran hans hus, og da han selv tilfældigt trådte ud af det, for en af
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de stridende ved en tilskyndelse fra djævlen, og uden at samme præst
havde gjort sig skyld i noget, løs på ham og huggede en finger af hans ven
stre hånd. Af denne grund har han ydmygt bønfaldet os om, at vi vilde
værdiges at bevilge ham tilladelse til at udøve sit embede. Vi befaler dig
da, broder, ved denne vor apostoliske skrivelse, at du, såfremt det forholder
sig således, med tilsidesættelse af en hvilken som helst hindrende indsi
gelse og appel tillader denne præst frit at gøre tjeneste inden for sin grad.
Thi undertiden er der ting, som lægger hindringer i vejen for den, der
skal forfremmes, men som ikke gør den allerede forfremmede uantagelig.
Givet i Viterbo den 18. september i vort tiende år.
1) Kan ikke identificeres.

1207. 19. oktober. Toscanella.

125

Pave Innocens III bemyndiger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at give en

gejstlig, som for hurtigere at blive forfremmet havde sprunget subdiakongraden over,

men derefter havde sonet sin brøde som munk) tilladelse til at blive subdiakon og
derefter diakon.

Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Du har i dit brev underrettet os om, at en gejstlig på din forgænger
Absalons tid, saligt ihukommet, skønt han var akolyt, forledt af et råd fra
en præst, hvem han havde personlig omgang med, i sin frækhed har ladet
sig forfremme til diakon med overspringelse af subdiakonatet for hurtigere
end tilladt at stige i de hellige grader, men senere, ledet af anger, har åben
baret sin forseelse for en præst, som pålagde ham, at han i et kloster skulde
tjene Herren i klosterdragt, og da han havde opholdt sig dær adskillige
år, mente han atter at burde rådspørge en biskop angående førnævnte
brøde, og denne pålagde ham ikke noget, men forbeholdt dig at døm
me om hans forseelse. Men du har derefter pålagt ham ikke at forrette
tjeneste som diakon, førend du havde erfaret, hvad det er vor vilje og
vort ønske, at der skulde foretages i denne sag, og du har efter atter at
have anbragt ham i et andet kloster i ydmyghed bønfaldet os om, at vi
vilde værdiges i barmhjertighed at træffe bestemmelse om ham. Idet vi
altså nærer fuld tillid til dig, kyndige broder, befaler vi dig ved denne vor
apostoliske skrivelse, at du, hvis hans liv iøvrigt er fortjenstfuldt, lader ham
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modtage den subdiakongrad, som han har sprunget over, og derefter ved
dispensation på vor myndighed giver ham tilladelse til at forrette tjeneste
som diakon.
Givet i Toscanella den 19. oktober i vort tiende år.

126

1207. 25. oktober. Tarquinia.

Pave Innocens III bemyndiger under store betænkeligheder ærkebiskop Anders Su-

nesen af Lund til at dispensere kong Sverker ILs kapellan Valerius, der med kongens

samtykke er valgt til ærkebiskop af Uppsala, fra hans uægte fødsel, samt indvie ham
og tildele ham det pallium, paven oversender.
Afskrift i de pavelige registre.

il ærkebiskop Anders af Lund.
Vi har ved breve så vel fra dig som fra vor meget kære søn i Kristus
Sverker, Sverrigs berømmelige konge, og vore ærværdige brødre lydbi
skopperne og vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Uppsala og mange
andre bragt i erfaring, at nævnte kirke i Uppsala, efter at ærkebiskop Olof,
saligt ihukommet, var gået al kødets gang, så vel på grund af dit fravær,
der skyldtes pilgrimsfærd, som på grund af indbyggernes frækhed længe
har stået ene og manglet en hyrde, men at gejstlighed og menighed nu,
ved nådig indgivelse fra Helligånden, endrægtigt har ansøgt om, samtyk
ket i og er blevet enige om en kapellan hos fornævnte konge ved navn Valerius, en i høj grad belæst mand, prydet og udmærket af gode sæder og
dyder. Men da han ikke er kommet til verden i et lovmæssigt ægteskab,
har du som den kyndige og agtværdige mand, du er, i samme brev betegnet
ham ikke som udvalgt til, men som kaldet1) til bispeembedet og bønfalder
os i ydmyghed om, at vi, eftersom han efter menneskelige beregninger at
dømme synes at være en hertil skikket person og er kaldet ved gejstlig
hedens valg, kongens samtykke og menighedens ansøgning, i barmhjertighed
vilde værdiges at give ham dispensation, idet du erklærer, at du på ingen
måde vilde fremføre bønner for ham, hvis du ikke troede, at det vilde
gavne nævnte kirke, samt at kongen og folket ganske særlig på grund heraf
vilde blive tilskyndet til at begunstige kirken og opretholde dens frihed
som følge af dette, da der ikke findes nogen kirke i hele verden, som i den
grad — som følge af folkets frækhed — ligger under for trældommens åg.
Men efter at vi har haft en omhyggelig forhandling med vore brødre herom,
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er mange ting forekommet os usikre og tvivlsomme, både fordi vi er uvi
dende om, hvor stor en mangel, der er ved samme Valerius’ fødsel, da
mangfoldige sondringer bør gøres i overvejelserne herom, og tillige fordi
det ikke står os klart, om Uppsala kirkeprovins lider under så stor en
mangel på personer, at der ikke i den kan findes en anden hertil
mere skikket person til at beklæde det ærkebiskoppelige embede. Hertil
kommer, at præsterne i nævnte kirkeprovins efter en forkastelig sædvane
ikke undser sig for at tage kvinder til ægte, og hvis du, som vi har bragt i
erfaring, arbejder på at udrydde denne sædvane i provinsen, vilde det
være upassende og ligeledes urimeligt, at en sådan person blev ophøjet til
så stort et embede, da dette, brugt som exempel, vilde kunne hindre dit
forsæt. Idet vi altså er betænkte på, at det er tvingende nødvendighed og
indlysende gavn, der under disse forhold må berettige dispensationens
nåde, befaler vi dig, agtværdige og kyndige broder, hvem vi har fuld tillid
til, ved denne vor apostoliske skrivelse, at du efter indgående at have
taget omstændighederne i betragtning med Gud for øje og på vor myn
dighed med hensyn til stadfæstelsen af postulationen af ham og den på
følgende indvielse tager sådanne skridt, som du finder bør tages til hæder
for Guds navn og til fremme af den kristne tro. Desuden oversender vi
dig på grund af din hengivenhed og den uppsalensiske kirkes nødstilstand
og endvidere på grund af stedets fjerne beliggenhed — for at ikke nævnte
kirke skal besværes og ulej liges med udgifter — palliet, der er taget fra
Skt. Peders legeme og jo forlener bispeembedet med dets fulde myndig
hed, således at du, hvis du da finder, at du bør tage skridt til at give dis
pensation, skal overdrage ham det under iagttagelse af den formular2),
som vi sender dig, forseglet med vor bulle. I modsat fald skal du strax
sende det tilbage til os.
Givet i Tarquinia den 25. oktober i vort tiende år.
1) Det er blevet hævdet, at paven med disse ord kritiserer Anders Sunesens ordvalg.
Innocens III skal have ment, at den rette betegnelse af kandidaten var ikke ’kaldet’,
uocatus, men postulatus, svarende til at han længere fremme i texten taler om postulatio.
Hertil må imidlertid bemærkes, at Anders Sunesen i et andet lignende tilfælde igen har
brugt ’kaldet’ om en bispekandidat, som han ikke vilde tilkende nogen rettighed som
’udvalgt’, se nr. 161. Der er da også fra anden side fremsat en helt anden tolkning af den
foreliggende bulle. Herefter har paven komplimenteret ærkebispen for hans sprogbrug,
se særlig ordene ’som den kyndige og agtværdige mand, du er’, og denne fortolkning er
formentlig den rigtige. Jævnfør iøvrigt DRB. 115 nr. 37, note 8. — 2) Den forseglede eds
formular er gået tabt.
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Kong Filip af Tyskland underretter pave Innocens III om, at biskop Valdemar af

Slesvig er blevet postuleret til ærkebiskop af Bremen, og beder paven om under hensyn
til Bremerkirkens tarv at flytte ham dertil og stadfæste postulationen.

Afskrift i de pavelige registre.

il sin ærværdige fader i Kristus, den høj hellige hr. Innocens, den hel
lige og ukrænkelige romerske kirkes pave, sender Filip, af Guds nåde Ro
mernes konge, til alle tider rigets forøger, hilsen og hengiven sønlig kær
lighed1).
Da det må stå fuldstændig klart for alle og enhver, at der af kilden til
al kirkelig og gejstlig ret i dens fulde udstrækning ikke kan fremgå eller
afledes andet, ehd hvad der er helligt og billigt af indhold, kan man
derfor altid håbe på, at der med bevarelse af denne kildes myndighed
aldeles uforkrænket bliver draget omsorg for hver eneste en. Da Gud
altså har bestemt, at den kirkelige ret i dens hele og fulde udstræk
ning har Eder, hellige fader, som sin grundvold, har I følgelig, kloge fader,
fuldt ud myndighed til — efter at have iagttaget de uomgængelige krav fra
de forskellige sagers forskelligartethed — at mildne den strenge og hårde
ret og ligeså, når dette undertiden gøres fornødent, ubrødeligt at fastholde
tugt og strenghed i overensstemmelse med rettens forskrifter. Men selv om
vi, høj hellige fader, er aldeles sikre på, at det allerede er kommet Eder for
øre, at hr. Hartwicus, den bremensiske kirkes ærkebiskop, er blevet kaldt
hjem af Gud og nu har fuldbyrdet sit timelige løb, har vi dog ment, at
også vi burde tilkendegive det for Eder. Efter at nævnte ærkebiskop altså
var afgået ved døden, har samme kirkes gejstlighed tillige med alle dem,
som burde deltage i udvælgelsen af den kommende ærkebiskop, samlet sig
for at foretage valget, for at ikke samme bremensiske kirke efter på denne
måde at være berøvet sin hyrde skulde stå ene i længere tid. Efter videre
at have taget nysnævnte kirkes påtrængende behov i betragtning, afgav de
endrægtigt deres stemmer på hr. Valdemar, biskop af Slesvig. Da nu flyt
ning af biskopper ikke bør finde sted uden det hellige sædes særlige tilla
delse, og da en biskop ikke kan forlade en kirke for en anden uden Eders
bevilling2), beder vi Eder, hellige fader, så inderligt som vi formår det,
om at I først og fremmest for Guds skyld, og hvis en bøn fra os som maje
stæt betyder noget hos Eder, bevilger den førnævnte biskop af Slesvig, at
han med Eders nådige bevilling kan overgå til den bremensiske kirke,
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hvortil han er blevet postuleret, og at I sender ham tilbage til samme bremensiske kirke, stadfæstet og befordret af Eder i alt det, som hører ind
under Eder, hellige fader, idet I i Eders miskundhed mildner ovennævnte
strenge bestemmelse for hans tilfælde. Dertil ønsker vi at meddele Eder,
kloge fader, at den nysnævnte bremensiske kirke allerede i lang tid ynk
værdigt har ligget under for mangfoldige trængsler og ulykker. Og skønt
den engang var en af de fornemste kirker i kejserriget, har den af mange
årsager, som det ikke er nødvendigt at opregne her, lidt store tab af gods
og i sin anseelse, dog ganske særlig som følge af omtalte nu afdøde ærke
biskops forsømmelighed, og den bremensiske kirke er i meget blevet for
ringet under ham på grund af de mangfoldige mangler, som fandtes hos
ham, således at den, selv mens han var i live, med føje kunde siges at stå
alene. Gid da dette må bevæge Eder, hellige fader, og I på faderlig vis dra
ger omsorg for denne ulykkelige bremensiske kirke derved, at I til den over
fører hr. Valdemar, biskop af Slesvig, som postuleres hos Eder, hellige fa
der. Det er også vort ønske, at I skal vide, at vi, så vidt det henhører under
os og kejserdømmets ret, og så vidt det kommer til at stå til os, fromt og
virkningsfuldt vil arbejde på, at samme bremensiske kirke føres tilbage til
det, den tidligere var med hensyn til den værdighed og hæder, som den
engang havde.
1) Biskop Valdemar af Slesvig blev postuleret til ærkesædet i Bremen efter ærkebiskop
Hartwicus II.s død 1207 3. november. Kong Filips skrivelse må ligge efter denne dag.
Den blev besvaret af paven i en bulle adresseret til dronning Maria, Filips gemalinde,
se nr. 133. Denne pavelige svarskrivelse må antages at være afgået i februar 1208. For
at kunne nå frem forinden måtte kong Filips henvendelse senest være affattet i januar
dette år. Inden for tidsrummet november 1207—januar 1208 bliver den tyske konges
skrivelse gerne henført til december 1207. — 2) Se X De translatione episcopi I 7.
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Pave Innocens III billiger kong Filip August af Frankrigs ønske om at optage ægte

skabeligt samliv med dronning Ingeborg for at erfare, om trolddommen er hævet, og
meddeler kongen, at hans sag ikke skal lide nogen skade som følge heraf
Original i Paris.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin meget kære søn i Kris tus
Filip, de Franskes berømmelige konge, hilsen og apostolisk velsignelse.
Vi tror, at det er udgået fra ham, der har en konges hjerte i sin hånd og
vender det, i hvilken retning han vil1), at du, således som du har sørget for

I

Nr. 128

18. november 1207

170

at meddele os gennem vor elskede søn Johannes, abbed af S.-Geneviève,
en klog og trofast mand, og ligeledes gennem dit brev, har i sinde at gå til
dronningen for at prøve, om du kan have samliv med hende, når blot du
eller din sag ikke skal lide skade som følge heraf. Dersom du måske ikke
er i stand til at have samliv med hende, fremfører du to artikler, som det
ikke lønner sig at udvikle nu, og du forsikrer, at vi bør drage omsorg for
dig i så henseende. Det er da nødvendigt, vor meget kære søn, at du, hvis
du vil friste trolddommen mod ægteskabet, går til dronningen i gudfryg
tighed og desuden efter forud omhyggeligt at have søgt hjælp i bønner, al
misser og messer, prøver i troen, om du kan have legemlig omgang med
hende, for at det deraf kan erfares, om trolddommen er hævet. Vi, der
med Guds hjælp ønsker at befordre dig efter evne, underretter dig da ved
dette brev om, at det er vor vilje, at du eller din sag ikke skal lide nogen
skade ved, at du måske ikke kan omgås hende legemligt, omendskønt vi jo
med hensyn til den ene af de to artikler kan drage omsorg for dig, hvad
det juridiske angår. Men med hensyn til den sidste må du sørge bedre for
dig selv, hvad det faktiske angår. Hvis det altså ikke tilstedes, at du bliver
et kød med dronningen, og du ønsker at forfølge hindrende trolddom for
retten, vil vi, når vi opfordres dertil, skride til dom, uden hvilken du sande
lig ikke kan befries fra dette bånd.
Givet ved S. Pietro i Rom den 18. november2) i vort pavedømmes ti
ende år.
1) Jf. Ordspr. 21,1. — 2) Bullen har i registret plads efter skrivelser fra 12. og 21.
december 1207, foran en text fra 24. december. Dersom man daterede efter denne pla
cering, således som det så ofte er gjort ved registerskrivelser, og henførte bullen til 21.—24.
december, vilde man herved være kommet på vildspor. Heller ikke en datering til de
cember måned vilde være tilstrækkelig. En tidsfæstelse til november—december, som den
i lignende tilfælde er praktiseret i dette bind, vilde alene være fyldestgørende. Når dette
kan siges med så stor sikkerhed for den foreliggende bulle, skyldes det, at originalen senere
er dukket op og udviser 18. november som udstedelsesdag. Vi har her et tydeligt exempel
på den forsinkede registrering, jf. nr. 1, note 1.

Tillæg3)

Hr. paven 4) råder til, at han 5) fører sagen frem ad begge veje, nemlig både
som svogerskabs- og trolddomssag. Men dersom dronningen 6) ikke ønsker at frem
føre vidner i svogerskabssagen, vil det vække behag hos hr. paven; men hvis hun
ønsker at fremføre vidner, vil han ikke kunne nægte hende det. Hr. kongen
skal hverken nære frygt på grund heraf, eftersom paven vil lade de pågælden
de 7) vidner blive anerkendt af sine 8) befuldmægtigede, ej heller skal kongen
skyde forhaling frem som grund, fordi der nu er sket større forhaling på

25. december 1207
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grund af frygt 9). I trolddomssagen tager hr. paven hensyn til hr. kongen på
denne måde, at der skal fæstes lid til kongen, hvis kongen på sin sjæls salig
hed aflægger ed på, at han har søgt at få legemlig omgang med dronningen
og ikke har haft det, og hun ikke af en anden grund på forhånd er ham for
hadt, såfremt dronningen ikke sværger, at hun har haft legemlig omgang, og
hr. paven tror, at hun let kan bevæges til ikke at sværge. Men hvis kongen
nærer frygt for, at der angående førnævnte ting skal blive fældet dom imod
ham, vil sagen kunne udskydes, så at der ikke fældes dom, og da vil kongen
være på det punkt, hvor han er nu. Men der er een eneste ting, hvori hr. paven
ikke kunde tage hensyn til hr. kongen, nemlig at han på ny må søge at få
legemlig omgang med hende, eftersom trolddom af denne art hæves ved bøn
ner 10).
3) Optegnelsen har ikke diplomkarakter og kan derfor ikke medtages som selvstændigt
nummer. Under hensyn til dens betydning bringes den her som tillæg. Text efter Filip
Augusts register i Rom. — 4) Innocens III. — 5) Kong Filip August. — 6) Ingeborg. —
7) Dronningens. — 8) Pavens. — 9) Meningen må være, at sagen er blevet forhalet på
grund af kongens frygt for en ny retlig afgørelse. — 10) Det kan antages, at optegnelsen,
der kun kendes fra den franske konges register, gengiver en indberetning fra kongens sende
mand til kurien. Hvor autentiske notitserne er, og i hvor høj grad de afspejler Innocens
111.s synspunkter, er imidlertid usikkert. Kun så meget står fast, at optegnelsen bedst
forstås i sammenhæng med det tilbud, som paven giver Filip August i ovenstående bulle
af 1207 18. november, hvorfor den rent tidsmæssigt er henført hertil.

1207. 25. december.
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Kong Valdemar II Sejr kundgør, at Lundeborgeren Hedenrik har købt Hdssleberga af ham og skødet det til domkirken i Lund til oprettelse af et præbende.

Referat i diplom af 1479'.

a fremlagde fornævnte magister Lars et brev i retten fra vor forgænger
kong Valdemar, givet i det Herrens år 1207, som lød på, at en borger
i Lund, der hed Hedenrik1), gav og skødede Håssleberga med dets tillig
gende til Skt. Laurentius’ kirke i Lund, og det købte han af vor fornævnte
forgænger og oprettede et præbende af det.

D

Registratur i Skånebrevsfortegnelsen fra omkr. 1690:

ong Valdemars gavebrev givet førbemeldte domkirke på alt hans
gods i Håssleberga. Givet juledag 1207.

K

Registratur i Extraktregistrene 1689—87:

ong Valdemars gavebrev givet Lunde domkirke angående Håssle- berga gods, som blev lagt til et præbende i fornævnte kirke. Givet
1207.

K
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Lundekapitlets registratur 1425:

G

rundlæggelsen af et kannikepræbende ved hr. Hedenrik, borger i Lund,
af gods i Håssleberga.

1) Han hed Henrik ifølge Lunde domkapitels gavebøger s. 83. Her oplyses det
endvidere, at Hedenrik skænkede godset til bod for sine og kong Knud (Valdemarsens)
synder.

130

[1207—1215].

Biskop Skjalm Vognsen af Århus overdrager munkene i Sorø nogle besiddelser, der
skal tilfalde dem ved hans død og komme dem til gode i form af årlige bespisninger.

Afskrift på Det kongelige bibliotek.

kjalm, af Guds nåde biskop af Århus, til alle retsindige, der ser dette
brev, hilsen med den sande frelser1).
Idet vi betænker, at intet i menneskets verden er så fast og sikkert, at
det ikke går til grunde og forsvinder i tidens løb, har vi efter evne udtænkt
et lægemiddel mod denne syge og besluttet at overgive vore handlinger
til brevets hukommelse. Vi gør altså vitterligt for så vel nulevende som
tilkommende, at vi til forladelse for vore synder har overdraget de klostergivne i Sorø Gimlingetorp og de besiddelser, som vi har i Gimlinge med
tilhørende skov, desuden vore besiddelser (i) Ormager, således at de efter
dette legemes opløsning fuldt ud skal tilfalde dem, dog med den betingelse
vedføj et, at fornævnte munke to gange om året og begge gange i tre dage
skal nyde godt underhold af afkastningen fra førnævnte besiddelser; men
det af afkastningen, der måtte overstige de seks dages underhold, skal til
falde oftnævnte stiftelses kirkebygningsfond. Hvem der altså end, gejstlig
eller verdslig, prøver på at omstøde denne vor gave, skal vide, at han for
Guds domstol skal stå til ansvar for den uret, han har øvet, og være ude
lukket fra vor Guds, den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og
på den strenge dommens dag få lod med de uretfærdige.

S

1) Diplomet tilhører Skjalm Vognsens bispetid. Han kan ikke have modtaget indvi
elsen til biskop førend tidligst i 1207: endnu 24. marts dette år betegnede Innocens III
ham som ’udvalgt biskop’, se nr. 118. I henhold til årbogsnotitser afgik Skjalm ved døden
i 1215. Datering altså [1207—1215].
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Biskop Skjalm Vognsen af Århus overdrager sin domkirke nogle besiddelser, der
var tilfaldet ham som arv efter hans broder Jens.
Afskrift i Århusbogen.

kjalm, af Guds nåde biskop af Århus, til alle troende, der ser dette brev,
hilsen med den sande frelser1).
Vi tror, at det er mange bekendt, at besiddelserne i Åby tillige med sko
ven *Stath2) og Brendstrup efter vor broder Jens’ død, saligt ihukommet,
er tilfaldet os ifølge arveret. Da vi nu er den sande ejer af dem, har vi i
nærværelse af mange overdraget dem som ejendom til Skt. Klemens kirke, til
forladelse for vore synder. Og hvis nogen forsøger at antaste samme be
siddelser, er vi rede til at forsvare dem i overensstemmelse med fædrelandets
love og bevise, at vi retmæssigt har besiddet dem og retmæssigt har over
draget dem til førnævnte kirke.

S

1) Diplomet stammer fra Skjalms bispetid [1207—1215], jf. nr. 130, note 1. — 2) Jf.
Stadsgård, nu Constantinsborg, Ormslev s., Ning h., Århus a.

[1208. Januar—februar].
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Pave Innocens III opfordrer sine kardinallegater Hugo og Leo til at fastholde

deres stillingtagen til biskop Valdemar af Slesvig og stadig holde paven underrettet
om, hvilke fremskridt de gør i sagen.

Afskrift i de pavelige registre.

il Hugo, biskop af Ostia, og Leo, kardinalpresbyter af Sta. Croce, det
apostoliske sædes legater1).
Skønt vi mis tvivler om vore fortjenester over for den strengeste dommer,
har vi dog hos denne vor fromme og højst velvillige fader tillid til, at han
vil betragte os, ikke efter synderne hos os, men i overensstemmelse med
barmhjertigheden hos sig selv på grund af sit hellige og glorværdige navn,
som vi har påkaldt os2), særlig med hensyn til de ting, som vi med rene
hensigter og uden tvetydighed varetager igennem jer. Thi forjættelsen fra
den Sande, han, som sagde til Simon: Du er Petrus, og på denne klippe
vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den3),
fører som det mest usvigelige håbets anker kirkens skib gennem denne ver
dens hav, således at det hverken synker mod Scylla eller kommer ind i
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Charybdis, hvor meget det end fra tid til anden omtumles blandt strøm
hvirvler og hvirvelstorme. Skønt de ting, som I har skrevet til os om den
nedrige Valdemar, jo synes at stå i modstrid med, hvad I har foresat jer,
håber vi dog i Ham, hvis befaling hav og vinde adlyder4), at de vil få et
heldigt udfald for jer og vende sig til det gode, hvilken udgang det hverv,
I har påtaget jer end må få. Sæt derfor jert håb til Ham, som løftede Skt.
Peder, der gik på bølgerne, for at han ikke skulde synke, og sagde til ham
for at lære, at troen på ham altid skal bevares uden tvivl: Du lidettroende,
hvorfor tvivlede du?5) Udfør den jer pålagte pligt som legater, idet I i
dette så vel som i andet på Herrens tilskyndelse gør, hvad I finder vil være
til gavn for kirkens hæder og tarv, og altid holder jer det for øje, som Her
ren siger til sine disciple: Vær snilde som slanger og enfoldige som duer6),
hvad også vi søger at holde os for øje. Men I skal vide, at Luipuldus har
befattet sig med fjendtlige handlinger i Siena og ikke er kommet til os
personlig, og hans frækhed og dumhed skal I omhyggeligt fremstille for
fyrsten7) og tilkendegive os jeres fremgang, så ofte det er fornødent, for at
I, belært ved vore råd og bestyrket ved vore opmuntringer, desto sikrere
kan træde de ting i møde, som I til stadighed vil støde på.
1) De to kardinaler, som bullen er rettet til, bestred deres hverv som legater fra maj
1207 og trådte tilbage herfra inden 1208 11. april, på hvilken dag de vides at have været
tilbage i Rom. Ved en nærmere placering af skrivelsen inden for dette tidsrum bør man
hæfte sig ved den omtale, der sker af biskop Valdemar af Slesvig. Han karakteriseres på
nedsættende måde, og det fremgår af sammenhængen, at de to legater havde fået at gøre
med hans sag i Tyskland. Det må være ensbetydende med, at bullen er afgået, efter at
den nye vending var indtruffet i Valdemars sag. Ikke længe efter 1207 3. november (jf.
nr. 127, note 1) blev han postuleret til ærkebiskop i Bremen, og hans stilling forandredes
totalt. Den nærværende bulle forudsætter ikke blot dette bekendt, men røber også kend
skab til den videre udvikling. Biskop Valdemar følte sig efter postulationen stærk nok til
at trodse Innocens III. Han undveg fra Rom og brød derved sit løfte til paven, og efter
flugten begav han sig til Tyskland for snart efter at holde sit indtog i Bremen. Innocens
III.s bulle til de to legater, der viser, at Valdemars sag nu også spillede ind i den tyske
politik, må være affattet et stykke tid efter postulationen, næppe før januar 1208. Er
skrivelsen tidligst udfærdiget i denne måned, er den sandsynligvis senest udstedt i fe
bruar, når hensyn tages til, at legaterne allerede 11. april var vendt hjem til Rom. Da
tering altså [1208 januar—februar]. — 2) Jf. Jer. 14,9. — 3) Matt. 16,18. — 4) Jf.
Luk. 8,25. — 5) Matt. 14,31. — 6) Matt. 10,16. — 7) Filip af Svaben.
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[1208. Februar]. Lateranet.

Pave Innocens III underretter dronning Maria af Tyskland om de anklager, der
fra dansk side er rejst mod biskop Valdemar af Slesvig, og om stillingen i hans sag
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forud for og efter flugten fra Rom. Paven lyser Valdemar i band, afviser pure postu

lationen af ham til ærkesædet i Bremen og beder dronningen tilskynde sin mand, kong
Filip, til ikke at yde ham hjælp.

Afskrift i de pavelige registre.

il den berømmelige dronning Maria1).
Jo mere heftigt og inderligt du ønsker, at din mand befordres og
hædres, desto mere indtrængende bør du tilskynde ham til altid at udføre
det, som med føje behager Gud og os, og helt og holdent afstå fra det, som
med rette kunde fremkalde vrede hos Gud og os. Han har nu som en fyr
ste, der er medlem af den hellige, almindelige kirke, for ganske nylig sendt
os et brev2), fuldt af hengivenhed og ikke blottet for klogskab, hvori han
anråbte os om, at vi vilde værdiges at anerkende den postulation, der var
sket af biskop Valdemar af Slesvig fra kapitlet i Bremen og forfremme ham
til ærkestolen i Bremen. Da vi altså ønskede at tage dette til overvejelse,
har en sendemand, der kom fra vore elskede sønner, provsten Hermannus,
dekanen Hartwicus og kapitlet i Hamborg, forelagt os et brev fra samme,
i hvilket de meddelte vort apostolat, at mens kirken i Hamborg tidligere
nød den værdighed at være ærkesæde, men Bremerkirken bispesæde, så
blev de to kirker forenet på det apostoliske sædes myndighed, og fra da af
indtil disse dage har begge kirkers kanniker på lige fod valgt ærkebiskoppen
af Bremen. Af denne grund har de, eftersom provsten Burchardus, dekanen
Hartwicus og kapitlet i Bremen for nylig postulerede nævnte biskop til ærke
biskop uden overhovedet at tage hverken dem eller nogle klostergivne mænd,
som burde have deltaget i valget, med på råd, bedt os indstændigt om, at
vi vilde sørge for på ny at tilvejebringe det rette forhold og tilsidesætte det
overgreb, som hine til skade for disse havde foretaget ved omtalte postula
tion. Desforuden har vi, da samme biskop på vor befaling var blevet ud
friet fra sit fængselsophold, og da sendemænd fra Valdemar, de Danskes
berømmelige konge, havde rejst alvorlige beskyldninger mod ham, der
dernæst opholdt sig hos os — i hvilke forhold han bestræbte sig for at be
vise sin uskyld — med førnævnte biskops viden og vilje ved en skrivelse
fra os3) befalet samme konge, at han, for at sagen ikke skulde stå uafgjort
alt for længe, inden sidst forgangne juledag4) skulde sende nogle kloge og
tro mænd til det apostoliske sæde og bevilge dem fuldmagt til, at vi ved
dem og sammen med dem, såfremt det blev givet fra oven5), kunde for
handle om forlig i denne sag, men ellers vilde vi efter at have hørt og gran-
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sket, hvad samme konge ved dem mente at måtte fremsætte mod samme
biskop, og ligeså det, som denne kunde påberåbe sig til sit forsvar, med
egen mund afsige en retfærdig dom. Og da vor elskede søn provst Peder
derpå med anledning heraf havde fremstillet sig for os som nævnte kon
ges sendemand samtidig med, at der forhandledes i postulationssagen, for
langte nævnte biskop i nærværelse af ham en befordrende genindsættelse
fra os, idet han forsikrede, at han af kongen var blevet berøvet så vel sit
biskoppelige som også sit fædrene gods. Nævnte provst imødegik dette
med, at han ikke lovformeligt kunde begære hjælp til genindsættelse, da
han selv har tilkendegivet, at han burde berøves dette, siden han aflagde
sin dragt som gejstlig og egenmægtigt tiltog sig navn som konge. Idet
han desuden rejste beskyldninger mod ham for majestætsfornærmelse, fra
fald, hor, mened, ødselhed og sammensværgelse, erklærede han, at man
ikke alene burde nægte ham den befordrende genindsættelse, men også
blankt afvise den postulation, der var sket af ham, særlig på grund af ir
regularitet, eftersom han er kommet til verden ved dobbelt hor, og hans
dispensation6) tidligere blev udvirket fra det apostoliske sæde ved en til
snigelse, da det blev meddelt, at han var født uden for ægteskab7), men
fortiet, at det var usikkert, hvem der var hans fader8), også fordi han i
efterligning af sin faders løsagtighed har børn, der er kommet til verden,
efter at han har modtaget de hellige grader. Men idet vi sigtede mod en
fredelig løsning, mente vi for at befordre kirkens frihed at måtte tilstede
sammes anmodning om fuldstændig genindsættelse så vel i sit bispedømme
som i sit fædrene gods og tilstå samme, at han, hvis han muligvis ikke øn
skede at give sig nævnte konge i vold, kunde modtage en legemlig gen
indsættelse ved en hertil skikket befuldmægtiget og selv i mellemtiden op
holde sig dær, hvor han helst vilde, når stedet ikke med føje var mistæn
keligt for samme konge. Da han havde svaret, at han vilde tage imod den
befordrende genindsættelse ved en hertil skikket befuldmægtiget og i mel
lemtiden havde fået frist til at overveje, hvilket sted han vilde opholde sig,
flygtede han svigagtigt og trodsigt uden at være taknemmelig for den nåde,
der var vist ham, bort fra os uden vor tilladelse, utvivlsomt for, hvis han
formår det, at iværksætte sin onde forudfattede plan. Derfor bandlyser og
forkynder vi anathema9) over ham på den almægtige Guds, Faderens,
Sønnens og den Helligånds vegne og ligeledes på apostlene Skt. Peders og
Skt. Paulus’ og vor myndighed, og vi afslår ubetinget postulationen af
ham, som han har gjort sig ganske uværdig til. Som følge heraf har vi
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ment at burde opfordre og bede dig, høje dronning, og i troskab og klog
skab råde og tilråde dig til omhyggeligt at påminde og tilskynde din mand
til ikke at hjælpe eller begunstige førnævnte biskop i noget, men undfly
ham såsom bandlyst og ikke tillade, at Guds kirke lider anstød ved eller
med denne som årsag, hvorved han også kunde vække ikke ringe anstød
mod sig selv, da vi ikke ønsker at lade som intet og forbigå så stor og ond
sindet en frækhed hos samme biskop.
Givet i Lateranet.
1) Pave Innocens omtaler i sin skrivelse den ’sidst forgangne juledag’. Til denne dag
skulde den danske konge sende sine befuldmægtigede til Rom i biskop Valdemars sag.
Af nr. 119 fremgår det, at det er juledag 1207, der her er sat som termin. Pavens bulle til
dronning Maria forudsætter ikke blot, at denne dato er passeret, den gør også rede for
det videre forløb i retssagen og for de derefter følgende begivenheder. Under hensyn
hertil kan det på forhånd antages, at den hidrører fra begyndelsen af året 1208. Dette
finder en støtte i det forhold, at paven udsteder buller ’ved S. Pietro i Rom’ fra november
1207 helt frem til 1. februar 1208. Men den foreliggende er givet i Lateranet, og først fra
februar optræder dette som udstedelsessted i den pavelige korrespondance. Når man skal
finde en tidsgrænse til den anden side, bør man mærke sig, at bullen til dronning Maria
er indtaget i registret sidst i det tiende paveår. Dette sluttede 21. februar 1208. At dømme
heraf er skrivelsen blevet til inden denne dag og tilhører således tiden 1.—21. februar
nævnte år. Den følgende bulle, nr. 134, der i registret har plads umiddelbart efter den
foreliggende, må antages at være fra samme tid som denne. — 2) Nr. 127. — 3) Nr. 119.
De følgende linier indtil ’en retfærdig dom’ er med visse mindre ændringer hentet fra
dette nummer. — 4) 25. december 1207. — 5) Jf. Johs. 19,11. — 6) Tabt. — 7) ’født
uden for ægteskab’ gengiver det latinske naturalis, — 8) ’det var usikkert, hvem der var
hans fader’ dækker det latinske spurius, ’bastard’. — 9) Se nr. 41, note 4.

134

[1208. Februar].

Pave Innocens III underretter den udvalgte biskop Otto af Wiirzburg om de an

klager, der fra dansk side er rejst mod biskop Valdemar af Slesvig, og om stillingen
i hans sag forud for og efter flugten fra Rom. Paven lyser Valdemar i band, afviser
pure postulationen af ham til ærkesædet i Bremen og befaler den udvalgte biskop at

forkynde dette og tilskynde kong Filip af Tyskland til ikke at yde Valdemar hjælp.

Afskrift i de pavelige registre.

il Otto, udvalgt biskop af Wiirzburg1).
Vore elskede sønner, provsten Burchardus, dekanen Hartwicus og
kapitlet i Bremen har ved deres brev underrettet os om, at de, efter at Hart
wicus, deres tidligere ærkebiskop, var gået al kødets gang, kom sammen
til møde, forhandlede om en hyrde i stedet og endrægtigt afgav deres stem-
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mer på biskop Valdemar af Slesvig, idet de i ydmyghed anråbte os om,
at vi vilde værdiges at anerkende den postulation, der var sket af ham.
Da vi altså og så videre på omtrent samme måde som ovenfor indtil2) Som følge
heraf påbyder og befaler vi dig, kloge broder, ved denne vor apostoliske skri
velse, at du personligt henvender dig til fyrsten og på vore vegne omhyg
geligt påminder og tilskynder ham til ikke at hjælpe og så videre som ovenfor
indtil2) hos samme biskop, idet vi med strenghed pålægger dig, kloge bro
der, at du åbent forkynder, at førnævnte biskop er bandlyst og postulatio
nen af ham ubetinget afvist, og udfører vor apostoliske befaling, således
at vi med føje kan anbefale dig, hengivne og kloge broder.
1) Med hensyn til dateringen se nr. 133, note 1. — 2) Henviser til nævnte nr.
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[1208. 22. februar—marts]. Lateranet.

Pave Innocens III underretter kong Valdemar II Sejr om stillingen i biskop Valde

mar af Slesvigs sagforudfor og efter, at denne erflygtetfra Rom. Paven har nu band
lyst ham, skrevet til kong Filip af Tyskland om ikke at hjælpe ham og til kapitlet i
Bremen om at foranstalte nyt valg samt pålagt ærkebiskoppen af Magdeburg at gen

nemføre dette og i givet fald selv udpege en ny kandidat til den bremensiske ærkestol.

Paven vil dog endnu ikke afsætte Valdemar som biskop i Slesvig, men ønsker at vente
en kortere tid.
Afskrift i de pavelige registre.

il de Danskes berømmelige konge1).
Hvis Gud, al videns herre, havde givet os sin forudvidende ånd,
vilde vi mere fremsynet have sikret os selv og dig imod denne uretfærdige
bedrager, som, omendskønt han måske allermindst havde fortjent ved
vor apostoliske hjælp at blive udfriet fra det ulykkens hav2), han var faldet
i, på råd fra Gud, der viseligt bestemmer alt, blev draget op heraf ved
vor omsorg, for at den dom desto friere kunde fældes imod ham for hånd
gribelige forbrydelser — da han derefter var uden taknemmelighed over
for den nåde, der blev vist ham — som ikke let kunde bringes til udførelse
mod ham for uvisse. Efter at for nylig befuldmægtigede fra Bremens og
Hamborgs kirker var blevet sendt til os angående dette, at biskop Valdemar
var blevet postuleret til ærkebiskop af kapitlet i Bremen, uden at de ham
borgske kanniker var taget med på råd, er jo vor elskede søn provst Peder
af Roskilde, en såre klog og pålidelig mand, kommet som udsendt af dig,
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høje konge, og han har, da nævnte biskop i vor nærværelse erklærede, at
han var blevet berøvet så vel sit biskoppelige som også sit fædrene gods
af dig, i hvilket han forlangte, at vi skulde genindsætte ham, klogt imøde
gået dette med, at han ikke lovformeligt kunde begære hjælp til gen
indsættelse, da han selv har tilkendegivet, at han burde berøves dette,
siden han aflagde sin dragt som gejstlig og egenmægtigt tiltog sig navn
som konge. Idet han desuden rejste beskyldninger imod ham for majestæts
fornærmelse, frafald, hor, mened, ødselhed og sammensværgelse, erklæ
rede han, at man ikke alene burde nægte ham den befordrende genind
sættelse, men også blankt afvise den postulation, der var sket af ham, sær
lig på grund af irregularitet, eftersom han er kommet til verden ved dob
belt hor, og hans dispensation3) tidligere blev udvirket fra det apo
stoliske sæde ved en tilsnigelse, da det blev meddelt, at han var født uden
for ægteskab4), men fortiet, at det var usikkert, hvem der var hans fader5),
også fordi han i efterligning af sin faders løsagtighed har børn, der er kom
met til verden, efter at han har modtaget de hellige grader. Efter omhyg
geligt at have påhørt disse og andre ting, som på højtidelig måde blev frem
ført i retten for os, har vi altså, skønt vi måske havde lånt mere velvilligt
øre til de bønner, der blev opløftet til os angående førnævnte postulation,
såfremt det havde kunnet foregå med ære for det apostoliske sæde, til frelse
for vor sjæl, til gavn for kirken i Bremen og tillige uden at skade dig og dit
rige, men særlig fordi vi herved troede at kunne befri os for mange for
uroligende ting, dog under disse omstændigheder på råd af vore brødre
ikke ment at burde godkende postulationen, også fordi biskoppens an
modning og ønske om at blive genindsat i sit bispedømme syntes at stride
mod postulationen af ham, hvorefter han skulde flyttes til en anden kirke.
Vi har da ment at burde svare sendemændene fra Bremen dette, at de,
eftersom udfaldet af denne sag var uvist, og man ikke kunde sige, om sam
me sag snart kunde gøres færdig, skulde sørge for at tage vare på deres kirke.
Men idet vi sigtede mod en fredelig løsning, mente vi for at befordre kir
kens frihed at måtte tilstede sammes anmodning om fuldstændig genind
sættelse så vel i sit bispedømme som i sit fædrene gods og tilstå samme, at
han, hvis han muligvis ikke ønskede at give sig dig, ophøjede konge, i vold,
kunde modtage en legemlig genindsættelse ved en hertil skikket befuld
mægtiget og selv i mellemtiden opholde sig dær, hvor han helst vilde, når
stedet ikke med føje var mistænkeligt for dig. Da han havde svaret, at
han vilde tage imod den befordrende genindsættelse ved en hertil skikket
12*
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befuldmægtiget og i mellemtiden havde fået frist til at overveje, hvilket
sted han vilde opholde sig, flygtede han derefter svigagtigt og trodsigt
uden at være taknemmelig for den nåde, der var vist ham, bort fra os uden
vor tilladelse. Derfor bandlyser og forkynder vi anathema6) over ham på
den almægtige Guds, Faderens, Sønnens og den Helligånds vegne og lige
ledes på apostlene Skt. Peders og Skt. Paulus’ og vor myndighed, og vi
afslår ubetinget postulationen af ham, som han har gjort sig ganske uværdig
til. Vi har tillige befalet, at denne dom højtideligt skulde forkyndes af ad
skillige ærkebiskopper og biskopper i overensstemmelse med, hvad så vel
vi selv som denne din sendemand har ment var nyttigt. Vi har også
sørget for ved vort brevs myndighed7) at påminde og tilskynde den fyrste8),
til hvis gunst det måske er, at samme Valdemar — omsonst — sætter sin
lid, til ikke at hjælpe eller begunstige ham i noget, men undfly ham såsom
bandlyst og ikke tillade, at Guds kirke ved ham eller med ham som årsag
lider anstød, hvorved han også kunde vække ikke ringe anstød mod sig
selv, da vi ikke ønsker at lade som intet og forbigå så stor og ondsindet en
frækhed hos samme biskop. Men vi har pålagt og foreskrevet kapitlet i Bremen, at det efter at have sammenkaldt dem, som bør tilkaldes til valg, og
efter at være påmindet herom af vor ærværdige broder ærkebiskop Albertus
af Magdeburg, hvem vi retter vor skrivelse3) til i denne sag, i løbet af en
måned på kanonisk vis skal vælge en hertil skikket person som hyrde og
foresat. I modsat fald har vi befalet samme ærkebiskop, at han, støttet af
vor myndighed, på råd af klostergivne og kloge mænd derefter skal ud
pege en mand som deres biskop, der er skikket til så stor en byrde og
ære, og hvis nogen af gejstligheden eller menigheden, hvad vi ikke tror,
måske fordrister sig til at sætte sig op herimod eller begunstige nævnte
Valdemar, tugte deres forvovenhed ved kirkelig straf med tilsidesæt
telse af appel. Da vi desforuden har tænkt os hensynsløst og hadefuldt at
forfølge så stor og omfattende en nederdrægtighed og fuldt ud at ville
sørge for, at du, konge, bliver uforstyrret, har vi da selv og sammen med
vore brødre9) overvejet og betænkt, om man skulde skride til afsættelse af
samme biskop. Vi har omsider efter moden overvejelse besluttet desan
gående, at vi vil vogte hans færd10) og forholde os afventende endnu en
kort tid, for at vi, hvis han måske drister sig til at pønse på et eller andet
mod dig eller endog dit rige eller rettere mod os eller snarere sig selv i et
eller andet af de nævnte forhold — skønt hans forsøg på ingen måde kan
bryde igennem den modstand, der er i Guds beskyttelse, vor omhu og din
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omsorg — og herved ikke alene vilde vise sig ubetinget skyldig til den om
talte straf, men også til en større, kan gå desto friere og så meget mere ret
færdigt frem i ødelæggelsen af ham, omendskønt vi fremsynet gør også
dette til en sikkerhedsforanstaltning, for at ikke den, der er sunket ned i
fortvivlelsens afgrund, skal gøre ondt fra grunden af med større frihed og
kraft, den der, om han bliver skuffet i sit første forsøg, ligesom slangen,
der får hovedet knust, ikke kan udspy sin ondskab og gift længere. Derfor
påminder vi indstændigt, og opfordrer vi dig indtrængende til, stormæg
tige konge, at du med lykønskninger for den guddommelige retfærdighed,
som på en måde synes at have retfærdiggjort dig over for ham, med skyl
dig taknemmelighed viderefører det, som er sket indtil nu, og med lang
modighed og tålmodighed afventer, hvad der fremtidigt vil ske, således at
du dog med omhu og klogskab anstrenger dig for at modsætte dig de ondsindedes anfald, for at det ikke skal skorte på sikkerhed, og i mellemtiden
skriftligt meddeler os din vilje, konge, for at vi, når vi da har erfaret den
fuldt ud, kan gå frem, således som man bør gå frem. Thi vi søger så vel
i dette som i andet, så vidt vi formår for Gud og vor hæder, virkningsfuldt
at fremme, hvad der kan tjene din fred og din ære. Nysnævnte provst vil
tydeligt kunne bringe dig underretning om vor vilje i dette. Han vil nem
lig kunne bringe dig underretning om, hvad vi vil, og det med den klog
skab og trofasthed, hvormed han overbragte os din vilje, hvorfor vi ikke
med urette har ment, at han bør anbefales dig, høje konge.
Givet i Lateranet.
1) Bullen indeholdes i registret fra pave Innocens* elvte embedsår (1208 22. februar—
1209 21. februar) og har plads mellem skrivelserne fra marts 1208. Som udstedelsessted
er angivet Lateranet. I nævnte år opholdt paven sig her fra 7. februar til 15. maj. Bullen
til den danske konge må da henføres til 1208 22. februar—15. maj. Det kan antages, at
den næppe er meget yngre end de tilsvarende skrivelser til den tyske dronning og den
udvalgte biskop af Wiirzburg, der formentlig er affattet mellem 1. og 21. februar, nr.
133 °g J34- Det er således begrundet både med henblik herpå og under hensyn til bul
lens placering i registret at følge den traditionelle datering til marts 1208. Skrivelsen
kan dog godt være fra en af de sidste dage i februar, hvorfor den her tidsfæstes til [1208
22. februar—marts]. — 2) 1. Sam 2,3. — 3) Tabt. — 4) Se nr. 133, note 7. — 5) Se
sammesteds note 8. — 6) Se nr. 41, note 4. — 7) Jævnfør nr. 133. — 8) Kong Filip af
Tyskland. — 9) Kardinalerne. — 10) Jf. Psal. 56,7.

[1208 marts—1210 oktober].
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(Den udvalgte) ærkebiskop Burchardus af Hamborg skriver imod Valdemar, bi

skop af Slesvig og (prætendent til ærkestolen i) Bremen.

Nr. 137

8. marts 1208

182

Efter Staphorst.

rkebiskoppen1) af Hamborgs bulle mod biskop Valdemar af Slesvig
og Bremen.

Æ

1) Titlen for Burchardus er unøjagtig, ligesom også for Valdemar, jf. regesten. Di
plomet må være udgået efter valget af Burchardus, som formentlig tidligst er foregået
i marts 1208, og inden hans resignation, der må formodes senest at have fundet sted i
oktober 1210, jf. nr. 176—78.
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1208. 8. marts. Lateranet.

Pave Innocens III befaler biskoppen af Gallipoli at sørge for, at de fremmede

folkeslag i Konstantinopel, heriblandt Danskerne, betaler tiender til patriarken og
de kirker, hvor de modtager sakramenterne.
Afskrift i de pavelige registre.

il biskoppen1) af Gallipoli og Leonhardus, dekan ved Hagia Sofia,
og provsten1) ved de hellige apostles kirke i Konstantinopel.
Vor ærværdige broder Thomas, patriark i Konstantinopel, har i sin
ansøgning meddelt os, at Pisanerne, Lombarderne, Longobarderne,
Amalfitanerne, Danskerne, Englænderne og nogle andre folkeslag, der
opholder sig i Konstantinopel i sogne, der er undergivet ham, nægter at
betale tiender til ham og de kirker, hvor de modtager de kirkelige sakra
menter. Derfor befaler vi jer, kyndige mænd, ved denne vor apostoliske
skrivelse, at I efter forudskikket påmindelse ved kirkelig straf og med til
sidesættelse af appel skal tvinge nævnte Pisanere og andre, der opholder
sig i de sogne, der er undergivet samme patriark, til, at de, som de er plig
tige til, betaler fuld tiende til ham og de kirker, hvor de modtager sakra
menterne. Men hvis I ikke alle kan tage del i udførelsen af dette, skal i
hvert fald du, broder biskop, udføre det sammen med en af de andre.
Givet i Lateranet den 8. marts i vort elvte år.

T

1) Kan ikke identificeres.
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[1208]. 26. maj. Winchester.

Kong Johan af England befaler sine fogeder i Dorset, Devon og Cornwall at til

bageholde alle skibe undtagen dem, der kommer fra Danmark og Norge.
Afskrift i de engelske Patent Roils.

183

2g. maj 1208

Nr. 140

ong Johan sender hilsen til alle sine fogeder og sømænd på havkysten
u i Dorset og Devon og Cornwall.
Vi sender Fulco af Cantilupo og Dietrich Tysker og magister Philippus,
vor klerk, sammen med bevogterne af havnene ved havet i førnævnte grev
skaber og fogederne under Willelmus fra Wrotham, ærkedegn i Taunton, for
at tilbageholde skibe med gods fra et hvilket som helst land undtagen Dan
mark og Norge og de ydre øer, som ikke er imod os, og for at sørge for,
at sådanne skibe kommer til os. Og derfor befaler vi jer at gøre det, som
de på vore vegne meddeler jer herom.
Med Geoffrey, søn af Peter, som vidne i Winchester den 26. maj1).

K

1) Mandatet står i en rulle, der er dateret med kong Johan af Englands tiende rege
ringsår. Dette strækker sig fra 1208 27. maj—1209 26. maj, og datoen i nærværende skri
velse, 26. maj, skulde da henføre det til 1209. Men grundet på en inkonsekvens er 10.
regeringsår i rullen beregnet fra 15. maj, hvorefter mandatet er udstedt 1208.

1208. 29. maj. Anagni.

139

Pave Innocens III meddeler gejstligheden i Frankrig, at han sender Guala, kardi

naldiakon af Sta. Maria in Portico, som sin legat til landet blandt andet med det

særlige hverv at prædike korstog.

Afskrift i de pavelige registre.

1208. 29. maj. Anagni.

140

Pave Innocens III pålægger Guala, legat i Frankrig, at undersøge og om muligt

afslutte trolddomssagen mellem kong Filip August og dronning Ingeborg.
Afskrift i de pavelige registre.

il Guala, kardinaldiakon ved Sta. Maria in Portico, det apostoliske
sædes legat.
Da vi nærer fuld tillid til din klogskab, har vi ment at burde overlade
den sag, som verserer mellem vor meget kære søn i Kristus, Filip, de Fran
skes berømmelige konge, og vor meget kære datter i Kristus, Ingeborg, de
Franskes berømmelige dronning, om den trolddom, der, som kongen for
sikrer, lægger ham hindringer i vejen, til dig, erfarne broder, idet vi gennem
denne vor apostoliske skrivelse pålægger dig, at du — forudsat fuldstændig
frihed for samme dronning — omhyggeligt undersøger denne sag uden at
give adgang til appel og fører den til en kanonisk afslutning, såfremt begge
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[Juni—november 1208]
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parter har ønske herom. I modsat fald skal du oversende den, tilstrække
ligt oplyst, til undersøgelse for os og fastsætte et passende tidspunkt for de
to parter, på hvilket de gennem hertil skikkede befuldmægtigede skal frem
stille sig for os personligt for at modtage dommen.
Givet i Anagni den 29. maj i vort elvte år.
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[1208. Juni—november].

Kong Filip August af Frankrig beder pave Innocens III om, at pavens legat Guala

må blive bemyndiget til at opløse kongens ægteskab med dronning Ingeborg med en
hvilken som helst begrundelse.
Afskrift i de pavelige registre.

r I 1il Innocens, sin højhellige fader og meget kære herre, af Guds nåde
JL den hellige og ukrænkelige romerske og almindelige kirkes pave, sender
Filip, af samme nåde de Franskes konge, hilsen i både skyldig og hengiven
ærbødighed i alle ting1).
Vi frembærer for Eder, fader, hvem vi har fuldstændig tillid til, inder
lige bønner fra alt, hvad vi føler i vort hjerte om, at I vil give den ærvær
dige mand hr. Guala, Eders legat, som opholder sig i vort land, myndig
hed til uden at give adgang til appel at opløse vort ægteskab enten på
grund af svogerskab eller på grund af trolddom eller som følge af ind
træden i klosterlivet eller på en hvilken som helst anden akceptabel måde,
hvorved et ægteskab sædvanligvis er blevet opløst i Eders tid og i Eders for
gængeres tid, og, om det er Eders vilje, meddeler os dispensation, så lem
pelig for os, som I kan. Men i dette som i andet kan I have usvigelig tiltro
til vor tro tjener og klerk Guido fra Athies, der optræder på vore vegne
og overbringer dette brev.
1) I Filip Augusts brev omtales den pavelige legat Guala, ’som opholder sig i vort
land’. Guala modtog sine instruxer 1208 29. maj (nr. 139—40). Tidligst i juni kan han
være nået til Frankrig, og kongens skrivelse kan allertidligst være fra denne måned i 1208.
Under 7.—9. december samme år svarede Innocens III på den foreliggende anmodning
fra den franske konge (nr. 147—48). Dennes brev er da affattet senest i november. Der
er gjort forsøg på nærmere at placere skrivelsen. Det er således gjort gældende, at brevet
må være afgået, førend Filip August modtog en pavebulle af 17. september 1208, der
klart afviste den franske konges aspirationer og intentioner i den tyske politik. Imidlertid
er der i dette tilfælde ikke nogen sikker indre forbindelse mellem kongens politiske ønske
mål og hans ønsker i ægteskabssagen, og selv om den nævnte placering fortjener op
mærksomhed, synes det dog forsigtigere at fastholde den noget videre datering til [1208
j uni—november].

185

[Juli—august 1208]

[1208. Sommer].

Nr. 143
142

Kong Otto IV af Tyskland slutter forlig med ærkebiskop Albertus af Magdeburg

og lover herunder, at han, når han efter ærkebiskoppens skøn er stærk nok hertil, vil
hjælpe grev Adolf af Schauenburg med at generhverve hans land (fra Danskerne) og

skaffe hans sønner tilbage (der er gidsler i Danmark).
Efter Cod. dipi. Brandenburgensis.

[1208. Juli—august].

143

Kong Otto IV af Tyskland beder pave Innocens III om, indtil hans sendemænd
når frem, at udsætte afgørelsen af bispevalget i Bremen, selv om kong Valdemar II

Sejr henvender sig til paven desangående.
Afskrift i de pavelige registre.

il sin ærværdige fader i Kristus og meget kære herre hr. Innocens, af
Guds nåde det hellige romerske sædes høje pave, sender Otto, af
samme og af hans nåde Romernes konge og til alle tider rigets forøger, sin
skyldige underdanighed og ærbødighed i sønlig kærlighed1).
Hvad vi indtil nu har været, hvad vi er eller bliver til, for så vidt angår
rigets tarv, skylder vi næst Gud helt og holdent Eder og den romerske
kirke, hvad vi også erkender i største taknemmelighed, og vi, der altid
over for Eder og alle, hvem I ønsker det gode, med største iver søger at for
tjene den os udviste velvilje, bevidner derfor på den mest overstrømmende
måde Eders hellighed vor tak til gengæld for alle Eders nådige velger
ninger. Dernæst, vor fader, bønfalder vi Eder meget indtrængende om,
at I holder Eder al vor hengivenhed og Guds hæder for øje og med henblik
på Eders egen og den romerske kirkes tarv inderligt, kloge fader, i råd og
dåd støtter vor tarv, som uden tvivl også er Eders, da jo Gud, som det er
vort håb, i sin barmhjertighed har givet Eder lejlighed hertil ved vor
slægtnings død2)........... Vi beder fremdeles om, at I, såfremt Danmarks
konge eller nogen som helst anden henvender sig eller retter anmodning
til Eder om den bremensiske kirke og dens udvalgte biskopper, udsætter
afgørelsen heraf, indtil vore hertil bestemte sendemænd, som vi sender til
Eder med det allerførste, er nået frem, eftersom vi har fuld sikkerhed for, at
det andet valg, ligesom også det første, har fundet sted både mod Gud og
mod ret og rimelighed, og at hverken I eller vi gavnes af, at noget af dem
vinder fremgang. Men i alle forhold underkaster vi os og vor eller rettere
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Eders sag under Eders råd og vilje, helt forvissede om, at I på bedste måde
til hæder og ære for Gud og til gavn for den romerske kirke vil fuldføre
for os, hvad I, fader, har begyndt og hidindtil videreført så godt.
1) Brevet omtaler Filip af Svabens død. Han blev myrdet 1208 21. juni, og brevet må
altså være skrevet efter denne dag. Det er desuden afgået inden 20. august, da pave
Innocens III besvarede det. Otto fortæller i et stykke, der her er udeladt, om den frem
gang han har haft, efter at hans medbejler til kejsertronen var ryddet af vejen. Skrivelsen
kan da ikke godt være affattet før i juli måned og må tilhøre juli-august 1208. — 2) Filip
af Svaben.
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1208. 6. juli. Woodstock.

Kong Johan af England meddeler sine havnefogeder, at Ribeborgeren Niels Sø

mand må rejse og handle frit overalt i hans rige.
Afskrift i de engelske Patent Roils.

ong Johan sender hilsen til alle havnefogeder og sømænd og matroser.
- I skal vide, at vi har taget Niels Sømand, borger i Ribe, og hans
skib og alle hans ejendele og købmandsvarer i vort værn og i vor beskyt
telse. Og derfor befaler og påbyder vi jer indstændigt, at I forsvarer og
værger denne Niels og hans skib og alle hans ejendele og købmandsvarer,
og at I ikke tilføjer eller tillader, at der tilføjes ham eller hans folk nogen
krænkelse eller overlast. Fremdeles påbyder vi som vor vilje, at samme Niels,
når han svarer de rette og tilbørlige afgifter deraf, i god behold og uden
hindring kan rejse gennem hele vort land og vende tilbage med sine ejen
dele og købmandsvarer og handle, så længe vi og kongen af Danmark er
venner. Og til vidnesbyrd om dette har vi udstedt dette vort åbne brev
herom.
Med mig selv1) som vidne i Woodstock den 6. juli i vort kongedømmes ti
ende år.

K

1) Kong Johan.

[Omkring 1208], Filip af Svabens brev til Pisa, hvori han lover at kom
me til Italien, når han har besejret kongen af Danmark, af Eduard Winkelmann dateret som anført (Philipp v. Schwaben u. Otto IV v. Braunschweig
I 451, trykt ib. 563) er en fingeret skrivelse og vil blive trykt sidst i bind 7
af første række. Den er blevet til i Italien og er antagelig sat op inden Filips
død, der senest kan være kendt her i juli 1208.

4. november 1208
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1208. 4. november. Ferentino.

Nr. 145
145

Pave Innocens III underretter ærkebiskop Anders Sunesen af Lund om de forholds

regler, han har truffet mod biskop Valdemar af Slesvig, der er flygtet fra Rom og har
søgt at blive ærkebiskop i Bremen. Såfremt Valdemar ikke strax begiver sig til paven
for at bede om nåde, skal han erklæres for afsat, degraderet og bandlyst, ligesom kir

kelige straffe skal ramme alle hans tilhængere. Paven forbeholder sig afgørelsen af

ærkebispevalget i Bremen og pålægger Anders Sunesen at foranstalte bispevalg i Sles

vig.
Afskrift i de pavelige registre.

il Anders, ærkebiskop af Lund.
Eftersom djævlen indgav1) biskop Valdemar at sætte foden i Judas’
fodspor ved svigefuldt at begive sig bort fra os og hensætte os, der havde
befriet ham fra det meget hårde fængsel og begunstiget ham ved at om
gås ham nådigt og kærkomment — i sandhed i det apostoliske sædes skød
som en slange ved brystet — i meget stor bitterhed, har vi taget skridt
imod ham på grund af hans mangfoldige store overgreb, idet vi har for
kyndt kirkens straf ikke blot mod ham, men også mod dem, der støtter
ham, således som vi erindrer at have meddelt vor ærværdige broder Albertus, ærkebiskop af Magdeburg igennem vort brev2). Men han3), der
hører udskuddet til4), har ladet Salomons ordsprog gå i opfyldelse, når
det siger, at selv om man støder tåben som gryn i en morter og går ham
på livet løs, kan man ikke tage hans tåbelighed fra ham5). Han har næg
tet at lade sig tugte, ja tilmed føjet uret til uret, idet han i tilgift til den
svig og ligeså den mened, han har begået ved sin hemmelige flugt fra os,
har krænket de kanoniske bestemmelser og vist foragt for nøglemagten
ved på nedrig vis at blande sig i styrelsen af kirken i Bremen uvidende om
eller, hvis han kendte dem, i fuld foragt for de kanoniske regler, hvorefter
ingen biskop kan flyttes fra et bispesæde til et andet uden særlig tilladelse
fra paven i Rom, hvis myndighed det er forbeholdt at give tilladelse til
sådanne flytninger6). Alene herved vilde han, selv om også de øvrige for
brydelser blev til intet, have gjort sig uværdig til ikke blot Bremens, men
også Slesvigs kirke, da den, som lader sit tidligere bispesæde i stikken for
uden billigelse fra paven i Rom at fordriste sig til selv at flytte til et andet,
ifølge de kanoniske forskrifter både bør miste det første, som han i sin
selvophøjelse nærede foragt for, og ikke desto mindre afvises fra det an
det, som han i sin havesyge rettede begæret imod7). Da vi altså efter så
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mange grove misligheder og mislige grovheder ikke længere hverken kan
eller bør tåle denne frafaldne, der intet duer til, men er genstridig og re
belsk, har vi strengt påbudt nævnte ærkebiskop og vore ærværdige brødre,
hans og Bremerkirkens lydbiskopper samt Gerhardus, biskop af Osna
brück, og Otto, biskop af Münster8), at de på vore vegne med fasthed skal
pålægge førnævnte Valdemar uanset nogen undskyldning og uden nogen
forhaling inden en måned efter deres påmindelse at bryde op og begive
sig til det apostoliske sæde for i ydmyghed at bede om nåde for sine for
brydelser. I modsat fald skal de sørge for fra da af med tilsidesættelse af en
hvilken som helst hindrende indsigelse og appel på vor myndighed at er
klære ham for afsat og degraderet fra ethvert kirkeligt embede og benefi
cium og drage omsorg for, at han bliver skyet fuldstændigt af alle mennesker
såsom højtideligt bandlyst, indtil han yder en passende satisfaktion, så
fremt han da får lejlighed til at yde tilbørlig satisfaktion for så mange store
forseelser. De skal videre forbyde nogen at fordriste sig til at omgås eller
begunstige ham, således at de på vor myndighed, hvis nogen vover at
handle herimod, skal sørge for at forkynde, at lægfolk, der er ifaldet denne
bandlysning og sidder inde med forleninger fra Bremerkirken, for bestan
dig skal have mistet dem, mens gejstlige skal være afsat fra ethvert kir
keligt embede og beneficium. Men byer eller borge eller noget som helst,
der er menneskene til fælles, skal de underlægge det strengeste interdikt,
hvis disse imod dette forbud fordrister sig til at tilslutte sig førnævnte Val
demar, så at ingen gudstjenstlig handling må afholdes dær, så lidt som
noget kirkeligt sakramente, udover barnedåb og skriftemål for de døende.
Men hvis nogen gejstlig vover at krænke dette, skal de afsætte ham fra et
hvert kirkeligt embede og beneficium. Men hvis nogen har aflagt ed til
ham om denne højst utilbørlige ting, skal de erklære, at de på ingen måde
er bundet til at holde deres ed. Men da vi har erfaret, at valget i førom
talte kirke i Bremen har fundet sted under uenighed, har vi givet nævnte
ærkebiskop og biskopper påbud om på vor apostoliske myndighed at på
lægge både dem, der var for valget, og dem, der var imod, at bryde op
og komme til os inden en måned efter at være påmindet, enten selv eller
ved hertil skikkede befuldmægtigede, der kan optræde på de andres vegne
og med fuldmagt fra dem, for at de efter en forudgående kanonisk under
søgelse kan opnå stadfæstelse, hvis førnævnte valg vil være at stadfæste,
men i modsat fald for med vort råd at skaffe deres kirke en velegnet
hyrde. Men hvis de, som modsætter sig førnævnte valg, muligvis enten for-
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sømmer at drage til os inden en måned, som vi forud har sagt, eller for
drister sig til at begunstige oftnævnte Valdemar, skal de fra da af erklære,
at disse ingen del må have i valghandlingen, og omhyggeligt sørge for at ud
føre alt dette både hurtigt og virksomt, som vi i den Helligånds kraft på
lægger dem at udføre under deres lydighedspligt, idet vi nøje indskærper,
at dersom nogen af dem, hvad vi ikke tror, undlader at bringe den apo
stoliske befaling til udførelse, skal han inden endnu en måned sende her
til skikkede befuldmægtigede til os for gennem dem at yde satisfaktion for
denne foragt, og hvis han mener at kunne forsømme dette sidste, skal vi
med Guds hjælp sørge for at straffe og revse ham for hans oprørske gen
stridighed. Men dette vort påbud har vi indskærpet dem alle at opfylde
på den måde, at de med tilsidesættelse af enhver hindrende indsigelse og
appel skal udføre det, ikke alene alle på een gang, men også hver en
kelt for sig. Derfor påbyder og indskærper vi dig, broder, ved denne vor
apostoliske skrivelse, at du, når du får meddelelse fra dem eller fra nogle
af dem, med tilsidesættelse af enhver hindrende indsigelse og appel sørger
for at skaffe Slesvig kirke en hyrde ved kanonisk valg.
Givet i Ferentino den 4. november i vort pavedømmes elvte år.
1) Johs. 13,2. — 2) Tabt. — 3) Biskop Valdemar. — 4) Rom. 1, 28. — 5) Ordspr.
27,22. — 6) Se c. 2 X De translatione episcopi I 7. — 7) Se sammesteds c. 3. — 8) Disse
buller er tabte.

1208. 13. november. Lateranet.
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Pave Innocens III pålægger tre svenske biskopper at bevæge kong Erik Knutsson,
som har tiltaget sig magten i Sverrig, til at overgive riget til Sverker II, den retmæs

sige konge, der sammen med ærkebiskop Valerius af Uppsala har taget sin tilflugt

til kong Valdemar II Sejr, ligesom han tidligere har opholdt sig hos kong Valdemar L
Afskrift i de pavelige registre.

r I ^il biskopperne af Våstmanland1), Linkoping og Skara2).
JL I skal vide, at det er kommet os for øre, at forgængerne for Erik3),
som voldeligt har bemægtiget sig Sverrigs rige, efter at have sørget for, at
Sverrigs konge Sverker4), berømmeligt ihukommet, blev dræbt afen mand,
der var hans kammermester, senere brød den edelige troskab, hvorved de
havde forpligtet sig over for hans søn, der var blevet ophøjet ved folkets
enstemmige ønske, og dræbte ham, da han forlod sig trygt på dem, havde
taget imod dem i barmhjertighed og ladet deres forbrydelser gå i forglem-
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melse. Men omsider blev vor meget kære søn i Kristus S verker5), Sverrigs
berømmelige konge, som havde begivet sig til vor meget kære søn i Kri
stus Valdemar6), de Danskes berømmelige konge, der var knyttet til ham
med det nærmeste blodsslægtskab, antaget til at styre riget, efter at nu den
førnævnte Eriks fader var dræbt, han som havde sat sig i besiddelse af ri
gets styrelse med vold, da de omtalte konger var blevet taget af dage, som
før er sagt. Bevæget af barmhjertighed og medfølelse med de voksne7) og
ganske hjælpeløse sønner af den selvsamme, der havde bemægtiget sig
hans rige, lod han deres uretfærdige handlinger gå i forglemmelse, antog
dem som sine sønner og begunstigede dem med en sådan kærlighed, at
han glædede sig ved at omgås dem hyppigt og ønskede, at de til stadighed
var hos ham. Af mishag med disse meget fromme gerninger såede menne
skehedens fjende imidlertid tidsler imellem dem8) og kongen ved hjælp af
nogle af sine nedrige følgesvende og æggede dem til anslag mod kongens
liv. Tre af dem blev derpå, efter at deres forbrydelse var afsløret, dræbt i
en kamp9), som de førte mod kongen, medens den førnævnte Erik3) efter
en tids forløb samlede en stor skare, voldeligt brød ind over rigets grænser,
stødte sammen med kongen og hans folk10), drev kongen på flugt og satte
sig i besiddelse af riget. Kongen begav sig til den førnævnte11) konge af
Danmark ledsaget af vor ærværdige broder ærkebiskop Valerius af Uppsala. Da vi nu både på grund af ødelæggelsen af kirkerne og ligeså under
trykkelsen af enkerne, og fordi den førnævnte konge, der står under Ro
merkirkens og vor beskyttelse, forsikrer, at han er blevet frataget sit rige
imod retten, ikke bør lukke øjnene for disse ting og lade som intet, i sær
deleshed ikke, da der ikke er nogen anden, han kan tage sin tilflugt til for
at opnå retfærdighed, befaler og påbyder vi jer, brødre, ved denne vor apo
stoliske skrivelse at sørge for omhyggeligt at påminde og tilskynde nævnte
Erik til at gå på forlig med den førnævnte konge og overlade ham riget i
fred, så sandt som dette tilkommer ham. I modsat fald skal I, således som
det er ret og rigtigt, tvinge ham hertil ved kirkens straf og med tilside
sættelse af appel og ganske særligt drage omsorg for, at han yder satisfak
tion til den førnævnte ærkebiskop. Men hvis I ikke alle kan tage del i ud
førelsen af dette, skal to afjer i hvert fald udføre det.
Givet i Lateranet den 13. november i vort pavedømmes elvte år.
1) Tidligere læstes den latinske form Wastinan. Den blev anset for fejlskrevet for et eller
andet udenlandsk bispedømme eller rettet ind, så den kunde dække det svenske Våxjd.
Den rigtige læsemåde er imidlertid Wastman. Dette svarer til navnet på landskabet Våst-
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manland, der i en pavelig kilde fra omkring 1120 betegnes Guasmannia. Bispedømmet
må i nærværende bulle have fået navn efter sit landskab og være identisk med Våsterås
stift (jf. en lignende afvigelse for Børglum stift i DRB. 1:5 nr. 202 med note 2). Hvem
der har været biskop dær i 1208, lader sig iøvrigt ikke oplyse. — 2) Navnene på bisperne
lader sig ikke oplyse med sikkerhed. — 3) Erik Knutsson. — 4) Sverker I. — 5) Sverker
II Karlsson. — 6) Valdemar I. — 7) Man venter impuberes ’mindreårige’, og således op
fattes stedet også altid af forskerne. Men den latinske text har ganske udtrykkeligt puberes, ’voksne’. — 8) Jf. Matt. 13,25. — 9) Slaget ved Ålgarås i november 1205. — 10)
Slaget ved Lena i januar 1208. — 11) Urigtigt, da der nu må være tale om kong Valde
mar Sejr.

1208. 7. december. Lateranet.
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Pave Innocens III beder kong Filip August af Frankrig overveje, om det vil gavne
ham at underkaste sig en dom på de vilkår, retten sætter, og opfordrer ham til at vise

dronning Ingeborg ægteskabelig kærlighed.

Afskrift i de pavelige registre.

il vor meget kære søn i Kristus Filip, de Franskes berømmelige konge.
Angående ægteskabssagen sender vi dig et andet tilstrækkelig ud
førligt brev1), som indeholder størstedelen af begge parters argumenter, og
ganske særlig af den grund, at du efter at have taget dem i øjesyn sammen
med retslærde, som ikke bør tage mindre hensyn til retfærdigheden end
til personen, kan overveje, om det vil gavne dig i denne sag at underkaste
dig en dom, som jo bør foranstaltes uden persons anseelse. Men vi, som
både ønsker din frelse åndeligt talt og er ivrige for din ære timeligt set,
råder dig indtrængende på vor tro og tilråder dig som vor inderste over
bevisning, kloge konge, at du ikke alene bøjer dit sind, men også som en
tapper og kyndig konge, du, som jo også bør herske over dit sind, betvinger
det, så du viser din hustru, vor meget kære datter i Kristus Ingeborg, de
Franskes dronning, kærlighed som hendes ægtemand. Men hvis du gør
det, vil vi gå i borgen for dig hos Gud på, at han både nu og i eftertiden
vil give dig en løn, du ikke havde kunnet håbe på eller fortjene.
Givet i Lateranet den 7. december i vort pavedømmes elvte år.

T
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1208. 9. december. Lateranet.
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Pave Innocens III svarer kong Filip August af Frankrig på hans anmodning om at

måtte indgå et nyt ægteskab, efter at dronning Ingeborg har aflagt løfte om at gå i
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kloster. De udtalelser af pave Alexander III, som kongen påberåber sig, indbefat
ter ikke hans tilfælde, da de forudsætter, at ægteskabet ikke er fuldbyrdet, mens det

står fast, at Filip August har fuldbyrdet sit ægteskab ved legemlig omgang med Inge
borg. Paven udvikler de herhen hørende argumenter, begrunder sin opfattelse af kon

gens ægteskab og fordømmer hans adfærd over for Ingeborg. Han påviser, hvor skån
somt han har optrådt mod kongen, og imødekommer også nu hans anmodning om, at
legaten Guala får bemyndigelse til at opløse hans ægteskab, men ganske vist under de
af paven givne forudsætninger. Innocens opfordrer til slut Filip August til at give
sin dronning hendes frihed tilbage.
Afskrift i de pavelige registre.

il vor meget kære søn i Kristus Filip, de Franskes berømmelige konge
Vor elskede søn Guido, din sendemand, er kommet til det aposto
liske sæde, har forevist os et kongeligt brev og ydmygt og lydeligt på dine
vegne bedt om, at det må være dig tilladt at ægte en anden, da din hustru,
vor meget kære datter i Kristus Ingeborg, de Franskes dronning, af egen
drift har besluttet sig til at gå ind til klosterlivet og offentligt har kundgjort
dette på et sikkert sted, således som vor legat har bestemt det, og da du
har svoret, at du ikke har haft legemlig omgang med hende. Begrundelsen
er, at vor forgænger pave Alexander1), saligt ihukommet, gav som svar:
Skønt Herren har sagt i evangeliet, at en mand ikke må forstøde sin hustru
undtagen på grund af utroskab2), må det dog i overensstemmelse med ud
lægningen af det hellige skriftsted forstås om dem, hvis ægteskab er ble
vet fuldbyrdet ved legemlig forbindelse, uden hvilket et ægteskab ikke kan
fuldbyrdes, og hvis en kvinde derfor ikke har haft legemlig omgang med
sin mand, er det hende tilladt at gå ind til klosterlivet3), således som han1)
også siger andetsteds, at det efter et lovformeligt samtykke om at indgå
ægteskab står begge ægtefæller frit for at vælge klostret, selv hvis den anden
sætter sig herimod — således som visse hellige blev kaldt bort fra bryllup
pet — når blot der ikke er påfulgt en legemlig forening, og for den, der
bliver tilbage, synes det, hvis den pågældende ikke, skønt påmindet, fort
sat vil leve et afholdende liv, at være tilladt at indgå et nyt ægteskab,
fordi den ene med føje kan gå til Gud og den anden blive i denne verden,
når de ikke sammen er blevet eet i kødet4). Da han1) altså alene anfører
den grund, at en kvinde kan forlade denne verden, selv hvis hendes mand
sætter sig imod det, såfremt hun ikke ved legemlig forening er blevet eet
kød med ham, er det jo åbenbart, at virkningen må indtræde, når grun-
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den foreligger, særlig da kønnenes forening fæstner enheden mellem ordet
og den menneskelige natur, fordi Ordet blev kød og boede iblandt os5),
og sindenes samtykke på samme måde kendetegner kærligheden mellem
Gud og den retfærdige sjæl, eftersom den, der følger Gud, er eet i ånden
med ham6), og ligesom derfor det forenende bånd mellem ordet og den
menneskelige natur ikke kan løses, således kan ægteskabets bånd imellem
mand og hustru ikke opløses, så længe de lever, efter at de gennem køn
nenes forening er blevet eet i kødet7). Men ligesom kærlighedsbåndet
mellem Gud og sjælen ofte løses op, således kan den ægteskabelige forbin
delse brydes, når der alene foreligger sindenes samtykke ægtefællerne imel
lem i henhold til det, som apostlen8) siger, når han udlægger ordene fra
Verdens Grundelement: De to skal blive eet i kødet9). Men dette, siger jeg,
er et stort sakramente i Kristus og i kirken8). Fremdeles når selve Sandhe
den, som er Gud, ikke gennem en apostel eller en profet, men selv i sit
evangelium siger, at hvad Gud har sammenføj et, skal mennesket ikke ad
skille10), og at en mand ikke må forstøde sin hustru undtagen på grund af
utroskab2), bør vi ikke give tilladelse derudover til, at en mand går fra
sin hustru eller en hustru fra sin mand for klosterlivets skyld, undtagen for
så vidt det fremgår af de helliges exempler og fædrenes bestemmelser, for
at ikke mennesket forvovent skal synes at gå ud over Guds bestemmelse.
Vi læser jo, at nogle hellige er flygtet fra selve brylluppet ud til en ensom
ørken og en kummerlig pilgrimsfærd, og det var måske påmindet af dette
exempel, at nogle af vore forgængere erklærede, at det ikke er tilladt for
ældre at overgive deres trolovede datter til en anden mand, men derimod
tilladt hende at vælge klostret11), og lovbestemmelserne12) har fastsat, at
en trolovet pige ikke skal straffes og lide skade, hvis hun vil gå i kloster,
omendskønt nogle fås exempler ikke skaber almen lov, og da særlig ikke,
når det er sådanne, om hvem man tror, at de har gjort det efter guddom
melig indskydelse, når man læser, at de er blevet kaldt bort fra brylluppet,
fordi der — som apostlen siger — hersker frihed, hvor Guds ånd er, og de,
som føres af Guds ånd, ikke er under loven13). Men nogle vil, at førnævnte
bestemmelser ikke skal forstås om ægtefæller, men om trolovede, således
som deres ord viser, når de taler ikke om en gift, men om en trolovet
kvinde. Men det kan heller ikke uddrages af de førnævnte bestemmelser
eller exempler, at den anden part, når en af de to ægtefæller, hvis også så
danne kan anses for ægtefæller, går ind til klosterlivet, er gået ind under
ægteskabeligt bånd, undtagen når man kan læse, at førnævnte pave Alex1. Række. IV.
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ander1) med hensyn til en bestemt kvinde har befalet en biskop, at han,
hvis hendes mand ikke havde haft legemlig omgang med hende, og hun
selv ønskede at gå ind til klosterlivet, skulde modtage fyldestgørende sik
kerhed af hende enten for, at hun vilde gå ind til klosterlivet, eller inden
for et tidsrum af to måneder sørge for at komme til sin mand14).
Men man bør omhyggeligt betænke, vor meget kære søn, om dit foreha
vende kan indbefattes inden for disse grænser, som fastlægges af helgener
nes exempler eller fædrenes bestemmelser, for at der ikke, hvis der i dette
tilfælde, hvad Gud forbyde, bliver grebet fejl, skal opstå stor fare og på alvor
lig måde vækkes anstød for os og for dig. Det er nemlig en kendsgerning,
at du adskillige gange er gået til din ægtefælle, førnævnte dronning, for at
få legemlig omgang med hende og gjorde dig megen umage hermed, og
skønt du forsikrer, at du ikke har kunnet blive legemligt forenet med hende,
har du dog måske ved selve denne lejlighed optrådt på en usædvanlig
måde over for hende. Men selv om du nu på passende måde lader hende
få sine fornødenheder, for så vidt angår føde og klæder, lader du hende
dog holde under streng bevogtning, så at hun ikke må have nogen
af sine egne hos sig, hverken mand eller kvinde, og hun kan end ikke for
lade den borg, hvori hun bevogtes, ej heller kan nogen som helst besøge
hende i denne borg uden din særlige tilladelse — hun, der er indespærret
på denne måde, hende har du ad mange veje ladet drive frem, og det ved
mangeartede tilskyndelser, ved løfter om store gaver og udsigt til endnu
flere for ikke at sige med overhængende trusler, for at hun skulde anlægge
klosterdragt og sige, at hun ikke havde haft legemlig omgang med dig,
så at du på denne måde kunde tage dig en anden hustru, omendskønt hun
for retten over for vore legater har erklæret, at du gennem legemlig for
ening har haft samliv med hende, og dette selvsamme har hun underrettet
os om mangfoldige gange såsom ved for tre år siden at sende os et åbent
brev15), der til bestyrkelse var forsynet med hendes segl, i hvilket hun al
deles urokkeligt erklærer, at du har haft samliv med hende, og at vi, hvis
hun måske engang skulde erklære det modsatte, aldrig skulde fæste lid
til en sådan erklæring om det modsatte, fordi enten frygt for straf eller
iver efter at slippe ud kunde presse en sådan erklæring ud af hende, således
som man læser, at dronning Teutberga i et lignende tilfælde engang imod
kong Lothar16) har skrevet til vor forgænger, pave Nicolaus17), helligt ihu
kommet. Men af de førnævnte bestemmelser eller af de fremførte exempler
kan man ikke slutte, at de, som for klosterlivets skyld har forladt deres
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hustruer, har haft personlig omgang med dem, men du har ikke alene haft
personlig omgang med din førnævnte ægtefælle, men har omhyggeligt
gjort dig umage for at få legemlig omgang med hende. Ingen af dem har
tilskyndet deres hustru til at gå ind til klosterlivet, for at han selv kunde ile
over i et andet ægteskab, men du har ikke alene tilskyndet førnævnte
dronning hertil, men også ægget hende hertil ved mange løfter, ja
endog modtaget ed af hende på, at hun vilde gøre dette, ved at love hende
1000 livres i årlig indtægt. Ingen af dem har blot en kort tid holdt deres
hustru under streng bevogtning, men du har nu i otte år ladet førnævnte
dronning holde strengt under bevogtning, ja, når man læser, at der er
dem, som er gået i kloster fra brylluppet eller andre ønsket at gå i kloster,
førend de var nået til brylluppet, så bliver din hustru seksten år efter fuld
byrdelsen af ægteskabet opfordret — jeg vil nødigt sige tvunget — til at
gå i kloster. Hustruen forlangte ikke den ægteskabelige pligt af nogen af
dem; til forskel herfra har nævnte dronning ofte krævet den af dig; men
du har nægtet at opfylde den over for hende. Ingen af deres hustruer har
sagt, at hun havde haft samliv med ham; men oftnævnte dronning har
vedholdende forsikret, endog for retten, at du har haft samliv med hende.
Hvis hun derfor nu hævdede det modsatte, vilde hendes udtalelse18) ikke
stå til troende slet og ret, da den salige pave Gregor19) endydermere har
fastsat om dem, som forsikrer, at de ikke indbyrdes har kunnet forenes på
grund af legemlig kulde, at de begge hver med syv slægtninge under hånds
pålæggelse på høj hellige relikvier skal erklære og aflægge ed på, at de al
drig i legemlig omgang har været forenet til eet kød20). Hvor meget mere
bør da ikke hun aflægge en lignende ed, hun, som synes gennemtrængt af
overvældende livslede for ikke at sige grebet af frygt, forledt af råd eller
lokket af løfter?
Du ser altså, vor meget kære søn, at du er gået langt videre over for før
nævnte dronning end nogen i henhold til de fremførte exempler eller før
nævnte bestemmelser er gået, som for klosterlivets skyld har forladt sin
hustru, eller hvis hustru har forladt sin mand af samme grund. Og du skal
ikke tro, at vi siger disse ting, fordi vi ønsker at vise alt for megen strenghed
imod dig, da du ved at drage sammenligning med en lignende sag kan
bemærke, at vi har vist megen velvilje og nåde imod dig. Thi føromtalte
kong Lothar16), der ikke var den mindste, men den største blandt konger,
forstødte på vor førnævnte forgænger pave Nicolaus’ tid17) sin hustru Teutberga ud af egen forvovenhed og tog Waldrada til medhustru, idet han
13*
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lod den førstnævnte holde under streng bevogtning, men den sidst
nævnte behandle med kongelig hæder. Og da hun indgav sin klage til vor
førnævnte forgænger, fremsendte hun blandt andet et appellatorisk klage
skrift, hvori hun meddelte, at hun, som jo hidtil ikke havde aflagt tilståelse,
blev tvunget til at rejse en falsk beskyldning mod sig selv, idet hun tilføjede,
at man skulde vide, at hun, hvis hun blev udsat for yderligere tvang, sagde,
hvad kongen ønskede, ikke fordi det var sandt, men fordi hun ikke kunde
anderledes, af frygt for døden og af iver efter at slippe ud. Heraf kan og bør
du forstå, hvor meget vi, stormægtige konge, sørger for at stå dig til tje
neste både i ord og gerning. Thi vor førnævnte forgænger kaldte medhustru
en Waldrada ’’Lothars frille”, men vi har aldrig kaldt din medhustru ”din
frille”, men derimod ”den højbårne kvinde”. Han kaldte ikke den før
nævnte Lothar ’’konge” slet og ret, men ’’hvis den i sandhed kan kaldes
konge, som ikke styrer og på frelsebringende måde lægger bånd på sin
legemlige attrå.” Men vi har ikke blot kaldt dig ’’konge” slet og ret, men
”den mest rettroende fyrste og den allerkristeligste konge”. Han afsatte to
ærkebiskopper, nemlig Kølns og Triers, fordi de afsagde en uretfærdig
dom i ægteskabssagen. Men vi har ikke engang afsat een ærkebiskop, jeg
tænker her på din morbroder, ærkebiskoppen af Reims, som forkyndte
skilsmissedommen21) eller rettere dette komediespil. Han gennemborede
kong Lothar og hans medhustru Waldrada med bandlysningens sværd.
Men vi har, skønt vi har forkyndt interdikt, ganske vist ikke over hele ri
get, men over en del af dit rige, dog ikke lyst dig eller din medhustru i band
og heller ikke berøvet hende eller dig adgang til gudstjeneste eller udeluk
ket jer fra de kirkelige sakramenter. Skønt vi også atter og atter har på
mindet dig om at gengive din førnævnte ægtefælle den frihed, der er hen
des ret, og lade hende behandle med kongelige hædersbevisninger, har
vi dog endnu ikke tvunget dig dertil med vor apostoliske magt og heller
ikke ved kirkelig straf tvunget dig, der mange gange er blevet omstænde
ligt påmindet, til at opfylde din ægteskabelige pligt over for hende, hvil
ket hun har krævet af dig. Mener du da, stormægtige konge, at vi, skønt
vor førnævnte forgænger overgik os med hensyn til, hvad han udrettede,
og hvad han vidste, er så meget ringere i bestridelsen af vor embedspligt
og i udøvelsen af vor magt, at vi ikke, opflammet af nidkærhed for ret
færdigheden kan træffe de foranstaltninger imod dig, som det er bekendt,
at han, opflammet af samme nidkærhed, traf mod så stor en konge, eller
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fra nu af vil føre det ud i livet med mindre retfærd, som vi indtil nu måske
har udsat mere, end rimeligt er?
Men for at du kan erfare, hvilken kærlig og nådig hengivenhed vi nærer
for dig, se da, hvor vi mildner vor strenghed og pålægger vor elskede søn
Guala, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, det apostoliske sædes
legat, at han, således som du har forlangt gennem dit kongelige brev22)
— for at anvende dine ord — skal gå frem i ægteskabssagen uden at give
adgang til appel, hvad enten der bliver forelagt ham sag om svogerskab
eller om trolddom eller om klosterløfte, eller på en hvilken som helst anden
akceptabel måde, hvorved ægteskaber sædvanligvis opløses, nemlig så
ledes at han — skønt det er en mistænkelig sagsfremstilling snart at gøre svo
gerskab, snart trolddom, snart klosterløfte gældende eller hvad som helst an
det ubestemt, der kan tjene til at tilsidesætte et ægteskab — dog, hvis du øn
sker påny at optage spørgsmålet om svogerskab, skal overholde den frem
gangsmåde, som vi i samme anliggende har ment at burde fastsætte for
andre legater. Men hvis du ønsker at forfølge sagen om trolddom, skal
han følge den fremgangsmåde, der er fastsat for ham23). Men hvis der
bliver tale om at føre sag om klosterløfte, skal samme legat betænksomt
overveje, hvad der her er foreskrevet, og desuden omhyggeligt tage det,
der bliver fremført, i betragtning, og endelig skal han, såfremt begge par
ter har ønske herom, i et hvilket som helst tilfælde føre sagen til en kano
nisk afslutning eller oversende den, tilstrækkeligt oplyst, til undersøgelse
for os og fastsætte et passende tidspunkt for de to parter, på hvilket de gen
nem hertil skikkede befuldmægtigede skal fremstille sig for os personligt
for med Guds hjælp at modtage en retfærdig dom. Men dette skal under
alle omstændigheder iagttages, at førnævnte dronning i enhver henseende
skal have sin frihed, således som vor allerede nævnte forgænger Nicolaus
fastsatte i et lignende tilfælde, idet han sagde følgende: Hvad enten der
rejses sag om ægteskabsforbindelsen eller om beskyldning for hor, strider
det mod fornuften at lade Teutberga komme for retten med Lothar, hvis
hun ikke en tid i forvejen bliver sin egen herre igen og kan nå frit at omgås
sine slægtninge, og herunder må man også sørge for et opholdssted til
hende, hvor hun ikke skal frygte nogen overmagt, for at det ikke skal blive
vanskeligt at fremføre vidner eller de andre personer, som kræves så vel
af de hellige kanoniske bestemmelser som af de ærværdige romerske lov
bud i retsstridigheder af denne art24). Se da, vor meget kære søn: vi op-
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digter ikke nye ord af os selv, men fremfører autentiske regler fra den kano
niske ret, hvad kyndige mænd yderligere vil kunne belære dig om. Derfor
kloge konge, beder og påminder vi dig indtrængende om kløgtigt at være
betænkt på, både hvad der er tilladt, og hvad der sømmer sig, og ligeså
hvad der er til gavn, at det bliver gjort i denne sag, idet du vender det
døve øre25) til dem, som fedter dit hoved ind med syndefuld olie26), efter
som de — for at bruge Guds ord — som kalder dig lykkelig, holder dig for
nar27), og vi pålægger dig i Helligåndens kraft med henblik på den gud
dommelige dom til bod for dine synder på ingen måde at tillade, at før
nævnte dronning bliver krænket eller tvunget til noget mod sin vilje, men
at du både skal lade hende få den frihed, der er hendes ret, og lade hende
behandle med kongelige hædersbevisninger, for at du ikke, hvis du handler
anderledes, hvad vi ikke tror, skal fortjene Guds og apostlenes vrede og
foruden denne store krænkelse også pådrage dig en alvorlig straf og dine
sidste stunder på grund af denne synd ikke stemme overens med, hvad
du begyndte på og nåede til.
Givet i Lateranet den 9. december i vort pavedømmes elvte år.
1) Pave Alexander III (1159—81). — 2) Jf. Matt. 5,32 og 19,9. — 3) Se c. 7 X De conuersione coniugatorum III 32. — 4) Se c. 2 X De conuersione coniugatorum III 32. —
5) Johs. 1,14. — 6) 1. Kor. 6,17. — 7) Matt. 19,6. — 8) Efes. 5,32. — 9) Matt. 19,5. —
10) Matt. 19,6. — 11) Se c. 27 C XXVII qu 2. — 12) Se c. 28 G XXVII qu 2. — 13)
2. Kor. 3,17. Jf. Rom. 8,14 og jf. Galat. 5,18. — 14) Se c. 7 X De conuersione coniuga
torum III 32. — 15) Tabt. — 16) Lothar II (855—69). — 17) Nicolaus I (858—67). —
18) Den latinske text har simplex uerbum, hvorved det understreges, at der vilde blive tale
om en uforbindende udtalelse, ikke om en under retlige former afgiven, bindende er
klæring. — 19) Gregor I (590—604). — 20) Se c. 2 G XXXIII qu 1. — 21) Se nr. 3,
note 22. — 22) Nr. 141, der har tjent som diplomforlæg for de følgende linier indtil ’sæd
vanligvis opløses’. — 23) Se nr. 140. Der kan muligvis være tale om, at dette nr. har været
benyttet som forlæg for et par linier i det følgende. — 24) Se c. 4 G XXXIII qu 2. — 25)
Jf. 2. Tim. 4,4. — 26) Jf. Psal. 141,5. — 27) Esajas 3,12.
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Pave Innocens III.s følgebrev til Guala, sin legat i Frankrig, med instrux om

ægteskabssagen.
Afskrift i de pavelige registre.

il vor elskede søn Guala, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, det
apostoliske sædes legat.
Om ægteskabssagen skriver vi til vor meget kære søn i Kristus Filip,
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de Franskes berømmelige konge, på følgende måde: Vor elskede søn
Guido, din sendemand, er kommet til det apostoliske sæde, og så videre som
i det andet lige til slutningen1}. Derfor pålægger og befaler vi dig, vor kloge
søn og legat, ved denne vor apostoliske skrivelse med fornuften som vej
viser at gå frem i overensstemmelse med den foreskrevne fremgangs
måde.
Givet i Lateranet den 9. december i vort pavedømmes elvte år.
1) Henviser til nr. 148.
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Biskop Peder Sunesen af Roskilde overlader Æbelholt kloster bispetienderne af

Vejby, Blistrup og Tibirke i mageskifte for Kagerup, som biskoppens broder, Lars
Sunesen, har efterladt det i sit testamente.
Afskrift i Æbelholtbogen.

eder, af Guds nåde biskop af Roskilde og kansler hos de Danskes konge,
til alle, der ser dette brev, hilsen til evig tid.
Alle skal vide, at Helligåndsbrødrene1) af os har fået tre tiender, nem
lig fra Vejby, Blistrup og Tibirke, som tidligere tilhørte bispedømmet, at
besidde til evig tid i stedet for Kagerup, som vor broder Lars efterlod dem
i sit testamente. Enhver, som prøver på at omstøde dette mageskifte, skal
være udelukket fra vor herre Jesu Kristi legeme og blod2).
Amen3).

P

1) Augustinermunkene i Æbelholt, der også betegnes på anden måde, se nr. 91 og
151—52. — 2) Udstederen er en biskop Peder af Roskilde, som tillige er kongens kansler.
I henhold til ærkebiskop Anders Sunesens stadfæstelse, nr. 152, er det udelukket, at der
kan være tale om nogen senere biskop end Peder Sunesen. Denne beklædte Roskilde
bispestol fra 1192 til 1214 29. oktober, da han afgik ved døden. Ved den nærmere date
ring må det bemærkes, at texten oplyser, at bispens broder i sit testamente har efterladt
klostret Kagerup. Det fremgår endvidere af sammenhængen, at klostret nu kunde gøre
sin ret til ejendommen gældende. Dette forudsætter, at testator er afgået ved døden. Lars
Sunesen faldt i slaget ved Lena 1208 31. januar. Dateringen bliver herefter [1208 31.
31. januar—1214 29. oktober]. — 3) ’Amen’ er gennemstreget i Æbelholtbogen enten
som en forsiring eller for at angive, at ordet burde slettes. For den sidstnævnte mulighed
taler det forhold, at der i samme kopibog er gjort lignende tillæg til en pavebulle af
Alexander III fra [1170—77], tillæg, som med fuld sikkerhed vides ikke at have stået i
originalen. Det samme gør sig gældende i nr. 152, hvor ’Amen’ også er gennemstreget.
Jf. iøvrigt DRB. 115 nr. 138, note 1.
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Biskop Peder Sunesen af Roskilde tager kannikerne i Æbelholt kloster under sin

beskyttelse, stadfæster deres gods og tiender og overdrager dem tre bispetiender i ste
det for Kagerup.

Afskrift i Æbelholtbogen.

eder, af Guds nåde biskop af Roskilde og kansler hos de Danskes
konge, til alle bekendere af den kristne tro, hilsen til evig tid1).
Eftersom Gud ved sit forsyn har ønsket at give os en fremtrædende plads
i sit hus, er vi forpligtet til, som ret og rimeligt er, efter evne at understøtte
Kristi fattige i deres nød og på alle måder arbejde for deres tarv og give
vort samtykke til deres rimelige forlangender. Alle, så vel nulevende som
tilkommende, skal altså vide, at vi har taget Skt. Thomas af Helligåndens
kanniker2) og deres stiftelse med alt det gods, som de besidder, nemlig
marker, enge, skove og møller, samt alle de tiender, der rundhåndet og
kærligt er skænket samme kloster af vore forgængere, under vor beskyt
telse og stadfæstet det ved dette brevs værn og desuden overdraget samme
de tre tiender af Vejby, Blistrup og Tibirke i stedet for Kagerup, frie for
alle krav i eftertiden. Hvis altså nogen antaster dette vort stadfæstelses
brev eller fordrister sig til at handle mod fornævnte mageskifte, skal han
være udelukket fra vor herre Jesu Kristi legeme og blod og på dommens
dag3) lide straf for så dumdristig en forvovenhed.
Amen.

P

1) Dette stadfæstelsesbrev må ligesom nr. 150 være udstedt af Peder Sunesen af Ros
kilde. Da det dær omhandlede magelæg også omtales i den foreliggende stadfæstelse,
må denne henføres til samme tid, se anf. nr., note 2. — 2) Jf. anf. nr., note 1. — 3) Jf.
Matt. 12,36.
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Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfæster, at biskop Peder Sunesen af Ros

kilde har overdraget Æbelholt kloster tre bispetiender samt Roskildebispens andel i

offergaverne ved Skt. Vilhelms relikvier.

Afskrift i Æbelholtbogen.

nders, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sverrigs primas, til alle, der
. ser dette brev, hilsen til evig tid1).

A
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Eftersom det er os magtpåliggende efter evne at arbejde i særlig grad for
kirkens tarv, ønsker vi, at det skal være bekendt for jer alle, at vi har ment
ved dette brev at burde stadfæste de tiender, der lå til den biskoppelige ret,
nemlig af Vejby, Blistrup og Tibirke, som den ærværdige biskop Peder af
Roskilde overdrog og tillagde Skt.Thomas af Helligåndens stiftelse2), for
at det ikke for fremtiden skal være nogen tilladt at antaste og bemægtige
sig samme. Desuden bestyrker vi på samme måde ved dette brev, og stad
fæster vi ved at hænge vort segl under alt, hvad der synes at tilkomme
førnævnte herre af Roskilde af de offergaver, der tilfalder samme hellige
stiftelse ved abbed Skt.3) Vilhelms relikvier fra de mange troende, og som
ved hans rundhåndede gavmildhed er bevilget brødrene, der tjener Gud
dersteds. Hvis nogen prøver på at handle imod denne så velbegrundede gave,
skal han vide, at han pådrager sig den almægtige Guds vrede og gruelig
domfældelse og straf på vredens dag4).
Amen5).
1) Nærværende stadfæstelsesbrev er i Æbelholtbogen overleveret som udstedt af ærke
biskop Absalon, hvilket dog ikke kan være rigtigt. Udstederen stadfæster Peder Sunesens
overdragelse af tre tiender til Æbelholt kloster, og brødrene dær kan tidligst have erhver
vet disse i 1208 (nr. 150—51). Misforståelsen er sandsynligvis opstået derved, at originalen
ikke har meddelt udstederens fulde navn, men kun initialet A. Æbelholtbogens pennefø
rer har opløst dette forkert, sikkert fordi han fra de tre forudgående diplomer i kopibogen
kendte Absalon som klostrets store velgører, jf. om en lignende fejltagelse nr. 66, note 1.
Den eneste ærkebiskop, der kan blive tale om som udsteder, er Anders Sunesen. Ingen
anden, der mellem 1208 og 1500 beklædte ærkesædet i Lund, har A. som initial i navnet.
1208 31. januar er den faste terminus a quo, og rimeligvis er Peder Sunesens død 1214
29. oktober terminus ante quem ligesom ved nr. 150—51. Roskildebispen omtales i bro
derens stadfæstelse, uden at det siges, at han er afgået ved døden, og uden at nogen efter
følger bliver nævnt. Tværtimod synes det at fremgå af oplysningerne om offergaverne,
at det stadig er Peder Sunesen, der fungerer som Sjællands biskop. — 2) For ’stiftelse’ har
den latinske text operi. Jf. iøvrigt nr. 150, note 1. — 3) Først 1224 21. januar blev abbed
Vilhelm helgenkåret (DRB. 1:6 nr. 5), men i folkemunde og selv her hos landets højeste
kirkelige øvrighed betegnedes han allerede forinden som hellig. — 4) Jf. Zefan. 1,15. —
5) Se nr. 150, note 3.

[1208—1215]. 18. juni. Demmin.
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Kasimir II, hertug af Pommern, stadfæster jordegods for cistercienserklostret El-

dena. Forrest blandt vidnerne:
Original i Stettin.

Hr. abbeden af Esrom.

Nr. 154

[1208—1246]

154

[1208—1246].

202

Jakob Sunesen overdrager Sorø kloster jord i Tveje-Merløse til bespisning af brød
rene ved årtiden for Lars Sunesen.

Referat i Sorø gavebog.

akob, søn af Sune, overdrog brødrene af Sorø alt, hvad præsten hr.
Mogens havde i (Tveje-)Merløse, for sin broder Lars’ sjæl, til ære for Gud
og Skt. Maria og alle helgener. Med det ene formål, at brødrene årligt
skal have særlig bespisning af indtægterne af nævnte jord ved årtiden for
samme Lars1).

J

1) Det dokument, der må antages at ligge bag Sorøbogens referat, er udstedt mellem
1208, da Lars Sunesen døde (se nr. 150, note 2), og 1246, da Jakob Sunesen selv af
gik ved døden.
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[1209. Januar].

Kong Filip August af Frankrig erklærer over for Innocens III.s legat Guala, at
paven ikke vil imødekomme ham i ægteskabssagen, hvorfor legaten ikke længere skal
opholde sig i Frankrig for denne sags skyld.

Afskrift i Filip Augusts register i Rom.

ilip, af Guds nåde de Franskes konge, til sin elskede Guala, kardinal
diakon af Sta. Maria in Portico og det apostoliske sædes legat, hilsen
i oprigtig kærlighed1).
I skal vide, elskede, at vor klerk, som vi havde udsendt til det apostoliske
sæde, er vendt tilbage. Hr. paven lægger så mange ting og så mange ud
sættelser ind i vor sag, at han, synes vi, ikke ønsker at frigøre os, således
som det i øjeblikket vilde være os til gavn. Eftersom vi altså har fundet,
at han ikke ønsker at frigøre os, således som det vilde være til gavn for os
nu, befaler vi Eder fra nu af ikke at opholde Eder længere i disse egne på
grund af denne sag, med mindre I har andet at udrette.

F

1) Det kongelige mandat må være en reaktion på Innocens III.s afvisning af den fran
ske konges ønsker i ægteskabssagen. Pavens svar er dateret 7. og 9. december 1208, se
nr. 147—48. Bullerne kan være nået til Frankrig ved årsskiftet, og antages det, at Filip
August har reageret hurtigt — hvad mandatet synes at vidne om — bør det sandsynligvis
henføres til januar 1209.
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Pave Innocens III underretter den udvalgte kejser Otto om de anklager, der fra

dansk side er rejst mod Valdemar, fordum biskop af Slesvig, og om de forholdsregler,
han har truffet mod ham og hans tilhængere. Paven opfordrer nu Otto til at fordrive

Valdemar fra Bremen og beskytte dem af kapitlets medlemmer, der er udsat for for
følgelser.
Afskrift i de pavelige registre.

il den berømmelige kong Otto, udvalgt til Romernes kejser.
Selv om Valdemar, fordum biskop af Slesvig, denne uretfærdige
og frafaldne, kom til det apostoliske sæde efter at være befriet ved dets
hjælp fra et meget hårdt fængsel, som han, således som fortjent, i lang tid
holdtes indelukket i, og selv om vi på enhver måde sørgede for at vise ham
venlighed, har han uden tilladelse, opægget ikke af den hellige ånd, men
af den onde1), forladt os og derved vist sig utaknemmelig over for den nåde,
der blev ham til del, og nedrigt blandet sig i styrelsen af kirken i Bremen
efter frækt at have ladt sin tidligere kirke i stikken og ikke brudt sig om at
agte på, at han, fordi han fordristede sig til selv at flytte til et andet bispe
sæde efter at have forladt det første uden billigelse fra paven i Rom, i hen
hold til de kanoniske forskrifter både bør miste det første, som han i sin
selvophøjelse nærede foragt for, og ikke desto mindre afvises fra det andet,
som han i sin havesyge rettede begæret imod2), ganske særligt, da vor el
skede søn Peder, provst ved Skt. Lucius i Roskilde havde rejst anklager
imod ham for majestætsfornærmelse, frafald, mened, hor, ødselhed og
sammensværgelse og for irregularitet, eftersom han er kommet til verden
ved dobbelt hor, idet hans dispensation3) tidligere blev udvirket fra det
apostoliske sæde ved en tilsnigelse, da det blev meddelt, at han var
født uden for ægteskab4), men fortiet, at det var usikkert, hvem der var
hans fader5), også fordi han i efterligning af sin faders løsagtighed har børn,
der er kommet til verden, efter at han har modtaget de hellige grader —
alt dette vilde nævnte provst fremstå og godtgøre imod ham. Omendskønt
vi altså havde kunnet skride ind imod ham på allerhårdeste måde, har
vi dog, eftersom det apostoliske sæde har for skik at afdæmpe sin strenghed
med mildhed, for øjeblikket udsat den straf, han har fortjent, og givet
vore ærværdige brødre, Albertus, ærkebiskop af Magdeburg og hans og
Bremerkirkens lydbiskopper, samt Gerhardus, biskop af Osnabrück og
Otto, biskop af Münster6), strengt påbud om på vore vegne strengt at på-
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byde førnævnte Valdemar uanset nogen undskyldning og uden nogen for
haling inden en måned efter deres påmindelse at bryde op og begive sig
til det apostoliske sæde for ydmygt at bede om nåde. I modsat fald skal
de fra da af med tilsidesættelse af en hvilken som helst hindrende indsigelse
og appel på vor myndighed erklære ham for afsat og degraderet fra ethvert
kirkeligt embede og beneficium og drage omsorg for, at han bliver skyet
fuldstændigt såsom højtideligt bandlyst, indtil han yder en passende sa
tisfaktion, og videre forbyde nogen at fordriste sig til at omgås eller begun
stige ham, således at de på vor myndighed, hvis nogen vover at handle
herimod, skal forkynde, at lægfolk, der er ifaldet denne bandlysning og
sidder inde med forleninger fra Bremerkirken, for bestandig skal have
mistet dem, mens gejstlige skal være afsat fra ethvert kirkeligt embede og
beneficium. Men byer eller borge eller noget som helst, der er menneskene
til fælles, skal de underlægge det strengeste interdikt, hvis disse imod dette
forbud fordrister sig til at tilslutte sig førnævnte Valdemar, så at ingen
gudstjenstlig handling må afholdes dær, så lidt som noget kirkeligt sakra
mente, udover barnedåb og skriftemål for de døende. Men hvis nogen
gejstlig krænker dette, skal de afsætte den, der volder krænkelsen, fra et
hvert kirkeligt embede og beneficium. Men hvis nogen har aflagt ed til
ham om denne højst utilbørlige ting, skal de erklære, at de ikke er bundet
heraf. Men førnævnte Valdemar nærer ingen frygt for buen, der er spændt
så hårdt, så lidt som han flygter for pilen — han fortsætter med sin for
dømmelige stivsindethed og får, med mindre han besinder sig, lod med
Dathan og Abiron, som jorden opslugte i levende live7). Da han altså i
sit sind er blevet afsindig8) i en sådan grad, at han ikke kan se med øjnene
og høre med ørene og heller ikke fatter i sit sind, at han vil blive helbredt,
om han vender om9), men ustandselig opdynger vrede til vredens dag10),
hvor Guds retfærdige dom skal blive åbenbaret, har vi, for at hans og hans
følgesvendes hårdnakkethed kan blive fuldstændigt og dygtigt knækket,
ment at burde bede og påminde dig, høje konge, om at du, så sandt som
du frygter Gud og elsker Romerkirken og omfatter retfærdigheden med
hengivent sind, kraftigt udfolder din magt imod ham og hans medskyl
dige, med magt fordriver samme Valdemar fra Bremens by og grænser,
forfølger ham overalt, hvor han end er, som en fjende af Gud og en fjende
af kirken og fortsætter hermed, indtil hjemsøgeisen forlener ham med for
ståelse, samt rammer dem, som vides at begunstige ham, med de straffe,
du finder rigtigt, og tugter dem for en sådan frækhed og forvovenhed, for
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at det på de handlinger, du udfører, kan kendes, at du ønsker at være Gud
til behag og vil hævne den uret, vi har lidt, og ivrigt stå til tjeneste for ret
færdigheden. Endvidere bør du ikke tåle, at vore elskede sønner fra Bre
men, den udvalgte biskop Burchardus, skolemesteren Hinricus, kælder
mesteren Gernandus og kanniken H.11), som indtil nu er blevet berøvet
deres indtægter på grund af prisværdig lydighed, for eftertiden lider uret i
så henseende.
Givet i Viterbo den 2. juli i vort pavedømmes tolvte år.
1)1. Sam. 16,14. — 2) Se nr. 145, note 7, jf. note 6. — 3) Tabt. — 4) Se nr. 133, note
7. — 5) Se ib. note 8. — 6) Disse buller er tabte. — 7) Jf. Psal. 106,17. — 8) Esajas 44,20.
— 9) Jf. ib. 6,10. — 10) Rom. 2,5. — 11) Kan ikke identificeres.

1209. 2. juli. Viterbo.

157

Pave Innocens III underretter biskopperne af Münster og Osnabrück samt Bremens

lydbiskopper om de anklager, derfra dansk side er rejst mod Valdemar, fordum biskop
af Slesvig, og om de forholdsregler, han har truffet mod ham og hans tilhængere. Paven

befaler dem nu at forkynde dommen mod Valdemar, lyse interdikt over de steder, hvor

han og hans tilhængere opholder sig, berøve de kanniker, der begunstiger ham, deres

valgret, bandlyse alle, der støtter ham, samt annullere alle hans embedsbesættelser.

Afskrift i de pavelige registre.

brev til vore ærværdige brødre biskopperne
Otto af Münster og Gerhardus af Osnabrück og den bremensiske kir
kes lydbiskopper indtil ikke er bundet heraf1). Da førnævnte Valdemar
altså ikke nærer frygt for buen, der er spændt så hårdt, så lidt som han
flygter for pilen og ikke er kommet til det apostoliske sæde til det af os fast
satte tidspunkt, men fortsætter med sin fordømmelige stivsindethed, be
faler og påbyder vi jer strengt ved denne vor apostoliske skrivelse, at I
forkynder denne samme dom, som han vides at have pådraget sig, i jeres
stifter og i nabostifterne og i troskab udfører samme befaling i alle hen
seender imod ham og hans medskyldige og, hvor de er nærværende og be
finder sig, sørger for at ophøre så vel med gudstjeneste som med andre
kirkelige sakramenter, udover barnedåb og skriftemål for de døende, og
med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der handler herimod, ved kirkelig
straf og erklærer, at de kanniker, som i følge samme befalings indhold har
undladt at komme til os og fordrister sig til at støtte oftnævnte Valdemar,
t omtrent ligelydende

E
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ikke må få nogen andel i valghandlingen, og med bandlysning rammer og
binder gejstlige eller munke eller endog lægfolk, som yder ham støtte, med
mindre de efter at være påmindet kommer til besindelse, samt på vor myn
dighed for bestandig fratager dem, som har modtaget abbedier eller andre
prælaturer eller beneficier af ham, sådanne digniteter og beneficier uden
håb om genindsættelse.
Givet i Viterbo den 2. juli i vort pavedømmes tolvte år.
1) Henviser til nr. 156.

1209. 19. august.

158

Biskop Niels af Slesvig mageskifter med cistercienserne i Guldholm, således at
bispen får klostrets gods mod at udlægge Ryd som den nye plads for stiftelsen.

Referater i den danske Rydårbog.

1

209........ Samme år blev Guldholms gods udskiftet mod Rus Regis,
Ryd kloster, på Skt. Magnus’ dag, og det skifte blev stadfæstet med
et åbent brev, kundgjort på Husby ting.

209......... I det samme år skiftede munkene af Guldholm alt det, de
ejede, med biskop Niels for et sted, som hedder Kongens Land1) i Ryd.
I det samme år, på martyren Skt. Magnus’ dag, blev det skifte kundgjort
i Husby og de privilegier2) tilbagekaldt, som var givet derpå.

1

1) Formentlig Rydårbogens gengivelse af det latinske Rus Regis. — 2) Tabt.
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1209. [Omkring 15. september. Citeaux].

Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden i Fossa Nuova for paven at

rejse sagen om abbeden afLøgumkloster (?), der prædiker på pavelig bevilling og herved

forsømmer sit hus.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

et overdrages abbeden i Fossa Nuova at gøre forestillinger hos hr.
paven1) om abbeden i Løgumkloster2), som med anledning i hr.
pavens brev3) anvender flid på prædiken og omvandring og undlader at
drage omsorg for sit hus.

D

1) Innocens III. — 2) Den latinske text har Luena, en betegnelse der ikke med sik
kerhed kan henføres til Løgumkloster. Muligvis gælder bestemmelsen et andet cistercienserkloster end det danske. — 3) Tabt.
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1209. 23. september. Vordingborg.

Nr. 160
160

Kong Valdemar II Sejr fritager Næstved Skt. Peders kloster for alle kongelige ret
tigheder i leding, stud) kværsæde og retssager, giver afkald på at bruge munkenes

mølle uden toldafgift) skænker dem midsommergælden af Næstved by og befrier deres
landboer for kørsler og redskud mod til gengæld at få en gård i Riserup.
Afskrift på Universitetsbiblioteket.

den hellige og udelelige Treenigheds navn Amen. Enhver sag, som be
troes til brevet, får varighed ved erindringens hjælp. Derfor sender jeg
Valdemar, de Danskes og Venders konge af Guds nåde, herre over Nordalbingien, hertug af Jylland, alle, nærværende så vel som tilkommende,
en nådig hilsen i Herren.
I lydhørhed mod den evangeliske sandhed og forsikring, at det intet
gavner et menneske, om det vinder den hele verden, men tager skade på
sjælen1), har vi som følge heraf anset det for rigtigt til gengæld for time
lige og forkrænkelige ting at forskaffe os guddommelige i himlene. Men
i erkendelse af at friheden, der af alt er det mest uvurderlige, har større be
tydning end selv de dyrebareste ting, af denne grund har vi med henblik
på en gengældelse fra Gud på vor myndighed ment at burde skænke samt
lige klostergivne brødre fra Næstved Skt. Peders kloster alt, hvad der i fri
hedens navn er bevilget dem af vor broder kong Knud2), saligt ihukom
met, og af andre forgængere3), og til urokkelig fasthed bestyrke det med
vort segl. Men dette er navnene på deres førnævnte besiddelser, nemlig
hele Næstved by på begge sider af åen, Grimstrup, Ladbytorp, Ladby,
Faksinge, Holsted og Øverup4) med alle deres tilliggender. Og eftersom
vi fra tid til anden har haft for skik at benytte deres mølle til vort eget brug
uden toldafgift, bestemmer vi for at udrydde denne slette sædvane, og for
at de ikke i tidens løb sluttelig og efterhånden skal lide så stort et tab og vi
for den evige dommers åsyn få os dette tilskrevet som synd, af denne grund
bestemmer vi i kraft af vor kongelige myndighed, at ingen svend, hverken
undergivet os eller nogen som helst anden fyrste, må tage sig den frække
frihed at benytte deres mølle uden behørig toldafgift. Endvidere har vi
overdraget (dem) hele den os tilkommende kongelige skyld, som på folke
målet kaldes midsommergæld, i deres førnævnte by Næstved, til frihed og
som vor egen gave5). Og desforuden fritager vi tillige samtlige deres be
siddelser med bryder og landboer for leding og stud og kværsæde og fra
andre tjenester til kongen, og det er vor vilje, at de til evig tid skal vedblive
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at være frie og immune (herfor). Men denne frihedsgave har de haft al
deles uforstyrret og med immunitetens fulde ret, så sandt som vi læser dette
i vore forgængeres privilegier6), og på samme måde har de også i overor
dentlig lang tid siddet inde med den samme fortrinlige frihed såsom for
undt dem af os selv7) for meget længe siden. Men nu er det som følge af
nedrighed og en altfor overdreven nidkærhed hos nogle af vore ombudsmænd kommet dertil, at et andet hårdt og ganske utåleligt åg er blevet
lagt stedse stærkere på deres landboer fra Næstved, så at den vældige byrde
har stillet den tidligere frihed i skyggen, og på denne vis står det os klart,
at den frihedsgave, som de har opnået af os, i ikke ringe grad er blevet
omstødt og tilintetgjort ved krav om redskud og transport på deres vogne
af vore ting, fra sted til sted. Men herved er munkene oftere blevet hårdt
trængt som af en tung trældommens byrde, og de har med mange tårer
klaget for os og bønfaldet os om i barmhjertighed at eftergive dette uud
holdelige besvær, som de hjemsøgtes af. Under henvisning til den immu
nitet, der er givet munkene i førnævnte stiftelse, og en aftale imellem os
om en gård, vi har modtaget af dem i Riserup på Falster, og med fromhe
den for øje og i medfølelse med deres indtrængende bønner — under hen
syn til dette har vi befriet dem for alle ydelser og tjenester til kongen, og med
Gud nærværende som vidne forunder vi dem til evig tid, til stadighed
medens vi lever, og efter os en hvilken som helst ret, som vides at tilkomme
vor kongelige majestæt i midsommergæld, i stud, i kværsæde, i leding, i red
skud, i kørsler og i alle kongelige retssager. Men hvem der end måtte fordriste sig til at prøve noget anslag mod denne vor frihedsgave og kuld
kaste vor handling, til ham skal den evige konges harme spares op til vre
dens dag8), og på den store dommens dag skal han få lod med dem, der
handlede uretfærdigt, og han skal gå til grunde. Men Guds fred med dem,
som ønsker at overholde denne frihedsbestemmelse, den fred, som over
går al forstand, og gid den må bevare deres hjerte og tanke i freden og
skænke dem det evige liv.
År 1209, i den tolvte indiktion, 23. september, i mit ottende regeringsår9),
medens Peder, vor kansler, som biskop styrede Roskilde læresæde, udgik
dette privilegium fra os i Vordingborg, til værn og beskærmelse for Skt.
Peders munke. Gid han med alle helgenerne vilde værdiges at åbne os
døren til det himmelske rige10).
Amen.
1) Matt. 16,26. — 2) Tabt. — 3) Se DRB. 1:2 nr. 78 og nærværende bind nr. 49, note
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5. — 4) Den latinske text har Lobetorp, vistnok en fejlskrivning for Øbetorp= Øverup. —
5) Texten er dunkel og oversættelsen usikker. — 6) Kan måske også oversættes ’i henhold
til, hvad man læser i vore . . .’. — 7) Nr. 49. — 8) Psal. 110,5 m.fl. steder. — 9) Jf. nr.
45, note 6. — 10) Privilegiet udviser visse uregelmæssigheder i sin opbygning. Der er
således to arenga-formler. Den ene af disse står på den vante plads som indledning til
dispositio, men den første af dem er skudt ind mellem invocatio og intitulatio. Foruden
denne ejendommelighed bør man mærke sig, at kongens titler og devotionsformlen er
opført i forkert rækkefølge. Endvidere er der særegenheder i de afsluttende dele. Der
møder her en apprecatio, der retter en bøn til klostrets patron, Skt. Peder, samt en usæd
vanlig datumsformel. Dertil kommer, at diplomet, som det synes på en ret tendentiøs
måde, understreger og fremhæver de forurettelser, kongens ombudsmænd har påført
stiftelsen. For exempel henvises der under et forsvar for klostrets rettigheder til kongens
tidligere privilegium af [1202—1205], nr. 49. 1209 siges munkene at have nydt godt af det
’meget længe’ og ’i overordentlig lang tid’, skønt der her kun kan være tale om et tidsrum
på mellem 4 og 7 år. De anførte forhold viser, at dokumentet næppe kan hidrøre fra kongens
kancelli, men formentlig repræsenterer en modtagerudfærdigelse. Texten indeholder til
slut en række dateringselementer: kalenderår, indiktion, månedsdag og kongeår, ligesom
den anfører kongens kansler ved navn og angiver udstedelsesstedet. Blandt de danske diplo
mer fra tiden 1200—1249 er dette det eneste, hvor indiktionen findes ved siden af så vel
dato som kalenderår. De andre texter fra dette tidsrum, der oplyser indiktionstallet,
mangler enten månedsdagen (således nr. 102 af 1205 u.d. og Reg. Danica nr. 734
(= ♦ 209a) af 1230 u.d., der begge er kongediplomer, samt ærkebispediplomet DRB 1:5
nr. 211 af 1222 u. d. og privatdiplomet Reg. Danica nr. *293 af 1249 u. d.) — eller inkarna
tionsåret (således de to kongediplomer DRB. 1:6 nr. 80—81, begge af [ 1228] 16. juli). I det
te ene exempel af 1209, der rummer alle tre elementer, er det så heldigt, at udstedelsen fal
der på 23. september, altså i den sidste tredjedel af året. Takket være dette kan det nemlig
slås fast, at tallet ikke kan være beregnet efter ’den græske indiktion’, som løber fra 1.
september. Var det tilfældet, vilde tallet have været ikke 12, men 13. Enten er da brugt
’den Bedanske indiktion’, der tæller fra 24. september, eller — hvad der vel er sandsyn
ligst — ’den romerske indiktion’, som skifter 25. eller 31. december.
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Pave Innocens III bemyndiger ærkebiskop Anders Sunesen af Lund til at give dis

pensationfor uægte fødsel til en gejstlig, der er kaldet til biskop af Finland, men som
ærkebispen ikke har villet indvie uden dispensation.

Afskrift i de pavelige registre.

r | Hl ærkebiskop Anders af Lund.
JL Af dit brev har vi erfaret, at et land, som kaldes Finland, takket
være Lysets Fader, fra hvem vi får alt godt givet og alt som en fuldkom
men gave1), ved nogle fornemme mænds omsorg for kort tid siden er ble
vet omvendt til den kristne tro, i hvilken det nu ligesom Jesus som dreng
går frem i alder og visdom2), og at ingen biskop hidindtil, efter at samme
I. Række. IV.
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lands biskop på tilbørlig vis havde fuldført sit livs bane under udbredelsen
af den kristne tro og blev kaldt bort til den himmelske gengældelses sejrs
løn, er blevet indsat i stedet for ham. Thi da den, som vælges hertil, må
anses for, ikke udpeget til en hæder, men udleveret til martyriet, eftersom
kirken er nyoprettet, menneskene i landet stivsindede og vejrforholdene
desforuden ugunstige, er der så godt som ingen, der søger at komme til at
styre nævnte sæde, undtagen sådanne, som, optændt af nidkærhed for
Guds ord, ønsker at lide og pines for Kristi navns skyld. Men omendskønt
en mand, der, efter hvad du forsikrer, er moden af alder, har gode sæder,
er udmærket ved viden og dyder og allerede har måttet udstå flere svære
lidelser fra omtalte folk for Guds ords skyld, som han i nogen tid har prædiket iblandt det, skønt han er kaldet til at styre og forestå nævnte kirke
for således at søge det, som fører til martyriet mere end til hæder, har du
ikke villet meddele ham indvielsens gave uden vor tilladelse, fordi han
ikke er født i lovmæssigt ægteskab. Da tvingende nødvendighed altså kræ
ver det, og indlysende nytte fordrer det, har du i ydmyghed bønfaldet os
om, at vi i vor barmhjertighed vilde værdiges at give ham dispensation.
Idet vi altså bøjer os for dine anmodninger, befaler vi dig ved denne vor
apostoliske skrivelse, at du, hvis det forholder sig således, på vore vegne
giver ham dispensation, idet du pålægger ham, at han, således som han
har begyndt, skal belære samme nye stiftelse både ved sit ord og sit exempel og omhyggeligt stræbe efter med kraft at udrydde hedenskabets vild
farelse og udvide grænserne for den kristne tro, fordi det, omendskønt alle
dyder leder til sejrens pris, dog kun er udholdenheden, der bliver kronet.
Givet i Lateranet den 30. oktober i vort pavedømmes tolvte år.
1) Jak. 1,17. — 2) Luk. 2,52.
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Pave Innocens III tilskynder kong Valdemar II Sejr til på ny at drage på korstog
mod hedningene.
Afskrift i de pavelige registre.

il Valdemar, Danmarks berømmelige konge.
Den gamle slange1), fra hvem der udgår forbrydelser, søger be
standig et bytte på løvens vis2) og åbner frygtløst sin mund for floden i til
lid til, at Jordan vil forsvinde i dens gab3), og den har i den grad forblindet
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nogle mennesker, som i sandhed kan lignes med dumme trækdyr4), at de
i fuldstændig uvidenhed om deres Skaber, som iklædte dem hud og kød,
føjede dem sammen med ben og sener og gav dem livet og livets kraft5),
viser skabningen den ærbødighed, de burde vise Skaberen6), afskyer kri
stenhedens bekendere, holder fast ved afgudsdyrkelsen på fordømmelig
vis7) og forfølger dem som troldkarle, der prædiker Guds ord for dem. Men
selv om du ved at kæmpe Herrens strid8) mod de barbariske folkeslag, der
grænser op til dit rige, ofte har båret mange anstrengelser og udgifter, har
dog Guds nådes væde for ikke længe siden frugtbargjort jorden i dit hjerte,
der med omhu er beredt af den hellige prædikens plovskær, således at du,
optændt af nidkærhed for Guds lov, agter på ny at gribe til skjold og værge
for i overensstemmelse med lignelsen i evangeliet at tvinge de vanføre og
syge, blinde og halte til at træde ind til den Store Konges bryllup9), og
for at friske siv og rør, når de barbariske folkeslag drages ind i den rette
tros fiskenet, kan skyde op dær, hvor strudse hidtil havde bo10). Idet vi
da priser dit forsæt for Herren, påminder og opfordrer vi dig indtrængende
til, fromme konge, og pålægger vi dig til syndernes forladelse, at du af kær
lighed til Ham, som ved sin åndelige kraft førte os bort som sin fange11),
mandigt væbner dig til at udrydde hedenskabets vildfarelse og udvide
grænserne for den kristne tro og ikke frygter denne verdens trængsler, som
intet har at skaffe med den herlighed, som engang skal åbenbares for os12),
men strækker din stærke arm ud13) for at tilintetgøre hedningenes smud
sige afgudsbilleder og som en uforfærdet Kristi ridder kæmper tappert og
vældigt i denne væddestrid, idet du, hvis du strider, som loven byder14),
skal blive kronet med en herlighed i evindelighed, som menneskehjertet
ikke kan fatte15).
Givet i Lateranet den 31. oktober i vort pavedømmes tolvte år.
1) Apok. 12,9. — 2) 1. Pet. 5,8. — 3) Job 40,18. — 4) Jf. Psal. 49, 13 og 21. — 5) Job
10,11—12. — 6) Jf. Rom. 1,25. — 7) Jf. 1. Pet. 4,3. — 8) 1. Sam. 25,28. — 9) Luk. 14,13
— 10) Jf. Esajas 35,7 og 13, 21. — 11) Efes. 4,8. — 12) Rom. 8,18. — 13) Jerem. 21,5,
Ezek. 20,33. — 14) Jf. 2. Tim. 2,5. — 15) 1. Kor. 2,9.
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Pave Innocens III opfordrer alle troende i Danmark til at bistå kong Valdemar II

Sejr ved hans korstog.

Afskrift i de pavelige registre.
14*
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alle troende kristne i Danmarks rige indtil
hvor strudse hidtil havde bo1). Idet vi da priser kongens fromme for
sæt for Herren, påminder og opfordrer vi jer alle indstændigt til, og pålæg
ger vi jer til syndernes forladelse, at I af kærlighed til Ham, som ved sin
åndelige kraft førte os bort som sin fange2), mandigt væbner jer sammen
med kongen og så videre indtil udvide grænserne for den kristne tro og ikke
frygter denne verdens trængsler, som intet har at skaffe med den herlighed,
som engang skal åbenbares for os, men strækker jeres stærke arm ud for
at tilintetgøre hedningenes smudsige afgudsbilleder og bistår jeres konge,
således at han som en uforfærdet Kristi ridder kan kæmpe tappert og
vældigt i denne væddestrid og I modtage den evige gengældelses løn for
jeres møje i dette hellige pilgrims togt.
Givet i Lateranet den 31. oktober i vort tolvte år.
t ligelydende brev er skrevet til

E

1) Henviser til nr. 162. — 2) Vedrørende dette og de følgende bibelcitater se nr. 162
note loff.
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Pave Innocens III opfordrer kejser Otto IV af Tyskland til at sørge for, at ingen

af hans undersåtter angriber Danmark, mens kong Valdemar II Sejr er på korstog.
Afskrift i de pavelige registre.

il Otto, Romernes berømmelige kejser, til alle tider rigets forøger.
Den gamle slange1), fra hvem der udgår forbrydelser, og så videre
som i det andet brev indtil forfølger dem som troldkarle, der prædiker Guds
ord for dem2). Men selv om vor meget kære søn i Kris tus Valdemar, de
Danskes berømmelige konge, ved at kæmpe Herrens strid mod de barba
riske folkeslag, der grænser op til hans rige, ofte har båret mange anstren
gelser og udgifter, har dog Guds nådes væde for ikke længe siden frugtbar
gjort jorden i hans hjerte, der med omhu er beredt af den hellige prædi
kens plovskær, således at han, optændt af nidkærhed for Guds lov, på ny
har foresat sig at gribe til skjold og værge og så videre som i det andet brev ind
til, hvor strudse hidtil havde bo. Men eftersom nogle Tyskere, efter at om
talte konge var draget ud på så helligt et pilgrimstogt, i deres grusomhed
hærgede hans rige, idet de måske vovede sig ind på forbrydelserne, fordi
kongen, da han var borte, ikke kunde imødegå deres indfald, har samme
konge meget hengivent bønfaldet os om, at vi ved vort brev vilde rette en
påmindelse til dig, høje kejser, for at han, så længe han foretager omtalte
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pilgrimstogt, med din billigelse kan være sikker på, at han ikke behøver at
frygte for de fjender, der forfølger hans rige, og som lever under din kej
serlige magt. Men da samme konge, opfordret og tilskyndet hertil af os,
bestandig har stået dig bi, når du havde det behov, stormægtige kejser, og
sørget for at befordre og hædre dig, så vidt det har stået til ham, bør du,
høje kejser, så vel af denne grund som fordi han drager ud i Jesu Kristi
tjeneste, vise ham din gunst og give hans anmodning dit samtykke. Høje
kejser, vi påminder og opfordrer dig altså indtrængende til at tvinge og
afholde alle dine undersåtter fra at fortrædige samme rige, således at kon
gens fromme forsæt ikke kan eller bør hindres af deres fjendtlighed, men
i mellemtiden sikre hans rige, således at du fortjener at delagtiggøres i dette
pilgrimstogt og derved påvirker både nævnte konge og andre, som hører,
at du har ydet ham skyldig gengæld, til at tjene dig hengivent, ophøjede
kejser. Men skriv til os, høje kejser, hvad du mener at burde gøre desan
gående.
Givet i Lateranet den 31. oktober i vort pavedømmes tolvte år.
1) Vedrørende dette og de følgende bibel citater se nr. 162, note 1, 8,10. — 2) Hen
viser til nr. 162.
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Biskop Niels af Slesvig overgiver Ryd kloster bispetienden af alle dets bryder samt
af tre sogne nærmere ved Ryd i stedet for fire sognetiender ved Guldholm, hvor klo

stretfør lå, og stadfæster desforuden alle andre gaver til Ryd kloster.
Afskrift af vidisse i de pavelige registre.

iels, af Guds nåde Slesvigkirkens biskop, til alle troende kristne, der
ser dette brev, hilsen til evig tid1).
Alle, som har navn af Kristus og bekender sig til troen på Treenighedens
enhed, dem vil vi gerne, hvem det end er, bringe frelst til det evige liv,
ligesom vi, hvor der er mulighed herfor, ønsker at yde timelig bistand til
dem, der har vor hjælp behov, men ganske særligt er det os kært med nytte
og fremgang for de klostergivne, Kristi fattige. Thi de fører ikke et så be
hageligt og overdådigt liv, at de i større udstrækning ejer og besidder noget
ud over deres føde, men af det, som de har tilovers, salver de Kristi fødder,
så at deres ry fylder nabolaget med en god duft. Som følge heraf og til
skyndet af dette har vi overgivet brødrene af Ryd2) og deres hus disse
tiender Munkbrarup, Grumtoft, Broager og vor tiende af alle deres
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bryder, fordi de ligger bekvemmere og nærmere for klostret på dets
anden plads, i stedet for nogle tiender, nemlig i sognene Nybøl, Tolk,
Kalleby og Skt. Mikkels kirke, hvilke biskop Valdemar gav dem, idet han
stadfæstede denne gave med sit privilegium3). Dette og alt andet, der er
givet nævnte brødre af nådige forfædre, nemlig af kongens eller hvilke
som helst andres nåde, eller som er overdraget dem af vore fromme formænd
og forgængere, stadfæster og bestyrker vi ved dette vort privilegium og
ved at trykke vort segl herpå, at besidde for dem til evig tid, idet vi på den
almægtige Gud Faders og Sønnens og den Helligånds og apostlen Skt.
Peders myndighed befaler og påbyder med strenghed, at alle, som erfarer
om disse gaver til dem og det mageskifte, vi har gjort med ovennævnte
tiender til nytte for dem, skal holde disse ting for gyldige og urokkelige,
og der skal ikke gives nogen lejlighed eller adgang til at kuldkaste eller
omstøde denne handling.
1) Da diplomet blev stadfæstet af Alexander IV 1255 9. januar (DRB. II: 1 nr. 154),
kan der kun være tale om, at det er udstedt af Niels I af Slesvig. Hans bispetid [1209—
1234] angiver herefter de to tidsgrænser for udstedelsen. Det må endvidere mærkes, at
udfærdigelsen har nøje sammenhæng med flytningen af Guldholm kloster. Ombytningen
af bispetienderne var en vigtig forudsætning for, at cistercienserne kunde forlade deres
gamle hus og slå sig ned i Ryd. Nu bliver dette tiendeskifte omtalt i den danske Rydårbog, og det berettes, at det fandt sted i 1209, samtidig med flytningen, se nr. 167. At
dette er rigtigt, synes at blive bekræftet af en oplysning sammesteds, hvorefter en af mun
kenes lægbrødre indsamlede de tre nye kirketiender i dette år. Overdragelsen må
altså være trådt i kraft senest ved høsttid 1209. Biskop Niels’ diplom er utvivlsomt
også udgået [1209]. — 2) Den latinske text har Locus Regis som betegnelse for Ryd, der
ellers gerne kaldes Rus Regis, — 3) Tabt.
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Jarmer I, Rygboernes fyrste, stadfæster besiddelser og rettigheder for ristercienser-

frihed til at kalde Danskere,
Tyskere, Vendere og håndværksmænd af enhver slags til sig og anbringe
dem, hvor som helst de ønsker det på fornævnte kirkes besiddelse, og til
at udøve disse håndværk og indrette sogne med præster og til at holde
kroer, hvad enten de vil følge vort folks skik eller Tyskernes eller Danskernes.

klostret Eldena og bevilger det herunder fuldstændig

Original i Stettin,
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[1209 eller senere].

Ombytning af klostergods og kirketiender, stadfæstet for Ryd kloster af paven,
ærkebiskoppen, Slesvig kapitel og klostret selv.

[i 209 —1218]
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Nr. 168

Referater i den danske Rydårbog.

209........ De skiftede også med biskop Niels1), der blev biskop næst
efter biskop Valdemar, og oppebar tiende af tre2) kirker, nemlig
Munkbrarup, Broager og Grumtoft, til gengæld for tiende af fire kirker,
nemlig Skt. Mikkels kirke på Bjerget, Kalleby, Nybøl og Tolk. Og det
skifte stadfæstede de med gode privilegier3), nemlig pavens bulle tillige
med ærkebiskoppens brev, deres eget åbne brev og Slesvigkapitlets brev.
Denne tiende oppebar en lægbroder Sivert, og til nytte for munkene
og efter deres vilje bragte han den til Ryd kloster, Rus Regis4), førend
munkene kom til at bo dær. Ryd kloster kom fra Guldholm derhen, hvor
de nu bor. Og på apostlen Skt. Thomas’ aften5) læste munkene deres før
ste regel.

1

209........ Munkene fik for deres gods og ejendom Kongens Land4)
i Ryd og tre2) kirketiender, nemlig Munkbrarup, Broager og
Grumtoft, mod fire kirketiender, nemlig Skt. Mikkels kirke på Bjerget,
Kalleby, Nybøl og Tolk1). Og det skifte lod de urokkeligt stadfæste med
pavens, ærkebiskoppens, deres eget og Slesvigkapitlets privilegier3). Bro
der Sivert, som var deres lægbroder, samlede i dette samme år de tre
kirketiender til nytte for munkene, førend de kom derhen, hvor de skulde
bo.

1

1) Skriftfæstet i nr. 165. — 2) Af nr. 165 ses, at biskop Niels foruden de tre nye kirke
tiender skænkede Ryd kloster bispetienden af deres bryder. — 3) Disse fire diplomer er
ellers ukendte og må være gået til grunde. Formentlig hidrører de fra tiden omkring eller
efter flytningen af klostret, hvorfor dateringen er ansat til [1209 eller senere]. Dog kunde
der med ’pavens bulle* muligvis sigtes til den sene stadfæstelse af nr. 165 fra 1255 9.
januar (DRB. II: 1 nr. 154). — 4) Se nr. 158, note 1. — 5) Apostlen Thomas* dag faldt
21. december. ’Aften’ må dække det latinske vigilia, hvorefter der er tale om 20. decem
ber.
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Abbed Gervasius af Prémontré og generalkapitlet for præmonstratenserordenen for
nyer et brev til dronning Ingeborg af Frankrig, hvorved hun delagtiggøres i ordenens

åndelige velgerninger og ved sin død skal mindes som en af ordenen.

Afskrift i Oxford.

il den berømmelige og højtelskede fru Ingeborg, af Guds nåde de
Franskes dronning, sender Gervasius1), ved Guds billigelse kaldet abbed
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af Prémontré, og samme ordens generalkapitel hilsen og hengiven tjenst
villighed under bønner.
Skønt I omfatter alle personer med inderlig hengivenhed, er det dog
vor tro, at I over for præmonstratenserordenen bevæges af en ganske sær
lig kærlighed, snarere, efter hvad vi tror, kaldt til live af nidkærheden hos
Eder end kaldt frem af nogen af vore fortjenester. Skønt vi jo er bundet og
forpligtet over for alle, som viser sig nådige og hengivne mod os, ønsker
og bør vi være Eder lige så meget mere forbundne, som Eders kærlighed
vil kunne blive desto mere frugtbringende for os. I har nu bedt om, at
vi ved et nyt brev vilde sørge for at forny de bønner, vi forlængst har be
vilget Eder, eftersom det første brev2) muligvis ikke er blevet opbevaret
med den omhu, som det sømmede sig. Men vi, som er rede til at tjene
Eder ikke blot i dette, som I beder om, men også i alt, hvad vi måtte være
i stand til, og I, hengivne dronning, måtte anse for kærkomment og vel
behageligt, har ved dette brev ment at burde forny delagtigheden i bønner
og alle åndelige velgerninger, som til evig tid finder sted i vor orden, i
overensstemmelse med, hvad der er bevilget Eder for nogle år siden. Vi
tilføjer, at der, når Eders dødsdag kommer til kundskab for vort general
kapitel under dette brevs vidnesbyrd, hvad angår messer, bønner og sal
mer, skal finde lige så meget sted for Eder, som det plejer at være tilfældet
for en hvilken som helst af vore egne.
1) Skrivelsen hidrører ligesom nr. 169 og DRB. 1:5 nr. 27 og 92 fra abbed Gervasius
af Prémontrés embedskorrespondance. Gervasius blev valgt til abbed i Prémontré og
general for præmonstratenserordenen 1209 5. februar og indehavde denne stilling indtil
1220 20. november. De fire Gervasiusbreve må følgelig være udstedt inden for nævnte
tidsrum. Det foreliggende brev synes imidlertid at kunne dateres nærmere inden for de
anførte tidsgrænser. Det er overleveret i en samling, der sandsynligvis er den ældste af de
tre samlinger af Gervasiusbreve, som kendes, og en følgeskrivelse, der ledsager den og
fortæller om dens tilblivelse, bærer datoen 1218 kort efter Johannes Døberens dag, 24.
juni. Brevet til Ingeborg er da antageligvis udstedt inden sommeren 1218. Dateringen
bliver herefter [1209—1218]. — 2) Tabt.
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Abbed Gervasius af Prémontré sender en kannik fra Brindisi til abbeden af S. Sa

muel i Barletta og opfordrer samtidigt Apulierne til at besøge Prémontré på samme

måde som blandt andet Danskerne, der aflægger hyppige besøg og anerkender Pré
montré som deres læresæde.

Efter Hugo.
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ervasius1) til abbeden af S. Samuel i Barletta.
Omendskønt store landstrækninger skiller jer fra os, er I os dog nær
i vor omsorgsfulde kærlighed, og vi bekymrer os for jer med ikke mindre,
men derimod med en så meget større omsorg og kærlighed — hvad vi er
rede til at lægge for dagen, når det bliver påkrævet — som det er særlig
vanskeligt eller sjældent, at der kan bringes os sikkert bud om jeres eller
jeres kirkes tilstand på grund af afstanden over landene imellem os. Vi
har jo fordum, om vi husker ret, til forskellige tider sendt jer to enslydende
breve2), nemlig det ene ved en handelsmand Laurent fra Troyes, om hvil
ket vi ikke ved, om det kan være nået frem til jer, eftersom I ikke har be
svaret det, og det andet ved en Rog.3), som har aflagt munkeløfte i vores
orden, og som bragte et brev4) tilbage fra jer, og skønt vi jo har modtaget
dette i stor glæde og læst det med endnu større, idet vi forstod på det, at I
overholder ordenens gamle bestemmelser og desforuden fremsætter ønske
om nye, så vilde det dog være det allergladeste budskab for os, og for jeres
kirke — er det vor tro — kunde det betyde en styrkelse, såfremt den, ligesom
dem I er omgivet af, muligvis lider under trængsler og tryk, for ordenen
endelig en fremgang, om I ved lejlighed enten selv eller ved en af jeres
vilde besøge jeres moder, kirken i Prémontré, på samme måde som nogle
fra Irlands fjerne egne for nylig har gjort det, og andre, som endnu op
holder sig hos os, så vel Aragoniere fra vest som Frisere fra øst, der er
kommet sammen i kirken i Prémontré for at optegne de ting, som de me
ner vil gavne deres kirke enten i åndelig eller timelig henseende. Hyppigt
får vi besøg af Danskerne, Polakkerne og Englænderne, som alle anerken
der Prémontré som deres lærestol, alene Apulierne venter vi på, for at vi
kan modtage dem med broderlig kærlighed, når de kommer, og, når vi
har erfaret, hvorledes det står til, både fryde os med dem, hvis de fryder
sig, og bringe dem hjælp, hvis det står anderledes til hos dem. Men jeg har
ment at burde sende til jer nærværende brevfører W.5), der er kannik ved
Sta. Maria i Brindisi, efter hvad han siger, og som har stridt sig frem til
os fra Brindisis land ved en meget besværlig rejse under fare for sit hel
bred, og vi befaler jer at tage i betragtning, at hvis han i sin kirke har for
set sig i noget — for så vidt som han har svigtet den6) ved en grov forseelse
— bør en så lang og besværlig rejse og en så stor og overordentlig møje have
renset ham fuldstændigt, og at sørge for enten at genindsætte ham i hans
plads eller beholde ham hos jer, om I foretrækker det, eller anbringe ham
i S. Stephanus in Nemore7) og ikke bringe vor befaling angående ham til
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udførelse på en mere lunken eller slap måde, fordi vi viser os imødekom
mende over for jer og befaler jer jævnt og mildt, hvad vi plejer på en streng
måde at give de nærboende påbud om, og det vilde desuden føre fare med
sig for jeres frelse, hvis han blev tvunget til at besvære sig frem til os på
ny, fordi denne befaling blev ført ud i livet på en lunken måde.
1) Angående dateringen, der må ansættes til [1209 5. februar—1220 20. november],
se nr. 168, note 1. — 2) Texten har duo paria literarum, hvorefter de to breve har haft om
trent samme indhold. De er begge tabte. — 3) Skal formentlig opløses til ’Roger (i) us’. —
4) Tabt. — 5) Kan ikke identificeres. — 6) Man kunde efter sammenhængen vente,
’når blot han ikke har svigtet den’, men der fattes det tilsvarende non i den latinske text.
— 7) Karteuserkloster i Kalabrien.
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[1209—1223].

Ærkebiskop Anders Sunesen af Lund stadfaster biskop Assers dom i striden mel

lem Lime og Rødding kirker om landsbyen Vadum.
Registratur på det kongelige bibliotek.

amme biskop Asser af Viborg omtales også i et andet brev1) af ærke
biskop Anders, hvori det hedder, at han har fældet dom i en strid om
landsbyen Vadum mellem kirkerne i Lime og Rødding, at den tilhører Lime
kirke, hvilken dom også ærkebiskop Anders stadfæster. Det fremgår også
af dette brev, at Asser da var død, eftersom det tilføjes ’biskop Asser saligt
ihukommet’.

S

1) De afsluttende ord, som er føjet til indholdsangivelsen, kan rimeligvis tolkes, som
sket er, hvorefter Asser var afgået ved døden, da diplomet udfærdigedes. Omend denne
tolkning ikke er helt sikker, har vi dog intet andet holdepunkt for en nærmere datering.
Denne kan, under det angivne forbehold, ansættes til [1209—1223], jf. nr. 50, note 1.
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[1209—1234].

Biskop Niels af Slesvig skanker Løgumkloster sin trediedel af tienden i Bylderup

sogn.
Afskrift i Løgumbogen.

iels, af Guds nåde biskop af Slesvig, til alle børn af kirken, vor hel
lige moder, nulevende så vel som tilkommende, til hvem kundska
ben om dette brev når, hilsen og hengivenhed i den hellige kærlighed1).
Da det er vor vilje ikke at være nogen til skade, vort ønske at være alle
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til gavn, særlig et konvent af klostergivne, som efter at have forladt alt
som fattige søger at følge den fattige Kristus, skænker vi brødrene i Løgum
en trediedel af den tiende, der tilhører os i Bylderup sogn. Og for at der ikke
skal gives nogen lejlighed til at anfægte og omstøde vor gave, besegier vi,
eftersom den menneskelige hukommelse er skrøbelig, og mange svigagtigt
og listigt ønsker at bedrage deres næste, nævnte gave ved at hænge vort
segl under. Derfor påbyder vi ved Guds nåde under den almægtige Gud
Faders, Sønnens og den Helligånds og Marias, den evige jomfrus, og
apostlen Skt. Peders myndighed, hvis kirke det er overladt os at styre, og ind
skærper vi strengt, at ingen må fordriste sig til at antaste og omstøde denne
vor gave. Men hvis nogen fordrister sig til at modsætte sig så from en hand
ling, skal han vide, at han pådrager sig Guds og hans helgeners vrede.
Lev vel.
1) De indledende og afsluttende formler synes at have et gammeldags præg, ligesom
navneformen Bulethorp i den latinske text peger mod den ældre tid. Begge dele gør det
rimeligst, at udstederen har været den første af de slesvigske biskopper, som bar navnet
Niels, selv om det ikke er helt sikkert. Niels I beklædte bispestolen 1209—1234.

De første linier af et udateret diplom fra en biskop Niels af Slesvig for
Løgumkloster, i Rep. Danicum I:i s. 397 henført til Niels I (1209—1234),

stammer antagelig fra Niels II (1255—1265) °g er trykt DRB. II :i nr. 173.
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Pave Innocens III forbyder ligesom sin forgænger pave Alexander, at Danmarks
naboer retter angreb mod riget, da Danmark hører under Romerkirkens særlige juris
diktion.
Afskrift i de pavelige registre.

r I Hl de berømmelige konger og fyrster og alle Guds troende, der bor
-L rundt om Danmarks rige og bevarer enhed i troen.
Eftersom Danmarks rige, som det er bekendt, i særlig grad hører under
den romerske kirkes jurisdiktion, bør vi så meget mere indtrængende og
ivrigt arbejde på at betrygge det, fordi vi ellers med rette skulde synes at
fortjene mange bebrejdelser, såfremt vi tillod, at det, som er den romerske
kirkes ret, blev mindsket eller hjemsøgt. Vi forbyder derfor strengt under
trusel om anathema1) efter, saligt ihukommet, vor forgænger pave Alexan
ders exempel2), at nogen fordrister sig til at trænge ind i eller hjemsøge
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førnævnte rige eller vover at mindske vor meget kære søn i Kristus Valde
mar, de Danskes berømmelige konges eller hans arvingers rettigheder eller
på nogen som helst måde tiltage sig disse. Men de, der overtræder dette
vort forbud, skal vide, at de pådrager sig vor og den romerske kirkes vrede
og rammes og gennembores af anathema1).
Givet i Lateranet den 30. januar i vort pavedømmes tolvte år.
1) Se nr. 41, note 4. — 2) Dette brev er ikke bevaret. Det må iøvrigt anses for usikkert,
om udstederen har været pave Alexander II (1061—73) eller Alexander III (1159—81).
På den førstnævnte paves tid var spørgsmålet om pavestolens overhøjhed over Danmark
aktuelt, men forhandlingerne herom synes ikke at have ført til noget resultat, se DRB.
1:2 nr. 11 af 1075 25. januar, jf. nr. 7 fra [1061—1073], der peger mod en tidligere an
erkendt overhøjhed.
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Pave Innocens III tager, efter at kong Valdemar II Sejr har aflagt løfte om kors

tog, denne selv, hans rige og alt hans gods under sin beskyttelse.

Afskrift i de pavelige registre.

il de Danskes berømmelige konge.
Vi anbefaler i Herren dit fromme og hengivne forsæt, at du, op
flammet af nidkærhed for den rette tro, til lovprisning af Guds navn og til
hæder for den kristne tro har bestemt efter at have taget korsets tegn at
drage din kongelige magts sværd for at undertrykke et vildt og vantro
folkeslag, og idet vi omfatter dit forsæt med apostolisk gunst og nåde, tager
vi dig selv og dit rige tillige med alt dit gods under Skt. Peders og vor be
skyttelse og fastsætter, at det skal forblive urørt og være sikret mod et hvil
ket som helst dumdristigt anfald, så længe du udfører dette fromme værk.
Men vi påminder dig, kloge konge, om, at du på fremsynet måde sikrer
dig og dine overalt, således at der ikke, hvad Gud forbyde, skal ske det,
at du lider noget som helst tab under dække af vor beskyttelse.
Givet i Lateranet den 7. maj i vort pavedømmes trettende år.

T
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Pave Innocens III opfordrer dronning Ingeborg af Frankrig til at holde ud trods

alle trangsler og prøvelser og forsikrer hende om sin fulde støtte.

Afskrift i de pavelige registre.
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r I Hl de Franskes berømmelige dronning.
JL Da vi af faderlig kærlighed har medfølelse med det liv i bitterhed,
som du fører, påminder vi dig med trøstens ord, høje og ærværdige dron
ning, om at have magt over dig selv, du som ifølge det ægteskabelige bånd
havde fået adgang til i fællesskab med din ægtefælle kongen at have magt
over andre. Form dig selv i alt det, der ser ud som hårdhed og modgang,
under bryderiet og den uafladelige kamp, hvorved Gud har villet prøve
din åndelige og moralske styrke. Gør det på en sådan måde, at du udhol
der det mere på grund af ærefrygt end som følge af tvingende nødvendig
hed og ikke så meget adlyder, men hellere bifalder Guds vilje i disse ting.
Optag aldrig det, som sker på trods af dit løfte, med et modfaldent sind,
men yd din tribut, ikke modvilligt, men med et glad hjerte, og betænk,
at alt, hvad der erlægges, af hvem det end er i denne ulykkens verden, er
pålagt menneskelivet som noget, der er uomgængeligt, og at ingen vil
kunne søge eller håbe eller få fritagelse herfor. Ophør derfor ikke, min
meget kære datter i Kristus, med at have fortrøstning til din skæbne og
ophør ikke med mandigt at styrke dit sind og være standhaftig, og suk
og klag ikke — som var det din egen skyld — over, at det hænder for dig,
som du ser mange mere uværdige blive fri for. Thi da dyden slappes uden
en modstander, og eftersom det viser sig, hvor stor den er, eller hvad den
er værd, når den åbenbares ved udholdenhed over for en voldsom smerte,
bør de ting på ingen måde stilles på hovedet, som med større ret kan bruges
til og bibringe fortrøstning. Derfor har den himmelske fader ligesom jor
diske forældre, der ikke opdrager deres børn med fornøjelser, når de agter
at gøre dem skikkede til et dydigt liv, villet prøve dig ved dette og ikke
skaffe sig, hvad man kan kalde en forkælet datter, men så at sige en ud
valgt. Du skal derfor anse det for mere farefuldt, at slette mennesker får
næring for deres frækhed ved at være fri for tøjler, end at dyden gør frem
skridt hos de udvalgte ved at være under tugt, og du skal tåle i ydmyghed,
at din tålmod bliver prøvet. Og da det at lide ikke er en lidelse for dem,
der lider i tålmod, bør du med ro i sindet holde alt ud, således at Han,
der har en konges hjerte i sin hånd og vender det, i hvilken retning han
ønsker det2), tilskyndet af din fortjenstfulde ydmyghed, ikke alene ved
at borttage årsagen til din vanskæbne og forsone din mands sind med dig,
kan belønne din udholdenhed, men også gøre dig fyldest for Hans skyld,
som er de troendes sjæles sande brudgom, fordi du har biet i trængsler,
idet du, hvad os angår, kan have sikkerhed for, at vi, hvor vi har pligt til
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det, og hvor det sømmer sig, på ingen måde vil unddrage dig vor støtte og
vor apostoliske gunst3).
Givet i Lateranet den 7. maj i vort pavedømmes trettende år.
1)2. Kong. 4,27. — 2) Ordspr. 21,1. — 3) Trøstebrevet er i registrene indført umid
delbart efter beskyttelsesbrevet for hendes broder, kongen af Danmark, nr. 173. Dette
viser, at der formodentlig er sammenhæng mellem tilblivelsen af de to buller. Ligesom
protektionsskrivelsen er udgået efter opfordring fra dansk side, er der sandsynlighed for,
at også brevet til Ingeborg skyldes et dansk initiativ. Formodningen bekræftes på smuk
keste måde, når henses til, at to andre buller i sagen er udgået under ganske de samme
omstændigheder. [1203] 9. december og 1207 2. april skriver paven til kong Filip August
og søger at trygle og true ham til at genantage Ingeborg som sin dronning. Begge gange er
skrivelserne udfærdiget, mens danske sendemænd var virksomme ved kurien, se nr. 84,
jf. nr. 83, 85—89 samt nr. 120, jf. nr. 119. Det tre gange gentagne sammenfald mellem af
sendelsen af pavebuller om og til Ingeborg og tilstedeværelsen af danske missioner ved
pavehoffet viser på eftertrykkeligste måde, at genindsættelsen af Ingeborg som dronning
af Frankrig har været et hovedmål for Valdemar Sejrs udenrigspolitik. Både 1203,
1207 og 1210 har han virket for sin søsters sag.

1210 9. september, kong Erik af Danmark for cisterciensernonnerne i
Reval, Reg. Danica nr. 1735*, jf. DRB. 11:6 s. 222, er trykt som II: 12 nr. 209

mellem de andre Michaelis-forfalskninger.

175

1210. [13.—16. september. Citeaux].

Cistercienserordenens generalkapitel befaler abbeden af *Beer at pålægge abbe
derne af Øm og Tvis at undersøge flytningen af klostret *Beer.

Afskrift i cistercienserordenens statutter.

en Abbed, med hvis samtykke abbediet *BeerI) siges at have været
flyttet på grund af en ulykkelig ildebrand, uden at kapitlet bifaldt
det, skal være tre dage i let skyld, en af dem på vand og brød. Forøvrigt
overdrages det abbederne af Øm og Tvis at undersøge det sted, hvortil
nævnte hus er blevet flyttet, og bestemme, hvad de finder vil være til gavn.
Abbeden af *BeerI) skal forkynde dem dette.

D

1) Må være forskrevet, da der ikke kendes noget cistercienserkloster af dette navn.

176

1210. 30. oktober. Lateranet.

Pave Innocens III meddeler biskop Gerhardus af Osnabrück, at han har flyttet ham
til ærkestolen i Bremen, efter at denne er bragt næsten til undergang af den tidligere
biskop Valdemar af Slesvig og de lægmænd, der har støttet ham, også efter at han

er blevet kasseret som ærkebiskop.
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Efter nu tabt original i Hannover.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Gerhardus, biskop af Osnabrück, hilsen og apostolisk velsignelse.
Vore ærværdige brødre Theodericus, biskop af Lybæk, og Albertus,
biskop af Livland, og vor elskede søn Hartwicus, domdekan, og de andre
kanniker ved kirken i Bremen har gennem deres breve1) meddelt os, at
nogle af dem, fordi det ikke kunde imødekommes, dengang da de havde
andraget os om at få Valdemar, den tidligere biskop af Slesvig, til ærke
biskop, afgav deres stemmer på vor elskede søn Burchardus, domprovst
ved samme kirke. Men da dennes valg ikke blev stadfæstet, har de sørget
for at drage omsorg for deres kirke ved, så vidt det stod til dem, at optage
forhandlinger om en anden og som følge heraf for en tid tilbage måttet
udstå alvorlige og besværlige forfølgelser, ikke blot på deres ejendele,
men også på deres personer fra de lægmænds side, som stadig af forskellige
årsager optræder som tilhængere af førnævnte Valdemar, og herunder
lider de endnu. Men eftersom den lange tid, der er gået indtil nu, i højeste
grad har været til skade for denne kirke, der står uden hyrde og næsten
er bragt til undergang, og en fremtidig udsættelse kunde blive endnu
mere fordærvelig, har disse førnævnte hellere villet falde i hænderne på
mennesker frem for at undlade at stille sig selv, og hvad deres er, som
en mur for Guds hus2), og de har anset det for nødvendigt uforfærdet at
fastholde, hvad de er begyndt på. Derfor har både de selv og nævnte
provst ved særlige breve1) i ydmyghed andraget os om, at vi vilde værdi
ges at godkende dig, der er nabo til dem og i alle henseender velbekendt
for dem, som deres ærkebiskop, for at førnævnte kirke ved dig kan blive
ordnet og bragt tilbage til sin tidligere tilstand, og for at også lægmændenes frækhed kan blive tøjlet, da du er en mand af gode sæder og stor kun
nen, udmærker dig ved din fornemme byrd og indtil denne dag har for
svaret den kirke, der var dig betroet, som en mand. Idet vi altså ønsker, at
der skal drages omsorg for denne kirke, der så længe har stået alene, har
vi ved vort brev3) befalet vore elskede sønner Conradus, udvalgt biskop
af Minden, og Wernerus, abbed i Liesborn, Münster stift, og Volcmarus,
værge i Münster, at de, når de har efterforsket og erfaret sandheden i denne
sag, såfremt det forholder sig som anført, på vor myndighed skal pålægge
dig at drage til førnævnte kirke i Bremen for i Herrens navn at modtage
styrelsen af den. Derfor befaler vi dig, broder, ved denne vor apostoliske
skrivelse, at du, når du får pålæg herom af forud omtalte eksekutorer,
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drager til nævnte kirke og i Kristi navn påtager dig og i troskab forvalter
styrelsen af den. Vi har nemlig ment på grund af tvingende omstændig
heder at burde vise dig denne særlige nåde, at du, indtil du modtager palliet, må beholde og styre kirken i Osnabrück som dens egen hyrde, idet
vi befaler førnævnte eksekutorer, at de også skal pålægge gejstligheden,
ministerialerne og menigheden ved førnævnte kirke, indtil du modtager palliet, som hidtil at betragte dig som deres egen hyrde og vise dig den skyl
dige lydighed og hæder, og med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der
handler herimod, med kirkens straf. Endvidere har vi ment ved vort brev4)
at burde pålægge vore ærværdige brødre, lydbiskopperne under Bremens
kirke, og kapitlet i Bremen og kirkens ministerialer, at de, efter at du på
vor befaling, bekendtgjort for dig af de førnævnte eksekutorer, er draget
til førnævnte kirke for at styre den, skal vise dig den skyldige lydighed og
ærbødighed og betragte dig i ydmyg hengivenhed som deres hyrde.
Givet i Lateranet den 30. oktober i vort pavedømmes trettende år.
1) Tabt. — 2) Jf. Ezekiel 13,5. — 3) Nr. 177. — 4) Nr. 178.
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Pave Innocens III pålægger Conradus, udvalgt biskop af Minden, sammen med
andre gejstlige at sørge for, at biskop Gerhardus af Osnabrück flyttes til ærkestolen i

Bremen, efter at denne er bragt næsten til undergang af den tidligere biskop Valdemar
af Slesvig og de lægmænd, der har støttet ham, også efter at han er blevet kasseret som

ærkebiskop.

Efter nu tabt original i Hannover.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Conradus,
udvalgt biskop af Minden, og Wernerus, abbed i Liesborn, Münster
stift, og Volcmarus, værge i Münster, hilsen og apostolisk velsignelse.
Vore ærværdige brødre Theodericus, biskop af Lybæk, og Albertus,
biskop af Livland, og vor elskede søn Hartwicus, domdekan, og de andre
kanniker ved kirken i Bremen har gennem deres breve1) meddelt os, at
nogle af dem, fordi det ikke kunde imødekommes, dengang da de havde
andraget os om at få Valdemar, den tidligere biskop af Slesvig, til ærke
biskop, afgav deres stemmer på vor elskede søn Burchardus, domprovst
ved samme kirke. Men da dennes valg ikke blev stadfæstet, har de sørget
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for at drage omsorg for deres kirke ved, så vidt det stod til dem, at optage
forhandlinger om en anden og som følge heraf for en tid tilbage måttet
udstå alvorlige og besværlige forfølgelser, ikke blot på deres ejendele, men
også på deres personer fra de lægmænds side, som stadig af forskellige år
sager optræder som tilhængere af førnævnte Valdemar, og herunder lider
de endnu. Men eftersom den lange tid, der er gået indtil nu, i højeste grad har
været til skade for denne kirke, der står uden hyrde og næsten er bragt til
undergang, og en fremtidig udsættelse kunde blive endnu mere fordær
velig, har disse førnævnte hellere villet falde i hænderne på mennesker
frem for at undlade at stille sig selv, og hvad deres er, som en mur for Guds
hus2), og de har anset det for nødvendigt uforfærdet at fastholde, hvad de
er begyndt på. Derfor har både de selv og nævnte provst ved særlige breve1)
i ydmyghed andraget os om, at vi vilde værdiges at godkende vor ærvær
dige broder Gerhardus, biskop af Osnabrück, der er nabo til dem og i alle
henseender velbekendt for dem, som deres ærkebiskop, for at førnævnte
kirke ved ham kan blive ordnet og bragt tilbage til sin tidligere tilstand,
og for at også lægmændenes frækhed kan blive tøjlet, da han er en mand af
gode sæder og stor kunnen, udmærker sig ved sin fornemme byrd og ind
til denne dag har forsvaret den kirke, der var ham betroet, som en mand.
Idet vi altså ønsker, at der skal drages omsorg for denne kirke, der så længe
har stået alene, befaler vi jer, kloge mænd, ved denne vor apostoliske skri
velse, at I efter at have efterforsket og erfaret sandheden i denne sag, så
fremt det forholder sig som anført, på vor myndighed skal pålægge samme
biskop at drage til førnævnte bremensiske kirke for i Herrens navn at overtage
styrelsen af den. Vi har ment på grund af tvingende omstændigheder at
burde vise ham denne nåde, at han, indtil han modtager palliet, må be
holde og styre kirken i Osnabrück som dens egen hyrde3), idet I videre
skal pålægge gejstligheden, ministerialerne og menigheden ved førnævnte
kirke, indtil han modtager palliet, som hidtil at betragte ham som deres
egen hyrde og vise ham den skyldige lydighed og hæder, og med tilside
sættelse af appel tøjler dem, der handler herimod, med kirkens straf.
Vi giver nemlig vore ærværdige brødre, lydbiskopperne under Bremens
kirke, og kapitlet i Bremen og kirkens ministerialer befaling om ved vort
brev4), at de, efter at han på vor befaling, bekendtgjort for ham afjer, er
draget til førnævnte kirke for at styre den, skal vise ham den skyldige ly
dighed og ærbødighed og betragte ham i ydmyg hengivenhed som deres
hyrde. Desuden befaler og vil vi, at I, såfremt nogen handler herimod
I. Række. IV.
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eller er oprørske heroverfor, med tilsidesættelse af appel tøjler dem med
samme straf. Men hvis I ikke alle kan tage del i udførelsen af disse ting,
skal du, vor søn, udvalgte biskop, ikke desto mindre udføre det sammen
med en af de andre, også hvis du nu er blevet indviet til biskop.
Givet i Lateranet den 30. oktober i vort pavedømmes trettende år.
1) Tabt. — 2) Se nr. 176, note 2. — 3) Jf. nr. 176. — 4) Nr. 178.
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Pave Innocens III befaler lydbiskopperne, kapitlet og ministerialerne under kirken

i Bremen at vise lydighed imod biskop Gerhardus af Osnabrück, som paven har flyt
tet til ærkestolen, efter at denne er bragt næsten til undergang af den tidligere biskop

Valdemar af Slesvig og de lægmand, der har støttet ham, også efter at han er blevet
kasseret som ærkebiskop.

Efter nu tabt original i Hannover.

nnocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre lyd
biskopperne, og sine elskede sønner Hartwicus, dekan, og kapitlet,
samt de velbyrdige mænd, ministerialerne under Bremens kirke, hilsen
og apostolisk velsignelse.
Igennem jeres breve1), brødre, biskopper af Lybæk og Livland, og søn
ner, dekan og kapitel, er det blevet åbenbaret for vort apostolat, at nogle
afjer, fordi det ikke kunde imødekommes, dengang da I havde andraget
os om at få Valdemar, den tidligere biskop af Slesvig, til ærkebiskop, af
gav jeres stemmer på vor elskede søn Burchardus, domprovst ved jeres
kirke. Men da dennes valg ikke blev stadfæstet, har I sørget for at drage
omsorg for samme kirke ved, så vidt det stod til jer, at optage forhandlinger
om en anden og som følge heraf for en tid tilbage måttet udstå alvorlige
og besværlige forfølgelser, ikke blot på jeres ejendele, men også på jeres per
soner fra de lægmænds side, som stadig af forskellige årsager optræder som
tilhængere af førnævnte Valdemar, og herunder lider I endnu. Men efter
som den lange tid, der er gået indtil nu, i højeste grad har været til skade
for denne kirke, der står uden hyrde og næsten er bragt til undergang, og en
fremtidig udsættelse kunde blive endnu mere fordærvelig, har I hellere
villet falde i hænderne på mennesker frem for at undlade at stillejer selv,
og hvad jeres er, som en mur for Guds hus2), og I har anset det for nød
vendigt uforfærdet at fastholde, hvad I er begyndt på. Derfor har både I

I
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selv og nævnte provst ved særlige breve1) i ydmyghed andraget os om, at
vi vilde værdiges at godkende vor ærværdige broder Gerhardus, biskop af
Osnabrück, der er nabo til jer og i alle henseender velbekendt for jer, som
jeres ærkebiskop, for at førnævnte kirke ved ham kan blive ordnet og bragt
tilbage til sin tidligere tilstand, og for at også lægmændenes frækhed kan
blive tøjlet, da han er en mand af gode sæder og stor kunnen, udmærker
sig ved sin fornemme byrd og indtil denne dag har forsvaret den kirke, der
var ham betroet, som en mand. Idet vi altså ønsker, at der skal drages om
sorg for denne kirke, der så længe har stået alene, har vi ved vort brev3)
befalet vore elskede sønner Conradus, udvalgt biskop af Minden, og Wer
nerus, abbed i Liesborn, Münster stift, og Volcmarus, værge i Münster, at
de, når de har efterforsket og erfaret sandheden i denne sag, såfremt de
finder, at det forholder sig som anført, på vor myndighed skal pålægge
nævnte biskop at drage til førnævnte kirke i Bremen for i Herrens navn at
modtage styrelsen af den. Vi har ment på grund af tvingende omstændig
heder at burde vise ham den nåde, at han, indtil han modtager palliet,
må beholde og styre kirken i Osnabrück som dens egen hyrde4), idet de
også skal pålægge gejstligheden, ministerialerne og menigheden ved Osna
brück kirke, indtil førnævnte biskop modtager palliet, som hidtil at be
tragte ham som deres egen hyrde og vise ham den skyldige lydighed og
hæder og med tilsidesættelse af appel tøjler dem, der handler herimod med
kirkens straf. Vi giver derfor ved denne vor apostoliske skrivelse jer alle
befaling om, at I, efter at han på vor befaling, bekendtgjort for ham af
samme eksekutorer, er draget til førnævnte kirke i Bremen for at styre den,
skal vise ham den skyldige lydighed og ærbødighed og betragte ham i
ydmyg hengivenhed som jeres hyrde. I modsat fald giver vi ved vort brev3)
nævnte eksekutorer befaling om at tøjle dem, der måtte handle herimod eller
er oprørske heroverfor med kirkens straf under tilsidesættelse af appel.
Givet i Lateranet den 30. oktober i vort pavedømmes trettende år.
1) Tabt. — 2) Se nr. 176, note 2. — 3) Nr. 177. — 4) Jf. nr. 176.
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Kong Filip August af Frankrig erklærer, at han vil tage den thyringske landgreves
datter til ægte, med mindre hun mishager ham, dog forudsat, at landgreven kan opnå

hos pave Innocens III, at han bliver skilt fra sin hustru, dronning Ingeborg.

Afskrift i Paris.
15*
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ette er den overenskomst, som vi har ladet beedige på vor sjæl: at vi
vil tage landgreven af Thyringens datter til hustru — med mindre hun
skulde være så frastødende, at hun mishagede os — såfremt nævnte land
greve hos hr. paven sørger for, at der bliver tilvejebragt skilsmisse mellem
os og vor hustru, dronning Ingeborg, eller med mindre vi giver ham så
mange af vore penge, at han frigør os for denne overenskomst.
Forhandlet i Paris i det Herrens år 1210 i november måned.
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A
Age: 1. A., provst, kannik i Lund. 1201: 32.
— 2. A., murermester. 1201: 32. — 3. A.,
stenhugger. 1201: 32.

A
Absalon, ærkebiskop af Lund 1178—1201.
1200: (12), (17), 24.1201: 32, 38, 41.1202:
47, 52, 57, 64, (67), 68. 1204: (92). 1205:
104. 1207: (125).
Adolf III, greve af Schauenburg. 1208: (142).
Agge Bosen. 1203: 91.
Agnes af Meran, kong Filip Augusts illegi
time dronning. 1200: (1), (3), (12—15),
(i7), (19—20). 1201: (34—35)- 1302:
(42—44)- 1208: (148).
Albertus: 1. A., ærkebiskop af Magdeburg.
1208: (135), (142), (145). 1209: (156). —
2. A., biskop af Livland. 1210: (176—78).
Alexander: 1. A. III, pave 1159—81. 1201:
38. 1202: 50—51. 1208: 148. 1210: 172 (?
muligvis A. II, pave 1061—73). — 2. A.,
ærkebiskop Absalons nevø. 1201: 32.
Algot af Sande. 1202: 64.
Anders: 1. A. Sunesen, Kong Knud VI Valdemarsens kansler, provst i Roskilde, der
næst udvalgt ærkebiskop af Lund og ærke
biskop 1202—23. 1201: (32), (36—37), 38.
1202: 45—47, 50—52, 64, (65), 66—68,
(69), 70—71. 1203: (85), (87—88). 1204:
(94—97)- 1205: 103, (104). 1206: (107—
12). 1207: (119), (125—26). 1208: (145),
152. 1209: (161), (167?), 170. — 2. A., ær
kebiskop Absalons degn. 1202: 52.
Andreas II, hertug, senere konge af Ungarn.
1203: 83. 1206: 113.
Arnfred, præst. 1201: 32.

Askrik, prior i Skt. Peders nonnekloster i
Lund. 1202: 52.
Asser: 1. A., biskop af Viborg. 1202: 50—51.
1209: 170. — 2. A., degn i Arhus. 1204:
98. — 3. A. Rig, søn af Skjalm Hvide. 1201 :
(32).
Atte i Ignaberga. 1202: 72.
B
Balduin, greve af Flandern. 1200: (12), (17).
Batte se Henrik.
Benedictus, kardinalpresbyter af Sta. Su
sanna. 1201: 38.
Bent Karlsen. 1202: 72.
Bernardus af Vincennes, gejstlig. 1202: 12,
>7Blasius, subdiakon og pavelig notar. 1201 :
38.
Blæst se Toke.
Bonde: 1. B. Gamalielsen. 1201: 32. — 2. B.
1201: 32.
af Borg se Cecilie.
Burchardus, provst i Bremen, siden udvalgt
ærkebiskop af Bremen. 1208: (133—34),
(136), (143). 1209: 156. 1210: 176—78.
C
af Cantilupo se Fulco.
Cecilie af Borg, Skjalm Hvides datter. 1205:
104.
Centius: 1. C., kardinalpresbyter af SS. Gio
vanni e Paolo. 1201: 38. — 2. G., subdia
kon og notar, pavens sendemand i Frank
rig. 1200: 3.
Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in
Lucina. 1201: 38.
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Clemens—Hartwicus

Clemens III, pave 1187—91. 1201: 38. 1202:
5O—5IConradus se Konrad.
Cølestin III, pave 1191—98. 1200: 3. 1201:
38. 1202: 42. 1203: 83.
D
Daniel, dekan i S.-Quentin. 1201: (31).
Dietrich, Theodericus: 1. T., biskop af Ly
bæk. 1210: (176—78). — 2. D. Tysker i
England. 1208: 138.

E
Ebbe: 1 ( = 2?). E., kannik i Arhus. 1203:
82. — 2 ( = i?). E., kannik i Arhus, ma
gister. 1204: 98. — 3. E., søn af Skjalm
Hvide. 1202: 63, 68. — 4. E. Glugsen.
1206: 117.
Erik: 1. E. Knutsson, konge af Sverrig 1208
—16. 1208: 146. — 2. E., ærkebiskop af
Trondhjem (Eirik). 1201: 32. — 3. E. Arinesen. 1201: 32.
Ernst, kannik i Århus. 1204: 98.
Esbern: 1. E. Hågensen. 1202: 52. — 2. E.
Mule. 1201: 32. — 3. E. (Snare). 1201: 32.
Eskil: 1. E., ærkebiskop af Lund 1138—77.
1201: 38. 1202: 46, 51, 57. — 2. E., biskop
af Viborg. 1202: 51. — 3. E., præst. 1201:
32. — 4. E., badesvend. 1201: 32.
F
Filip, Philippus: 1. P., kong Johan af Eng
lands klerk. 1208: 138. — 2. F. II August,
konge af Frankrig 1180—1223.1200: (1—2),
3, (5~8), (11—15), 16—17, (J8), 19—20,
(21—22), 23. 1201: (28—31), 33, (34), 35,
(39—40). 1202: (42), 43—44- 1203: 78—
79, 84. 1205:99, (101). 1207: 119—20, 128.
1208: 140—41, 147, (148), 149. 1209: 155.
1210: (174), (179). — 3. F., hertug af
Svaben, tysk konge 1198—1208. 1200: (4).
1205: 101. 1207: 127. 1208: (132—35),
(143). — 4. F., søn af Filip August og Ag
nes af Meran. 1201: (31), (35), (44).
Frederik I Barbarossa, tysk konge fra 1152,
kejser 1155—90. 1202: 42, 53Fulco: 1. F., dekan i Orléans. 1202: 42—43.
— 2. F. af Cantilupo, englænder. 1208:138.

G
Garnerius, biskop af Troyes. 1200: (15), (17),
(19)Gaufred: 1. G., abbed i Sorø. 1201: 32. — 2.
G. Fitz Peter, greve af Essex (Geoffrey).
1207: 121—23. 1208: 138.
Gerardus, Gerhardus: 1. G., kardinaldiakon
af S. Adriano. 1201: 38. — 2. G., biskop af
Osnabrück. 1208: (145). 1209: (156—57).
1210: (176—78).
Gernandus, kældermester i Bremen. 1209:
156.
Gervasius, abbed i Prémontré. 1209: 168—
69.
Gisle: 1. G., biskop af Linkoping. 1202: 64.
— 2. G., præst i Osby. 1202: 72.
Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Da
miano. 1201: 38.
Gregorius: 1. G. I, den Store, pave 590—
604. 1208: 148. — 2. G., kardinaldiakon
af S. Giorgio in Velabro. 1201: 38. — 3.
G., pavelig legat i Ungarn. 1203: (83).
Guala, kardinaldiakon af Sta. Maria in Por
tico, pavelig legat i Frankrig. 1208: (139),
140—41, 148—49. 1209: 155.
Guido: 1. G., kardinalbiskop af Palestrina,
pavelig legat i Tyskland. 1203: 77. — 2.
G., ærkebiskop af Reims. 1205: (100). —
3. G. fra Athies, kong Filip Augusts klerk.
1208: 141, 148—49. 1209: (155).
Guillaume af Montpellier, fransk adelsmand.
1202: 44.
Gunhild Bosdatter. 1203: 91.
Guntarius, ærkebiskop af Køln. 1202: 42.
1208: (148).
Gøde, kannik i Arhus. 1204: 98.
Gøder. 1202: 72.

H
H., kannik i Bremen. 1209: 156.
Hågen: 1. H., ærkebiskop Absalons kammer
mester. 1201: 32. — 2. H. Nordmand.
1201: 32.
Hadrian IV, pave 1154—59. 1201: 38. 1205:
102.
Hartwicus: 1. H. II, ærkebiskop af Bremen.
1207: 127. 1208: (134). — 2. H., dekan i
Bremen. 1208: (133—34). 1210: (176—

Hartwicus—Knud
78). — 3. H., dekan i Hamborg. 1208:
(>33)Hedenrik, borger i Lund. 1207: 129.
Heinrich se Henrik.
Hemmerik, konge af Ungarn. 1203: 83.
Henrik, Heinrich, Hinricus: 1. H., skoleme
ster i Bremen. 1209: 156. — 2. H., lægbro
der i Sorø. 1201: 32. — 3. H. VI, tysk
konge fra 1169, kejser 1191—97. 1203: 83.
— 4. H. Løve, hertug af Saksen og Bajern.
1202: 53. 1205: 102. — 5. H., hertug af
Saksen, pfalzgreve ved Rhinen. 1203:
(89). — 6. H., hertug af Brabant. 1200:
(12), (17). — 7. H. Batte. 1201: 32. —8. H.
Skerp. 1202: 52.
Hermannus, provst i Hamborg. 1208: (133).
Hildebrand, sølvsmed. 1201: 32.
Hinricus se Henrik.
Hugo: 1. H., kardinalbiskop af Ostia, pave
lig legat i Tyskland. 1208: (132). — 2. H.,
kardinalpresbyter af S. Martino. 1201: 38.
— 3. H., abbed i Tommerup. 1202: 52. —
4. H., magister, kannik i Lund. 1201: 32.
Hvide se Skjalm.

I
I., magister fra Noyon. 1201: 31.
Imbertus, ærkebiskop af Arles. 1202: (44).
Ingeborg, datter af Valdemar den Store, gift
med Filip II August af Frankrig. 1200: (1
—3)» (6—11), 12—13, (14—16), 17, (18),
19—20, (21—23). 1201: (28—30), 31, (34),
35, (39—40)- 1302: 42—44. 1203: 78—79,
84. 1204: (99). 1205: (100). 1207: (119),
120, (128). 1208: 140, (141), 147—48.
1209: (155), 168. 1210: (174), 179.
Ingerd, datterdatter af Skjalm Hvide. 1205:
104.
Ingmar, abbed i Vejerslev. 1203: 82.
Innocens: 1. I. II, pave 1130—43. 1202: 50.
— 2. I. III, pave 1198—1216. 1200: (1—
2). 3—4> (5— ")> ’2— >4, (15). ’6, (17—
23). 1201: (28—31), (33—34), 35, (36—
37), 38, (39—40)- 1202: (42—44). 1203:
(77), 78, (79), (83—89)- 1204: 92, (94—
97). 1205: (99—100), 101. 1206: (107—
13), 114. 1207: 118, (119—20), (124—26),
127—28. 1208: (132—35), (137), (139—
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40), 141,143, (145—49)-1209: (155—57)
(159), (161—64), (167?). 1210: (172—74),
176—78, (179).
lohannes se Johannes.
lordanus, kardinalpresbyter af Sta.Pudenziana. 1201: 38.
Isak Gummesen. 1203: 82.
Ivar, biskop af Hamar. 1201: 32.

J
Jakob Sunesen. 1208: 154.
Jarmer I, fyrste af Rygen. 1209: (166).
Jens, lohannes: 1. J., biskop af Odense. 1207:
(124). — 2. J., abbed i Helligtrefoldighedsklostret i Lund. 1202: 52. — 3. J., magister,
kannik i Lund. 1201: 32. — 4. J., magister
( = 3?). 1201: 32. — 5. J., ærkebiskop Ab
salons notar. 1202: 52. — 6. J., søn af In
gerd, Valdemar den Stores kammerme
ster. 1205: 104. — 7. J. Sunesen. 1203: 90.
— 8. J. Vognsen, broder til biskop Peder
af Århus. 1203:82. 1207: 131.
Jofred, kok. 1201: 32.
Johannes, lohannes: 1. I., kardinalbiskop af
Albano. 1201: 38. — 2. I. af S.Paolo, kar
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Frankrig. 1200: 12, 21, (23). 1201: 29, 31,
38. 1202: 44. — 3. I., kardinaldiakon af
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1206: 114. — 4. J., ærkebiskop af Uppsala
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1202: 52.
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K. Tuesen. 1202: 72.
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mark 1080—86.1202:45. — 2. K. III Magnussen, konge af Danmark 1146—57. 1205:
101. 1208: (133), (*35)- 1209* (156). — 3*
K. VI (eller IV) Valdemarsen, konge af
Danmark 1182—1202. 1200: (4), (9), (12),

Knud—Otto
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(17), 19, (20), 24.1201:31, (32). 1202:42,
49> 52> (55—56), 57, (58—59)- 1203: 83.
1205: 101. 1206: 113. 1209: 160. —4. K.
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(Knut). 1202: 64. 1208: (146). — 5. K.
Knudsen. 1205: 105.
Konrad, Gonradus: 1. C., udvalgt biskop af
Minden. 1210: (176—78). — 2. K. af Tommerup (Tommarp?). 1201: 32.
Kristian, kok. 1201: 32.
Kusse se Troels.
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Lars: 1. L., magister. 1207: 129. — 2. L. af
Stoby. 1202: 72. — 3. L. Sunesen. 1208:
15°, *54Laurent, handelsmand fra Troyes. 1209: 169.
Leo, kardinalpresbyter af Sta. Croce, pavelig
legat i Tyskland. 1208: (132).
Leonhardus, dekan ved Hagia Sofia i Kon
stantinopel. 1208: (137).
Lothar II, frankisk konge 855—69. 1202: 42.
1208: 148.
Lucius III, pave 1181—85. 1201: 38.
Ludvig: 1. L.VII, konge af Frankrig 1137—
80. 1202: 42. — 2. L.VIII, konge af Frank
rig 1223—26. 1201: (35).
Luipuldus, biskop af Worms. 1208: 132.
Lydger. 1201: 32.

M
Margrete, gift med Esbern Mule, eller en an
den M. i Absalons slægt. 1201: 32.
Maria: 1. M., kong Filip af Svabens dron
ning. 1208: 133. — 2. M., datter af Filip Au
gust og Agnes af Meran. 1201: (31), (35),
(44)Markus, abbed i Allehelgenskloster i Lund.
1202: 52.
Marsil, kok. 1201: 32.
Martein, biskop af Bergen. 1201: 32.
Melior, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e
Paolo, pavelig legat i Frankrig. 1200: 3.
Mogens: 1. M., kannik i Lund, ærkebiskop
Anders Sunesens degn. 1202: 52. — 2. M.,
præst. 1208: 154.
Mule se Esbern.
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Nicholaus, Nicolaus: 1. N. I, den Store, pave
858—67. 1202: 42. 1208: 148. — 2. N.,
ærkebiskop af Salerno. 1203: (83). — 3.
N., biskop af Oslo (Nikulas). 1201: 32. —
— 4. N., fransk ridder. 1200: 12, 17.
Niels: 1. N., udvalgt biskop af Slesvig, siden
biskop. 1206: 113. 1209: 158, 165, 167,
171. — 2. N., biskop af Viborg. 1202: 51.
— 3. N., dekan i Lund. 1202: 52. — 4. N.,
prior i Ring. 1203: 82. — 5. N. Nonne,
kannik i Lund. 1201: 32. — 6. N. Stigsen.
1202: 52. — 7. N. Sømand, borger i Ribe.
1208: 144. — 8. N. Torkilsen. 1202: 52. —
9. N. Vognsen, broder til biskop Peder af År
hus. 1203: 82. — 10. N., staller. 1201: 32.
— 11. N., søn af ærkedegnen i Lund. 1201:
32.
Nikulas se Nicholaus.
Niuelo, biskop af Soissons. 1200: (12), 14,
(>7), («9), (22).
Njal, biskop af Stavanger. 1201: 32.
Nonne se Niels.
Nordmand se Hågen.
Nåskonung. 1202: 64.

O
O., præst i Odense stift. 1207: 124.
Octauianus, kardinalbiskop af Ostia og Velletri, pavelig legat i Frankrig. 1200: (5—6),
12—13, (14—15), 16—17, (18), 19, (20),
(22—23). 1201: (29—30), 31, (34). 1202:
44*
Odo, biskop af Paris. 1200: (12), 13, (17),
(19)Olof, ærkebiskop af Uppsala. 1201: 38. 1204:
(97). 1207: (126).
Omer, biskop af Ribe. 1202: 46—47, 57.
1206: 114.
Otto: 1. O., biskop af Münster. 1208: (145).
1209: (156—57). — 2. O., udvalgt biskop
af Würzburg. 1208: (134). — 3. O. IV,
tysk konge fra 1198, kejser 1209—18. 1200:
4. 1203: 77, (83), 86, 89. 1208: (142), 143.
1209: 156, 164.

P.—Tord
P
P.: 1. P., Innocens III.s kapellan, sendemand
til Frankrig. 1205: 99. — 2. P., magister,
Innocens III.s klerk, sendemand til Dan
mark. 1206: 113.
På se Svend.
Pain, abbed i Ringsted. 1202: 52.
Palle: 1. (= 2?). P., kannik i Århus. 1203:
82. — 2. (= 1?). P., kannik i Århus. 1204:

Peder: 1. P. Sunesen, den Gamle, biskop af
Roskilde, efter 1202 kong Valdemar Sejrs
kansler. 1201: 32, 41. 1202: 61—63. 1205:
104, (105). 1208: 150—52. 1209: 160. —
2. P. Vognsen, biskop af Århus. 1203: 82.
1204: (92), 93, 98. 1207: 118. — 3. P.,
provst i Roskilde, Valdemar Sejrs sende
mand til paven. 1208: (133), 135. 1209:
(156). — 4. P., kannik i Lund. 1202: 72. —
5. P. Bjørnsen. 1201: 32. — 6. P. Bosen.
1203: 91. — 7. P. Pallesen. 1202: 52. — 8.
P. Stamme. 1201: 32. — 9. P., gældker i
Lund. 1200: 24. — 10. P., staller. 1201:
32.
Peter: 1. P., ærkebiskop af Uppsala. 1201:
38. — 2. P., magister, kapellan hos ærke
biskop Eirik af Trondhjem. 1201: 32.
Petrus: 1. P., kardinalpresbyter af Sta.Ceci
lia. 1201: 38. — 2. P., kardinalpresbyter af
S.Marcello. 1201: 38. — 3. P., kardinal
diakon af Sta. Maria in Via Lata, pavelig
legat i Frankrig. 1200: 3.
Philippus se Filip.
Poul: 1. P., abbed i Løgum. 1202: 46, 57.
1209: (159??). — 2. P., ærkebiskop Absa
lons svend. 1201: 32.

R
Radulf, biskop af Ribe. 1202: 46, 57. 1206:
114.
Reder. 1202: 52.
Reginaldus, biskop af Chartres. 1200: (15).
Rikard, abbed i Nydala. 1202: 64.
Robert, de Veteri Ponte, Englænder. 1207:
122—23.
Rog., munk. 1209: 169.
Rotrogus, biskop af Châlons-sur-Marne.
1200: (15).
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S
Saxo: 1. S., provst i Roskilde. 1202: 52. —
2. S., ærkebiskop Absalons klerk. 1201: 32.
Sibbe i Vanneberga. 1202: 72.
Sigmund Aggesen. 1203: 91.
Simon: 1. S., biskop af Odense. 1202: 52. —
2« (= 3?)» S., ærkebiskop Absalons svend.
1201: 32. — 3. S. (= 2?). 1201: 32.
Sivert, lægbroder i Ryd. 1209: 167.
Skerp se Henrik.
Skjalm: 1. S. Vognsen, provst, siden udvalgt
biskop af Århus og biskop. 1203: 82. 1204:
98. 1206: (116). 1207: 118, 130—31. — 2.
S. Hvide. 1205: 104.
Snare se Esbern.
Sofredus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede.
1201: 38.
Stamme se Peder.
Stefan, ærkebiskop af Uppsala. 1201: 38.
Steffen, biskop af Ribe. 1202: 46, 57. 1206:
114.
Stenar, biskop af Växjö. 1202: 52.
Strange Unge. 1202: 52.
Styr, broder til Sibbe i Vanneberga. 1202: 72.
Sune Ebbesen. 1201: 32. 1202: 63, 68.
Svend: 1. S., biskop af Viborg. 1202: 51. —
2. S. Arinesen. 1201: 32. — 3. S. På. 1202:
72.
Sverker: 1. S. I, den Ældre, konge af Sverrig,
(t 1156?). 1208: 146. — 2. S. II Karlsson,
den Yngre, konge af Sverrig 1195/96—
1208. 1207: 126. 1208: 146.

T
Tage Algotsen. 1202: 52.
Teugualdus, ærkebiskop af Trier. 1202: 42.
1208:(148).
Teutberga, Lothar II.s dronning. 1202: 42.
1208: 148.
Theodericus se Dietrich.
Thomas (se også Tomas), patriark af Kon
stantinopel. 1208: 137.
Toke: 1. T., provst, kannik i Lund. 1201: 32.
— 2. T. Blæst. 1202: 72.
Tomas: 1. T., abbed i Herrisvad. 1202: 52.
— 2. T., abbed i Holme kloster. 1202: 52.
Tord: 1. T., kapellan hos ærkebiskop Absa
lon, kannik i Lund. 1201: 32. 1202: 52 (ær-
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Tord— Volcmarus

kebiskop Anders Sunesens notar), 72 (de
kan i Lund). — 2. T. i Askeberga. 1202:
72.
Torkil Torstensen. 1203: 82.
Torsmod (muligvis rigtigere: Tormod), kon
gens mand. 1202: 72.
Troels: 1. T. Kusse. 1200: 26. — 2. T. Svend
sen. 1202: 72.
Trued i Skårserdd. 1202: 72.
Tule: 1. T. Bosen, ridder. 1206: 117. — 2.
T. Jordansen. 1202: 72.
Ture Skjalmsen. 1202: 52.
Tyge, provst i Roskilde. 1202: 63.

U
Ulf, broder til stalleren Peder. 1201: 32.
Unge se Strange.
Urban III, pave 1185—87. 1201: 38.

V W
W., kannik ved S. Maria i Brindisi. 1209: 169.
Vagn, abbed i Løgum. 1202: 57.
Valbert, abbed i Esrom. 1202: 52.
Valdemar: 1. V. Knudsen, biskop af Slesvig,
senere prætendent til ærkesædet i Bremen.
1202: 57. 1203: 83. 1205: 101. 1206: 113
—14. 1207: (119), 127. 1208: 132—36,
(143), 145. 1209: 156—57, 165, 167. 1210:
176—78. — 2. V. I den Store, konge 1157—
82. 1202: 45, 49, 52, 55, (56), 57, (58—59)-

1205: (101), 104. 1208: (146). — 3. V. II
Sejr, konge 1202—41. 1202: 45, 48—49,
53—60, (61—62), 63, (72), 73, 74?, 75?,
76? 1203: (77), 82, (83-84), (86), (88),
89—90. 1204: 93. 1205: 101—02, (103),
106. 1206: (113), 115. 1207: (119—21),
129. 1208: (133), (135), (143—44), (145—
46), (150—51). 1209: 160, (162), 164,
(165). 1210: (172—73). — 4. V. III den
Unge (1215—31) eller V. III Eriksen (1326
—30) eller Valdemar IV Atterdag (1340—
75). 1202: 74?, 75?, 76?
Waldrada, Lothar II.s medhustru. 1202: 42.
1208: 148.
Valerius, kong Sverker II.s kapellan, senere
ærkebiskop af Uppsala. 1207: 126. 1208:
(146).
Valter, magister. 1201: 32.
Walterus, ærkebiskop af Rouen. 1200: (3).
Wernerus, abbed i Liesborn. 1210: (176—78).
Vilhelm: 1. V., abbed i Æbelholt. 1208: 152.
— W., fyrste af Lyneborg. 1203: (89).
Willelmus (se også Guillaume): 1. W., ærke
biskop af Reims og kardinal af Sta. Sabina.
1200: (15). 1201:35. 1202: (43—44). 1208:
(148). — 2. W., skatmester ved S.-Frambaud. 1202: 42—43. — 3. W. fra Wrotham, ærkedegn i Taunton. 1208: 138.
Volcmarus, værge i Münster. 1210: (176—
78).

STEDNAVNEREGISTER
A
Aby (Hasle h., Arhus a.): 131.
Arhus (Århus a.): biskop: 82, 92—93, 98, 116,
118, 130—31. — by: 98, 118. — Skt.Cle
mens kirke: 82, 92—93, 98, 116, 131. —
diakon: 98. — fabrica: (82), 116. — kannik:
82, 98, 116, 118. — kapitel: 92, 116, 118.
— provst: 82. — præbende: 82, 92, 98, 116,
118. — Skt.Marie kirke: 82. — Skt. Niels*
kirke: 82. — Skt.Olufs kirke: 82. — stift:
98. — ærkedegn: 98.
Arslev (Hasle h., Århus a.): 82.
As (kloster i Viske h., Halland): 32.
Ase (Tybjærg h., Præstø a.): 68.

A
♦Abzstad (Hubbestad ?, Svenarum s., Små
land, Sverrig): 64.
♦Agnbæc (forsv. navn på bækken mellem
Bubbarpssjön og Lursjön, V. Göinge h.,
Kristianstad len, Skåne): 72.
Agri (Mols h., Randers a.): 82.
Albano (Italien): 38.
♦Albæm (forsv. lokalitet i Jylland): 82.
Alma å (eller Stora å, V. Göinge h., Kristi
anstad len, Skåne): 72.
Almstofte (Ringsted h., Sorø a.): 32.
Amalfi (Italien): 137.
Anagni (Italien): 35, 38, 83—89, 92, (139),
140.
Appenæs (Hammer h., Præstø a.): 49.
Apulien (Italien): 169.
Aragonien (Spanien): 169.
Arles (Frankrig): 44.
Arlöv (Bara h., Malmøhus len, Skåne): 32.
Asmild, Skt. Margretes kirke: (50).

Asmundtorp (Rönnebergs h., Malmøhus len.
Skåne): 32.
Athies (Frankrig): 141.

B
Bajem (Tyskland): 102.
Ballingslöv (V. Göinge h., Kristianstad len,
Skåne): 72.
♦Balluma klint (nu Kärlingberga klint, V.
Göinge h., Kristianstad len, Skåne): 72.
Barletta (kloster i Italien): 169.
Bayern se Bajern.
♦Beer, cistercienserkloster, navnet forskrevet:
!75‘
Bergen (Norge): 32.
Birkelse (Kær h., Ålborg a.): 59.
Bjäre herred (Kristianstad len, Skåne): 32.
Bjødstrup (Mols h., Randers a.): 82.
Blistrup (Holbo h., Frb. a.): 150—52.
Bogens (Mols h., Randers a.): 82.
Bornholm: 60.
Borød (Alsted h., Sorø a.): 104.
Brabant (Belgien-Holland): 12, 17.
Bremen (Tyskland): 127, 133—36, 143, 145,
156—57, 176—78.
Brendstrup (Hasle h., Århus a.): 131.
Brindisi (Italien): 169.
Broager (Nybøl h., Sønderborg a.): 165, 167.
Bromme (Alsted h., Sorø a.): 41.
Brøttrup (Slet h., Ålborg a.): 59.
Bubbarpssjö se *Lughurlang.
Bylderup (Slogs h., Tønder a.): 57, 114, 171.

G
Cambrai (Frankrig): 12.
Casamari (Italien): 79.
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Châlons-sur-Marne (Frankrig): 15.
Chartres (Frankrig): 15.
Citeaux (kloster i Frankrig): 12, 80—81, 100,
159, (175)Clairvaux (kloster i Frankrig) : 32.
♦Clofhal (nu Dörrhallen, V. Göinge h., Kristianstad len, Skåne): 72.
Cluny (kloster i Frankrig) : 12, 32.
Compiègne (Frankrig): 12, 17.
Cornwall (England): 138.

D
Danmark, Danske: 4, 9, 12, 17, 19—20, 24,
(27), 31, 42, 45—46. 48, 52—62, 77, (78),
81, 83, 86, 89, 93—94, 101—02, in, 113,
115, 119, 121—23, 133, 135, 137—38,
(142), 143—44, 146, 150—51, 160, 162—
64, 166, 169, 172—73.
Det hellige Land (Israel): 17, 34, 81, 95.
Devon (England): 138.
Dijon (Frankrig): 3, 81.
♦Diwnxwit (skov, i Kindertofte s.?, Slagelse
h., Sorø a.): 104—05.
Dorset (England): 138.
Drammelstrup (Sønder-Dyrs h., Randers
a.) : 82.
Dyngby (Hads h., Århus a.) : 82.
Dörrhallen se * Clofhal.

E
Eg (Mols h., Randers a.): 98, 118.
Eldena (kloster ved Greifswald) : (153), (166).
England, Engelske: (3), 12, 42, (121), 137,
(144), 169.
Esrom (kloster i Holbo h., Frb. a.) : 52, 55,
9°> i53Essex (England): 122—23.
Étampes (Frankrig): 12, 42, (78—79), 84.

F
Faksinge (Bårse h., Præstø a.): 49, 103, 160.
Falster (Maribo a.): 106, 160.
Ferentino (Italien): 79, 145.
♦Fiarstorp (forsv. bebygg. i Jylland) : 98,
118.
Finderup (Løve h., Holbæk a.) : 41.
Finland: 161.
Finnveden (Småland, Sverrig): 64.

Fjenneslev (Alsted h., Sorø a.): 32.
Flandern (Belgien): 12, 17.
Fleskum (Fleskum h., Ålborg a.): 59.
Forlev (Alsted h., Sorø a.): 104.
Fossa Nuova (kloster i Italien): 159.
Frankrig, Franskmænd: 1—3, (5), 6, (7),
9—21, (22), 23, 28—30, 33, (34), 35, 39,
(4°), 42—44. 78—79. 84, 99—101, 119—
20, 128, (139), 140—41, 147—49, «55. «68,
«74, («79)Friser: 169.
Fryele (Småland, Sverrig): 64.
Fur (Harre h., Viborg a.): 50.
Fyn: 45.

G
Gallipoli (Tyrkiet): 137.
♦Gamle Hægheth (forsv. lokalitet i Himle h.,
Halland): 67.
Gavnø (Hammer h., Præstø a.): 49.
Gerlev (Slagelse h., Sorø a.): 41.
♦Giafnwath (forsv. lokalitet på Sjælland):
82.
Gierslev (Løve h., Holbæk a.): 41.
Gimlinge (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 130.
Gimlingetorp (V. Flakkebjærg h., Sorø a.):
130.
♦Ginnegardth, Ginnegærth, Ginniggarth
(forsv. fiskevand, i Nørre-Løgum s.?, Lø
h., Tønder a.): 46, 57, 114.
Glostrup (Smørum h., Kbh. a.): 41.
Gram herred (Haderslev a.): 46, 57, 114.
♦Grefne (forsv. lokalitet i Jylland): 82.
Grimstrup (Tybjærg h., Præstø a.): 49, 103,
160.
Grumtoft (Husby h., Angel, Sydslesvig): 165,
167.
Grøfte (Slagelse h., Sorø a.): 104.
Guernsey? (Frankrig): 120.
♦Gulbrunzruth (forsv. bebyggelse i Sunnerbo h., Småland, Sverrig): 64.
Guldholm (kloster i Strukstrup h., Angel,
Sydslesvig): 158, 167.
Gdinge herred (nu Våstra og Ostra G. h.,
Kristianstad len, Skåne): (72).
Gokboket (V. Gdinge h., Kristianstad len,
Skåne): 72.

Hagia Sofia—Liunghall
H
Hagia Sofia, domkirken i Konstantinopel :
J37Haldum (Sabro h., Århus a.) : 82.
Halland: 32, 55, 64.
Hals (Kær h., Ålborg a.) : 59.
Halseby (Slagelse h., Sorø a.) : 104.
Hamar (Norge) : 32.
Hamborg (Holsten): 133, 135—36.
Hamburg se Hamborg.
Haraldsted (Ringsted h., Sorø a.): 41.
Harreby (Frøs h., Haderslev a.) : 48, 57, 114.
Hasle (Hasle h., Århus a.) : 82.
Haverup (Alsted h., Sorø a.) : 104.
Helgenæs (Sønder-Dyrs h., Randers a.) : 82.
Hereford (England): 122.
Herrisvad (kloster i N. Åsbo h., Kristianstad
len, Skåne): 27, 46, 52.
Holme (Ning h., Århus a.) : 82.
Holsted (0. Flakkebjærg h., Sorø a.) : 49, 160.
Holsten (Tyskland): (142).
Hornsgård (Slet h., Ålborg a.) : 59.
Husby, ting (Husby h., Angel, Sydslesvig) :
158.
♦Hæschikærs vadested (nu Nya kårr, V.
Gôinge h., Kristianstad len, Skåne) : 72.
Håssleberga (Torna h.,Malmøhus len, Skåne) :
129.
♦Høkalith (forsv. lokalitet, V. Gôinge h.,
Kristianstad len, Skåne) : 72.
Høm (Ringsted h., Sorø a.) : 49.
♦Hømundeboth (forsv. lokalitet i Småland,
Sverrig) : 64.
♦Horhoch (forsv. lokalitet på Sjælland) : 82.

I
Ignaberga (V. Gôinge h., Kristianstad len,
Skåne) : 72.
Irland: 169.
Istanbul se Konstantinopel.
Italien: 83.

J
Jernmølle (Jåmmolle, Himle h., Halland) :
67Jerusalem (Israel) : 90.
Jylland: 48, 53—60, 93, 101—02, 115, 160.
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Jamboda (Småland, Sverrig): 64.
Jørlunde (Lynge-Frederiksborg h., Frb. a.):
26.

K
Kagerup (Merløse h., Holbæk a.): 150—51.
Kalleby (Strukstrup h., Angel, Sydslesvig):
165, 167.
Kalmar (Sverrig): 64.
Kattrup (Vore h., Skanderborg a.): 98, 118.
Kindertofte (Slagelse h., Sorø a.): 104.
♦Kipæstop (forsv. lokalitet, i Hads h.?, Århus
a.): 82.
Koldkær (Hasle h., Århus a.): 82.
Konstantinopel, nu Istanbul (Tyrkiet): 137.
Kysing (Hads h., Århus a.): 82.
Kårlingberga klint se ♦Balluma klint.
København: 32.
Køln (Tyskland): 42, 148.
Kopinge (Luggude h. (nu Helsingborg by)
eller Herrestads h., begge Malmøhus len,
Skåne): 32.

L
Långo (Småland, Sverrig): 64.
Ladby (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 49, 103,
160.
Ladbytorp (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 49,
103, 160.
Lambeth (England): 122—23.
Landby torp (Slagelse h., Sorø a.): 104.
Langerød (nu under Holbæk, H. a.): 104.
Lateranet (Italien): 3, 18—20, 43—44, 77,
110, 118—20, 133, 135, 137, 146—49,
161—64, 172—74, 176—78.
♦Lergraua kær (forsv. lokalitet, V. Gdinge h.,
Kristianstad len, Skåne): 72.
Liesborn (Tyskland): 176—78.
Lime (Rødding h., Viborg a.): 170.
Linkoping (Sverrig): 64, 146.
Linneryd (Småland, Sverrig): 64.
List (Øster- og Vesterlist, 0. Home h., Ribe
a.): 82.
♦Litla Oterbæc (forsv. lokalitet, V. Goinge
h., Kristianstad len, Skåne): 72.
♦Liunghall (forsv. holm i Alma å?, V. Gdinge
h., Kristianstad len. Skåne): 72.
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Liungmusa Østra—Ostia

♦Liungmusa Østra (forsv. lokalitet, V. Göinge
h., Kristianstad len, Skåne): 72.
Livland: 176—78.
Livø (Slet h., Ålborg a.): 59.
Lolland (Maribo a.): 102.
Lombardiet (Italien): 137.
Longobarder (Italien): 137.
Luena se Løgum?
♦Lughurlang (nu Bubbarpssjö, V. Göinge h.,
Kristianstad len, Skåne): 72.
Lund (Malmøhus len, Skåne): Allehelgens
kloster: 52, (71), in. — borger: 129. —
by: 24, 32, 45, 52. — dekan: 32, 52, 72. —
domkirke: 32, 52, 129. — Helligtrefoldighedskloster: 52. — kannik: 32, 52, 72. —
kannikebord: 32. — kapitel: 36, 45. —
kirkeprovins: 96, 110. — provst: 32, 45. —
præbende: 45, 69, 129. — Skt. Peders non
nekloster: 52. — ærkebiskop: 12, 17, 24,
32, (36—37), 38, 4L 45—47, 50—52, 57,
60, 64, (65), 66—71, 85, 87—88, 92, 94—
97, 103, 107—12, 119, 125—26, 145, 152,
161, 167, 170. — ærkedegn: 32.
Lundby (Småland, Sverrig): 64.
Lursjön (V. og ö. Göinge h., Kristianstad
len, Skåne): 72.
Lübeck se Lybæk.
Lybæk (Holsten): 53, 69, 176—78.
Lyon (Frankrig): 12.
Løgum (kloster i Lø h., Tønder a.): 46—48,
57, 114, 159? (Luena), 171.
Lø herred (Tønder a.): 46, 57, 114.
Løve (Løve h., Holbæk a.): 41.

N
Nåby (Tybjærg h., Præstø a.): 49.
Nåthult (Tofteryd s. eller Nöthult, Byarum
s., begge Småland, Sverrig): 64.
Nejlinge (Holbo h., Frb. a.): 91.
Nekselø (Skippinge h., Holbæk a.): 82.
Newcastle-on-Tyne (England): 121.
Nidaros se Trondhjem.
Nielstrup (Fakse h., Præstø a.): 49.
Njudung (Småland, Sverrig): 64.
Nordalbingien (Tyskland): 48, 53—60, 93,
101—02, 115, 160.
Norfolk (England): 122—23.
Norge: 138.
Northumberland (England): 121.
Nottingham (England): 122.
Noyon (Frankrig): 31.
Nya kärr se *Hæschikærs wæthil.
Nybøl (Strukstrup h., Angel, Sydslesvig): 165,
167.
Nydala (kloster i Småland, Sverrig): 64.
Nyrup (Alsted h., Sorø a.): 104.
Næsby ved Stranden (Slagelse h., Sorø a.):
104.
Næstved (Præstø a.): Skt.Peders kloster: 25,
49, (74—75), 76, 103, (106), 160. — by:
49, 74—75, 103, 160.
Nöbbelöv (Harjagers h., Malmøhus len,
Skåne): 32.
Nørre-Løgum (Lø h., Tønder a.): 46—47,
57, 114*
Nørresundby (Ålborg a.): 59.

O

M
Magdeburg (Tyskland): 135, (142), 145, 156.
Mainz (Tyskland): 34.
Meran (Tyrol): 35.
Minden (Tyskland): 176—78.
Montpellier (Frankrig): 44.
Morup (Faurås h., Halland): 67.
Munkbrarup (Husby h., Angel, Sydslesvig):
165, 167.
Munke-Bjergby (Slagelse h., Sorø a.): 41.
Miinster (Tyskland): 145, 156—57, 176—78.
Mørup (Alsted h., Sorø a.): 104.

Odense (Odense a.): biskop: 52, 124. — by:
52, 56. — Skt.Knuds kloster: (45), 52, 56.
Oldebjerg (Alsted h., Sorø a.): 117.
Orléans (Frankrig): 42—43.
Ormager (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 130.
Os, fiskevand ved Rusken (Småland, Sver
rig) : 64.
Osby (ö. Göinge h., Kristianstad len, Skåne):
72.
Oslo (Norge): 32.
Osnabrück (Tyskland): 145, 156—57, 176—
78.
Ostia (Italien): (5—6), 12—14, (15), 16—20,
22, 29—31, 34, 44, 132.
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(»tta statha — Skârserôd
♦Otta statha (forsv. lokalitet m. usikker be
tydning, V. Gdinge h., Kristianstad len,
Skåne): 72.

Rygen (Venden): 32, (166).
Rødding (Rødding h., Viborg a.) : 170.
Ronneå (Onsjô h., Malmøhus len, Skåne) :
32.

P
Palestrina (Italien): 77.
Paris (Frankrig): 12—13, 17, 19, 179.
Pedersborg (Alsted h., Sorø a.): 104.
Pisa (Italien): 137.
Polen: 169.
Pommern (Tyskland): (153).
Pontigny (kloster i Frankrig): 100.
Prémontré (kloster i Frankrig): 168—69.
♦Pulstorp (forsv. lokalitet i Jylland, Bovlstrup?, Bjergager s., Hads h., Århus a.): 82.

Q
♦Quarstathe (forsv. bebygg. på Fyn): 52.

R
Ramten (Nørre-Dyrs h., Randers a.): 82.
Rangstrup herred (Haderslev og Åbenrå
amter): 4 j, 57, 114.
Ratzeburg (Lauenburg): 102.
Reading (England): 121.
Reims (F ankrig): 15, 35, 43—44, 100, 148.
Ribe (Ribe a.): biskop: 46—47, 57, (73), 114.
— borger: 54, 144. — kannik: (73), 115.
Ring (kloster i Vore h., Skanderborg a.): 82.
Ringsted (Sorø a.): by: 49. — kloster: 52, 62.
— Skt.Hans kirke: 62.
Riserup (Falster Nørre-h., Maribo a.): 106,
160.
Rom, se også Lateranet (Italien): 94—97,
108, 114, 128.
Romere se Tyskland.
Roskilde (Kbh. a.): biskop: 32, 41, 61—63,
104, 150—52, 160. — domkirke: 26, 61. —
provst: 36, (37), 52, 63, 135, 156.
Rouen (Frankrig): (3).
Rovsø (Rovsø h., Randers a.): 82.
Rude (Hads h., Århus a.): 82.
♦Ruma se Ostra Sallerup.
Rusken (Småland, Sverrig): 64.
Ry (Tyrsting h., Skanderborg a.): 93.
Ryd (kloster i Munkbrarup h., Angel, Syd
slesvig): 158, 165, 167.
1. Række. IV.

S
S.-Frambaud (Frankrig) : 42—43.
S.-Geneviève (kloster i Paris): 128.
S.-Léger-en-Yvelines (Frankrig): 12, 17.
S.-Quentin (Frankrig): 31.
S. Samuel (kloster i Italien) : 169.
S. Stephanus in Nemore (kloster i Italien) :
169.
Skt. Margretes kirke se Asmild.
Skt. Mikkels kirke på Bjerget se Slesvig.
Sachsen se Saksen.
Saksen (Tyskland): 4, 102.
Salerno (Italien) : 83.
Sallerup (Hammer h., Præstø a.) : 49.
Sande (Småland?, Sverrig) : 64.
Schauenburg (Tyskland): (142).
Schwaben se Svaben.
♦Scærsio bæc (forsv. navn på bækken mellem
Skarsjôn og Ottarpsjôn, V. Gôinge h., Kri
stianstad len, Skåne) : 72.
Seem (Ribe h., Ribe a.) : 46, 114.
Seglaberga (Hoks h., Halland): 64.
Seldrup (Ning h., Århus a.) : 82.
Sens (Frankrig): 12, 17, 38, 110.
Siena (Italien): 132.
Sild (Sydslesvig): 52, 56, 115.
♦Silmuos (forsv. navn på Lilla åens udløb i
Alma å (Stora å), V. Gôinge h., Kristian
stad len, Skåne) : 72.
♦Silmusio (forsv. navn på Ottarpsjôn (V. og
O. Gôinge h.) eller Ballingslôvsjôn (V.
Gôinge h.) eller dem begge, Kristianstad
len, Skåne) : 72.
Sjælland: 32, (65: overskriften), 76.
Skåne: 24, 32.
Skanør (Skytts h., Malmøhus len, Skåne) : 69.
Skara (Sverrig): 146.
Skeen (Småland, Sverrig) : 64.
♦Skialthwet (forsv. lokalitet, i Jylland?): 82.
Skovse (Slagelse h., Sorø a.) : 104.
Skalby (Kalmar, Småland, Sverrig) : 64.
Skârserôd (ô. Gôinge h., Kristianstad len,
Skåne) : 72.
16
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Skdrsj on — Vadum

Skårsjon (V. og O. Goinge h., Kristianstad
len, Skåne): 72.
Skørpinge (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 63,
105.
Slesvig (Sydslesvig): biskop: 57, 83, 113—14,
119, 127, 133—34, 136, *45, 156—58, 165,
167, 171, 176—78. — domkirke: 145. —
kapitel: 167. — Skt.Mikkels kirke på Bjer
get: 165, 167.
Slots-Bjergby (Slagelse h., Sorø a.): 41.
Snostrup (Ølstykke h., Frb. a.): 26.
Soissons (Frankrig): 12, 14, 17, 19, 31
Sorterup (Slagelse h., Sorø a.): 41.
Sorø (kloster i Alsted h., Sorø a.): 32, 41, 63,
66, (67—68), (104—05), (117), 130, 154.
♦Sprakælychi (forsv. lokalitet ved Århus): 82.
Stångby (Torna h., Malmøhus len, Skåne):
32.
Starreklint (Ods h., Holbæk a.): 82.
♦Stath (forsv. lokalitet, Ormslev s., Ning h.,
Århus a.): 131.
Stavanger (Norge): 32.
Stoby (V. Goinge h., Kristianstad len, Skåne):
72.
Store Tåstrup (Mønbo h., Præstø a.): 104.
Strellov (N. Horne h., Ringkøbing a.): 82.
♦Strubethorp (fejl for Stribethorp?, forsv.
landsby, Merløse h., nu under Holbæk):
104.
Sunnerbo herred (Småland, Sverrig): 64.
Sunnerby (Småland, Sverrig): 64.
Suserup (Alsted h., Sorø a.): 63.
Svaben (Tyskland): 4, 101.
♦Swenhoc (forsv. lokalitet, i Jylland?): 82.
Sverrig, Svenskere: 32, 38, 46, 52, 57, 64, 66,
94, 126, 146, 152.
Sodra Sandby (Torna h., Malmøhus len.
Skåne eller et andet skånsk Sandby): 71.
Sønderse (Skovby h., Odense a.): 52.
Sønderup (Slagelse h., Sorø a.): 41.
Søndre Jernværk (Jårnvirke, Faurås h., Hal
land) : 67.

♦Thorp (Terp?, Skivholme s., Framlev h.,
Århus a.): 98, 118.
♦Threlthorp (Trællerup?, Herslev s., Sømme
h., Kbh. a.): 82.
Thyringen (Tyskland): 179.
Tibirke (Holbo h., Frb. a.): 150—52.
Tiilst (Hasle h., Århus a.): 82.
Tjæreby (Slagelse h., Sorø a.): 104.
Tjæreby (V. Flakkebjærg h., Sorø a.): 49.
Tofta (Småland, Sverrig): 64.
Tolk (Strukstrup h., Angel, Sydslesvig): 165,
167.
Tommarp (Skytts h., Malmøhus len, Skåne):
32?
Tommerup (kloster i Jårrestads h., Kristian
stad len, Skåne): 32?, 52.
Torrmyran (Småland, Sverrig): 64.
Toscanella (Italien): 125.
Trier (Tyskland): 42, 148.
Trondhjem, Nidaros (Norge): 32.
Troyes (Frankrig): 15, 17, 19, 169.
Trælløse (Tybjærg h., Præstø a.): 49.
Tulstrup (Ning h., Århus a.): 82.
Tvååker (Himle h., Halland): 66—67.
Tveje-Merløse (nu under Holbæk, H. a.):
104, 154.
Tvis (kloster i Hamrum h., Ringkøbing a.):
80,175.
Tybjærg herred (Præstø a.): (25).
Tyllered (Himle h.. Halland): 67.
Tyne (England): 121.
Tyskland, Romere, Tyske: 4, 12, 42, 83, 86,
89, 127, 138, 143, 156, 164, 166.
Tømmerup (Ars h., Holbæk a.): 104.
Torle (Himle og Faurås h., Halland): 67.

U
Udby (Rovsø h., Randers a.): 82.
Undløse (Merløse h., Holbæk a.): 41, 104.
Ungarn: 83, 113.
Uppåkra (Bara h., Malmøhus len, Skåne): 32.
Uppsala (Sverrig): 38, 96—97, 126, 146.
Utteros (Himle og Faurås h., Halland): 67.

T
Tåstrup (Framlev h.?, Århus a.): 98, 118.
Tarquinia (Italien): 126.
Taunton (England): 138.

V W
Vårbjerg (Kær h., Ålborg a.): 59.
Vadum (Rødding h., Viborg a.): 170.

Vanneberga—Øv er up
Vanneberga (V. Goinge h., Kristianstad len,
Skåne): 72.
♦Vathbi (muligvis identisk med Vasby, Sen
geløse s., Smørum h., Kbh. a.): 32.
Vedbynørre (Slagelse h., Sorø a.): 104.
♦Weddethorp (forsv. lokalitet i Jylland): 82.
Vejby (Holbo h., Frb. a.): 150—52.
Vejerslev (kloster i Hovlbjærg h., Viborg a.):
82.
Vejleby (Ods h., Holbæk a.): 41, 104.
Velletri (Italien): 13, 16.
Vellev (Hovlbjærg h., Viborg a.): 98, 118.
Vender (Tyskland): 166.
(de) Venders: 24, 48, 53—60, 62, 93, 101—
02, 115, 160.
Vézelay (Frankrig): 12.
Viborg (Viborg a.): biskop: 50—51, 170. —
borger: 70 — by: 51, 70. — kannik: 50—
51, 70. — provst: 50.
Vincennes (Frankrig): 12, 17.
Winchester (England): 138.
♦Witanzby (forsv. bebyggelse i Vrigstad s.?.
Småland, Sverrig): 64.
Viterbo (Italien): 124, 156—57.
Vitskøl (kloster i Års h., Ålborg a.): 58—59.
*Vlfftorp (forsv. bebygg., Merløse h., nu un
der Holbæk): 104.
♦Wluebec (Ulvig?, Undløse s., Merløse h.,
Holbæk a.): 104.
Woodstock (England): 144.
Vordingborg (Præstø a.): 160.
Worms (Tyskland): (132).
Wrotham (England): 138.
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Wiirzburg (Tyskland): 134.
Vållinge (Skytts h., Malmøhus len, Skåne):
32.
Våstmanland (Sverrig): 146.
Våstra Sallerup (Harjagers h., Malmøhus
len, Skåne): 32.
♦Wæstra Sandbæch Litla (forsv. lokalitet i V.
Goinge h., Kristianstad len, Skåne): 72.
Våxjd (Sverrig): 52.

Æ
Æbelholt (kloster i Strø h., Frb. a.): 32, 91,
150—52.
Åskeberga (O. Goinge h., Kristianstad len,
Skåne): 72.
Åsperod (Onsjd h., Malmøhus len, Skåne):
32.

0
Ølgod (0. Horne h., Ribe a.): 82.
Ølsemagle (Ramsø h., Kbh. a.): 41.
Øm (kloster i Tyrsting h., Skanderborg a.):
*75Ørslev under Skoven (Ringsted h., Sorø a.):
104.
♦Østerburgh (vel det senere Ravnsborg, Lol
lands N. h., Maribo a.): 102.
Ostra Sallerup, i *Ruma (Frosta h., Malmø
hus len, Skåne): 32.
Østrup (Støvring h., Randers a.): 98, 118.
Øverup (0. Flakkebjærg h., Sorø a.): 49,
160.

16*

ORDFORKLARING
årtid: årlig sjælemesse.
abbed: klosterforstander, jf. prior.
abbedi: kloster, der forestås af en abbed.
adresse: en indledende formel i et diplom,
der anfører, hvem dette er rettet til.
akolyt: en gejstlig, der har modtaget den
højeste af de fire såkaldte lavere indvielser
(under præst, diakon og subdiakon). Han
var bispens ledsager og skulde bære lysene
under gudstjenesten.
apostolat: Pavens betegnelse for sit embede
som apostlen Peders efterfølger.
apostolisk: udgået fra (henhørende under)
pavestolen, hvis myndighed er en arv fra
apostlen Peder.
appellere: indanke for højere retsinstans.
apprecatio: slutningsformel i et diplom med
et ønske (eller en hilsen).
arenga: formel med en almengyldig motive
ring for udstedelsen af diplomer.
augustinere: munkeorden dannet med forbil
lede i et præstefællesskab fra Augustins tid
(død 430). Ordensmedlemmerne kaldtes
kanniker.
autentisk: ægte, troværdig, original.
band: udelukkelse fra kirken og dens nåde
midler.
benediktinere: munkeorden, stiftet af Bene
dikt af Nursia 529.
beneficium: de til et kirkeligt embede som
løn for tjenesten henlagte formuegodser,
dernæst også selve embedet.
bol: en efter bolantallet vekslende brøkdel af
en landsbys tilliggende, også et jordmål;
fandt opr. anvendelse ved fordelingen af
offentlige byrder.

bord: se fællesbord.
brevfører, -viser: ihændehaver af brev,
bryde: forvalter, bestyrer af en gård.
bulle: pavebrev, navnet stammer fra den
kapsel (bulla), hvori seglet indesluttedes.
bygningsfond: fabrica ecclesiae, kirkens for
mue.
celebrere: læse messe.
cisterciensere: munkeorden stiftet 1098 af
Robert i Cistercium.
cluniacensere: munkeorden stiftet 910 af
Berno i Cluny.
corroboratio: diplomformel, hvorved indhol
det bestyrkes og bekræftes, ofte med hen
visning til beseglingen.
datumsformel: en afsluttende formel i et
diplom med angivelse af udstedelsestiden.
dekan: indehaver af en af de højere værdig
heder ved et domkapitel; desuden (i Lunds
ærkestift) om de såkaldte landdekaner (de
cani rurales), der svarede til provster.
dekretaler: samlinger af pavebreve af rets
stiftende karakter.
devotionsformel: oftest ’af Guds nåde’ som
en vending af devot karakter, anbragt i
intitulatio (s. d.) mellem navn og titler.
diakon: degn.
dictator: forfatter.
dictere: forfatte ved dictat.
digniteter: de højeste embeder ved et kapitel
som ærkedegn, provst, dekan og kantor.
dispositio: diplomets hovedformel, i reglen
anbragt midt i texten, i et skødebrev f. ex.
med omtale af den retsstiftende skødnings
ceremoni og dennes genstand.
domdekan: dekan ved et domkapitel.

Ordforklaring
domkapitel: se kapitel.
domprovst: provst ved et domkapitel.
ekskommunicere: udelukke af det kirkelige
fællesskab.
epakt: dateringselement, der skal tjene til
yderligere at støtte årsangivelsen, og som
anfører det antal dage, der skal lægges til
måneåret for at få solåret.
eximerede: fritagne for den nærmest over
ordnede kirkelige jurisdiktion, som regel
om dem, der er fritagne for bispens juris
diktion og stillede under paven.
fabrica: se bygningsfond.
fjerding: en fjerdedel af et bol, af en købstad
eller et herred.
foged: 1) kongelig embedsmand. 2) biskoppe
lig embedsmand. 3) grevelig embedsmand.
Fogeden besørger lokalforvaltningen og op
kræver de lokale afgifter.
fogedi: en fogeds forvaltningsområde.
forøger: middelalderlig gengivelse af den tyske
kejsertitels »Augustus« (Mehrer des Reichs).
fællesbord: gods, hvis indtægter går til et
gejstligt samfunds underhold under et.
generalkapitel: årlig sammenkomst af udsen
dinge fra de store munkeordener.
gældker: leder af den kgl. forvaltning i Skåne,
især på Skånemarkederne.
gæsteri: pligten til at underholde en overord
net gejstlig og hans følge.
hellige grader: de såkaldte højere indvielser
til præst, diakon og subdiakon.
hestestod: en hingst med en flok hopper,
hilseformel: se salutatio.
hospitalsbrødre: se johanniter,
hovedlod: en persons formue,
immunitet: fritagelse for skatter og ydelser,
indiktion: femtenårsperiode, hvortil der tages
hensyn ved dateringer, således at et år
bestemmes efter sin plads i en sådan femten
årsperiode, der begynder med år 3 f. Kr.
interdikt: forbud mod prædiken, forvaltning
af sakramenterne og kirkelig jordfæstelse,
intitulatio: titelformel i begyndelsen af et
diplom med udstederens navn og titler,
invocatio: en påkaldelse af Gud som første
formel i et diplom.
irregularitet: udelukkelse fra at kunne ordi
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neres eller fra at kunne modtage en højere
indvielsesgrad.
jembyrd: form for gudsdom bestående i, at
en anklaget skal godtgøre sin uskyld ved at
bære (kaste el. træde på) glødende jern.
johanniter: kirkelig ridderorden, reorganise
ret 1113 af pave Paschalis II. Foruden de
almindelige munkeløfter aflagde johanni
terne et løfte om kamp for troen.
kammermester: embedsmand, som især har
finansvæsenet og bestyrelsen af (skat) kam
meret under sig.
kancellimæssig: i overensstemmelse med de
for et bestemt kancelli gældende regler for
affattelsen af den pågældende (type af)
skrivelse.
kannik: medlem af et domkapitel eller kollegiatkapitel.
kannikernes bord: se fællesbord,
kanonikat: kanniks embede.
kanonisk: i overensstemmelse med den kirke
lige lovgivning (Gorpus Juris Canonici).
kansler: den rigsembedsmand, der stod i spid
sen for kongens kancelli.
kantor: korsangens leder inden for kapitlet,
kapellan: præst, der i modsætning til sogne
præsten kun betjener enkelte personer el.
grupper af personer med de kirkelige sakra
menter.
kapitel: forsamling af ligeberettigede personer
ved samme gejstlige institution, af munke
ved samme kloster, af præster ved samme
kirke (domkapitel eller kollegiatkapitel) el
ler af personer hørende til samme gejstlige
orden (ordenskapitel, provinskapitel).
kardinal: medlem af kardinalkollegiet, der
omfattede de højeste gejstlige i Roms stift.
Oprindelig bestod det af præsterne ved
Roms hovedkirker (kardinalpresbytere) og
af diakonerne ved byens 7 regioner (kardi
naldiakoner). Fra 8. årh. kom hertil en
række bisper (kardinalbiskopper). Bisperne
havde den højeste rang, dernæst fulgte præ
sterne og diakonerne, og som en fjerde
klasse nævnes undertiden kardinalsubdiakoner.
kardinalbiskop: se kardinal.
kardinaldiakon: se kardinal.
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Ordforklaring

kardinallegat (egti. legatus de latere): kardi
nal, der udsendes fra pavestolen, oftest i
diplomatisk ærinde.
kardinalpresbyter: se kardinal.
klerk: en person, der er kronraget og er ind
viet i de gejstlige grader, men ikke har nået
den sidste grad, præstegraden.
klosterløber: munk, der brød sit løfte og for
lod klostret.
koncilium: kirkemøde.
konsekration: den af en overordnet gejstlig
efter et bestemt ritual foretagne indvielse
af en biskop, en kirke, en kirkegård o. lign.
konvent, menige: de abbeden undergivne
klosterbrodre.
korporlig ed: ed svoren med hånden på bib
len, en relikvie eller anden hellig ting.
kurien: pavestolen.
kværsæde: årlig afgift af visse jorder for fri
tagelse for leding.
ladegård: gengiver det latinske grangia. Cistercienserordenens ladegårde havde en sær
stilling med hensyn til skatter til kongen
og tiendeydelser til kirken.
landbo: fæster (på åremål).
leding: 1) krig. 2) pligt til at gøre krigstjeneste
eller til i stedet at betale en skat.
legat: 1) pavelig udsending, der er kardinal
og udøver overordnet kirkelig myndighed
inden for sit område. 2) ærkebiskop, der
af pavestolen har fået tillagt overordentlige
beføjelser.
lægbroder: ikke præsteviet person, der i et
klosters tjeneste udfører ’legemligt arbejde.
magister: 1) indehaver af artistfakultetets høje
ste grad (magister artium); 2) leder af en
orden eller ordensprovins.
mandat: skrivelse, der pålægger modtageren
at udføre et nærmere bestemt hverv.
mark: 1 mark = 8 øre å 3 ørtug å 10 el. 12
penninge. Værdiforholdet mellem mark
penge og mark sølv var stærkt skiftende og
stod i forhold til de udmøntede penninges
kobberindhold. Samme inddeling bruges
om kom, således at den til penning svarende
mindste enhed er en skæppe; endelig bruges
mark og dens underafdelinger som jordmål,

oprindeligt vistnok angivende den ydelse i
penge, der ydedes af jorden.
mark gulds, sølvs jord: 1) bonitering efter
jordens nominelle værdi. 2) jordmål.
messe: den katolske gudstjeneste, ved hvilken
forvandlingen af brød og vin finder sted
og alterens sakramente uddeles.
metropolit: ærkebiskop, der forestår en kirke
provins.
midsommergæld: årlig skat, som udrededes af
de enkelte familier i købstæder øst for Lille
bælt.
ministerialer: lensmænd, tjenestemænd, fog
der. De tyske gejstlige fyrsters min. regnedes
til rigsministerialerne.
monogram: i de tyske konge- og kejserdiplo
mer en figur bestående af bogstaverne i
udstederens navn og (dele af hans) titler,
i de store pavelige privilegier sammensat af
bogstaverne i ordet Benevalete.
nam: beslaglæggelse af modpartens ejendele,
narratio: formel med en særlig motivering for
udstedelsen af et diplom el. med omtale af
omstændighederne ved dettes tilblivelse.
nathold: fast gæsteriydelse fra befolkningen
til kongen.
notar: person, der er beskikket til at udfær
dige eller bevidne dokumenter. Notaren
var i det pavelige kancelli en højtstående
embedsmand.
nøglemagten: den myndighed, der er over
draget paven derved, at himmeriges nøgler
er overdraget ham i Skt. Peders person.
official: befuldmægtiget stedfortræder for 1)
biskop, 2) foged.
ombudsmand: kongelig embedsmand, der som
kongens repræsentant ledede den lokale for
valtning inden for et v*st område.
pallium: skulderbort af uld med sorte kors,
som paven overrækker eller oversender til
ærkebiskoppen som tegn på hans værdig
hed.
patriark: titel for visse bisper i Sydeuropa og
orienten med særlige forretninger.
patron: 1) værneherre. 2) den, der har opført
og doteret en kirke eller et kirkeligt embede,
og sammes arvinger.

Ordfor klaring
patronatsret: ret til at disponere over besæt
telsen af en kirke eller kirkelig institution i
kraft af stillingen som patron.
pertinensformel: underafdeling af diplomets
hovedformel, dispositio. Pertinensformlen
opregner f. ex. ejendomme, der ifølge dis
positio sælges eller gives bort.
pontifikal: (ærke) biskoppelig.
peterspenge: årlig afgift til pavestolen.
postulation: 1) ønske, forlangende. 2) særlig
form for valg til kirkeligt embede, mulig
gjort ved dispensation fra paven.
postulere: se postulation.
primas: (Sverrigs): ærkebispen i Lund som
melleminstans mellem paven og ærkebispen
i Uppsala.
prior: forstander for visse klostre.
privilegium: 1) særrettighed. 2) dokument
herom.
provision: besættelse af et gejstligt embede
fra pavestolen.
provst: 1) indehaver af en af de højere gejst
lige værdigheder i et domkapitel. 2) gejstlig
tilsynsmand i et større distrikt (provsti).
præbende: det en kannik i et kapitel tillagte
beneficium (s. d.), også betegnelse for selve
embedet.
prælat: overordnet gejstlig.
præmieformel: diplomformel med løfte om
belønning til den, der opretholder diplomets
bestemmelser, jf. straffeformel.
præmonstratensere: en munkeorden, der le
vede efter den skærpede augustinerregel,
stiftet 1120 af Norbert af Xanten.
redskud: pligt til at yde kongen og hans følge
befordring.
regelbunden: en gejstlig, der er bundet af en
ordensregel.
residere: 1) om kanniker, der har bopæl i
stiftsstaden. 2) om præster, der har bopæl
ved en kirke.
resignation: nedlæggelse af kirkeligt embede,
reskript: pavelig svarskrivelse.
rigets forøger: se forøger.
sagefald: kronens ret til bøder og selve bø
derne.
salutatio: formel i begyndelsen af et diplom
med hilsen til modtagerne eller almenheden.
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sanctio: formel i et diplom med trusel om straf
over den, som krænker diplomets bestem
melser, jf. præmieformel.
skatmester: 1) se kammermester. 2) kannik,
der leder et kapitels økonomiske anliggender.
skyldjord: gengiver det latinske terra in censu.
skøde: overdrage grundejendom.
spolieret: retten til at oppebære (visse dele af)
afdøde gejstliges efterladenskaber.
staller: staldmester.
straffeformel: se sanctio.
stud: årlig afgift af fast ejendom, som erlagdes
til kongen.
subdiakon: den laveste af de 3 højere gejstlige
grader (subdiakon, diakon = degn, præst).
suspension: midlertidig afsættelse.
torvegæld: afgift for tilladelse til handel på
byens torv.
transsumpt: gengivelse af et ældre brev i et
yngre, oftest med en udtrykkelig stadfæstelse
af indholdet.
tempelherrer: kirkelig ridderorden, stiftet 1119
af Hugo af Payns til værn for pilgrimmene i
Jerusalem.
underskriverformel: afsluttende formel i et
diplom med underskrifter (subskriptioner).
verdensgejstlig: gejstlig, der ikke tilhører en
munkeorden, men lever i »verden«.
vidisse: dokument, som indeholder afskrift af
et andet dokument og dokumentudsteder
nes erklæring om, at de har set (på latin:
vidisse) det pågældende dokument, samt
deres beskrivelse af dettes tilstand.
vikar: stedfortræder i et gejstligt embede; evig
vikar: vikar, hvis stilling var et fast embede.
visitats: overordnet kirkelig myndigheds (of
test biskops) tilsyn med gejstlige embeder
eller institutioner gennem besøg på stedet.
visitere: føre tilsyn med gejstlige embeder
eller institutioner gennem besøg på stedet.
værge (ved et kapitel): gengiver det latinske
custos.
ægt: kørsel eller befordring, der ydes som
pligt til jordens ejer.
ærkedegn: indehaver af en af de højere gejst
lige værdigheder i et domkapitel.
øre )
> se mark.
ørtugj

