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BOGFORTEGNELSE

ÄEReg. = Athskillige Extracte Register 
uthur Handlingarne hwar uppå Gravatio- 
nerne äro grundade (1685-87), Stockholm, 
Kammararkivet.

Ålborghus reg. = Registratur over Breve 
paa Ålborghus (1573 og 1578), trykt ÆA. 
III 1-76.

Århusbogen = E Donatione Variorum 53, 
2°, Kgl. Bibi., Kbh.

Adam af Bremen — Magistri Adam Bremen- 
sis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon
tificum, hrsg. v. Bernh. Schmeidler. Ed. 
tert. Hannov. u. Leipzig 1917.

Agerholt, Johan, Gamal brevskipnad. I—II. 
Oslo 1929-32.

Annales Dan. = Annales Danici medii aevi. 
Ed. Ellen Jørgensen. Kbh. 1920.

Antvorskov kl. reg. = Registratur over Ant
vorskov Klosters Breve (1607), trykt ÆA.
IV 57-274-

Arhnung, Rosk. Domkap. Hist. = J. O. Arh- 
nung, Roskilde Domkapitels Historie. I. 
Tiden indtil 1416. Kbh. 1937.

B 29. Sv. RA. “Specification uppå dhee breef 
och documenta, som till Lunde dombkyrc- 
kio tillhöriga finnas” (for 1693) (= Skåne- 
brevsfor tegneisen).

B 30. “Extractor af athskillige breef” (omkr. 
1685). Udkast til B 29, Sv. RA.

Bartholin = Th. Bartholin Collectanea, E 
Donatione Variorum 1, 20, Kgl. Bibi., 
Kbh.

Bartholin, Annales = Th. Bartholin, Annales 
ecclesiae Danicae. E Donatione Variorum 
i, 2°, Kgl. Bibi., Kbh.

Baumgarten, N. de, = N. de Baumgarten,

Généalogies et mariages occidentaux des 
Rurikides Russes du Xe au XIIIe siècle. 
Roma 1927. (Orientalia christiania IX: 
35)-

Bernardus Compostellanus den ældres de- 
kretalsamling, trykt ved H. Singer i Sit
zungsberichte der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Philosophisch- 
Historische Klasse. Bd. 171:2. Wien 1914.

Boulay, Hist, universitatis Paris. = C. E. du 
Boulay (Bulæus), Historia universitatis 
Parisiensis. I-IV. Paris 1665-68.

Bresslau, Harry, Handbuch der Urkunden
lehre für Deutschland und Italien. I—II.
2. Aufl. Leipzig 1912-31. Register. Berlin 
i960.

Bull. Dan. = Bullarium Danicum. Pavelige 
Aktstykker vedrørende Danmark 1198- 
1316 udg. af Alfr. Krarup. Kbh. 1932.

G =- Decreti pars secunda. Causæ, udg. af 
E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici I 357- 
1292.

Cartellieri, A., Philipp II. August = Philipp 
II. August König von Frankreich von 
Alexander Cartellieri. I-IV. Leipzig 1899- 
1922.

Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoit publié 
par J. Cuvelier. Bruxelles 1906.

Corp. iuris = Corpus iuris civilis. Recogn. 
P. Krueger, R. Schoell et G. Kroll. I—III. 
Berolini 1895, 1911-12.

Davidsohn = Philipp II. August von Frank
reich und Ingeborg. Von Robert David
sohn. Stuttgart 1888.

Delaborde = H. F. Delaborde, Œuvres de 
Rigord et de Guillaume le Breton, publ.



VIII Bogfortegnelse

pour la Société de l’Histoire de France. I. 
Paris 1883.

Desilve = Lettres d’Étienne de Tournai 
Nouvelle Édition par Jules Desilve. Va- 
lenciennes-Paris 1893.

Deutsch, S. M., Peter Abälard, ein kritischer 
Theologe des zwölften Jahrhunderts. Leip
zig 1883.

DGL. = Danmarks gamle Landskabslove 
med Kirkelovene, udg. af Johs. Brøndum- 
Nielsen og Poul Johs. Jørgensen. I-VII I. 
Kbh. 1933-61.

Dipi. Dan = Diplomatarium Danicum. 1. 
rk. I-II, IV-V. 2. rk I-XIL 3. rk. I-VII. 
Kbh. 1938 ff.

Dipl. Svec. = Diplomatarium Suecanum, 
ved J. G. Liljegren, B. E. Hildebrand, Sv. 
Tunberg og Ernst Nygren. I-VI. 1829- 
’959-

DRB. — Danmarks Riges Breve udg. af 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 
under ledelse af Franz Blatt. 1., 2. og 3. 
række I ff. Kbh. 1938 ff.

E 102 a = “Excerpta diplomatum. E 102 a. 
Biörners m.fl. Extracter” (omkr. 1685). 
Udkast til B 29, Sv. RA.

Ebner, Adalbert, Die klösterlichen Gebets- 
Verbrüderungen bis zum Ausgang des ka
rolingischen Zeitalters. Regensburg, New- 
York und Cincinnati 1890.

Esmein, A., Le mariage en droit canonique.
I-II. Paris 1929-35-

Esrombogen = E Donatione Variorum 140, 
40, Kgl. Bibi., Kbh.

Fabricius = A. Fabricius, Ingeborg, Philip 
Augusts Dronning. Kbh. 1870.

Festskrift til Kristian Erslev fra danske Hi
storikere den 28. December 1927. Kbh. 
1927.

Friedberg = Corpus juris canonici. Editio 
Lipsiensis secunda post Aemilii Ludouici 
Richteri curas ad librorum manuscripto- 
rum et editiones Romanae fidem recog- 
nouit et adnotatione critica instruxit Aemi
lius Friedberg. I-II. Lipsiae 1879-81.

Gams = Series episcoporum ecclesiae catho- 
licæ, ed. Pius Bonifacius Garns. Ratisbonæ 
’873-

Ganzer = Klaus Ganzer, Die Entwicklung 
des auswärtigen Kardinalats im hohen 
Mittelalter. Tübingen 1963. (Bibliothek 
des deutschen historischen Instituts in 
Rom. XXVI).

Hamsfort, Chronologia = Cornelius Hams- 
fort, Chronologia rerum Danicarum se- 
cunda. Uppsala Univ. Bibl. De la Gardies 
Donation 25-29, trykt SRD. I 266-334.

Hartzheim, Concilia = Concilia Germaniae, 
quæ .... Joannes Fridericus Schannat 
magna ex parte primum collegit, dein P. 
Josephus Hartzheim S. J. . .. . plurimum 
auxit, continuavit. . .. Coloniae Augustæ 
Agrippin. I-X. 1759-75.

Helms = H. J. Helms, Næstved St. Peders 
Kloster. Næstved 1940.

Heumann-Seckel, Handlexikon zu den Quel
len des römischen Rechts. 9. Aufl. Jena 
1926.

Hinschius = Paul Hinschius, Das Kirchen
recht der Katholiken und Protestanten in 
Deutschland. I-VI. Berlin 1869-1897. (og
så nytryk 1959).

Hist. Tidskr. f. Skåneland = Historisk Tid
skrift för Skåneland. Utg. av Martin och 
Laur. Weibull. I-VII. Lund 1903-21.

Hist. Tidsskr. = Historisk Tidsskrift, udg. af 
den danske historiske Forening. 1-13. rk. 
Kbh. 1840 ff.

Hoogeweg = H. Hoogeweg, Die Stifter und 
Klöster der Provinz Pommern. I-II. Stet
tin 1924-25.

luul, Stig, Forelæsninger = Stig luul, Fore
læsninger over hovedlinier i europæisk rets
udvikling fra romerretten til nutiden. Kbh. 
1970-

luul, Stig, Fællig og Hovedlod. Studier over 
Formueforholdet mellem Ægtefæller før 
Christian V’s Danske Lov. Kbh. 1940.

Jaffé = Regesta pontificum Romanorum ab 
condita ecclesia ad annum post Christum 
natum 1198, ed. Ph. Jaffé. I-II. Ed. 2. 
Lips. 1885-88.

Janssen = Wilh. Janssen, Die päpstlichen 
Legaten in Frankreich vom Schisma Ana- 
klets II. bis zum Tode Coelestins III. (1130- 
1198) von Wilhelm Janssen. Köln 1961.



Bogfortegnelse IX

(Kölner historische Abhandlungen VI).
Kalundborgske reg. (1551) = Registratur 

over Brevene paa Folen paa Kalundborg 
1551, trykt ÆA. IV 1-81.

Kbh.s Dipl. = Kjøbenhavns Diplomatarium. 
Udg. af O. Nielsen. I ff. Kbh. 1872 ff.

Kult. Leks. = Kulturhistorisk leksikon for 
nordisk middelalder. I ff. Kbh. 1956 ff.

Kønigsfeldt, Tabeller = Genealogisk-histo- 
riske Tabeller over de nordiske Rigers 
Kongeslægter. Af J. P. F. Kønigsfeldt. 2. 
Udg. Kbh. 1856.

Langebeks Diplomatarium i RA.
Lucoppidan = Lucoppidans kopibog, Ny 

kgl. Saml. 561 fol., Kgl. Bibi., Kbh.
Lundebogen = Registrum ecclesie Lunden

sis, Sv. RA.
Lundegårds rcg. = Registratur over Lunde- 

gaards Breve (1555 og 1577), trykt ÆA. 
IV 291-364.

Lunde kapitels gavebøger = Libri memoria
les capituli Lundensis. Lunde Domkapi
tels Gavebøger. Udg. ved G. Weeke. Kbh. 
1884-89.

Lunds domkirkes nekrologium = Necrolo- 
gium Lundense. Lunds domkyrkas nekro
logium, utg. av Lauritz Weibull. Lund 
1923-

Løgumbogen = Ny kgl. Saml. 881, 20, Kgl. 
Bibi., Kbh.

Mansi = lo. Domini. Mansi, Sacrorum con
ciliorum nova et amplissima collectio. 
I-XXXI. Ven. et Flor. 1759-98.

Maribo Amts Stednavne. Udg. af Stednavne
udvalget ved Anders Bjerrum og Christian 
Lisse. Kbh. 1954. (Danmarks Stednavne 
nr. 11).

May = Regesten der Erzbischöfe von Bre
men, bearb. von O. H. May. I. Hannover 
’937-

MGH. Leges II Sectio, I = Monumenta 
Germaniae Historica. Legum Sectio II. 
Capitularia regum Francorum, ed. A. Bo
re tius et V. Krause. I. Hannover 1883.

MGH. Libelli de lite III = Monumenta 
Germaniae Historica. Libelli de lite. III. 
Hannoverae 1897.

Middelalderens danske Bønnebøger, udg. af

Karl Martin Nielsen. I-IV. Kbh. 1946-63.
Migne = J.-P. Migne, Patrologiæ cursus 

completus. Series latina. I-CCXXI. Pa
ris 1844-1905.

MLW. = Mittellateinisches Wörterbuch bis 
zumausgehenden 13.Jahrhundert. I (A-B). 
II. Lief. 1-7. München 1967, 1968-76.

Nådig, P., Gregor VIII = Gregor VIII. 
57tägisches Pontifikat. Inaugural-Disser- 
tation.... eingereicht von Paul Nadig. 
Basel 1890.

Niermeyer = J. F. Niermeyer, Mediae lati- 
nitatis lexicon minus. Fase. 1-12. Leiden 
1954-77-

Næstved St. Petri klosters registratur (Næst
ved Gavebog): Herlufsholm Arkiv (1528), 
trykt SRD. IV 335-406.

Odensebogen = De la Gardie nr. 39 i Upp
sala Univ. Bibi.

Odense St. Knuds klosters Registratur = 
Registratur over breve i Odense St. Knuds 
Klosters Arkiv (1548 og senere), trykt ÆA. 
V 603-42.

Olrik, Hans, Danske Helgeners Levned. Kbh. 
1893-94-

Olrik, Jørgen, Krøniker fra Valdemars tiden. 
Kbh. 1900-01. (Selskabet for historiske 
Kildeskrifters Oversættelse).

Petrus af La Celles breve = Petri abbatis 
Cellensis epistolarum libri IX, ed. Jac. 
Sirmondus. Lut. Paris. 1613.

Pfaff = Volkert Pfaff, Die Kardinäle unter 
Papst Cölestin III (1191-1198), trykt 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte, Bd. 72, Kanonistische Abt. 41 
(Weimar 1955) s. 58-94.

Pomm. UB. = Pommersches Urkunden - 
buch. 2. Aufl. Neu bearb. von Klaus Con
rad. I: 1-2. Köln-Wien 1970 (Veröffent
lichungen der Historischen Kommission 
für Pommern. Reihe II).

Quellensamml. f. Schlesw.-Holst. Gesch. VI 
= Quellensammlung der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte. VI. 
Kiel 1904.

Redlich, O., Privaturkunden = W. Er- 
ben-Schmitz-Redlich, Urkundenlehre III. 
München-Berlin 1911. (Handbuch der
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mittelalt, u. neueren Geschichte. Abt. 4). 
Rep. = Repertorium diplomaticum regni

Danici mediævalis. Fortegnelse over Dan
marks Breve fra Middelalderen, udg. af 
Kr. Erslev. I-IV. Kbh. 1894-1912.

Ribe Oldemoder = Avia Ripensis, Ribe 
Stiftskistes Dipi. Suppl. 48 i RA.

Rigord se Delaborde.
Ringstedbogen = RA. Topografisk Samling 

paa Papir. Ringsted Kloster 1.
Rosenthal, E., Die Rechtsfolgen des Ehe

bruchs nach kanonischem und deutschem 
Recht. Würzburg 1880.

Röm. hist. Mitteilungen = Römische histo
rische Mitteilungen. I ff. Graz-Köln 1958 
fr.

Rørdam, Kjøbenhavns Kirker og Klostere = 
Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middel
alderen af Holger Fr. Rørdam. Kbh. 1859- 
63-

Saxo, ed. Olrik-Ræder — Saxonis Gesta Da- 
norum, ed. J. Olrik et H. Ræder. I. Haun. 
1931-

Scandia. Tidskrift för historisk forskning. 
Utg. av Lauritz Weibull. I ff. Sthlm.- 
Kbh.-Oslo 1928 ff.

Schultz, C. G., Æbelholt Kloster = Æbel- 
holt Kloster. Af C. G. Schultz, Vilh. Møl- 
ler-Christensen og P. J. Reiter. Kbh. 1945.

Schwerin, Ursula, Die Aufrufe der Päpste 
zur Befreiung des Heiligen Landes von 
den Anfängen bis zum Ausgang Innozenz 
IV. Berlin 1937. (Historische Studien Heft 
3°>)-

Script, min. = Scriptores minores historiæ 
Danicæ medii ævi, recensuit M. CI. Gertz. 
I-II. Kbh. 1917-22.

Seegrün, W., Päpstliche Legaten in Skandi
navien und Norddeutschland am Ende des 
12. Jahrhunderts, trykt Aus Reichsge
schichte und Nordischer Geschichte (Fest
schrift Klett), Kiel 1972, s. 209-21. (= 
Kieler Historische Studien XVI.).

Severinsen, Viborg Domkirke = Viborg 
Domkirke med Stad og Stift i 800 Aar. Af 
P. Severinsen. Kbh. 1932.

Siegwart, Josef, Die consuetudines des Au
gustiner-Chorherrenstiftes Marbach im El-

sass (12. Jahrhundert). Freiburg (Schweiz) 
1965. (Spicilegium Friburgense X).

Skånebrevsfortegnelsen se B 29, B 30, E 102 a 
og ÅEReg.

Sorøbogen = AM. 290,2°.
Sorø gavebog = GI. kgl. Saml. 2485, 40.
Stednavne i Præstø Amt. Udg. af Institut for 

Navneforskning ved Lis Weise. Kbh. 1975. 
(Danmarks Stednavne nr. 16).

Steenstrup, Normannerne = Normannerne. 
Af Johannes C. H. R. Steenstrup. I-IV. 
Kbh. 1876-82.

Tangl = Die päpstlichen Kanzlei-Ordnun- 
gen von 1200-1500, gesammelt u. hrsg. 
von Michael Tangl. Innsbruck 1894.

Tillmann, Helene, Papst Innocenz III. Bonn 
1954. (Bonner Historische Studien 3).

Toeche = Kaiser Heinrich VI. Von Theo
dor Toeche. Leipzig 1867. (Jahrbücher 
der Deutschen Geschichte).

Vandvik, E. = Latinske dokument til norsk 
historie fram til år 1204. Utgj. med oms. 
og kommentar ved Eirik Vandvik. Oslo 
1959-

Weeke, se Lunde kapitels gavebøger.
Vitae sanctorum Danorum. Novam editio

nem criticam curavit M. G. Gertz. Kbh. 
1908-12.

Vitskølbogen = Ny kgl. Saml. 1193, 40, 
Kgl. Bibi., Kbh.

X = Decretalium Gregorii Papæ IX, udg. 
af E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici II 
1-927.

Yngre Kalundborgske registratur se Kalund- 
borgske registratur 1551.

ÆA. = De ældste danske Archivregistratu- 
rer, udg. af T. A. Becker. G. Piesner, A. 
Thiset og Will. Christensen. I-V. Kbh. 
1854-1910.

Æbelholtbogen = Additamenta 51,2°, Kgl. 
Bibi., Kbh.

0 klosters reg. = Registratur over 0 Klo
sters Breve (1542), trykt ÆA. III 109-30.

Ømbogen = Exordium Caræ Insulæ, E Do
natione Variorum 135 40, Kgl. Bibi., Kbh.

Øm kl. reg. = Øm Klosters Inventarium 
1554, trykt Suhms nye Samlinger III 302- 
35*
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[Omkr. 1170]1) 1
Referat af et biskop Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters ad

komst til dets jordegods i Gudum.

Referat i Sorø gavebog (omkr. 1210).

Den ærværdige herre fader Absalon, biskop, og herr Esbem, kaldet Snare, 
hans broder, der medynksfuldt følte sig trykket af de knappe indtægter 

i det nyligt stiftede Sorø kloster, erhvervede dels ved gave og dels ved mage
skifte besiddelser i Gudum af en Asser og hans søn, nemlig syv fjerding jord 
tillige med den jord, som kaldes ‘omum‘, adskilt fordum ved en grøft fra 
landsbyen Årslev, endvidere et bol fra St. Mikkels kirke i Slagelse til gengæld 
for tre fjerdinger i Ottestrup og en fjerding i Rosted, endvidere et halvt bol 
af en Peder fra Ulstrup; og begge to i forening overdrog uegennyttigt og gav
mildt de fornævnte fjerdinger, men bispen alene de halvandet bol til klostret 
til evindelig besiddelse. Men de øvrige jorder sammesteds, som klostret senere 
har erhvervet, har det fået på lovformelig vis enten ved mageskifte eller ved 
køb og besidder det med retmæssig adkomst i Herren, således som det inde
holdes i fornævnte herre biskops autentiske brev og i herr pave Lucius 3.s 
privilegium fra det Herrens år 1181 2).

1) i dateringen Omkr. 1170 ved nr. 1-5 ligger ikke mere end, at de tabte Absalons- 
breve kan være udstedt i hele hans bispetid 1158-1177 (78). - 2) jf. nr. 100.

[Omkr. 1170] 2
Referat af et biskop Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters ad

komst til ladegården i Lynge.

Referat i Sorø gavebog (omkr. 1210).

Den ærværdige fader Absalon erhvervede ladegården i Lynge og hele 
denne landsby dels ved køb og dels ved ret mageskifte og overgav den 

til Vor Frue kloster i Sorø til sin ihukommelse og som evig gave. Om denne
1. række. III. — x



Nr. 3 [ Omkr. 1170] 2

ladegård gøres der bemærkning i alle klostrets pave- og bispeprivilegier, og 
det er en bemærkelsesværdig og meget gammel ladegård.

3 [Omkr. 1170]
Referat af et Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til 

Ellinge.

Referat i Sorø gavebog (omkr. 1210).

Til sin tid afgik fru Ingeborg, Esbem Snares anden hustru, ved døden, og 
hendes mand overdrog for hendes skyld klostret sin hovgård *) Ovre 2) 
til evig besiddelse. Brødrene mageskiftede senere denne gård til den ærvær

dige fader biskop Absalon for landsbyen Ellinge, som var meget nødvendig 
for klostret på grund af græsgangene, og for landsbyen Borrevejle, som denne 
samme fader ligeledes tidligere havde overdraget klostret ved et mageskifte, 
og der foretoges en skødning til brødrene af samme landsby Ellinge i over
ensstemmelse med landets sædvane, således som det indeholdes i samme herr 
biskops autentiske brev.

*) teksten har mansionem seu curiam. - 2) d. v. s. det nuværende Rød- og Hvidovre.

4 [Omkr. 1170]
Referat af et Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til 

Slagelsebo.

Referat i Sorø gavebog (omkr. 1210).

Den besiddelse, som kaldes Slagelsebo, var en god torp, af hvilken kong
Valdemar 1. ifølge arveret besad halvdelen og halvanden otting. Men 

da den ærværdige fader Absalon så, at den besiddelse var hensigtsmæssig for 
brødrene til en ladegård, fordi den lå i klostrets nabolag, blev der foretaget 
mageskifte med den herre konge, og han erhvervede alt, hvad der samme
steds hørte til dennes ret, til gengæld for landsbyen Skellerød og møllen; 
men eftersom landsbyen Skellerød hørte til bispestolen i Roskilde, gengav 
han bispestolen de af klostrets besiddelser, som hans farbroder Toke - lykke
lig ihukommelse - søn af Skjalm Hvide, af from gavmildhed havde overdra
get det, nemlig femtedelen af hele landsbyen Jørlunde og ti øre skyldjord i 
Hesselrød og i Lerholt jord med en halv mark penning i årlig skyld; og der



3 [Omkr. 1170—1186] Nr. 6

skete en ligelig udjævning mellem de enkelte parter. Men den øvrige del 
af besiddelsen Slagelsebo erhvervede han dels ved køb og dels ved lovforme
ligt mageskifte og overgav den til Sorø kloster til sin ihukommelse og som 
evig gave, således som det indeholdes i hans autentiske brev og i herr pave 
Lucius 3.s, herr Urban 3.s og herr Innocens 3.s privilegier x).

x) jf. nr. 100, 138 og 241.

[Omkr. 1170] 5
Referat af et Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters adkomst til 

et bol i Vemmelev.

Referat i Sorø gavebog (omkr. 1210).

Skønt den ærværdige fader Absalon hyppigt foretog mange mageskifter 
angående jordegods og jorder mellem sig og Sorø kloster, snart af hen

syn til klostrets bekvemmelighed, snart også af hensyn til eget tarv, gav han 
dog aldrig klostret jordegods eller jorder, der stammede fra de besiddelser, 
der hørte til bispestolen i Roskilde, ud over et bol i Vemmelev, som han skø
dede efter folkelig skik, og ud over landsbyen Skellerød, men enten skænkede 
han altid af det, der var erhvervet ved hans møje og flid - hvad end det så 
kunne være - eller han foretog et lovformeligt mageskifte, således som det 
indeholdes i hans autentiske brev om Gudum1). Altså har klostret indtil 
nu 2) hans fornævnte gave i Vemmelev, hvorom der er angivelse i et andet 
autentisk brev af ham og i herr pave Lucius 3.s privilegium 3).

*) jf. nr. 1. - 2) ca. 1210. - 3) jf. nr. 100.

[Omkr. 1170-1186]1) 6
Referat af forskellige transaktioner, ved hvilke Absalon overlader Sorø 

kloster Asserbo og Undløse mod at få Ellinge tilbage.

1. Referat i Sorø gavebog (omkr. 1210).

Den ærværdige herre fader Absalon erhvervede besiddelsen Asserbo ved 
mageskifte fra munkene i Esrom for jorder i skoven Ørvid, som ligger 

ikke langt fra Esrom; og han overdrog den besiddelse til karteuserbrødrene, 
som han havde kaldt til disse egne for at tage bopæl der. Derpå fremførte 
de brødre, der grundigt undersøgte stedets beskaffenhed, at denne besiddelse
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overhovedet ikke egnede sig for deres orden til bopæl, og efter at have for
ladt den, vendte de tilbage til deres eget land. Idet derfor omtalte fader Ab
salon på ny fromt tænkte på sin nye stiftelse, foreslog han et mageskifte af 
samme besiddelse med sine sønner i Sorø, og de mageskiftede således: Selv 
samme fader havde ved anden lejlighed givet klostret en større del af lands
byen Undløse. Til hin del købte brødrene derfor den resterende del af ejerne 
for 52 mark sølv, så de kunde gøre et ligeligt mageskifte, og de overgav ham 
den del. Altså modtog han begge anparter af Undløse, nemlig hele Undløse, 
og overgav klostret fornævnte Asserbo med bækken Tovebæk til evig besid
delse. Desuden fik brødrene på samme tid en særjord sammesteds ved from 
gavmildhed fra herr Sune, søn af Ebbe, og fra en vis Torben, og de fik også 
en anden særjord sammesteds fra andre ved køb, og således kommer de i be
siddelse af hele Asserbo og Asserbo fang ved retmæssig adkomst, således som 
det udtrykkeligt findes udtalt i nævnte fader Absalons autentiske brev og i 
herr pave Lucius 3.s privilegium, som er fra det Herrens år 1181 2). Denne 
landsby Undløse gav han, der nu var blevet ærkebiskop, siden tilbage til 
klostret for landsbyen Ellinge, som han ligeledes på lignende måde længe før 
havde mageskiftet til klostret for en anden besiddelse, således som det findes 
i hans autentiske brev og i samme privilegium af Lucius, og således opstod 
sluttelig ladegården Undløse, om hvilken der findes omtale i herr pave Ur
ban 3.s privilegium, som er fra det Herrens år 1186 3). Men grænserne eller 
skellene for hele Asserbo drages på denne måde og er (følgende): Mod nord 
går skellet fra Tomshøje, Næbbe ved stranden mellem Tisvilde og Asserbo 
o.s.v. som i de autentiske breve.

2. Antvorskov klosters registratur (1607).

Biskop Absalon af Roskilde gav og skødede Sorø kloster en landsby, som 
kaldes Undløse.

g. Antvorskov klosters registratur (1607).

Ærkebiskop Absalon af Lund gav Sorø kloster sin andel af Undløse og 
Asserbo.

*) slutfasen i de refererede transaktioner dannes af mageskiftet vedrørende Ellinge, 
hvilket må have fundet sted i tidsrummet 1182-86, da Ellinge omtales i Lucius 3.s privi
legium af 1182, jf. nr. 100, men ikke i Urban 3.S af 1186, jf. nr. 138. 1205 overgik Und
løse atter til Hvideslægten ved mageskiftet med Jens, forhen kammermester, jf. DRB. 
I 4 nr. 104. Gennem arv kom godset til Stig Andersen Hvide, der 1361 10. marts skæn
kede det til Antvorskov kloster, jf. DRB. III 6 nr. 19. Når Antvorskovregistratureme
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bytter om på begivenhedernes rækkefølge, er forklaringen nok snarest den, at Absalon 
som ærkebiskop har udstedt brev om, hvad han har foretaget sig tidligere som biskop, 
og at de to breve er ufyldestgørende refereret. - 2) efter moderne årsberegning 1182, 
jf. nr. 100. - 3) nr. 138.

[Omkr. 1170]1) 7
Biskop Tyge af Børglum stifter 0 kloster for nonner af bene diktiner orde

nen.

0 klosters registratur (omkr. 1542).

Fremdeles en vidisse på latin, at biskop Tyge af Børglum af sin sande og rette 
arv havde indstiftet 0 kloster til underhold af fattige nonner, som tilhørte 
St. Benedikts orden.

1) Rep. I s. 421 henførte denne registratur til biskop Tyge (2.) af Børglum (1327- 
134..). Der kan dog ikke være tvivl om, at der er tale om en vidisse af selve klostrets 
stiftelsesbrev. Biskop Tyge (1.) kendes fra tiden 1147-1176, jf. bemærkningen i Dipi. 
Dan.

[Omkr. 1170]1) 8
Biskop Niels af Viborg stadfæster Viborgkannikernes privilegier.

Notits i Bartholin, Annales.

Biskop Niels af Viborg stadfæster alle bestemmelser i disse pavelige privi
legier 2) angående kannikemc og deres søstre for Svend, provst, og hans 

brødre og redegør for noget jordegods, der er tilstået bispestolen Viborg af 
samme kanniker af hensyn til fredens gode. Kong Valdemar, Tyge, Svend 
og Frederik, bisper af Børglum, Århus og Slesvig, har skrevet under.

*) for datering se bemærkningen i Dipi. Dan. - 2) Bartholin tænker på DRB. 1:2 nr. 
175 og ndf. nr. 11.

[Omkr. 1170]1) 9
Biskop Niels af Viborg overlader Viborgkannikerne St. Margrete kirke i 

Asmild.

Notits i Bartholin, Annales.
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Biskop Niels af Viborgs brev om den fornyede fredsoverenskomst mellem 
ham og klosterbrodrene, således at brødrene efter næstnæste påske skul

de have St. Margrete kirke.

1) for datering se Dipi. Dan.

10 [Omkr. 1170]1)
Biskop Niels af Viborg slutter forlig med kannikesamfundet sammesteds.

Notits i Bartholin, Annales.

Og for at enhver strid fuldstændigt kunde ryddes af vejen, gav biskop 
Niels disse 2) et andet privilegium angående jomfruen St. Margretes 

kirke, om valg af provst, om underhold i fasten og endelig om, at kirken ikke 
skulde lide skade ved det apostoliske privilegium, der i sindets ophidselse var 
hidbragt af bispen til tynge for kirken 3).

1) jf. nr. 8. - 2) d. v. s. kannikerne. — 3) kendes ikke; Severinsen, Viborg Domkirke 
s. 144 antyder muligheden af, at privilegiet kan have været udstedt af modpaven Pascha- 
lis 3. (1164-68).

11 1170. 21. februar. Benevent.
Pave Alexander 3. tager Vor Frue kirke og augustinerkannikesamfundet 

i Viborg i sin beskyttelse og stadfæster kannikesamfundets rettigheder og pri
vilegier.

Afskrift i Langebeks diplomatarium.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Svend, 
, provst ved Vor Frue kirke i Viborg, og hans brødre, nulevende såvel 
som fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.

Et forlangende, udsprunget af et fromt ønske, bør føres ud i livet, så både 
den oprigtige fromhed prisværdigt kan stråle i al sin glans og den forønskede 
virkning uden tvivl komme til udfoldelse. Af den grund, elskede sønner i 
Herren, bifalder vi nådigt Eders berettigede forlangender og tager, idet vi 
træder i vor salige forgængers pave Innocens’ fodspor, fornævnte Vor Frue 
kirke, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og styrker den 
med dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det første, at den kan- 
nikerorden, der er indrettet i samme kirke med Guds vilje og efter den hel-
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lige Augustins regel, til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Alle 
besiddelser og alt gods, som samme kirke for øjeblikket sidder inde med på 
retmæssig og kanonisk vis, eller som de med Herrens bistand i fremtiden 
måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved 
skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, skal endvidere for
blive urokket og uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi 
ladet disse anføre med navns nævnelse: Den hellige jomfru Margretes kirke, 
som vor ærværdige broder Niels, Eders biskop, har opladt Eder, således som 
vi har forstået det af hans brev; og desuden stadfæster vi med apostolisk 
myndighed for Eder, fromme sønner, St. Mortens kirke, som ligger på øen 
Fur, således at de begge for fremtiden skal stå til Eders rådighed og disposi
tion. Og med hensyn til den kost i fastetiden, som bispen af og til har fået 
i Eders kirke, og hvorom der vanligt opstår stridigheder, hvorved Eders or
denssamfund i ikke ringe grad bliver forstyrret, fastsætter vi, at ligesom den 
nysnævnte biskop efter skønsom vurdering ved sit privilegium vides at have gi
vet afkald og eftergivet Eder den for fremtiden, således skal det overholdes i 
fremtiden, og det skal ikke på noget tidspunkt være tilladt ham eller hans 
efterfølger at kræve kost af Eder i modstrid hermed. Vi forbyder desuden, 
at bispen skal oppebære noget af de ofringer, som i Eders kirke ydes helgen- 
relikvierne, ud over den fjerdedel, som han plejer at få. Herudover tilstår vi 
Eder med vidnesbyrd i dette brev, at ingen med urette må driste sig til i 
modstrid med Eders disposition at trænge sig ind på eller beslaglægge Eders 
kirkes jordegods eller besiddelser, hvad enten de ligger i eller uden for Eders 
stad. Og ved valget af Eders biskop skal I have første stemme, da I er kan
niker ved domkirken, således som det vides at tilkomme Eder ifølge kanonisk 
ret og efter gammel indtil dette tidspunkt overholdt sædvane; og ingen frem
med kan vælges til Eders biskop, så længe der overensstemmende med de 
kanonisk gyldige retsregler i Eders kirke, som er en domkirke, findes en egnet 
person, som på kanonisk vis og med endrægtigt samtykke uden alle kneb 
kan tages til biskop. Men de klostersædvaner, som vides hidtil prisværdigt 
at være overholdt i denne Eders stiftelse, må ingen fordærvet person vove 
at ændre til noget, der er dårligere, men de skal stedse uanfægtet forblive i 
kraft. Hertil føjer vi og fastsætter, at ingen overordnet må fjerne nogen fra 
klostret uden provstens og brødrenes samtykke. Ingen må fordriste sig til at 
afkræve Eder tiender af Eders nybrud, som I dyrker med egne hænder eller 
for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Ligeledes tilstår vi, at sam
me stiftelse uden at hindres af nogen frit må foretage begravelser - dog med
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forbehold af den ret, der tilkommer de kirker, som afgiver de afsjælede lege
mer - nemlig af dem, der i fromhed og som deres sidste vilje har ønsket at 
blive begravet dér, dog undtagen hvis det drejer sig om personer, der er ban
lyst eller ramt af interdikt. Men når nu du, som er provst i samme stiftelse, 
eller nogen af dine efterfølgere afgår ved døden, skal ingen sættes i spidsen 
for den ved nogen form for overrumpling, kneb eller magtanvendelse, men 
ene og alene den, som brødrene efter alles samtykke eller den forstandigste 
del af brødrene omsigtsfuldt vælger i gudfrygtighed og efter den hellige 
Augustins regel. Vi bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig 
til at forstyrre fornævnte kirke eller mindske eller tilegne sig dens ejendomme 
eller beholde det tilegnede eller plage den med nogen som helst fortrædigel- 
se, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, 
til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoli
ske sædes myndighed og den kanoniske ret, der tilkommer Eders biskop. Men 
hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve 
på bevidst at handle imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - med
mindre han efter anden og tredie gang at være påmindet ved en passende 
bod har gjort sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, 
at han for Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være 
udelukket fra vor Guds og genløsers den herre Jesu Kristi allerhelligste lege
me og blod og på den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds strenge 
straf. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne 
for denne stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres gode gerninger 
og hos den strenge dommer modtage den evige fred som løn. Amen. Amen, 
(under konteksten mellem ro ta med Alexander 3.s devise: Vis mig, herre, Dine veje, 
og monogrammet: Lev vel efterfulgt af pavens underskrift og derunder kardinalernes):

Jeg Alexander, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.
Jeg Hubaldus, biskop af Ostia, har skrevet under.
Jeg Bemardus, biskop af Porto og Sta. Rufina, har skrevet under.
Jeg Hubaldus, kardinalpresbyter af Sta. Croce in Gerusalemme, har skre

vet under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, tituli Pamachii, 

har skrevet under.
Jeg Ildebrandus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet 

under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, har skrevet under.
Jeg Albertus, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har skrevet under.
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Jeg Guillelmus, kardinalprcsbyter af S. Pietro in Vincoli, har skrevet under.
Jeg Buso, kardinalpresbyter af Sta. Pudenziana, tituli Pastoris, har skrevet 

under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Damaso, har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Marco, har skrevet under.
Jeg Theodinus, kardinalpresbyter af S. Vitale, har skrevet under.
Jeg lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet under.
Jeg Cinthius, kardinaldiakon af S. Adriano, har skrevet under.
Jeg Manfredus, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under.
Jeg Hugo, kardinaldiakon af S. Eustachio nær Agrippas tempel1), har 

skrevet under.
Jeg Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Aquiro, har skrevet under.
Givet i Benevent ved Gratianus, den hellige romerske kirkes subdiakon og 

notars hånd, den 21. februar, i den tredie indiktion, år 1169 2) efter Herrens 
menneskevorden, men i herr pave Alexander 3.s 11. pontifikatsår.

1) d. v. s. Pantheon. - 2) 1170 efter moderne årsberegning. Det pavelige kancelli an
vender på denne tid den florentinske beregningsmåde, der har 25. marts som årets første 
dag, jf. DRB. I 4 nr. 114 note 12.

[1170. Omkr. 25. juni]1) 12
Biskop Simon af Odense indstifter med samtykke af kong Valdemar 1. og 

ærkebiskop Eskil af Lund et præmonstratenserabbedi, knyttet til kirken i Væ.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn, amen. Fromt og nyttigt er det 
at elske skønheden i Guds hus2) og arbejde for udbredelsen af kloster
livet. Altså har jeg Simon, af Guds nåde kaldet biskop, derfor længe over

vejet til ære for Gud og hans hellige moder Maria, altid jomfru, at indrette 
St. Mariakirken i Væ, som jeg havde fået overladt som gave fra den herre 
konge og dronningen i forening med den herre ærkebiskop af Lund, som et 
klostersamfund og sammesteds anbringe regelbundne brødre, som dag og 
nat med megen omhu skulde give sig af med tjenesten for Gud; og mit 
hjertes ønske, som var fremkommet, før Guds nåde var tilflydt mig, har slut
telig, efter at samme nåde var påfulgt, bøjet både den herre kongens og 
dronningens og samtidig også fornævnte ærkebiskops vilje i retning af at 
fuldføre, hvad jeg i længere tid havde ønsket. Og idet begge parter altså
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samtidig give deres samtykke, og begge parter til oprettelse af et abbedi 
fromt overdrager, hvad der hørte til begge parters ret, har også jeg til bod for 
min sjæl overdraget dette sted med dets ejendele og alle dets tilliggender til 
præmonstratenserordenen, at besidde lige så frit, som jeg frit havde besiddet 
det modtagne sted. Og for at bringe det til kundskab for senere slægter har 
jeg ladet dette brev bestyrke og stadfæste ved mit segl og med vidners under
skrift.

Jeg Eskil, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, skriver under.
Jeg Stefan, ærkebiskop af Uppsala, skriver under.
Jeg Hugo, abbed af Tommerup, skriver under.

*) brevet er udstedt i forbindelse med kirkemødet i Ringsted 1170 25. juni, jf. Dipi. 
Dan. - 2) jf. Ps. 26, 8.

13 [1170. Omkr. 25. juni]1)
Ærkebiskop Eskil af Lund indstifter et præmonstratenserabbedi i Væ og 

bekræfter dets besiddelse af kirken i Kiaby med alle tilliggender mod, at der 
dagligt afholdes en messe til hans minde.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn, amen. Eskil, af Guds nåde 
ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, Danmarks og Sveriges 
primas, til de elskede sønner i Kristus Gilbert og brødrene af Vor Frue kirke 

i Væ, såvel nulevende som fremtidige, der på regelbunden vis indsættes, helse 
i al evighed.

I kraft af vor embedspligt påhviler det os af al magt at drage omsorg for, 
at den herre Sebaoths 2) vingård - som står stærkest flor i de fromme - dag 
for dag kan vokse og bære frugt, efter at skud fra dens vinstokke er spredt 
viden omkring3). Idet vi derfor, så kære sønner i Herren, af et fromt 
sindelag ønsker Eder lykke til og glæder os over Eders gode fremgang, og 
idet vi fuldbyrder det, som påhviler os, tilstår vi altså, at fornævnte Vor Frue 
kirke i Væ med alle dens tilliggender til evig tid skal udgøre et frit abbedi 
i præmonstratenserordenen. Til forøgelse af Eders underhold stadfæster vi 
desuden, at kirken i Kiaby med dens tilliggender samt vor rettighed i Væ 
frit og ukæret skal bevares for Eder til evig tid. Det, som I i from gengæl
delse har tilstået os i Eders kapitelsamfund, har vi ladet tilføje dette brev, 
nemlig dette: at der hver dag i året - med undtagelse af de få dage, der er
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anført nedenfor - til evig tid til vor ihukommelse af en af Eders brødre med 
præstegrad skal læses en messe for synderne, under hvilken messe - altså 
efter vor død - vor ihukommelse åndeligt skal mindes ved en kollekt, og års
dagen for vor bisættelse skal ihukommes til evig tid med et fuldt officium, 
og på selve dagen skal der i kærlighed ydes noget ekstra til brødrenes måltid. 
Men de dage, der undtages, er følgende: juledag, omskærelsesdagen, hellig
trekongersdag, påske, Kristi himmelfartsdag og pinsedag samt jomfru Marias 
dage og kirkens indvielsesdag. For at dette urokkeligt kan blive overholdt til 
evig tid såvel af os som af Eders efterfølgere, og for at der ikke i fremtiden 
skal forvoldes Eder nogen uret angående dette, har vi ladet dette brev be
styrke såvel med vort segl som med vidners underskrift. Og alle, som forvo
vent måtte forstyrre Eder angående dette, og dem, som forsøger at bryde 
fornævnte overenskomst, som I har sluttet med os, dømmer vi at være under 
ban, indtil de på passende måde har gjort bod.

Jeg Eskil, ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, skriver under.
Jeg Valdemar, af Guds nåde konge, skriver under.
Jeg Stefan, ærkebiskop af Uppsala, skriver under.
Jeg Stenar, biskop af Linkoping, skriver under.
Jeg Walbert, abbed af Esrom, skriver under.
Jeg Peder, diakon ved St. Laurentius’ (kirke), skriver under.
Jeg Palle, provst, skriver under.

!) jf. nr. 12. - 2) jf. Jerem. n, 20. -3) jf. Ps. 80, 9-12.

1170. [Omkr. 25. juni]1) 14
Ærkebiskop Eskil af Lund overdrager Vor Frue kirke og brødrene i Ring

sted et kapel med dets tiender og fiskeri i Hov sogn i Halland.

Afskrift i Ringstedbogen.

Iden hellige treenigheds og udelelige enheds navn. Vi vil, at det skal være 
vitterligt for alle elskede sønner af kirken, vor hellige moder, de nulevende 
såvel som de fremtidige, at jeg Eskil, metropolitærkebiskop ved den hellige 

kirke i Lund, det apostoliske sædes legat og primas over to riger, der tror, at 
jeg ved de retfærdiges opstandelse 2) vil få del 3) med dem, som har elsket 
skønheden 4) og friheden i Guds hus og har stræbt efter at forøge dette ved 
at give gaver, har ønsket i Gud at støtte deres hænders arbejde 5). Gud vil 
huske mig for det gode 6), fordi vi har overdraget Vor Frue kirke i Ringsted,
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det, som munkebrødrenc, der tjener Gud sammesteds, får, nemlig det kapel, 
der ligger i Halland, overdraget til brødrenes brug med alle dets tilliggender 
såvel i tiender som med hensyn til fiskeri inden for sognet Hovs grænser, at 
besidde med rette evindelig. Men eftersom tidernes omskiftelighed har for 
vane at svække efterkommernes opmærksomhed, har vi anset det for rigtigt 
skriftligt at optegne det, som er så tilbøjeligt til at svinde ud af erindringen. 
For at det altså evindeligt kan være anerkendt, hvad vi har overdraget for
nævnte kirke, har vi bestemt at autorisere det med det lovformelige brevs 
privilegium og lagt det fast under anathema.

Dette er forhandlet år 1170 for Herrens menneskevorden.
Jeg Balduin, biskop af Våxjd, har skrevet under.
Jeg Markus, abbed af Allehelgens kirke, har skrevet under.
Jeg Palle, provst i Halland, har skrevet under.

*) jf. nr. 12. - 2) jf. Luk. 14, 14. - 3) jf. Joh. Abenb. 20, 6. - 4) jf. Ps. 26, 8. - 5) jf. 
Esr. 6, 22. - 6) jf. 2. Esr. 13, 13 (Vulgata).

15 1170. [Omkr. 25. juni]
Kong Valdemar 1. den Store stadfæster, at de, der herefter overdrager 

Ringsted kloster deres hovedlod, skal være fri for alle kongelige krav.

1. Afskrift i Ringstedbogen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til alle elskede sønner af 
kirken, vor hellige moder, hilsen og nåde.

Skønt vi bør elske og yde vor gunst til det hellige munkevæsen i mange 
stiftelser, bør vi især føde og berige de os nærstående sønner af det hellige 
levned ved kirken i Ringsted. Derfor lader vi kundgøre for Eder alle, at vi 
til ære for Gud og den hellige jomfru Maria samt ligeledes af ærbødighed 
for martyren St. Knud stadfæster det, der er overdraget ved en kongelig 
kundgørelse samt som gave, så at hvem som helst, der herefter måtte over
drage samme kirke hele sin hovedlod, skal være fri og immun for al forplig
telse med hensyn til kongelige rettigheder og for alle fogedkrav. For at det 
kan forblive gyldigt og uomstødeligt, har vi ladet dette testamenteprivilegium 
bekræfte med vort segl og med egnet vidnesbyrd.

2. Referat af Hamsfort.

Idet Herrens år 1170......... Valdemar, også konge, førte en ansøgning til 
lov: De, der gav hele deres hovedlod til klostersamfundet i Ringsted, skal 
være frie og immune for skyldig kongelig ret og oppebørselskrav.



13 2. december [ 1170—1172 el. 1178 el. 1180] Nr. 17

1170. 9. september. Veroli. 16
Pave Alexander 3. tager i lighed med sine forgængere paverne Honorius 2., 

Innocens 2., Cølestin 2., Lucius 2. og Eugenius 3. den hellige gravs kirke 
i Jerusalem og augustinerkannikesamfundet sammesteds under sin beskyttelse 
og stadfæster deres rettigheder og besiddelser, tilstår dem bestyrelsen af pa
triarken af Jerusalems gods under vakance eller under dennes fravær og stad
fæster fremdeles “halvdelen af de besiddelser, som I er fælles om, nemlig i 
England, i Danmark, i Tyskland, Polen, Lillerusland, Ahagia1), Ungarn, 
Konstantinopel og i alle deres landområder, i hvilke I skal være halvt om 
udgifterne”.

Afskrift i Vatikanbiblioteket.

*) ikke identificeret.

[1170-1172 el. 1178 el. 1180]1) 2. december. Tusculum. 17
Pave Alexander 3. stadfæster Glenstrup Vor Frue klosters besiddelser.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Kate, ab- 
. bed, og brødrene i Vor Frue kloster i Glenstrup hilsen og apostolisk 
velsignelse.

Det sømmer sig, at vi uden indvending giver vort samtykke til de bedendes 
berettigede bønner, og at de ønsker føres ud i livet, der ikke afviger fra for
nuftens trange sti. Af den grund, elskede sønner i Herren, giver vi gerne vort 
samtykke til Eders berettigede forlangender og stadfæster med apostolisk 
myndighed og bestyrker med dette brev som værn for Eder og gennem Eder 
for Eders kloster besiddelsen af tre bol i Handest, et bol i Homtofh, to tredie- 
dele af jorden og skoven og kirken i Als med dens tilliggender, fremdeles 
bispetiende af det halve Hindsted herred, i Skortorp to bol, i (Sønder-)On
sild halvandet bol, i Karlby et bol, i Hubæk et halvt bol, i Skjellerup et halvt 
bol, i Rold et halvt bol, i Fælmyng en fjerding jord og skov, således som I 
besidder det på rette vis, idet vi fastslår, at aldeles intet menneske må bryde 
dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis 
nogen drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage 
sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. 
Givet i Tusculum den 2. december.

x) for datering se Dipi. Dan.
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18 [1170—1178]1)
Biskop Absalon af Roskilde overdrager St. Knuds brødre i Ringsted bispe- 

tienden af Benløse.

Afskrift i Ringstedbogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Absalon, af Guds nåde 
biskop ved den hellige kirke i Roskilde, der håber, at jeg ved de retfær
diges opstandelse2) vil få del3) med dem, som har beflittet sig på at øge 

Guds hus 4) med jordisk gods, jeg, der jo også med vidtåbent hjerte 5) nøje 
betænker de mangeartede udgifter for visse personer på grund af den store 
folkemængde, der strømmer til fra alle nationer, har til frelse for min og 
mine efterfølgeres sjæle overdraget den tiende i Benløse, der hører til vort 
stift, til St. Knuds kirke i Ringsted til brug for de brødre, der sammesteds 
strider for Jesus Kristus6), at besidde med rette evindelig mod at de for 
fremtiden yder to mark sølv årligt. Men for at dette ikke skal gøres ugyldigt 
af senere slægter, har jeg under indtryk af de indtrængende bønner anset det 
for rigtigt at bestyrke det med brev og segl. Men hvis nogen - det Gud for
byde - der er opflammet af havesygens begær eller som stoler på sin rigdoms 
magt, nærer den tro, at han ikke vil få løn i forhold til sine fortjenester, og 
stræber efter at tilintetgøre dette, skal han ikke være i tvivl om, at han sam
tidig med at have pådraget sig vor Herres og det steds helgens vrede også 
er brændemærket ved banlysning.

x) for datering se Dipi. Dan. - 2) jf. Luk. 14, 14. - 3) jf. Joh. Abenb. 20, 6. - 4) jf. 
Ps. 26, 8. - 6) jf. 2. Kor. 6, 11. - 6) jf. 2. Tim. 2, 4.

19 1171. [januar—oktober]1). Lund.
Ærkebiskop Eskil af Lund stadfæster Odense St. Knuds Klosters besiddel

ser og rettigheder, herunder valg af prior og førsteret ved valg af biskop, 
begrænser bispens ret over klostret og bekræfter dets besiddelse af de almis
ser fra Jylland, Sjælland, Lolland m. fl. øer, der tidligere er skænket til mar
tyren St. Knud af bisper og menigheder.

Afskrift i Odensebogen.

Eskil, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, det romerske 
sædes legat, Danmarks og Sveriges primas, til sine elskede sønner og 

brødre i Odense, der gør tjeneste for Gud 2) og St. Knud, hilsen og broder
lig kærlighed.
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Det er kommet til vor kundskab, at Eders ro forstyrres af slette menne
skers påtrængenhed, og vi har hørt, at det hellige klosterliv angribes ved 
listige menneskers ondartede rænker, og vi har i oprigtig kærlighed følt sorg 
på Eders vegne. Men idet vi tror, at vi ved opstandelsen skal dele lod med 
Eder 3), har vi efter at have indhentet gode mænds råd taget sådanne for
holdsregler for Eders fred og frelse, så vi i overensstemmelse med Gud har 
draget omsorg for de nulevendes ro og for de fremtidiges endrægtighed. Vi 
har derfor bestemt, at ingen gejstlig eller verdslig person nogensinde i over
ensstemmelse med salig pave Paschalis 2.s bestemmelser4) skal have magt 
til under et eller andet påskud eller ved et underfundigt påhit at fjerne Eder 
eller munkene af Eders orden fra klostret i Odense, men at I altid i ro og 
frihed skal fortsætte den klosterlige tilværelse, og at aldeles intet menneske 
forvovent må volde forstyrrelser i samme Eders kloster eller formindske eller 
tilegne sig dets besiddelser eller beholde det tilegnede eller plage det med 
dristige overgreb, men at alt, hvad kongerne gavmildt har skænket, bisperne 
bevilget eller alle troende fromt har givet Eder - såvel det, som I herefter 
måtte erhverve, som det, I hidtil har erhvervet - stedse ukæret og ubeskåret 
skal bevares for Eder. Bispen, der også skal være tilfreds med sit eget, må på 
ingen måde tilrive sig ret til at have del i noget, der hører til brødrenes brug, 
ej heller indsætte dem, der står i lydighedsforhold til klostret, eller driste sig 
til uden Eders samtykke at give nogen en begunstigelse (på klostrets vegne). 
I overensstemmelse med kanonisk ret og de apostoliske forskrifter5) skal I 
også - nemlig I, som gør tjeneste ved domkirken - have frit valg i Eders 
kirke, nemlig den første og vægtigste stemme 6) ved valget af Eders biskop, 
men alene stemme ved valget af Eders prior; og den, som bliver valgt på 
regelbunden vis, skal fremstilles for bispen til stadfæstelse, idet han skal mod
tage sjælesørgerforsorgen fra ham. Når den er modtaget, skal brødrenes kon
vent vise ham - og han bispen - skyldig lydighed, ellers skal de foretagne 
valg ikke have gyldighed. Vi tilstår ligeledes, at I uden indsigelse må besøge 
og salve og foretage begravelse af dem, som ved at skænke milde gaver har 
søgt broderskab hos Eder, og som ønsker at blive begravet på klostrets kirke
gård, dog under forbehold af deres egen præsts rettigheder. Ingen person må 
heller nogensinde afhænde, bortskænke eller ved et eller andet påhit bort- 
fjerne Eders kirkes prydelser undtagen med hele samfundets samtykke og til 
fordel for kirken. Men hvis bispen skulde tage, miste eller på en eller anden 
måde afhænde noget af det, som er nævnt ovenfor, skal han erstatte det på 
passende måde. Og hvis der måske skulde blive begået en brøde i samfundet,
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skal det ikke tilkomme bispen at råde bod på den, førend han bliver opfor
dret dertil af prioren eller af brødrene, og da skal han kun træde ind i ka
pitlet, når munkene har forsamlet sig, udbede sig bod af de ulydige i over
ensstemmelse med St. Benedikts regel; og ingen af munkene skal dømmes 
eller stå til svar for en forseelse på noget andet sted end i sit kapitel. I skal 
også altid sidde inde med de kollekter af fromme gaver fra Jylland, Sjælland, 
Lolland og andre øer, som fra gammel tid er skænket martyren St. Knud af 
bisper og menigheder, og som med apostolisk og i lige måde i kraft af vor 
stadfæstelse er godkendt som gave, at udrede uformindsket hvert år. For at 
dette kan forblive gyldigt og uanfægtet, fastsætter vi med Gud faders, søn
nens og helligåndens og de hellige apostle Peters og Paulus’ og den herre 
pave Alexanders myndighed og i kraft af vort embede, at det skal forblive 
usvækket i al fremtid. Men hvis nogen formaster sig til at prøve på bevidst 
at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre han efter 
anden og tredie gang at være påmindet gør bod - være underkastet anathema 
Maranatha7). Lad det ske! Lad det ske! Amen, amen. Handlet i Lund år 
1171 for Herrens menneskevorden, i herr Eskils 38. ærkebispeår, i den strå
lende kong Valdemars 14. år, i den fjerde indiktion, epakten 12, idet vor 
herre Jesus Kristus regerer.

Jeg Markus, abbed i Allehelgens kloster, har skrevet under.
Jeg Asser, provst ved St. Laurentius’ kirke, har skrevet under.
Jeg Peder, diakon ved samme kirke, har skrevet under.

x) da kong Valdemars regeringsår regnes fra 23. oktober, årsdagen for slaget på Gra- 
thehede 1157, kan privilegiet ikke være udstedt senere end denne dag. - 2) jf. 2. Tim. 2, 
4. - 3) jf. Luk. 14, 14 og Joh. Abenb. 20, 6. - 4) 1117 13. oktober, DRB. I 2 nr. 42. - 
6) jf« c- 35 D LXIII (Friedberg I 247) og Hinschius II 603. - 6) d. v. s. den toneangi
vende stemme blandt de stemmeberettigede. - 7) 1. Kor. 16, 22.

20 1171. Udkast.1)
Biskop Absalon af Roskilde tager augustinerklostret St. Thomas på Eskilsø 

under sin beskyttelse og stadfæster dets besiddelser og rettigheder.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Absalon, af Guds nåde biskop af den hellige kirke i Roskilde, til sin såre 
kære søn Vilhelm, abbed i St. Thomas af Eskilsø, og hans brødre, nu

levende såvel som fremtidige, hilsen og faderlig velsignelse.
For længe siden er der blevet kundgjort gennem Esaias’ mund2), som



1171i7 Nr. 20

siger: “Jeg gør bjerge og høje tørre, afsvider alt deres grønt, gør strømme til 
udtørret land, og sumpe lægger jeg tørre. Jeg fører blinde ad ukendt vej, 
leder dem ad ukendte stier”. Og denne forjættelse opfyldes vedvarende i 
Guds rige, idet også de, som længe dvælede i dødens mulm og mørke 3), ven
der tilbage til sandhedens vej, idet det klare lys fra det høje stråler over 
dem4), og det fromme folk, ejendomsfolket 5), tilskyndes til at gøre tjeneste 
for Gud i den kirke, i hvilken nogle tidligere sås at opholde sig, som nok an
tog ordensdragt, men ikke elskede selve ordenen, idet de ved deres skamme
lige vandel satte en skamplet på de gejstliges virke. Vi ser, at dette ved Guds 
miskundhed visselig er hændt i St. Thomas’ kirke på Eskilsø, hvor nogle 
kanniker fordum opholdt sig og levede et nok så uværdigt og uregelbundent 
liv, men hvor I netop ved vor bestræbelse og virke er blevet indsat for at 
udføre de påhvilende gudstjenestelige handlinger; og denne kirke, som tid
ligere i kraft af begåede synder frembragte tome og tidsler 6), blev gennem
vædet af duggen fra oven og modtog en udplantning af troen og et Gud vel
behageligt nyt skud. Da vi ser, at dette er hændt i vor tid, og vi yder Herren, 
alles skaber, taksigelser herfor, er det som følge heraf vor vilje, at det, som 
vi ser anordnet i fromhed, forherliget ved lyset, uforanderligt skal bevares i 
sin tilstand, og derfor tager vi fornævnte kirke tillige med hele øen, hvor den 
ligger, under Guds og vor beskyttelse og bestyrker den med dette brev som 
værn. Vi fastlægger da for det første, at den kannikeorden, der er indrettet 
med Guds vilje og efter den hellige Augustins regel og de parisiske viktoriner- 
brødres bestemmelser og forskrifter, til evige tider ubrydeligt skal efterleves 
sammesteds. Endvidere alle de besiddelser og alt det gods, som samme kirke 
for øjeblikket besidder på retmæssig og kanonisk vis eller som den ved Guds 
nåde i fremtiden måtte erhverve ved pavers tilståelse, ved kongers eller fyr
sters gave, ved skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, urok
ket og uformindsket skal forblive i din og dine efterfølgeres eje til evig tid. 
Heraf lader vi disse anføre med navns nævnelse: Landsbyen Tjæreby med 
hele dens besiddelse og kirken i samme landsby, som vi af hensyn til vor 
sjælefrelse har overdraget Eder som et beneficium, fri og fritaget for enhver 
forulempelse og ethvert krav fra alle vore efterfølgeres side, og med agre og 
skove til samme landsby, enten det, som I havde før, eller det, som I senere 
sammesteds har modtaget af vor hånd i mageskifte med jorden på Halsnæs; 
vi stadfæster også med dette brev, at I skal have den trediedel af tienden, 
som vi skulde have af hele det sogn, og at alle, som dyrker jorder i samme 
sogn, på deres egne vogne skal bringe tienden til Eders lade inden for dette

1. række. III. — 2
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sogns grænser 7). Men til at forrette gudstjenesten i fornævnte landsbykirke, 
skal I stedse sammesteds indsætte den af Eders brødre, som I helst ønsker, 
og det skal stå Eder frit for at kalde ham tilbage til Eders kloster, når det 
behager Eder og når det på nogen måde er nødvendigt og nyttigt, hvis blot 
ikke denne kirke kommer til at savne sin gudstjeneste. Men skulde det hæn
de, at I hellere ønskede, at gudstjenesten i samme kirke blev afholdt af en 
anden præst end af en af Eders kanniker, er det vor vilje, at det også skal 
være indbefattet i vor afgørelse. Og hvis der måske skulde komme til at 
opstå den tvangssituation for os eller for nogen af vore efterfølgere, at der 
bør opføres en anden nærliggende kirke, fordi samme sogn kan synes nogle 
at have en alt for vid udstrækning, skal det hverken være os eller en af vore 
efterfølgere tilladt at fradrage noget af Eders fornævnte kirkes tiender, der 
udgør mere end en fjerdedel, og overføre dette til den ny kirke. Vi bekræfter 
den jordbesiddelse, som ligger i Harløse, såvel i agre som i enge, og den hov
gård, som I har ved Jyllinge, med agre og enge og den nærliggende mølle 
med og kirken i samme landsby med tiender og ofringer, der hører til samme 
kirke, og som vi også ved ovennævnte ordlyd har overdraget Eder at have til 
evig tid. Vi stadfæster også med dette brev, at I skal have den trediedel af 
tienden, som tilfaldt os i samme sogn, og at alle, som dyrker jorder i samme 
sogn, på deres egne vogne skal bringe tienden til Eders lade inden for dette 
sogns grænser. Vi stadfæster også med dette brev hovgården, som I har 
ved Gundsømagle, med de agre og enge, der hører til samme hovgård, og at 
I skal have den trediedel af tienden, som tilfaldt os i hele det sogn, og at alle, 
som dyrker jorder i samme sogn, på deres egne vogne skal bringe tienden til 
Eders lade inden for dette sogns grænser. Vi stadfæster også med dette brev, 
at I skal have den trediedel af tienden, som tilfalder os af hele Kirkerup sogn, 
og at alle, som dyrker jorder i samme sogn, på deres egne vogne skal bringe 
tienden til Eders lade inden for dette sogns grænser 7), (og) hovgården, som 
I har ved Gerdrup, tillige med samme hovgårds agre og enge, hovgården, 
som I har ved Sønderby, med agre og enge og den del, som I hidtil har haft 
i skoven til samme landsby, og den jord, som ligger ved Tørslev, samt den 
jord, som ligger i Amakke. Men når du, som er abbed i samme stiftelse, eller 
nogen af dine efterfølgere afgår ved døden, skal ingen indsættes som foresat 
der ved nogen som helst form for tilsnigelse, kneb eller magtanvendelse, men 
ene og alene den, som brødrene efter alles samtykke eller den forstandigste 
del af brødrene omsigtsfuldt vælger i gudfrygtighed og efter den hellige 
Augustins regel. Vi fastsætter også og forbyder, at det må være tilladt nogen
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af Eders kanniker efter at have aflagt løfte i Eders kloster at gå over til et 
andet kloster. Men den, der er optaget i klostret, må ingen uden Eders til
ladelse vove at holde på 8). Vi bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent 
må driste sig til at forstyrre samme kirke eller tilegne sig dens ejendomme 
eller beholde det tilegnede eller plage den med fortrædigelser, men at alt i 
enhver henseende uforbeholdent skal efterleves til nytte for dem, til hvis sty
relse of underhold det er givet. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person 
i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne 
i dette vort brev, skal han - medmindre han efter anden og tredie gang at 
være påmindet ved en passende bod har gjort sin anmasselse god igen - være 
berøvet sin magt og værdighed og vide, at han for Guds domstol skal stå til 
svar for den uret han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers, 
den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste dom
mens dag være hjemfalden til Guds strenge straf og ramt af anathema. 
Amen.

Jeg Absalon, biskop af Roskilde, har skrevet under i det Herrens år 1171. 
Givet ved Absalon, bispen af Roskildes hånd.
Jeg Walter, kapellan, har skrevet under.

1) må opfattes som et udkast fra abbed Vilhelms hånd, givende udtryk for hvad abbe
den har ønsket at få Absalons stadfæstelse på, jf. bemærkningen i Dipi. Dan. - 2) Esaias 
42, 15-16. - 3) Ps. 107, 10. - 4) jf. Job 3, 4-5. - 5) jf. 5. Mos. 7, 6, Titus 2, 14 og 1. Pet. 
2, 9. - 6) jf. 1. Mos. 3, 18. - 7) jf. Sjællandske Kirkelov kap. 20 (DGL. VIII 455) samt 
tekst 2 (DGL. VIII 467) og L. Weibull, Tiden for de skånska och sjållandska kyrko- 
lagamas tillkomst, Scandia XV, 27. - 8) d. v. s. som munk i et andet kloster.

[1171—1172. Før september]1) 21
Petrus, abbed af St. Rémi (i Reims), anbefaler (Fulko), som han havde 

givet munkedragt, og som nu er blevet biskop, til pave Alexander 3. som 
missionsbiskop.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Peder, abbed af St. Rémi, til pave Alexander 2).
Det, som indlysende og klart er sandt, taler for sig selv og vidner om sig 

selv uden tilføjet forklaring. Men de begivenheder, der som følge af en loka
litets fjerne beliggenhed og af stedfundne begivenheder i tidens løb omgives 
af et uigennemtrængeligt tågeslør, og om hvilke der hersker en stor ukend
skab, skal ses i det rette lys, når alles tarv kræver det. Derfor skal I, høj-
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hellige fader, vide, at nærværende brevviser, der er opvokset under vor yd
myge omsorg og har modtaget ordensdragten af os i klostret La Celle og, 
idet han sammesteds i lang tid har indsuget en modermælk, der er bedre end 
vin3), ved Guds nåde er blevet forfremmet til biskop, idet han i sandhed 
har givet sig i lag med den møje og det besvær, der er forbundet med det 
ham pålagte embede og hverken regner guldet for sin kraft og styrke eller 
siger til det røde guld: Du er min fortrøstning 4). Thi af det apostoliske sæde 
udbeder han sig døden ved hjælp af døden 5), eftersom både sommerheden 
og den kejserlige magt6) truer ham med døden på den rejse, som han påbe
gynder; og hvis han ikke opnår den, som det er hans forlangende, har det 
vantro barbariske samfund døden i sig for ham. Han holder derfor sin sjæl 
i sine hænder 7), idet han skænker den til Gud ved den himmelske nøglevog
ters og Eders hånd. Modtag, om det behager, den gudvelbehagelige hostie, 
den velovervejede, redebonne tjenstvillighed og sæt med Eders højhellige 
apostolats myndighed fåret ud for ulvene 8), så at ulven ved en guddomme
lig beskærmelse måske ikke fortærer lammet, men lammet omvender ulven. 
Men hvad der end måtte ske, vil Gud blive forherliget, Eders tjenergeming 
blive æret 9), og broderens sjæl vil ikke lide skade. Thi ud fra den grundind
stilling, som jeg har opelsket i ham og belært ham om med mange bevisgrun
de, regner jeg med, at han vil være tro over for det betroede og ikke ved no
get angreb vige bort fra troens vej, men at han hellere vil give sit blod end 
svække troen. Apostlen siger: Udsluk ikke ånden 10) og forstærk med bedre 
olielamper det lys, der allerede er tændt i skæppen 11); altså er dette Eders 
æreskrans, om hvedekomet, der lægges i jorden ved Eders hånd, bærer megen 
frugt12).

*) dette og det efterfølgende anbefalingsbrev til paven må danne forudsætningen for 
Alexander 3.S breve om Fulkos mission [ 1171-1172] 9-17* september, nrr. 25-28, jf. 
L. Weibull, Paven Alexander III.s septemberbrev till Norden, Scandia XIII (1940) 93- 
95. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. Højs. 1, 1. - 4) jf. Job 31, 34. - 5) i dog
matisk udlægning er kødets død adgang til Kristi død, d. v. s. frelsen. - 6) d. v. s. som 
følge af striden mellem kejser og pave. - 7) jf. Dommerbogen 12, 3. - 8) jf. Matth. 10, 
16. - 9) jf. Rom. 11, 13. - 10) 1. Thess. 5, 19. - 11) jf. Matth. 5, 15. - 12) jf. Joh. 12, 
24-25.

22 [1171—1172. Før september]1)
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), anbefaler over for pave Alexander 3. 

de ansøgninger, som biskop Fulko, der efter et besøg ved kurien opholder sig 
hos ham, har indgivet til paven om hjælp til at udbrede den kristne tro.
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Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Petrus, abbed af St.-Rémi, til den herre og fader Alexander, pave, alt det, 
som en søn skylder sin fader.

Den gode vilje, inspireret af den helligand, bør ikke lægges i tøjler, den bør 
ikke sinkes i sit forehavende ved nogen forsømmelighed. Thi hele kristenhe
dens fromhed er nu blevet så lunken, at der i hele den kristne menigheds 
hjord næppe findes nogle, som ikke langt hellere vil krybe i skjul under den 
jordiske hæderens og nydelsens figen- og oliventræ end at vejre krig2) og 
dristigt træde op mod Benjamins sønner og Manasses halve stamme 3), kamp
beredte mod Kristi væbnede fjender. Derfor hører det til Eder, højhellige fa
der, som er hovedet på kirkens legeme, det hoved, der ikke mangler olie4), 
og som har søndenvind 5) med hensyn til at vække de ørkesløse og at bistå 
og tilskynde dem, der er vakt, til det, der er det bedste, som er frelsen. Det 
skal altså aldrig volde Eder ubehag, at man anmoder Eder om hjælp til ud
bredelse af den sande tro, eftersom lovprisningen både af Guds og vor herre 
Jesu Kristi øges, Eders fortjeneste når den højeste tinde, og der forskaffes det 
vantro folk frelse. Derfor anbefaler vi hos Eder, hellige fader, de ansøgninger 
fra den fattige biskop Fulko, som i år besøgte kurien, og som nu opholder sig 
som gæst hos os, idet vi er vidende om og tænker på, at der, hvor der ingen 
eller kun få midler findes for troen, er der brug for støtte i rigt mål. Der bør 
altså vises ham gunst på mange områder, han, som mangler alt. Eders mester 
og herre 6) sagde så tit til sine disciple, da han sendte dem ud for at forkynde 
det nye, at de også skulde gøre undere 7). Det kræves ikke af Eder, at der 
uddeles underkraft, men at Eders myndighed virker sammen med ham og 
i ham, for at de, der ikke har troen, lettere kan tro på ham. Thi også Moses 
bad om, da han af Herren sendtes til Israels sønner, at der måtte gives ham et 
tegn, ved hvilket man måtte tro ham 8). De begunstigelser, som han udbeder 
sig af Eder, vil altså både yde ham støtte som Moses’ stav og som Kristi 
disciples undere. Thi ingen vil ved Guds medvirken ringeagte Eders myndig
hed eller den personlig, der er bestyrket med Eders myndighed. Må I, hellige 
fader, leve vel, I, hvem jeg skylder alt, hvad jeg er og formår. Thi jeg hører 
fra mange sider om og erfarer selv Eders såre storslåede nåde i mange ting.

1) jf. nr. 21. - 2) jf. Job 39, 25 (Vulgata). - 3) Josva 21, 5. - 4) jf. Præd. 9, 8. - 5) 
d. v. s. medbør, teksten har australe sufflatorium. - 6) jf. Johs. 13, 14. - 7) jf. Matth. 10, 
1 flg. - 8) jf. 2. Mos. 4, 1-17.
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23 [1171—1172]1). 7. september. Tusculum.
Pave Alexander 3. tager kirken i Strdngnds i sin beskyttelse og stadfæster 

dens besiddelser, herunder særligt Ndrke, således som den svenske konge og 
ærkebiskop samt ærkebiskop Eskil af Lund tidligere har gjort det for biskop 
Vilhelm af Strdngnds.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Det sømmer sig, at vi 2) med inderlig kærlighed elsker vore brødre og 
medbisper og især dem, som er stedet midt iblandt et vrangvilligt folk 

og befinder sig i afsides egne af verden, og det sømmer sig, at vi begaver dem 
med det apostoliske sædes nåde og gunst, for at de des mere kan gøre frem
skridt med hensyn til den dem betroede talent og des kraftigere ruste sig til 
at dyrke retfærdigheden 3) og skønheden i Guds hus 4). Idet vil derfor tæn
ker på din fromme standhaftighed og den renhed i troen, hvormed du ses 
uforanderligt og fast at knytte dig til St. Peter og os, ønsker vi at elske og 
ære dig som vor ærværdige broder og med skyldig velvilje begunstige dine 
rimelige ønsker og bønner. Af den grund er det, at vi, idet vi tager din kirke 
under St. Peters og vor beskyttelse, med apostolisk myndighed bekræfter og 
med dette brev som værn befæster for dig og gennem dig for samme kirke 
det, som den for øjeblikket ukæret og lovformeligt besidder, og i særdeles
hed Nårkc, således som det er bekræftet for dig af kongen og af din metro- 
polit og af vor ærværdige broder Eskil, ærkebiskop af Lund, det apostoliske 
sædes legat, og er bestyrket med hans brev til værn 5), idet vi fastsætter, at 
aldeles intet menneske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig 
forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, skal han 
vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige 
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Tusculum den 7. september.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) intitulatio og adresse er udeladt, men fremgår af 
overskriften til trykket: Pave Alexander 3. til Vilhelm, biskop af Strdngnds. - 3) jf. Es. 
32, 17. - 4) jf. Ps. 26, 8. - 5) kendes ikke.

24 [1171—1172]1). 8. september. Tusculum.
Pave Alexander 3. godkender, at klerke og lægmænd i Linkoping stift med 

samtykke af ærkebiskop Eskil af Lund, den svenske konge og den svenske jarl 
har valgt Kol til biskop af Linkoping efter biskop Stenars resignation til ærke
bispen, selv om resignationen burde være sket med apostolisk bemyndigelse.
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Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

I kraft af den os betroede omsorg og som følge af kærlighedens bud skal vi 
i oprigtig kærlighed elske dem, der har fået bispeembedet2), og som er 

en pryd ved deres agtværdige sæder, og føre deres ønsker, der ikke afviger fra 
fornuftens vej, ud i livet, for at de med des større vægt kan stræbe efter den 
pryd, der er forbundet med dyd, og holde fast ved de agtværdige sæder, jo 
mere de får prøver på, at det apostoliske sæde imødekommer dem med store 
hæders- og nådesbevisninger. Det er altså kommet os for øre, at da vor el
skede søn Stenar, fordum biskop af Linkoping, satte klostrets ro over den 
hæder at være biskop og frit og af egen drift oplod bispeværdigheden i vor 
ærværdige broder Eskils hånd - han, som er ærkebiskop af Lund og det 
apostoliske sædes legat - og gav afkald på regalieme i nærværelse af kongen 
og rigets stormænd, valgte gejstlighed og menighed i samme bispestad her
efter enstemmigt og endrægtigt med samtykke af fornævnte ærkebiskop og 
konge og landets jarl dig til fader og biskop. Og omend det ikke tilkom ham 
uden den romerske paves bemyndigelse at give afkald på bispeværdigheden, 
er det dog vor vilje med faderlig omsorg at sørge for din kirkes tarv og hen
holde os til så højt agtværdige mænds afgørelse og velvilligt at yde vor støtte 
hertil, idet vi anerkender og godkender udvælgelsen og indvielsen af dig og 
stadfæster den med apostolisk myndighed og idet vi tilstår dig fuld bemyn
digelse til at rette mangler og skære vildskud bort hos dine undergivne. Men 
du skal med en sådan nidkærhed forfølge de undergivnes brøde og gendrive 
deres indvendinger, så både de, som har forset sig, hurtigt retter sig og gør bod 
for deres forseelser, og at andre, der ser dette, ikke føler lyst til at begå noget 
lignende; dog skal du først tage dette i betragtning: du skal enten hårdt og 
strengt eller let og mildt rette de undergivnes fejl alt efter de enkelte perso
ners natur og egenskaber. Vi erklærer, at intet menneske må bryde dette vort 
stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen 
drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig 
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet 
i Tusculum den 8. september.

1) jf. nr. 23. - 2) intitulatio og adresse er udeladt, men fremgår af overskriften i tryk
ket: Pave Alexander 3. til Kol, biskop af Linkoping.
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25 [1171—1172]1). 9. september. Tusculum.
Pave Alexander 3. pålægger ærkebispen af Uppsala, hans lydbisper samt 

Guttorm jarl at tage sig i agt for finnerne, som under nødsforhold lover at 
efterleve den kristne tro og anmoder om prædikanter og opdragere, men når 
faren er forbi fornægter troen og forfølger prædikanterne.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

En særdeles alvorlig og vægtig klage er forebragt det apostoliske sæde 2), 
gående ud på, at Finnerne altid, når fjendehær truer dem, lover at 

efterleve den kristne tro og længselsfuldt udtrykker deres ønske om at få præ
dikanter og vejledere i den kristne lov, men at de, når hæren trækker sig bort, 
fornægter troen og ringeagter prædikanterne og svarligen forfølger dem. Der
for, da de herved ses at bespotte Gud og forhåne den kristne tro, og - idet 
de gør sig til helvedes børn i dobbelt henseende 3) - lade deres velfærd og 
hele deres liv bero på jordiske forhold, idet det himmelske bliver forsømt, og 
da det ikke er sømmeligt, at kristennavnet tjener dem til forsvar i modgang, 
hvilket navn de bevisligt foragter og afskyr i medgang, formaner og pålægger 
vi Eder alle, at I for fremtiden viseligt og forstandigt tager Eder i vare for 
deres falskhed og svigagtighed, så at de, hvis der opstår en nødssituation for 
dem, ikke kan tage deres tilflugt til Eders hjælp og beskyttelse, medmindre de 
overgiver Eder deres befæstningsanlæg - hvis de måtte have nogen - eller på 
anden måde stiller en så fyldestgørende garanti og sikkerhed, så de herefter på 
ingen måde kan foretage et tilbagetog eller føre Eder, vise mænd, bag lyset, 
men tvinges til uforanderligt at holde fast ved og efterleve den kristne troslære, 
så de ikke mere skal ses at høre til iblandt dem, om hvem det er sagt: Han vil 
bekende dig, når du øver godt mod ham 4).

*) jf. nr. 23. - 2) intitulatio og adresse er udeladt, men fremgår af overskriften i tryk
ket: Pave Alexander 3. til ærkebispen af Uppsala og hans lydbisper og Guttorm jarl. - 
3) jf. Matth. 23, 15. - 4) jf. Ps. 48, 19 (Vulgata).

26 [1171—1172]1). 9. september. Tusculum.
Pave Alexander 3. anmoder ærkebiskop Eystein af Trondheim og Amund, 

forhen biskop af Stavanger, om at lade den estniske munk Nicolaus slutte sig 
til Fulko, esternes biskop, som agter at omvende dette folk til kristendommen.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.



25 n. september [ i ly i—1172] Nr. 27

Guds og menneskelig lov forlanger, og kærlighedens pligt kræver, at vi 
skal lægge vægt på det gode og på det fælles tarv og anvende al mulig 

flid og omsorg på at føre de vantro tilbage til troen og på at omvende dem. 
Af den grund er det, at vi2) indtrængende beder og formaner Eder, vise 
mænd, at I overlader munken Nicolaus, der, som vi har forstået, stammer 
fra det estniske folk og er en from og forstandig mand, som fælle for vor 
ærværdige broder Fulko, esternes biskop, som, opildnet ved Guds nåde, agter 
at påtage sig forkyndergemingen og omvendelsesarbejdet hos dette folk, så 
at han kan føre et så stort gode til ende og med Herrens hjælp ved forkyn
delse føre det folk tilbage til erkendelse af det sande lys og til den kristne 
gudsdyrkelse og tro, og så at I som følge heraf kan opnå en stor løn i det 
hinsidige. Givet i Tusculum den 9. september.

1) jf. nr. 23. - 2) intitulatio og adresse er udeladt, men fremgår af overskriften i tryk
ket: Pave Alexander 3. til ærkebispen af Trondheim og Amund, forhen biskop af Stav
anger.

[1171—1172]1). 11. september. Tusculum. 27
Pave Alexander 3. opfordrer konger, fyrster og andre kristne i Danmark, 

Norge og Sverige til at vise kirken skyldig ærbødighed, til at rette sig efter 
de gejstlige myndigheders befalinger, til at yde dem tiende og offergaver og 
til at værne deres rettigheder og forsvare dem mod esternes og andre hednin
ges angreb og tilstår alle, der går i kamp mod hedningene, et års syndsfor
ladelse i lighed med den, paven giver dem, der besøger den hellige grav.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Vi græmmes højligen, og vi plages i ikke ringe grad af bekymringer og 
sorger, når vi hører 7), at de vilde ester og andre hedninge i de egne 
faretruende rejser sig og grumt raser mod dem, der tror på Gud og dyrker 

den kristne tro, og at de bekæmper den dyd, der ligger i navnet kristen. Men 
vi lovpriser og velsigner Herren, fordi I med urokkelig standhaftighed holder 
fast ved den rette tro og ved den højhellige romerske kirke, som er alle kirkers 
hoved og den af Herren indsatte læremester, og som i kraft af det himmelske 
privilegium sidder inde med lederskabet over alle andre kirker, og fordi I 
bevarer det bånd og den enhed, der knytter den kristne tro sammen. Efter
som det derfor er anbefalelsesværdigt for vort lederhverv ved en velovervejet 
formaning at indgive i Eder og højst indtrængende at råde Eder til det, som 
vides at vedrøre troens bekræftelse og Eders sjælefrelse, formaner og opfor-
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drer vi Eder alle i Herren til, at I beflitter Eder på i enhver henseende at 
lægge vægt på tjenesten for Gud, at I elsker barmhjertighed, retfærd og ret
sindige domsafsigelser, at I afholder Eder fra plyndringer og ubillige hand
linger, at I yder Gud fromme og velbehagelige tjenester, at I viser den for
nævnte høj hellige romerske kirke skyldig hæder og ærbødighed som Eders 
moder og læremester, at I ydmygt adlyder Eders bisper, præster og andre 
prælater og giver dem tiender, førstegrøder, ofringer og deres andre rettig
heder og hædrer dem som fædre og hyrder for Eders sjæle, og at I sørger for 
i alle henseender at værne og med stærk hånd fastholde og iagttage deres 
rettigheder, og at I, udrustet med de himmelske våben og styrke ved aposto
liske formaninger, omgjorder Eder til med tapperhed at forsvare den kristne 
tros sandhed og med styrke giver Eder i lag med at udbrede den kristne tro, 
så at I kan vinde sejr over fjenderne og med Herrens bistand erhverve den 
retfærdighedens krone, som er bestemt for Eder. Thi tilstår vi i tillid til Guds 
barmhjertighed og apostlene Petrus’ og Paulus’ fortjenester dem, som magt
fuldt og storslået kæmper mod de ofte nævnte hedninge, et års eftergivelse af 
deres synder, om hvilke de har skriftet, og for hvilke de har påtaget sig at 
gøre bod, på samme måde som vi plejer at tilstå det til dem, som besøger 
Herrens grav. Men vi tilstår dem, som måtte dø i kampen, eftergivelse af alle 
deres synder, hvis de måtte have påtaget sig en bodsydelse. Givet i Tusculum 
den 11. september.

*) jf. nr. 23. - 2) intitulatio og adresse er udeladt, men fremgår af overskriften i tryk
ket: Pave Alexander 3. til konger og fyrster og andre troende kristne i de Danskes, Nord- 
mændenes, Sveernes og Goternes riger,

28 [1171—1172]1). 17. september. Tusculum.
Pave Alexander 3. opfordrer alle troende kristne i Danmark til at yde 

Fulko, biskop over esterne, hjælp til dennes arbejde på at omvende hednin
gene til kristendommen.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Alle, som ønsker fromt at leve i Kristus og ønsker at vinde frem til stråle- 
. glansen fra det ubegrænsede lys og til det himmelske fædreland - hvil
ket intet øje har set og intet øre har hørt, som ikke er opkommet i noget men

neskes hjerte 2), og hvor hverken tyve bryder ind eller stjæler, hvor møl ikke 
fortærer 3) - bør forekomme den yderste dag ved barmhjertige gerninger og 
med henblik på evigheden så det på jorden, som de ved Herrens nåde med



27 [i 171—1173] Nr. 29

mangfoldig frugt kan høste igen i himlene. Thi der er skrevet: Den, der sår 
sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, som sår i velsignelse, skal i vel
signelse høste det evige liv4). Vi 5) tror jo, at det er kommet til kendskab 
for Eder alle, hvorledes vor ærværdige broder Fulko, esternes biskop, trykkes 
af manglende midler og af fattigdom, og hvor megen omsorg og omhu han 
- så vidt han kan - anvender på at gennemføre omvendelsen af det folk i sit 
stift, som er uvidende om den kristne tro. Men eftersom den bliver delagtig 
i lønnen, som yder ham råd og hjælp til at fuldføre så fromt og helligt et 
arbejde, formaner og opfordrer vi Eder, fromme mænd, i Herren og pålæg
ger Eder til forladelse for Eders synder, at I, idet I af hjælper fornævnte 
biskops trang ved hjælp af det gods, der er overdraget Eder af Gud, rækker 
ham en hjælpende hånd og af kærlighed til Gud yder ham kærlighedsfuld 
trøst, så at I ved dette og ved andre gode gerninger, som I ved Guds indgi
velse måtte gøre, kan fortjene at opnå forladelse af Eders synder hos den 
Højeste og ved Guds nåde opnå den evige lyksaligheds glæder. Givet i Tuscu- 
lum den 17. september.

1) jf. nr. 23. - 2) jf. 1. Kor. 2, 9. - 3) jf. Matth. 6, 20. - 4) jf. 2. Kor. 9, 6. - 5) intitu- 
latio og adresse er udeladt, men fremgår af overskriften i trykket: Alexander 3. til alle 
troende kristne i Danmark.

[1171-1173]1) 29
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), underretter kongen af Sverige, de 

svenske farler og høvdinge, ærkebispen (af Uppsala) og hans lydbisper om, 
at biskop Fulko har udsat sin rejse dertil på grund af oversvømmelser og 
fordi han bistår abbeden ved varetagelsen af ærkebispen af Reims* embeds
pligter under dennes rejse til Rom.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Til Sveernes konge og jarler og stormænd og til sammes ærkebiskop og 
alle dennes lydbisper 7).

Da det bør være den vigtigste og højeste stræben for den sjæl, der er viet 
til Gud, at ordne alt til Guds ære og pris, hengiver sjælen sig ganske til den 
fryd, den føler i sit inderste, når den på nogen måde eller bare en lille smule 
føler at være Gud den almægtige til behag, idet den ligesom hensmeltet til
råber brudgommen og siger: Vi vil juble og glæde os i dig i erindring om 
dine yppigheder 3). Vor ringhed er blevet ægget af disse tankegange, og om
end jeg ved, at jeg daglig synder i mange forhold, ja næsten i alt, og ikke,
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som ret er, hengiver mig til studiet af Guds ord, mistvivler jeg ingensinde om 
Guds miskundhed i dette særlige anliggende, fordi Han i velvilje har taget 
imod en manipel4) fra vor hånd, nemlig den herre Fulko, biskop, forhen 
vor munk og opfostret af os i klostertilværelse, han, hvem Han har draget 
frem til det højeste præstedømme. Vi genkender os i ham og forventer, at 
hans hjerte ikke vil vige fra vor Herre 5) og fra hans bud. Da der altså til
byder sig en kærkommen gunstig lejlighed til, at vi fortsat kan få nogen tid 
til at belære og føre ham frem til en dybere kærlighed til Gud, tager vi med 
tak og i fromhed imod det, eftersom vi mener, at vi ikke siden kommer til at 
se ham førend ved nådens trone 6) og ved uddelingen af den evige beløn
ning. I den henseende samarbejder selve tidens ubehageligheder med vort 
ønske. Thi selv om vi begge kunde ønske det, vil han ikke kunne undgå de 
vanskeligheder og farer, som han står overfor. Thi oversvømmelserne er, som 
vi har hørt, så store, at den vej, ad hvilken man når frem til Eder, næppe 
engang er farbar, når vejrforholdene er bedst. Endelig foreligger der en tredie 
grund, fordi vor herre ærkebiskop 7) er draget til Rom og har overdraget os 
at være stedfortræder i hans embede. Men abbedværdigheden forslår på in
gen måde ved kirkeindvielser, ved vielse af gejstlige eller ved konfirmation af 
kristne. Derfor opfylder vi gennem ham, som i alle henseender er lig med os, 
hvad vi ikke selv er i stand til. Men han vil komme til Eder, fuld af velsig
nelse, når forholdene bliver bedre. Lev vel.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) Højs. 1, 4. - 4) en 
del af en præsts liturgiske klædning. - 5) jf. Jer. 17, 5. - 6) Hebr. 4, 16. - *) Henrik af 
Reims.

30 [1171-1178]1)
Biskop Absalon af Roskilde overlader brødrene i Sorø kloster bispetienden 

af sognene Finderup, Sønderup, Ølsemagle, Haraldsted, Gierslev med kapel
let i Løve, Sorterup og Slots-Bjergby med kapellet i Gerlev.

Afskrift i Sorøbogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds, faderens og sønnens og den helligånds 
navn.

Jeg Absalon, af Guds nåde den hellige Roskilde kirkes ydmyge tjener, gør 
vitterligt for alle sønner af kirken, vor hellige moder, at da jeg er stillet så
ledes, at jeg skal være de fattiges - især Kristi fattiges - fader 2), har jeg af 
den grund med faderlig omhu stræbt efter at drage omsorg for Kristi fattige,



29 [ Efter 1172] Nr. 31

brødrene i Sorø, hvis fader jeg i særlig grad har besluttet at være, for at 
deres mangel efter mit livs afslutning kan blive lindret ved hjælp af min 
overflod, som jeg for øjeblikket ved Guds gavmildhed nyder. Ligesom det 
derfor påhviler mig at drage omsorg for at øge min kirkes ejendele eller skyde 
grænserne for dens virkefelt længere ud, således mener jeg, at forvaltningen 
er betroet mig, for at jeg i troskab kan forvalte samme ejendele og fromt på 
grundlag af dem komme mine medtjenere til hjælp i deres nød3). Derfor 
overgiver jeg ovennævnte brødre den del af tienden, som tilkommer mig af 
Finderup, af Sønderup, af Ølsemagle og af Haraldsted sogne, samt af Giers
lev sogn med det tilliggende kapel i Løve og ligeledes af Sorterup sogn og af 
Slots-Bjergby sogn med tilliggende kapel i Gerlev, at indsamle og beholde til 
evig tid. Men for at de ikke skal lide nogen forulempelse fra nogen af mine 
efterfølgere angående denne gave, bestyrker og stadfæster vi den med vort 
brev og segl og nedlægger forbud under anathema.

*) for datering jf. Dipi. Dan. - 2) Job 29, 16. - 3) jf. Luk. 12, 42.

[Efter 1172. Forår]1) 31
Pave Alexander 3. stadfæster på anmodning af abbed Marsilius og brød

rene i Øm kloster besiddelsen af de to lokaliteter (Sminge og Kalvø), hvor 
klostret tidligere havde befundet sig, førend det flyttede til den mere egnede 
lokalitet Øm.

Afskrift i Ømbogen.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner, Marsilius, 
abbed, og brødrene i Øm hilsen og apostolisk velsignelse.

Det er kommet os for øre, at I under tvang af stor nød og med vægtige 
grunde har flyttet Eders kloster med råd og samtykke af Eders egen biskop 
og med gunst af landets konge fra to lokaliteter, der var mindre egnede for 
Eders orden, til det egnede og såre bekvemme sted, som kaldes Øm. Af den 
grund har I bønfaldet og ydmygt anmodet os om, at vi vilde bekræfte (be
siddelsen af) de to lokaliteter for Eder og for Eders kloster. Eftersom det der
for sømmer sig, at vi efter at have overvejet Eders hellige forpligtelse og 
Eders agtværdighed imødekommer Eders berettigede ønsker og bønner ved 
at yde Eder en kær gunst og opmærksomt i Herren tænker på Eders fordel 
og tarv, stadfæster vi med apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev 
som værn de to fornævnte steder for Eder og for Eders kloster, således som I
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besidder dem på retmæssig vis, idet vi fastsætter, at aldeles intet menneske 
må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod 
det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved 
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ 
vrede.

x) klostret flyttedes 1172 om foråret til Øm, jf. Script, min. II 177.

32 [1172]1).
Ærkebiskop Eskil af Lund beder kong Ludvig 7. af Frankrig om hjælp, 

efter at han tre gange forgæves har anmodet om at få udbetalt de 370 mark 
sølv, som han havde deponeret hos den tidligere abbed Ernisius af St.-Vietor 
(i Paris).

Afskrift i Vatikanbiblioteket.

Eskil, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, til Ludvig, af Guds nåde de 
Franskes berømmelige konge, hans herre og særlige ven, ønsker under 

forbønner for ham og i lydighed mod ham, at han både har fremgang i øje
blikket og må beriges i fremtiden.

Det er særegent for den sande kærlighed, at den tror, at hvad der hører 
vennen til, også hører den til. Thi en afvisning befrygtes ikke, hvor man ikke 
nærer tvivl om, at kærligheden er sand. Af den grund drister vi os til at frem
føre vor tale for Eders øre, storsindede konge, så ofte vi føler det er påkrævet 
for vor ringhed. I, storsindede konge, skal derfor vide, at jeg allerede, lokket 
og tiltrukket af Eders og Eders omgivelsers generøsitet, halvt om halvt er hos 
Eder, og, om Gud giver held og lykke til, om kort tid helt og holdent agter 
og ønsker at følge efter i person og dersteds tilbringe resten af mit liv i bod 
for tidligere begået synd. Af den årsag har jeg også betroet broder Ernisius, 
forhen abbed i St.-Victor, som en formodet tro ven et depositum på 370 
mark lødigt sølv efter Troyes-vægt og havde alt lavet et udkast til et testa
mente om, hvorledes og til hvem pengene skulde fordeles, hvis jeg - om 
døden kom mig i forvejen - ikke personlig kunde komme. Men nu erfarer 
jeg, at det gamle ordsprog: ‘intetsteds er troskaben sikker’ 2) kun er alt for 
sandt. Thi han, som ikke skammer sig for at fremføre benægtelser over for 
mig, der stadig er i live og kræver det deponerede tilbage - efter at udsen
dinge fra mig allerede tre gange har været sendt af sted og ikke har opnået 
noget - vilde næppe have delt ud af det af mig betroede depositum, hvis jeg
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alt var afgået ved døden. Derfor beder vi Eders højhed med alt eftertryk om, 
at vi - ihvorvel vi ikke har gjort os fortjent til Eders højsind - må få et værn 
i Eders magt og fritages for følgerne af den fornævnte mands uformodede 
og skamløse ondsind. Hertil kommer ydermere, at vi nærer frygt for, at han 
vil sætte en skamplet på Eders ædle rige, hvis man hos fremmede folkeslag 
hører, at en af abbederne i det liflige Gallien 3) har forgrebet sig således mod 
en ven. Men da han ikke har udredet noget af det deponerede til nogen ef
ter min befaling eller med min tilladelse, anråber jeg om, at vi, eftersom vi 
nærer tillid til Eders majestæt, må mærke, at vi får hjælp hos Eder i denne 
sag.

i) angående dateringen jf. Dipi. Dan. - 2) Vergil, Æneiden IV 373. - 3) jf. Rolands
kvadet v. 1194, jf. 1210 samt Petrus Blesensis, Migne CCVII 293.

[1172]1). 33
Ærkebiskop Willelmus af Sens befaler på ny biskop Mauritius af Paris 

ufortøvet at begive sig til klostret St.-Victor (i Paris) og lade den tidligere 
abbed Ernisius’ gemmer gennemsøge, udlevere den guldkalk og andet, som 
tilhører St.-Victor, til abbed Guarinus og brødrene og henlægge ærkebispen 
af Danmarks depositum i en sikker kirke.

Afskrift i Vatikanbiblioteket.

illehnus, af Guds nåde ærkebiskop af Sens, til Mauritius, biskop af 
Paris, hilsen.

I ved til fulde, indsigtsfulde broder, hvor stor og skadelig en forvirring 
broder Emisius, forhen abbed af St.-Victor, ved sine uregelrette handlinger 
hidførte i kirken og hos alle de brødre, som vides at stå over andre såvel i 
fromhed som ved boglig dannelse, han, som da af alle kræfter forstyrrede de 
fromme brødre, som var sammen med ham, og som har udsat det hellige 
for forfølgelse, søger, som vi har forstået, endnu ikke Herrens navn 2), efter 
at adgangen til at gøre fortræd ved Guds nåde er blevet frataget ham, men 
hans hånd er stadig rakt ud 3), og da han ikke kan undergrave den indre og 
den ydre kirketugt, stræber han efter at forstyrre brødrenes ro med forskellige 
og talløse slags forlokkelser fra verden udenfor. Endvidere, da han stadig 
søger at skjule kirkens skat, pålægger vi Eder, broder, på ny med myndighed 
i dette brev, at I uden nogen tøven begiver Eder til den kirke og med vidnes
byrd af vor elskede søn Guarinus, abbed, og brødrene i omtalte kirke lader
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foretage en ransagning af fornævnte Ernisius’ kister og gemmer, og at I over
giver abbeden og brødrene guldkalken og andet, som I måtte finde, og som 
er St.-Victorkirkens. Men ærkebiskoppen af Danmarks depositum skal I an
bringe i en mere sikker kirke. Men hvis den omtalte Ernisius vægrer sig ved 
at fremlægge det fornævnte, skal I dog alligevel bringe det, som vi ovenfor 
har foreskrevet, til udførelse efter at have brudt ubillighedens kar med dets 
mammon 4).

1) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Ps. 83, 17. - 3) Esaias 5, 25 m. fl. st. - 4) jf. 1. Mos. 49, 5 og 
Luk. 16, 9.

34 [1172-1174]1)
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), sender påny biskop Fulko til ærke

biskop Eskil af Lund, som har viet og støttet ham i hans fattigdom, og anbe
faler ham til ærkebispen, idet han fremhæver, at bispens arbejde på at ud
brede kristendommen beror på ærkebispens støtte.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

t I ^il ærkebispen af Lund 2).
JL Guds nåde har i disse tider - skønt manges medfølende kærlighed er køl
net - i al sin uendelige veldædighed endnu ikke lukket af for de evige, gamle 
årer, som er hans miskundhed og velsignelse. Thi om og Gud i sin kirke 
endnu opretholder den kærlighed til nåden, der ligger dybt nede og er skrø
belig, i mange troendes sind, har han navnlig gydt en overflod af olie over 
Eder, der er som et lys, der er sat i lysestagen 3), og gennem hvem mange af 
kirkernes, bispernes, de fattiges og enkernes småhaver både lifligt som og i 
overdådigt mål bliver vandet. I lange tider har I jo ikke uforpligtet taget imod 
nåden eller mod penge fra Gud for at indhylle dem i et tørklæde 4) eller låse 
dem inde inden for husets vægge. Thi hvem, der kommer til Eder, har ikke 
følt Eders velsignelse? Hvem, hvor lunken han end er, som hører om eller 
ser Eders livsvandel og Eders hånd, der er udstrakt mod de trængende, og 
som ser døren, der står åben for de vejfarende, hører om dømmekraften og 
den afbalancerede retfærdighed, der afsiger dom efter sagforholdet, ikke efter 
personen, og erfarer alt det øvrige, som gennemstråler alle Eders handlinger 
og udsagn, er ikke gået varmet, opløftet, velbelært bort, takket være Gud, 
som i overensstemmelse med sin sædvane i rigt mål gengælder nåde med nåde 
med hensyn til Eder 5), for at der kan være en bedre udgang end indgang
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på sagen 6), og for at hver ny morgenstund og aftenstund kan bringe fryd og 
glæde 7). Thi endnu drypper Eders hænder af Guds myrrha 8), som af engle- 
hænder bringes fra de troendes røgelseskar, for at den, der sidder på nådens 
trone 9), kan mærke røgelsens vellugt i sine næsebor, eftersom de, der bliver 
opretholdt på jorden ved Eders godhed og velgerninger, og som ved nåden 
allerede er modtaget eller endnu skal modtages i himlene, vil tage mod jer 
i de evige boliger 10). Denne fattige biskop herr Fulko, som jeg ved evangeliet 
i Kristus har gjort til munk og I i Eders høje storslåede veldædighed til 
biskop, takker Gud sammen med os, idet han fremhæver, at han har tillid 
til og stoler på, at han altid vil have Eder som støtte i sin tilværelse og i sin 
pilgrimsfærd. I ved, herre fader, hvor vanskeligt et stift han har fået, og at 
han må sætte sit liv på spil11), da han altid snarere kan forvente sig døden 
end et langt liv. I ved ligeledes, at den, der tager imod en profet, fordi han 
er en profet, skal få en profets løn 12). Derfor sender vi ham tilbage til Eder 
og anbefaler ham til Gud og Eder. Vi har jo holdt ham tilbage i en ond tid, 
men vi sender ham tilbage i en god og egnet tid, for at han kan tilse høsten, 
om den er moden til at høstes, eller om den er for umoden til at give sig i 
lag med. Han har jo formedelst Eders virke og Eders gerning lagt sin hånd 
på ploven 13) for at udbrede kristendommen og fylde Guds lader med mere 
givtig sæd. Thi alt det er Eders - jeg understreger Eders - som fremkommer 
i øget afkastning som følge af hans arbejde, både fordi han underholdes ved 
Eders midler som Guds og Eders daglejer, og fordi han har Eders ære og 
krone for øje, når han erhverver noget for Kristus. Derfor bør man ikke til
stoppe munden på oksen, der tærsker14), og man bør ikke kaste avnerne bort.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. 4. Mos. 8, 3. - 4) jf. Joh. 11, 
44. - 5) jf. Efes. 1, 7-8. - 6) Præd. 7, 8. - 7) jf. Psal. 65, 9. - 8) jf. Højs. 5, 5. - 9) jf. 
Abenb. 4, 9 samt Hebr. 4, 16. - 10) Luk. 16, 9. - 11) jf. Dommerb. 12, 3. - 12) Matth. 10, 
41. - 13) jf. Luk. 9, 62. -14) jf. 5. Mos. 25, 4 samt 1. Kor. 9, 9 og 1. Tim. 5, 18.

[1173-1174]1) 35
Pave Alexander 3. pålægger ærkebiskop (Willelmus) af Sens og biskop 

(Mauritius) af Paris at fængsle Ernisius, forhen abbed i klostret S t.-Viet or, 
som bedragerisk har vekslet sølvet i ærkebiskop Eskils depositum med tin, 
forhøre ham og om nødvendigt lægge ham i lænker.

Afskrift i Paris.

x. række. III. — 3
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Til ærkebispen af Sens, det apostoliske sædes legat, og til bispen af Paris.
Hvilken alvorlig, hvilken afskyelig misgerning hin Ernisius, forhen abbed 

af St.-Victor, har begået, da han ombyttede et depositum fra vor ærværdige 
broder ærkebispen af Lund med et dårligere metal, idet der blev lagt tin i 
stedet for sølv, er vitterligt kommet mange for øre, så at især I ikke kan være 
uvidende om denne røvers lumskhed. Thi hvad der er nået til fjerntliggende 
og mest afsides egne om dette almindeligt kendte, uhyrlige overgreb, er tro
ligt nok også kommet Eder for øre og til Eders kendskab. Eftersom vi hver
ken bør eller kan lade denne misdæders store og afskyelige forbrydelse være 
ustraffet, påbyder vi derfor Eder, brødre, ved apostolisk brev som vor befa
ling, at I skal sørge for at tage ham i forvaring og under strengt forhør drage 
ham til regnskab og også om nødvendigt lægge ham i lænker, indtil han til 
punkt og prikke tilbagebetaler og udreder alt, hvad der overhovedet måtte 
blive fundet at være i overensstemmelse med hans formåen og midler.

x) jf. Dipi. Dan.

36 [1173-1174]1)
Pave Alexander 3. pålægger bisperne af Troyes og Amiens at søge at mægle 

forlig i sagen mellem ærkebiskop Eskil af Lund og abbeden og munkene i 
klostret St.-Victor (i Paris), men hvis det ikke er muligt, da at afslutte sagen 
ad rettens vej, således at ærkebispen får erstattet de penge, der beviseligt er 
anvendt til kirkens gavn.

Afskrift i Paris.

Til bisperne af Troyes og Amiens.
Den sag, som vides at versere mellem vor ærværdige broder ærkebispen af 

Lund, det apostoliske sædes legat, og vore elskede sønner abbeden og kanni- 
keme i St.-Victor angående denne ærkebiskops depositum, hviler des tungere 
på vort sind, jo mere yndede og velansete begge parter er, ikke mindst fordi 
det hverken kan være vort ønske, at ærkebispen lider noget tab på ejendom, 
eller at abbeden og brødrene lider skade som følge af en andens ubillighed. 
Men eftersom vi ikke kan nægte nogen af parterne, hvad vi skylder dem 
ifølge ret, overlader vi bekymret denne sag til Eder, gode mænd, idet vi nem
lig ved apostolisk brev befaler Eder, at I efter at have stævnet dem for Eder 
personlig i venskabelighed skal arbejde for at bringe et forlig i stand mellem 
dem, idet det vil være os højst kærkomment, om I kunde få bilagt denne strid
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ved en fredelig overenskomst. Men hvis en venskabelig overenskomst som 
følge af synderne ikke kan tilvejebringes, skal I efter at have forstået begge 
parters argumentationer bringe denne sag til sin afslutning ved en retsken
delse, idet I med omhu skal drage omsorg for, at hvad der af disse penge 
måtte blive fastslået at være anvendt til (kloster)kirkens brug, skal I uden 
nogen indsigelse lade udbetale til samme ærkebiskop.

*) jf. Dipi. Dan.

[1173-1174]1) 37
Pave Alexander 3. tilråder og pålægger abbeden og kapitlet i klostret 

St.-Victor (i Paris) uden fradrag eller indsigelse at udrede til ærkebispen af 
Lund alt, hvad der er anvendt til deres kirkes tarv af dennes depositum; men 
hvis ærkebispen vælger at gå rettens vej, skal de give møde for bisperne af 
Troyes og Amiens og fuldt ud stå ham til rette.

Afskrift i Paris.

I ni abbeden og kapitlet af St.-Victor.
X. Hvis en skamplet forringer eller tilsmudser den tidligere agtværdighed og 
hæder, ved hvilke den kirke, inden for hvilken I med Guds bemyndigelse gør 
tjeneste, indtil nu har udmærket sig, er det i åndelig og timelig henseende 
skadeligt for Eder og på mange måder ubehageligt for os, navnlig fordi alt, 
hvad der måtte forvolde sorg blandt lemmerne, vækker medfølelse hos hove
det. Og denne kirke har hidtil været et ædelt lem, kendetegnet ved nåde og 
troens kraft, indtil den højst ryggesløse røver tilføjede samme kirke et alvor
ligt sår, da han frarøvede den agtværdige og gudfrygtige mand, som nærede 
en stærk tillid til såvel ham som til Eder alle, sit depositum. Derfor sørger vi 
over det ikke uvæsentlige skår, der i det anliggende er tilføjet Eders ry, fordi 
I, hvor meget end Eders egen samvittighed undskylder Eder, dog ikke kan 
være helt ubekendt med det, som ved den falske hyrdes griskhed vides at 
være gået i svang til vanære for hjorden. Men for at denne sorg ikke skal 
tage til og forværres, bør der gribes ind til fordel for Eder og med betænksom 
omsorg udvirkes, at der findes frem til et virksomt middel mod det tilføjede 
slag, så at I - som formålstjenligt er - kan føre et klart bevis på såvel Eders 
uskyld som Eders gode tro over for alle. Derfor tilråder vi Eder, gode sønner, 
så indtrængende som muligt og påbyder Eder som vor befaling ved apostolisk 
brev, at I ubeskåret og uimodsagt udbetaler denne vor ærværdige broder og
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Eders velgører, ærkebiskoppen af Lund, hele den del af disse penge, om hvil
ke det står fast, at de er anvendt til gavn for Eders kirke, og at I ikke drister 
Eder til at strides med ham herom, men hellere forsøger og af al kraft arbej
der hen imod, at I ved Eders ydmyghed kan stemme ham nådig mod Eder 
i andre forhold, ham, hvem røverens forbandelsesværdige frækhed har for
grebet sig imod. Men hvis denne vælger at gå rettens vej, er det vor bestemte 
vilje og befaling, at I med vore ærværdige brødre bisperne af Troyes og af 
Amiens som dommere skal beflitte Eder på at yde ham fuld retfærdighed.

1) jf. Dipi. Dan.

38 [1173-1174]1)
Pave Alexander 3. råder ærkebiskop Eskil af Lund til at rejse sagen mod 

den, der har stjålet hans penge, da det er usikkert, om pengene er blevet an
vendt til kirkens tarv, eller om de er blevet betroet til kirken. Paven har der
for pålagt ærkebispen af Sens og bispen af Paris at tvinge tyven til at betale 
det stjålne tilbage og befalet kannikerne (i St.-Victor) at tilbagegive, hvad 
der er anvendt til kirkens tarv, men råder iøvrigt ærkebispen til at søge forlig 
frem for at gå rettens vej.

Afskrift i Paris.

| ^il ærkebispen af Lund, det apostoliske sædes legat.
JL Det tunge og forfærdelige klageskrift, som er indgivet til os angående ud
redningen af det depositum, der hidtil er nægtet dig, forvolder os kvaler i 
dobbelt henseende, fordi vi hverken kan svigte dig i denne sag og fordi vi 
ikke så virkningsfuldt kan bistå dig, som du kunde ønske. Thi da det ikke 
står os klart, at dine penge, som den Belials mand ved et ugudeligt og af
skyeligt tyveri har tilegnet sig, er blevet anvendt til kirkens gavn, hverken bør 
eller kan vi ifølge lov klart stile en indtrængende befaling til samme kirkes 
kanniker om, at de skal give dig samme penge tilbage, hvilke, som de siger, 
er betroet til en person, ikke til kirken. Derfor giver vi dig, indsigtsfulde 
ærkebiskop, det råd og foreslår dig i inderlig og omsigtsfuld kærlighed, at du 
foreløbig retter din anklage mod denne røver og tyv, fordi han, som vi har 
hørt, har sin egen pengekiste og har taget det med sig, som er blevet frastjålet 
dig. Thi vi selv har tilstillet vore ærværdige brødre ærkebispen af Sens og 
bispen af Paris som vor befaling, at de under strengt forhør skal drage det 
onde menneske til regnskab og også om nødvendigt lægge ham i lænker og
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pine og plage ham, så at han - under stærke forpligtelser - tvinges til at til
bagegive det, som han i ondsind, mens han var fri, har vovet at føre bort. 
Endvidere er det vort ønske, at du bevarer din vanlige fromme kærlighed til 
denne kirke, så at du ikke forlanger noget utilbørligt af den, da du jo tid
ligere plejede at yde den og andre kirker en gavnlig støtte. Men hvis du enten 
ved udsættelse eller ved overladelse af nogle af pengene i venskabelighed kan 
komme til en fredelig overenskomst med dem, skal du vide, at det både vil 
være kærkomment for Gud og blive godtaget af os, da vi jo både ønsker fred 
for dig og føler sorg over denne kirkes tynge. Thi vi anser det for langt bedre 
for dig og mere agtværdigt, at du indgår et fredeligt forlig med disse brødre 
end at du fører proces om et tvivlsomt forhold, da man ikke kan vide, hvil
ken udgang samme sag kan få, hvis brødrene lægger sig fast på det stand
punkt ikke at vedkende sig det depositum. Med hensyn til det, om hvilket det 
står fast, at det er anvendt til kirkens gavn, har de dog i kraft af vort brev en 
streng og klar befaling om, at de uden indsigelse skal tilbagegive dig det og 
ikke vove at strides eller føre proces med dig herom. Men hvis det skulde 
blive din beslutning at føre en retssag mod samme kanniker om hele det 
nævnte depositum, skal du vide, at de har fået vor befaling gående ud på, 
at de i nærværelse af vore ærværdige brødre bisperne af Troyes og Amiens 
skal yde dig fuld retfærdighed.

*) jf. Dipi. Dan.

[1173-1174]1) 39
Petrus, kardinalpresbyter af S. Crisogono, beklager over for Guarinus, ab

bed, og munkesamfundet i klostret St.-Victor (i Paris), at de har lovet ærke
bispen af Lund at betale, hvad en anden har røvet, og meddeler, at paven 
har afslået at befri dem for denne sag, men at han har opnået det gunstigst 
mulige brev, som åbner mulighed for appel, hvis ærkebispen ønsker at ga ret
tens vej.

Afskrift i Paris.

etrus, af Guds nåde kardinalpresbyter af S. Crisogono, til Guarinus, af 
samme nåde ærværdig abbed i St.-Victor, og hele munkesamfundet, hil

sen og ønske om fortsat beståen af en oprigtig kærlighed.
Vi har for nylig modtaget Eders brev, fromme brødre, og vi ikke alene har 

været bekymret over den tynge, der hviler på Eders kirke, men også over, at
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Eders klogskab er taget af i den grad - jeg ved ikke, efter hvis råd eller listige 
forslagenhed - at I ydmygt har kastet Eder for ærkebispens fod og lovet at 
ville betale, hvad en anden har røvet. Thi da vi skulde sætte alle vore an
strengelser og al vor møje ind på at imødegå modparten for at befri Eders 
kirke for krav, kom der til at påhvile os en dobbelt opgave: for det første at 
bevise, at det jo ingenlunde kunde medføre en forpligtelse for Eder, at det 
(omstridte) objekt var givet i varetægt til en sådan person og på en sådan 
måde, for det andet at lette Eders stilling i en så svær situation ved at lægge 
vægt på Eders uskyld og Eders fattigdom, fordi I havde tabt sagen på gul
vet 2). Vi udbad os ydmygt og fromt af den herre paven, at han fuldt ud 
skulde erklære Eder fri for den herre ærkebispens retslige anklage, men efter
som der var så store vanskeligheder forbundet hermed, idet ærkebispen på en 
vis måde med retten på sin side med eftertryk og klart formuleret gjorde krav 
på alt, blev vor henstilling ikke bønhørt. Til slut har vi udvirket det bedst 
mulige brev for Eder og fået udpeget dommere, til hvem vi skriftligt over
sender en indtrængende bøn om, at de i alle henseender skal sørge for, at ret
færdighed forbliver ukrænket og opretholdt. Derfor er det nødvendigt, at I 
nu både holder øjnene åbne og tænker Eder om. Thi hvis det ikke kan kom
me til et venskabeligt forlig mellem Eder og ærkebispen, skal I - da den 
herre paven efter at have erfaret begge parters argumenter aldeles ikke tvin
ger Eder til at udrede andet end det, om hvilket det står fast, at det har væ
ret anvendt til (kloster)kirkens gavn, og ikke pålægger dommerne dette, men 
blot befaler, at sagen skal bringes til en tilbørlig afslutning - hvis I føler, at 
I på visse punkter bliver udsat for forurettigelse, bestandigt give til svar: 
Hvis vi uklogt har lovet noget utilbørligt, så hverken kan eller skal vi opfylde 
det, men være forpligtet til at yde erstatning i lighed med et umyndigt barn, 
dersom der er tale om et fejltrin enten som følge af et misligt råd eller som 
udslag af en snu fremgangsmåde fra modpartens side. I modsat fald må I 
frit skride til appel, eftersom den herre pavens brev også er formuleret så
ledes, at det aldeles ikke forbyder Eder at appellere. Og det vil da ikke være 
nødvendigt, at nogen af brødrene trætter sig med at begive sig til os i denne 
anledning, men en af Eders klerke kan forelægge os, hvad der er sket i sagen, 
og I vil kunne få kendskab til, hvad vi måtte foretage os af omsorg for Eder.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) nemlig ved at bøje sig for Eskil.
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[1173-1174]1) 40
Johannes fra Napoli, kardinalpresbyter (af Sta. Anastasia), beder biskop 

Theobdldus af Amiens om at yde klostret St.-Victor (i Paris) sin støtte, idet 
han henviser til, at pave Alexander 3. har overladt denne og bispen af Troyes 
at undersøge og afslutte den sag, som ærkebiskop Eskil af Lund har rejst mod 
klostret, fordi dets tidligere abbed Ernisius har ombyttet 300 mark i sølv med 
tin, og drage omsorg for, at der ikke pålægges klostret forpligtelser, fordi det 
har vedgået gælden og anmodet ærkebispen om betalingsfrister, da paven 
samtidig har pålagt ærkebispen af Sens og bispen af Paris at holde Ernisius 
fængslet, indtil han har udredt, hvad han skylder.

Afskrift i Paris.

Johannes fra Napoli, uværdig kardinalpresbyter, til sin højtelskede broder 
i Kristus og såre kære ven Theobaldus, af Guds nåde biskop af Amiens, 

hilsen i oprigtig kærlighed.
Selv om der ved indberetning og breve fra visses side er skabt en sikker 

forvisning hos den herre paven og hos kardinalerne om, at Ernisius, forhen
værende abbed af St.-Victor, skændigt har ombyttet 300 mark sølv med tin, 
hvilket beløb ærkebispen af Lund havde deponeret hos ham alene, uden at 
nogen af kannikeme i St.-Victor var til stede, og at Ernisius som følge heraf 
snarest synes at burde tvinges til at betale de penge, overlader den herre 
paven dog på indtrængende opfordring af udsendinge fra nævnte ærkebiskop 
- for at denne måske ikke skulde mene, at han mistede sine penge på grund 
af den herre pave - Eder, gode biskop, samt bispen af Troyes at påhøre og 
bringe denne klage til en afslutning, en klage, som ærkebispen uberettiget 
rettcr mod klostret St.-Victor. Vi beder derfor Eders nåde indtrængende om, 
at I af kærlighed til Gud og os holder Eders hånd over og hjælper fornævnte 
kloster St.-Victor på en sådan måde i denne sag, så det på ingen måde bliver 
belastet med betaling af de penge, som det hverken har modtaget, eller an
gående hvilke det ikke har begået noget bedrageri i medfør af hvilket alt
nævnte ærkebisp havde mistet dem. I skal også, indsigtsfulde biskop, drage 
omsorg for og forhindre, at brødrene i St.-Victor pådrager sig belastende 
byrder på grund af det, som denne ærkebiskop anfører mod dem, idet han 
siger, at de i deres kapitel havde erkendt at være skyldnere og havde udbedt 
sig hans langmodighed med hensyn til betalingsterminer for de fornævnte 
penge. Skønt det sådan set var sandt og på ingen måde blev benægtet fra 
kannikemes side, skulde det dog ikke indebære en så stor fordel for samme
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ærkebiskop, så disse kanniker følgelig skulde være forpligtet til at betale, 
hvad de utilbørligt havde lovet. Thi hvis nogen, der mener, at han står i 
gæld som følge af en eller anden handling fra sin faders side, lover den, der 
rejser krav, at han vil betale, hvad han ikke skylder, skal han ingenlunde 
betale det udlovede, så snart han indser, at han med urette har afgivet løfte 
herom, men han vil også have ret til at kræve det med urette betalte tilbage 
igen, dersom han havde betalt. Også et andet bedre argument stilles til rå
dighed for Eder, ved hvilket I ganske kan frigøre abbeden og brødrene i St.- 
Victor for fornævnte ærkebiskops krav: at da den herre pave vil give ærke
bispen af Sens og bispen af Paris som befaling, at de skal fængsle fornævnte 
falskner Emisius og holde ham så længe i fængsel, til han betaler pengene 
efter sin formåen, følger som konsekvens, at klostret St.-Victor, som hverken 
har været modtager af depositummet eller har begået svig, står aldeles ufor- 
pligtet. Det er derfor af betydning for Eder, at I grundigt læser det svarbrev, 
som den herre paven tilstiller ærkebispen af Lund, og som han ligeledes sen
der til ærkebispen af Sens og bispen af Paris angående fængslingen af Emi
sius, og at I bestræber Eder for at efterkomme den herre pavens vilje og 
efterleve vor henstilling.

1) jf. Dipi. Dan.

41 [1173-1174]1)
Johannes fra Napoli, kardindlpresbyter (af Sta. Anastasia), takker Guari- 

nus, abbed, og munkesamfundet i klostret St.-Victor i Paris, fordi de har 
sendt munken Petrus til ham af hensyn til ordenens anliggender, og tilsiger 
dem al mulig støtte, især i den sag, som ærkebiskop Eskil har rejst. Han har 
i lighed med mange kardinaler sendt brev til de af pave Alexander g. ud
pegede dommere med en fremstilling af, hvorledes de skal gd frem ved på
dømmelsen af sagen.

Afskrift i Paris.

Johannes fra Napoli, uværdig kardinalpresbyter, til sine elskede brødre i 
Herren og såre kære venner Guarinus, abbed, og munkesamfundet i

St.-Victor i Paris hilsen i oprigtig kærlighed.
Vi takker Eder mangfoldigt, fordi I i overensstemmelse med den herre 

pavens påbud og efter vor anmodning har sendt broder Petrus til os, en 
ubetinget rosværdig mand af agtværdige sæder og lærdom, som vi har mod-
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taget og har omkring os under mange hædersbevisninger. Og efter at have 
modtaget ham, har vi ført andre kanniker fra Eders ordens kirker - til hvilke 
den herre pave har sendt skrivelser som til Eder — under mange og højtide
lige hædersbevisninger ind i det kloster, som vi nu i kraft af Guds nåde her
ligt har ladet opføre og beriget med såre omfattende besiddelser. Som en 
slags gæld skal vi derfor herefter i hele vor levetid være forpligtet til inder
ligt at elske og bistå Eders kloster af al vor egne i overensstemmelse med 
Eders ønsker. Og for tiden har vi også så virkningsfuldt, som hensigtsmæssigt 
og nødvendigt var, ydet vor bistand med hensyn til den klage, som ærke
bispen af Lund vides utilbørligt at fremføre mod Eder. Det vil I sikkerligen 
til fulde lære at kende, når I har læst det svarbrev fra den herre paven, som 
han til fordel for Eder sender til ærkebispen af Lund. Men for at de dom
mere, som den herre paven har udpeget til at undersøge og afgøre den klage, 
som altnævnte ærkebiskop rejser mod Eder, kan være Eder nådigt stemt og 
bestræbe sig for opmærksomt at holde hånden over Eder, tilstiller vi dem 
vort brev og indgiver en henstilling til dem til fordel for Eder, og vi har med 
såre klare og fornuftige grunde påvist, hvorledes de bør gå frem ved pådøm
melse af denne sag. Mange af vore brødre kardinalerne sender ligeledes af 
kærligt hensyn til os deres breve til disse dommere i overensstemmelse med 
vort brev. Og alt dette vil jo stå mere klart og tydeligt for Eder ved gen
nemlæsningen af svarskrivelsen.

*) jf. Dipi. Dan.

[1173-1174]1) 42
Hugo Pierleone, kardinaldiakon af S. Angelo, beder Guarinus, abbed, og 

kapitlet i klostret St.-Victor (i Paris) om at nære fuld tillid til ham og være 
forvisset om hans fulde støtte i deres anliggender.

Afskrift i Paris.

Hugo Picrleone, af Guds nåde kardinaldiakon af S. Angelo, til sine elske
de brødre i Kristus Guarinus, abbed, prioren og hele kapitlet i St.-Vic- 

tor, hilsen og oprigtig kærlighed.
Jo ømmere vi i oprigtig kærlighed tager Eder, elskede brødre, i favn, des 

mere sørger vi og bliver foruroliget, når vi hører, at I og Eders kloster er ud
sat for en del modgang, fordi vi har været vidende om, at det har frydet sig 
over trivsel, og at det frem for andre klostre i den gallikanske kirkeprovins
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har skabt sig ry og berømmelse for agtværdighed og fromhed. Da vi havde 
set Eders brev, i hvilket I underrettede os om Emisius’, Eders forhenværende 
abbeds gerning, blev vi dybt rystet og følte et stik i hjertet, eftersom vi jo 
uden forbehold anser Eders sorg for vor sorg og føler den største glæde over 
Eders glæde. Som et middel mod denne store sorg og belastning har vi derfor 
sørget for at fremme Eders anmodning med så stort et eftertryk og med så 
megen deltagelse som muligt; og at det ikke, som vi ønskede, i alle henseen
der har ført til resultat, har lige så meget vakt vort ubehag som bekymring 
hos os for at svigte Eders ønsker. Derfor beder og bønfalder vi Eder alle ind
trængende om, at I nærer fuld tillid til os som Eders specielle ven og i alle 
måder regner med, at hvad vi formår, står til Eders rådighed, og at I tillids
fuldt kan søge tilflugt hos os i de anliggender, der angår Eder og Eders kirke, 
så at det ved det arbejde, vi udfører, kan stå klarere end lyset for Eder, hvor 
stor den kærlighedens glød er, som leder os i forholdet til Eder, og at vi i alle 
henseender er rede og indstillet på at vise Eder velsete tjenesteydelser. Thi 
det er vor agt og uforanderlige vilje at udvirke det, som vi ved er Eder til 
behag og kan indgå i det, der øger og pryder Eders hus og orden.

*) jf. Dipi. Dan.

43 [1173-1174]1)
Bernardus, kardinalbiskop af Porto og Sta. Rufina, meddeler Guarinus, 

abbed, og kapitlet i klostret S t.-Victor (i Paris), at han har rådet pave Alex
ander 3. til at yde dem støtte og håber, at kun en mindre eller måske slet in
gen tilbagebetaling af pengene kommer til at tynge deres kirke.

Afskrift i Paris.

Bernardus, og Guds nåde biskop af Porto og Sta. Rufina, til den ærværdige 
broder Guarinus, abbed af klostret St.-Victor, og kapitlet hilsen og øn

sket om, at de må se hærskarernes Gud på Sion 2).
• Efter med tak at have modtaget Eders brev, fromme mænd, har vi ikke 

undladt omhyggeligt at overveje dets indhold, idet vi i ikke ringe omfang 
har beskæftiget os med Eders ulykke og med den tynge, den er for Eders hus. 
Men eftersom det er vor opgave at værne kirkerne mod hyppige og heftige 
rystelser og i særlig grad Eders, som vi betragter som vor egen, og ved hvis 
stadige forbøn vi tror vi bliver beskyttet, har vi i overensstemmelse med, hvad 
vi anså for gavnligt, gjort vor indflydelse gældende og indstændigt anbefalet
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den herre paven, at han ved sin pavelige nåde skulde beskytte og med største 
iver værne om Eders kirke i en så væsentlig retssag. Det tror vi sluttelig at 
være gået i opfyldelse på en sådan måde, at hvis I med al Eders omtanke 
betænksomt sætter ind herpå, vil kun en ubetydelig eller slet ingen tilbage
betaling af penge komme til at hvile som en byrde på Eders fornævnte kirke. 
Vi beder derfor om og henstiller, at I ikke undslår os den gave, som Eders for
bønner er, og at I værdiges uafladeligt at bede til Gud for os, fordi vor be
skyttelse efter vor evne på ingen måde vil blive unddraget Eder; og vi an
råber om, at I på vanlig vis viser Bemardus, vor nevø, Eders kærlighed, idet 
I agtværdigt lader ham få til sit gæsteophold, hvad I ved aftale med Nico
laus, vor klerk, har stillet ham i udsigt. Thi dette vilde være os kærere, end 
hvis han blev anbragt i eget kammer. Desuden beder vi om, at I, indsigts
fulde mænd, barmhjertigt sørger for den nærværende brevviser, idet I yder 
ham en passende belønning for ydet tjeneste, hvormed han på bedste måde 
kan opretholde livet. Thi I ved, at han mange gange trofast har risikeret 
død og udstået farer for Eders kirkes skyld.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. ps. 84, 8.

[1173-1174]1) 44
Broder Frederik, pavens kapellan, udtrykker over for Guarinus, abbed i 

klostret St.-Victor i Paris, sin medfølelse med klostret over den forargelse, 
der har stået omkring det.

Afskrift i Paris.

roder Frederik, den herre pavens kapellan, til den ærværdige og med rette 
respekterede fader Guarinus, af Guds nåde abbed af St.-Victor i Paris, 

hilsen og hengiven ærbødighed.
Vi har i velvilje modtaget Eders brev som en såre kær faders brev, da vi 

jo har stillet os til Eders rådighed og er rede til at tjene Eders hæder og være 
Eder til tjeneste. Og efter at have hørt om skandalen i Eders hus, har vi følt 
med Eder, og Gud ved, hvor bekymret det har gjort os, og vi har, så for
standigt vi kunde, i gerning bevist det. Vi beder derfor Eder, gode fader, om, 
at I anbefaler os til Eders kapitel og til dets forbønner.

i) jf. nr. 36.
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45 11H4.1) 25. februar. Lund.
Kong Valdemar 1. den Store erklærer, at Peder Scalle, søn af Niels Dota, 

havde rejst krav på den halvdel af landsbyen Såne, som kongen i sit første 
regeringsår havde overdraget til Esrom kloster, idet han påstod, at den var 
en del af hans fædrenearv, men at han nu har frafaldet sin påstand og skø
det jorden over alteret samt gentaget denne skødning i Lund i nærværelse af 
kongen.

Afskrift i Esrombogen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til andre troende, såvel nu
levende som fremtidige, hilsen.

Eftersom de dødeliges hukommelse befindes at være svag og forgængelig, 
medmindre den får støtte i det nedskrevne ord, har vi anset det for rigtigt 
ved brev at overgive til de efterkommende forløbet af retssagen mellem 
brødrene i Esrom og Peder Scalle, søn af Niels, nemlig for at viden herom 
ikke skal svinde hen. Jeg har altså i mit kongedømmes første år såvel lovfor
meligt som fromt til bod for mine synder overdraget fornævnte brødre halv
delen af den landsby, som kaldes Såne; og disse brødre sad derefter inde med 
den i adskillige år i fred og uden kære. Men derpå rejste fornævnte Peder 
efter slette menneskers råd en svigagtig kære om den andel af landsbyen, 
som jeg havde givet, idet han hævdede, at det var hans fædrenearv, og han 
voldte derved brødrene såre mange bekymringer. Da han omsider efter et 
mere fornuftigt råd frafaldt den påbegyndte uretmæssige trætte, skødede han 
efter landets skik samme jord, som han uretteligt havde påkæret, over alteret; 
og han gentog højtideligt og såre fromt af fri vilje og efter sin egen beslut
ning samme skødning en anden gang på samme måde i staden Lund over 
for mig og mange af mine stormænd, for at den skulde synes des mere gyldig. 
Derfor har vi for at udelukke enhver tvivl hos de kommende slægter forseglet 
dette brev med vort segl og tillige nedenfor anført gode vidner, der var til 
stede ved denne handling. Knud, min søn, og Absalon, Sjællands biskop, 
Markus, abbed i Allehelgens kloster, Asser, provst ved domkirken, og Jørgen, 
søn af Peder, og Torben, Mogens, søn af Ulf, og mange andre, hvis navne 
for kortheds skyld er udeladt her. Men dette er forhandlet år 1174 for Her
rens menneskevorden, og i vort kongedømmes 17. år. Givet i Lund den 25. 
februar.

*) for datering se Dipi. Dan.



45 25-februar n[7]4 Nr. 46

11PJ4.1) 25. februar. Lund. 46
Biskop Absalon af Roskilde kundgør, at Peder Scalle, søn af Niels Dota, 

der havde rejst krav på den halvdel af godset S ane, som kong Valdemar i. 
tidligere i sit første regeringsår havde overdraget til Esrom kloster, i nær
værelse af bispen og kongen har skødet det til klostret efter at have frafaldet 
sin påstand.

Afskrift i Esrombogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn.
Jeg Absalon, biskop - omend uværdig - ved den hellige kirke i Roskilde, 

der ønsker at lægge mig stærkt i selen for den hellige kirkes fred - og det 
både for min egen tid som for tiden efter mig - gør vitterligt for alle sønner 
af denne hellige kirke, såvel nulevende som fremtidige, at Peder Scalle, søn 
af Niels Dota, medens jeg stod hos sammen med de øvrige vidner, hvis navne 
er anført nedenfor, lovformeligt og højtideligt i påsyn af min herre herr kong 
Valdemar har skødet brødrene i Esrom halvdelen af den jordbesiddelse, som 
kaldes Såne, og at han gerne og frivilligt har overdraget den til syndsforla
delse for sig og sin fader efter at være kommet til en bedre erkendelse af de 
svigefulde råd, han havde fået. Men denne min herre kong Valdemar havde 
jo også tidligere i sit enekongedømmes første år overdraget samme fornævnte 
brødre i Esrom denne halvdel af fornævnte jordbesiddelse til forladelse for 
sine synder, at besidde med rette evindelig. For altså for fremtiden at ude
lukke ethvert holdepunkt for svigagtig kære, og for at det, som vi skriftligt 
bekræfter, skal forblive gyldigt og uomstødeligt, har vi bestyrket det af os 
affattede skriftstykke med vort eget billede - seglet - indtrykt i voks. Men 
hvis nogen prøver på at gå imod dette, skal han være under anathema2), 
medmindre han besinder sig og lader være. Men navnene på de vidner, der 
stod hos sammen med mig, er følgende: Knud, konge, søn af min herre kong 
Valdemar, Markus, abbed i Allehelgens kloster, Asser, domprovst ved St. 
Laurentii kirke, Jørgen, søn af Peder, Torben, slotshøvedsmand, Mogens, 
søn af Ulf, og adskillige andre, hvis navne for kortheds skyld er udeladt her. 
Men dette er foretaget år 1174 for Herrens menneskevorden den 25. februar 
i Lund, hovedstaden i vor kirkeprovins.

1) jf. nr. 45. - 2) jf. 1. Kor. 16, 22.
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47 [Før 1174]1)
Kong Valdemar 1. den Store beder alle abbeder, priorer og fromme mænd 

i England om til styrkelse af det kloster, som englændere har grundlagt i hans 
rige, at sende egnede munke til landet.

Afskrift i Britisk Museum.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til alle abbeder, priorer og 
regelbundne mænd i hele England i ønsket om, at de må leve i fromhed, 
dø i lyksalighed og blive kronet i evighed.

Eftersom vi ønsker stedse at være sikrede og fri for bekymringer ved Eders 
uudsigelige fromhed og velvilje, hellige mænd, underretter vi Eder i fortro
lighed om det, som ligger os på hjerte, og som skaber bekymring for en varig 
ordning. I vort rige har vi et klostersamfund, hvis oprindelige bekendere var 
englændere, og de opnåede i sin tid - frigjorte som de var for den golde 
verden - ved en stor sejrvinding for den kristne tro lyksaligt at forskaffe Gud 
himmelsk lovsang og pris. Men eftersom troen mister sin styrke, kærligheden 
nu kølnes, og de foresattes ledelse bliver slap, beder vi indtrængende om og 
lægger Eder eftertrykkeligt på sinde, at de, hvem denne vor elskede og ær
værdige abbed 2) måtte antræffe blandt Eder og erkende at kunne være os til 
nytte, skal I, fromme mænd, med megen velvilje have vilje til at sende til os. 
Vi savner jo des mere disse mænd, jo mere vi med beklemt hjerte ser, at den 
kristne gudsdyrkelse mister sin fasthed under hyrdens forsømmelighed. Lev 
vel.

i) jf. nr. 48. - 2) ikke tidligere omtalt, har sikkert været brewiseren.

48 1174.
Kong Valdemar 1. den Store stadfæster i lighed med sin farfader kong 

Erik Ejegod Odenseklostrets overenskomst med moderklostret i Evesham.

Afskrift i Britisk Museum.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til alle sønner af kirken, vor 
hellige moder, hilsen.

Hvad vore forgængere fordum har bekræftet i deres kongelige majestæt, 
vil vi på ingen måde afkræfte, men tværtom styrke og forøge det, som vi bør 
og er i stand til. Det er tilstrækkeligt vitterligt, og det er sandt, at da min far
fader Erik - from ihukommelse - efter tilskyndelse og retningslinier angivet
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af Hubald, da biskop sammesteds, traf bestemmelse om, at der skulde være 
munke i Odense, modtog han de første klosterbyggere og retningsgivere for 
klosterlivet fra kirken i Evesham. Derfor anser vi det for rigtigt, at vi med 
vor myndighed bekræfter den overenskomst, som kirken i Odense har med 
sin moder, kirken i Evesham, samt den værdighed, som kirken i Evesham 
har i forholdet til datterkirken i Odense, som er stadfæstet af vor fornævnte 
farfader Erik, nemlig således at kirken i Odense skal vise sin moder i Evesham 
ærbødighed og søge råd og hjælp hos hende i vanskæbne; kirken i Evesham 
skal elske og yde datterkirken i Odense og de sønner, der bor sammesteds, 
sin gunst, og prioren for stiftelsen i Odense, der er valgt i Evesham eller i 
Odense, skal bekræftes af moderkirken i Evesham. Hvis en broder med til
ladelse kommer til en af parterne, skal han modtages som munk i kirken, 
og han skal ikke behandles som en fremmed i noget forhold, som vedrører 
kirkens brødre. Både denne kirke i Odense og den i Evesham bevidner, at 
således har det været lige til vor tid, og således bør det være. Og vi både øn
sker og påbyder med vor myndighed, at det i alle henseender skal overhol
des til evig tid; og for at det ikke skal gøres ugyldigt, stadfæster vi det med 
vort segl til vidnesbyrd, så det kan forblive uanfægtet og retsgyldigt. Herren 
bevare dem, der bevarer dette *), den Højeste bekæmpe dem, der sætter sig 
op derimod og gør indsigelse. Amen. Brevet er givet år 1174 for Herrens 
menneskevorden ved broder Vilhelms hånd, da udvalgt til prior af kirke
samfundet i Evesham og sendt til Odense til ledelsen af prioratet og intro
duceret sammesteds af os personlig, idet den ærværdige biskop Simon da 
stod i spidsen for samme stift, og i nærværelse af Frederik, biskop af Hedeby.

*) jf. Eccli. 28, 1 (Vulgata).

1175. 25. juni. Søllested. 49
Kong Valdemar 1. den Store giver ved mageskifte Odense St, Knuds klo

ster landsbyen Heden samt tre bol og påbyder, at borgerne i Odense alene 
skal benytte munkenes mølle.

Afskrift og udtog af Hamsfort.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til alle sønner af kirken, vor 
hellige moder.

Billighed og retfærdighed ansporer til fast iagttagelse af kirkens besiddelser 
og til at være et værn af ubrydelig styrke. Thi der ydes nu engang ikke Gud
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en kærkommen tjeneste, medmindre den udgår fra kærlighedens rod og spre
der kærlighedens arme længere og længere ud, især til dem, der ikke hører 
op med dagligt at anråbe Gud i Guds hus. Det sømmer sig derfor, at alle, 
der elsker den kristne tro, elsker klosterlivet og opmærksomt viser de ærvær
dige stiftelser samt de personer, der tjener Gud dér, deres gunst, så at de ikke 
bliver belemret med fortrædigelser fra slette menneskers side eller bliver pla
get ved trykkende udpresninger. Thi hvad der er lagt varigt fast, sønderbry- 
des ofte ved en svigagtig trætte, og hvad der er afgjort på lovformelig måde, 
ødelægges til tider af træske spidsfindigheder. Men eftersom et brev, som i 
sammenhæng beretter om handlingsforløbet og ved sin urokkelige sandhed 
byder på en hindring for opstående trætter og er et pålideligt værn, har vi 
bestemt at viderebringe det mageskifte af jordegods, som vi har foretaget 
med brødrene i klostret i Odense, til ihukommelsen ved et brev, udstedt i 
kraft af vor myndighed, og overgive det til eftertiden. Han1) giver derfor 
ved mageskifte disse munke landsbyen Heden og tre bol, ‘ornum, reb, gase- 
tunge’ 2) og andet, (nemlig) at borgerne i Odense ikke må føre deres kom 
noget andet sted hen end til munkenes mølle 1). Vidner er Henrik Skerp, 
Ture, søn af Skjalm, Strange den unge, Tage, søn af Algot, og flere andre, 
gejstlige og lægmænd. Givet ved Emers hånd, kapellan, i Søllested, år 1175 
for Herrens menneskevorden, i ottende indiktion, konkurrenterne to, epakter- 
ne 26, den 25. juni på martyren St. Knuds dag, mens vor herre Jesus Kristus 
regerer.

Jeg Simon, biskop af kirken i Odense, har skrevet under og ved trusel af 
anathema styrket denne kongelige bestemmelse.

Jeg Frederik, biskop af Slesvig, har skrevet under og stadfæstet selvsamme 
på lignende vis.

Jeg Thomas, abbed i Holme kloster, har skrevet under.
Jeg Otto, kongens kapellan, har skrevet under.

1) herefter følger Hamsforts referat af brevets dispositio. - 2) danske ord i den latin
ske tekst. I Chronologia secunda refererer Hamsfort det mageskiftede gods som »He- 
thium, Ornumma, Repa, Gaseltunga«, jf. Dipi. Dan.

50 [Omkr. 1175]1)
Kong Valdemar 1. den Store overdrager til forladelse for sine synder og 

til frelse for dronning Sofies, sine arvingers og sine forgængeres sjæle St. Pe
ders kirke i Slesvig halvdelen af mønten i Slesvig til bispernes brug samt efter 
sin død en halv hovedlod af sin fædrenearv og andre erhvervelser sønden å.
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Vidisse 1259 december,

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Valdemar, af Guds nåde de 
Danskes konge, til alle troende kristne, såvel gejstlige som læge, såvel nu
levende som fremtidige, helse i al evighed.
Selv om det højlovligt har behaget alles skaber i sit fremsyn at stille os 

over andre, er vi dog vidende om, at mennesket i sin skrøbelighed ikke har 
fået noget som gave fra naturens hånd, hvormed det blot i nogen grad kan 
undgå at stå plettet under anklage, thi menneskelivet er fuld af elendighed 
og det visner som blomsten 2), og idet vi husker på, at menneskets måneder 
er talte hos den Højeste3), kan vi ikke undlade at tage vor yderste dag i 
betragtning4). Ud fra det synspunkt overdrager vi til evig tid halvdelen af 
møntsmedien i staden Slesvig til det sæde, der helt og holdent er viet til Gud 
ved St. Peters kirke sammesteds - og det til brug for bispen - til forladelse 
for vore og dronning Sofies og vore arvingers synder samt også til frelse for 
vore forgængeres sjæle. Desuden har vi overdraget en halv hovedlod af vor 
fædrenearv og også halvdelen af vore andre erhvervelser for “sønden å” 5), 
som vi for øjeblikket besidder eller i fremtiden erhverver, til samme sæde i 
overensstemmelse med det foregående og i henhold til, hvad vore landslove 
har godkendt (at måtte overdrages) efter vor ligemlige død. Thi alt hvad 
mennesket sår, det skal det også høste6). Vi har altså anordnet, at intet 
menneske forvovent må forstyrre disse vore bestemmelser eller mindske eller 
tage noget af det fornævnte fra fornævnte kirke eller tilbageholde det fra
tagne eller plage den ved noget overgreb, men at alt skal overholdes uind
skrænket til brug for dem, til hvis underhold det er givet. Men hvis nogen 
drister sig til at sætte sig op imod denne vor anordning, skal han være ude
lukket fra vor Guds og herres Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på 
den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds strenge straf. Vor herre 
Jesu Kristi fred være med alle dem, der efterlever den, så de både her kan 
nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage 
den evige fred som løn. Da hukommelsens kostelige skat er brevet, som med 
uforanderlig sandhed fortæller om begivenhedernes rækkefølge og udgør en 
hindring for opstående, svigagtige trætter, har vi derfor erkendt, at det er til 
gavn for kundskaben hos de nulevende og fremtidige at bestyrke denne gave 
med vort segl til vidnesbyrd, idet også dette forhold på ingen måde er over
set, (nemlig) at hvis der måske under en eller anden opstået nødssituation 
eller af anden årsag skulle hænde, at samme kirke afstår en del af eller hele

1. række. III. — 4
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den fornævnte gave, skal vore arvinger, hvis de vil det, foretage mageskifte 
med dem for anden jord eller skaffe sig den til dens rette pris.

Jeg Valdemar, de Danskes konge, har skrevet under.
Jeg Frederik, biskop af Slesvig, har skrevet under.
Jeg Asser, provst i Lund, har skrevet under.
Jeg Bjørn, kannik i Lund, har skrevet under.
Jeg Karl, kansler, har skrevet under.
Jeg Omer, kapellan, har skrevet under.
Jeg Otto, kannik i Ribe, har skrevet under.
Jeg magister Jens har skrevet under.

*) blandt underskriverne er domprovst Asser af Lund, som måtte gå i landflygtighed 
i 1177, jf. nr. 45. Biskop Frederik druknede 1179 3. maj, jf. Saxo 521 og Weeke 105. - 
2) jf. Job 14, 1-2. - 3) jf. Job 14, 5. - 4) jf. 5. Mos. 32, 20. - 5) danske gloser i den 
latinske tekst. - 6) Galat. 6, 8.

51 [Omkr. 1175] Udkast1).
Biskop Absalon af Roskilde bekræfter på anmodning af abbed Vilhelm af 

Paraclitus (Æbelholt) og hans brødre de dispositioner, han har truffet til 
fordel for klostret, og bevilger dem fuld tiendefrihed af den jord, de selv dyr
ker eller driver, samt frihed for afgifter til bispestolen af landbojord.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Absalon, af Guds nåde biskop ved kirken i Roskilde, til alle troende kristne, 
, såvel fremtidige som nulevende, helse i al evighed.

Den myndighed, der er forbundet med vort embede, foreholder os, at vi 
angående det, som de regelbundne munkes tarv udkræver, ikke må befindes 
at være efterladende eller ørkesløse, men redebonne, hengivne og årvågne. 
Thi på den måde vil vi i underdanighed kunne yde Gud vor kærkomne tje
neste, hvis de regelbundne munke i deres trang finder en redebon støtte hos 
os i deres nød. Derfor skal fremtidige såvel som nulevende vide, at vi har 
bøjet os for bønnerne fra vor ærværdige og såre kære søn Vilhelm, abbed af 
St. Thomas i Paraclitus, og fra brødrene i samme kirke, på den måde at vi i 
et særligt privilegium vil lægge det fast, som de ved lovligt mageskifte eller 
som frivillig gave har fået af os. Eftersom vi ud over denne kendsgerning ikke 
ønsker, at hverken fornævnte kirke eller brødrene i samme kirke nogensinde 
skal blive plaget ved slette menneskers overgreb eller klagemål, har vi derfor 
angående dette sørget for, at det bliver overgivet til dette brev.
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For hele landsbyen Nejede med skov, enge og agre og dens fiskerier og 
Klønne, for Tjæreby og Freerslev med skov, enge og deres agre på forskellige 
steder har vi modtaget mange jorder. For trediedelen af tienderne, som de 
tidligere havde i de fire kirker (Høje) Tåstrup, Ågerup, Kirkerup og Gund- 
sømagle, har vi givet dem erstatning i fire andre kirker, nemlig Kregme, Hel
singe, Annisse og Alsønderup. Men de to kirker i Tjæreby og Freerslev tillige 
med deres tiender har vi overdraget dem til bod for vor sjæl. Men vi har 
skænket deres besiddelser den frihed, at ingen må fordriste sig til at kræve 
tiender af de besiddelser, som de dyrker ved eget arbejde og for egne midler, 
eller at nogen ud over disse brødre må stille krav til deres landboer vedrø
rende den rettighed, der tilkommer os. Hvem som helst der forsøger at ugyl
diggøre dette brev..........

*) jf. bemærkningen i Dipi. Dan.; brevet må opfattes som et ufuldendt udkast fra ab
bed Vilhelms hånd. - Til belysning af de mange godstransaktioner, der må være foregået 
mellem klostret og Roskilde bispestol, og som kun delvist belyses af brevudkastene i 
Æbelholtbogen, kan anføres, hvad abbed Vilhelm i en anniversarienotits vedrørende Ab
salon [fra 1201] finder det mindeværdigt at ihukomme. Anniversarienotitsen er brud
stykkeagtigt overleveret i Æbelholtbogen: »........... samme kirke .... tidligere levede 
under faren fra havet, behagede det ham (d. v. s. Absalon), at det skulde overføres til 
et kloster andetsteds, hvor det nu er, hvilket kloster af dem, der taler latin, betegnes 
med navnet Paraclitus, men af danske lægfolk kaldes Æbelholt. Men for at vi ikke 
skulde blive belastet alt for stærkt, hvis de jorder, som klosterkirken besad, skulde være 
for langt borte fra os, mageskiftede han sine egne jorder, nemlig Freerslev, Tjæreby, 
Nejede med fiskeri, som hver for sig er hans - og disse er såre skovrige - til gengæld for 
den jord, som klostret havde til Gundsømagle kirke, og den jord, som var vores i Jyl- 
linge - idet vi forbeholdt os møllen - og ligeledes den jord, som klostret besad i Søn
derby, tillige med den i Freerslev og den i Gerdrup tillige med den på Halsnæs og den 
i Tjæreby, nemlig på et halvt bol, og den, som fandtes i Valby henimod Roskilde. Og 
det bør heller ikke forbigås, at han i 36 år blandt sine velgerninger traf bestemmelse om, 
hvor meget vi skulde have, men det bør bringes frem i lyset. Alle, som måtte ønske at 
vide det, skal derfor forstå, at vi i eet af de fornævnte år fik 20 mark sølv af hans mid
ler, engang fik vi otte mark, i et andet år seks, i et vist år fire, i et andet 12, i et andet 
16, og der var ikke eet år blandt de fornævnte, uden at vi ikke mindst fik seks mark, 
med undtagelse af et enkelt år, så vidt vi husker. Derfor fastsætter vi, at der hvert år 
på hans årsdag skal underholdes 12 fattige med brød og øl og kød eller fisk, så at hans 
sjæl kan opnå de saliges bolig sammen med Herren i det kommende liv«. Notitsen viser 
iøvrigt, at Paraclitus er at opfatte som et stednavn og ikke som et attribut til St. Tho
mas, således som ofte opfattet; det samme fremgår af hans helgenlegende: monasterium 
sancti Thome apostoli in loco, qui Paraclitus dicitur. Vitae sanctorum Danorum s. 330, 
jf. også s. 333, 344 og 370. Når Vilhelm har givet sit nye kloster navnet Paraclitus, kan 
der næppe være tvivl om, at han derved har haft en berømt og tragisk affære i sit eget 
moderklosters historie i tankerne. Efter at Abailard (f 1142) på den bekendte grusomme 
måde var blevet straffet for sit forhold til Heloise, trak han sig tilbage fra sin lærerger
ning i St.-Geneviéve og bosatte sig i et munkebo i Champagne, som han kaldte Paracli-
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tus. Det udviklede sig allerede i hans tid til et egentligt kloster, jf. S. M. Deutsch, Peter 
Abälard, ein kritischer Theologe des zwölften Jahrhunderts (Leipzig 1883), s. 39.

52 [Omkr. 1175]1)
Abbed Vilhelm af Paraclitus (Æbelholt) stifter en årtid i kirkerne Tjære- 

by og Freerslev.

Afskrift i Æbelholtbogen,

Ligesom man, når råd gives og sager drøftes, stedse bør træffe forholdsreg- 
I ler mod og bekæmpe slette menneskers nedrighed, således bør man, når 
råd er givet og afgørelse truffet, godkende og overholde alt, hvad de over

ordnede med deres myndighed retfærdigt træffer bestemmelse om. Thi syn
dernes horn kan ikke på bedre møde stødes af 2), end hvis det, som de ældre 
har fastsat i velvilje og i ærbødighed mod Gud, kan glæde sig over at have 
uindskrænket råderum og slå rod i evighed. Derfor vil jeg Vilhelm, af Guds 
nåde kaldet abbed af St. Thomas af Paraclitus, at det kommer til alles kund
skab, hvad jeg i hjertet har overvejet3) og som en gudhengiven i gerning 
har udført. Thi idet jeg ser, at hyrdegemingens embedspligt ret hyppigt skil
ler mig fra ro og eftertanke, hvis sødme jeg undertiden har smagt, og at den 
tvinger mig til under afbrydelse af de åndelige sysler at tage del i verdslige 
sager, har jeg anset det for passende at forskaffe mig et middel, hvorved 
broderkærligheden, når mit livs dage er udrundet, ved hjælp af bønner kan 
opnå, at jeg får del i englenes fællesskab. For at de 4) derfor hvert år på min 
dødsdag til fulde kan holde en mindegudstjeneste for mig, har jeg anvist en 
mark sølv til fuld bespisning af brødrene på samme min dødsdag med hvede
brød og fisk og honning i de to kirker, der er erhvervet ved min møje, nem
lig Tjæreby og Freerslev 5). Ligeledes skal tolv fattige samme dag have deres 
underhold med brød og øl og med kød, hvis tiden er dertil, eller med fisk. 
Men så længe jeg lever, skal der gives det samme underhold på min herre 
abbeden 6) af St.-Germain-des-Prés i Paris’s dødsdag, efter hvis kollekt min
det om min fader Rudolf og min moder Emeline altid skal ihukommes, og 
begge kollekter skal afsluttes med et Per dominum 7). Men for at dette vort 
indstiftelsesbrev ikke skal blive anfægtet ved svig eller kneb, har vi med hele 
kapitlets samtykke ladet en banlysning offentligt forkynde, idet stolaerne 8) 
hang fra præsternes hals. Enhver, der bryder dette brev, skal efter at være 
blevet formanet første og anden gang derfor være udelukket fra vor herre
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Jesu Kristi legeme og blod, hvis han ikke yder fuld fyldestgørelse. Det ske. 
Det ske. Amen.

*) angående datering se Dipi. Dan. - 2) jf. Ps. 75, 11. - 3) jf. Præd. 9, 1. - 4) d. v. s. 
hans klosterbrodre. — 5) brødresamfundet synes i første omgang efter overflytningen fra 
Eskilsø at have været delt og knyttet til de to kirker. - 6) Vilhelm havde fået sin første 
klosteruddannelse hos sin morbroder Hugo, der 1116-46 var abbed i omtalte kloster, jf. 
H. Olrik, Danske Helgeners Levned s. 179. - 7) jf. f. eks. Middelalderens danske Bønne
bøger Is. 150. - 8) et smalt halsklæde af samme stof som messehagl en. Det hørte med 
til symbolikken i banlysningsceremonien.

1176. 17. januar. Viborg. 53
Biskop Niels af Viborg pålægger sognepræsterne i sit stift, at hvis en eller 

anden af deres sognefolk skulde besvige Vor Frue kirke i Viborg i anledning 
af gaver, der er givet på dødslejet, må de kun døbe, høre skriftemål og give 
den sidste olie til den pågældende og til medlemmerne af ham husstand, ind
til kirken har fået sin ret.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

Niels, ved Guds gave kaldet biskop af den hellige kirke i Viborg, til alle 
i Kristus elskede præster i sit stift i ønsket om, at de sammen med de 

udvalgte må opnå de retfærdiges løn ved livets afslutning.
Hyrdernes højeste herre Jesus, som ved at give sit blod har vundet sig den 

højhellige almindelige kirke, der ikke har en plet eller en rynke *), har ladet 
os sidde i de ældstes stol i det fromme og godhedsfulde øjemed, at vi inder
ligt skal elske skønheden i Guds hus 2) og opmærksomt sørge for deres ro og 
fred, som med fuldt overlæg har trådt denne verden med dens visne blom
ster under fode, og at vi af kærlighed til retfærdighed skal tage vare på de 
troende. I modsat fald indhyller den høje autoritet, ved hvilken vi lyser, sig 
i mørke, når vi ikke kommer dem til hjælp i nødens stund. Derfor skal I vide, 
at det er påbudt Eder alle: Hvis nogen af Eders sogneboer viser sig fortræde
lig eller fjendsk mod den hellige jomfru Marias kirke i Viborg, som vi elsker, 
og som vi ønsker at værne, idet han bedrager den for milde gaver fra dem, 
der går bort fra denne verden, eller øver uret mod denne kirke og ikke yder 
fyldest, skønt han tre gange er blevet fældet ved troværdige mænds vidnes
byrd, må I ikke forrette kirkelige handlinger for en så stivnakket person eller 
for hans husstand ud over barnedåb, skriftemål og den sidste olie, indtil kir
ken kan glæde sig over at have fået den ret, som den har mistet. Amen. Givet
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i Viborg den 17. januar, i den niende indiktion, år 1176 efter Herrens men
neskevorden, men i herr biskop Niels’ 22. bispeår.

*) jf. Efes. 5, 27. - 2) jf. Ps. 26, 8.

54 1176. 17. januar. Viborg.
Biskop Niels af Viborg overlader efter rådslagning med sine provster og 

klerke og med sognefolkets samtykke St. Vincentius3 kirke i Lime til provst 
Svend og til kannikesamfundet ved domkirken i Viborg.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

Jeg Niels, kaldet biskop af Viborg, til dig, elskede søn, og dine efterfølgere, 
der på kanonisk vis måtte blive kaldet i dit sted, helse i al evighed.

Da Jesus, den højmodige, vor præst og konge1), er blevet vejen for os 
ved sit forbillede, livet for os ved sin belønning 2), han, hvis virke er vor læs
ning og vor vejledning til den fuldkomne frelse, sømmer det sig for os, at vi 
har vort ophøjede kald for øje og med en læges hånd, støttet af ophavsman
den til alt godt 3), helbreder det, der på mindre gavnlig vis har vundet ind
pas i kirken. Thi til det formål omgjorder vi os med det evangeliske sværd 4), 
så vi kan omdanne det, som vi har magt over, til det bedre. Af den grund 
har vi med vore provsters og klerkes råd og med et kirkeligt vidnesbyrd samt 
med sognebørnenes samtykke overgivet St. Vincentius kirke i Lime - der som 
følge af begåede synder indtil dagen i dag er sunket i grus og hvis materialer 
røverisk er bortf jernet, og som er blevet til spot 5) for enhver, hvis vej falder 
forbi - til dig, Svend, provst ved domkirken, og til det hellige konvent ved 
vor domkirke, som ligger i Viborg, for at du til bod for vore synder kan op
vække den afdøde broders sæd6) ved fornyelse af det apostoliske liv. Thi 
Henrik, kapellan hos biskop Svend - from ihukommelse - på det tidspunkt 
kannik ved vort bispesæde, modtog med vort samtykke og under bifaldstil
kendegivelse fra kirkens sognebørn indsættelsen til præst på et fuldtalligt 
kirkemøde i Viborg af ærkebiskop Eskil og i nærværelse af bisperne og to 
konger, for at den kanoniske retsorden kunde blive opretholdt, og han for
blev der nogle år. Men nogle uforstandige mennesker fjernede ham med 
vold derfra stridende mod al ret. Derfor stemmer det i alle henseender over
ens med den kirkelige ledelse, at den kirke, som af vore ærværdige fædre - 
from ihukommelse - er viet til tjenesten for Gud ikke i fremtiden skal hæm
mes af uordentlige forhold; og for at ikke den strenge kanoniske retsorden
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skal komme i ulave, indsætter vi dig, Svend, provst ved vor domkirke, med 
Guds og vor myndighed og med sognebørnenes samtykke som præst ved for
nævnte kirke uden nogen indskrænkning, for at den ved dit og dine efter
følgeres styre kan få en sådan leder, at det apostoliske livs lilier7) derefter 
under beskyttelse af Guds højre hånd kan blomstre, og alt, hvad der hører 
den kirke til, fuldt ud kan blive opretholdt. Men Bo, som var søn af Kjeld 
og i sin tid aflagde klosterløftet og var bestemt til kannik 8) ved fornævnte 
kirke, faldt forsmædeligt ned i frafaldets spy 9) og til en hustrus illegitime 
leje, således som hans talrige afkom vidner om. Ydermere afhændede han 
både det gods, som han ved fræk helligbrøde havde taget med sig, og fri
gjorde sig for tjenerforholdet til kirken, og han kan herefter ikke med nogen 
ret eller skel gøre krav på den. Men enhver, der med viden om dette brev 
vedrørende vor afgørelse drister sig til at gå imod det, vil samle sig vrede og 
fordømmelse10). Men for dem, der efterlevere det, skal der være den evige 
lyksaligheds løn. Amen.

Jeg Niels, biskop, har skrevet under.
Jeg Tue, provst, har skrevet under.
Givet i Viborg den 17. januar, i den niende indiktion, år 1176 efter Her

rens menneskevorden, men i herr biskop Niels’ 22. bispeår.

1) jf. Hebr. 6, 20 og 7, 1. - 2) jf. Joh. 14, 6. - 3) jf. Hebr. 2, 10 og Jakob 1, 17. - 
4) jf. Efes. 6, 17 og Ps. 45, 2. - 5) jf. Jerem. 25, 9. - 6) jf. 1. Mos. 38, 8. - 7) jf. Hos. 14, 
6.-8) oversættelse af oblatus canonicus; efter aflæggelse af professio-eden fulgte en 
prøvetid inden godkendelsen som kannik, jf. Hinschius I 13 og Kult. Leks. s.v. professio. 
- 9) jf. Ordspr. 26, 11. - 10) jf. Rom. 2, 5.

1176. 6. juli. Sklandethorp. 55
Kong Valdemar 1. den Store overdrager og skøder en jord i Halland til 

brødrene i Esrom og fastsætter, at de ligesom andre indbyggere i landet der 
skal have fri skovhugst.

Afskrift i Esrombogen.

Valdemar, af Guds nåede de Danskes konge, til såvel fremtidige som nu
levende helse og fred i al evighed.

Det hører til det, der ligger i vort kongenavn, at vi viser de sande dyrkere 
af den sande Gud1) og især dem, der er givet i vor varetægt, en faderlig 
omsorg og ved hjælp af den lod, der er tilstået os fra oven, kommer dem til 
hjælp i deres trang til støtte for fromheden, som det sig bør. Thi man læser,
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at tidligere tiders ledere, som var i besiddelse af denne menneskekærlig
hedens nåde, efter den kortvarige forvaltning af det timelige rige gjorde sig 
fortjent til for evigt at blive forenet med førstemænd i det mere salige fædre
land. Idet vi derfor ønsker at vende vort blik mod disses eksempel, der uden 
for enhver tvivl er værdigt til efterfølgelse, har vi af hensyn til vor og også 
vore efterkommeres frelse overdraget de brødre, der tjener Gud i Esrom, 
en jord i Halland, der indtil dette tidspunkt hører til os, og som er særlig 
nødvendig for deres tarv, at besidde evindelig; og vi har godkendt, at de lige
som de øvrige beboere i det land skal have fri adgang til at fælde træer. Men 
for at der ikke skulde åbne sig en mulighed for nogen til at rejse trætte, har 
vi skødet fornævnte jord til dem, der skal besidde den, idet disse tro og os 
elskede mænd til vidnesbyrd stod hos: Niels, søn af den herre kong Knud, 
Knud, søn af Prizlav, Sune, søn af Ebbe, Jørgen, søn af Peder, Gangulf af 
Næsby og adskillige andre af vore mænd. Og vi har befalet, at denne jords 
markeskel skal optegnes i dette brev; navnene er disse: det første er Linde
bjerg, det andet Lindedal, det tredie Holebech, det fjerde Phyalzmose, det 
femte Biueruth; og vi har givet samme brev styrke med vort segl i voks. Vi 
fastsætter i kraft af Guds myndighed og i kraft af den kongelige majestæts 
myndighed, der er givet os af Ham, og bevidner ved denne, at hvad vi har 
foretaget, i fremtiden skal holdes for gyldigt og ubrydeligt. Enhver, der i 
dumdristig forvovenhed drister sig til at krænke dette retsstiftende brev, der 
er bekræftet med vort påtrykte segl og bestyrket ved berømmelige mænds 
troværdige bevidnelse, hvilke samtidig var til stede, skal derfor stå brænde
mærket som dem, der bryder troskabsforholdet og pådrager sig den straf
fende Guds 2) vrede. De samme Guds brødre (i Esrom) er på en helsebrin
gende måde optaget af en enestående tjenergeming; for de rolige og fred
sommelige vil lønnen være fred og ro. Men denne skødning er sket i Sklande- 
thorp år 1176 efter Herrens menneskevorden, i den niende indiktion, kon
kurrenten fire, den 6. juli, men i vort enekongedømmes 19. år.

*) jf. 2. Makkab. 1, 19 (Vulgata). - 2) jf. Jerem. 51, 56.

56 1176.
Biskop Niels af Viborg kundgør for Svend, provst i Viborg, og hans efter

følgere, at han med samtykke af sognefolkene har stiftet et broderskab mel
lem domkirken i Viborg og St. Peders kirke i Grinderslev. St. Peders kirke 
skal være underkastet domkirken som moderkirke. Prioren skal vælges af de 
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brødre, som opholder sig der, men stadfæstes af kapitlet. Opstår der tvister, 
skal provsten i Viborg træffe afgørelse.

Afskrift i Langebeks Diplomatarium.

Jeg Niels, ved Guds gave biskop af den hellige kirke i Viborg, til Dig 
Svend, elskede søn, provst ved domkirken, og Dine efterfølgere, der på 

regelret måde efterfølger dig, helse i tidernes evige følge.
Eftersom Jesus Kristus, den store landmand, har indsat os alle som arbej

dere efter hver sin evne i sin høst *), bør vi i den helligånd rendyrke hans 
agre i troskab ved at bortluge det skadelige og med lyst at plante det, der 
er frugtbringende. Thi menneskehjertets ager, som skal bære en dydernes 
høst, gøres ingenlunde tjenlig, medmindre den først piøjes af tugtens plov
jern. Thi den Højeste godtager det liflige offer2), hvis enhver beflitter sig 
på personlig i overensstemmelse med ordensreglen at leve i fællesskab med 
næsten og være tro mod Gud. Derfor har vi med dette lille skriftstykke ønsket 
at kundgøre for sønnerne af den almindelige kirke, vor højhellige moder, det 
fællesskabs- og broderskabsforbund, som vi med Guds nåde og i kraft af vor 
myndighed med enstemmigt samtykke fra sogneboernes side har oprettet 
mellem domkirkestiftelsen og St. Peders kirke i Grinderslev. Den ovennævnte 
St. Peders kirke skal med Gud vise domkirken al mulig ærbødighed og under
danighed. Men hovedkirken skal ikke foragte at yde den mindre kirke sin 
beskyttelse som en moder sin datter i overensstemmelse med hvad nødvendig
hed forlanger. Den prior, som vil være at indsætte sammesteds, skal også i 
overensstemmelse med ordensreglen vælges af de brødre, der bor sammesteds. 
Men det gælder, at han bør stadfæstes med råd og bemyndigelse fra hoved
kapitlet. Men hvis der efter dette opstår et eller andet modsætningsforhold, 
skal provsten, som har den største myndighed, have den endelige afgørelse i 
alle forhold. Men angående det, der skal rykkes op, nyplantes 3) og pådøm- 
mes, skal han stedse i gudsfrygt være under det bånd, at han ikke må sætte 
sine interesser højere end retfærdigheden. Men den, der begår overgreb mod 
denne anordning, skal altid på dommens dag ifalde dom sammen med dem, 
der forkastes. År 1176 efter Herrens menneskevorden, i den niende indiktion, 
konkurrenten fire, epakten syv.

jf. Matth. 9, 38 el. Luk. 10, 2. - 2) jf. Filip. 4, 18 og 3. Mos. 8, 28. - 3) jf. Jerem. 
1, 10.



Nr. 57 [1176] 58

57 [1176]1)
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims) skriver til ærkebiskop Eskil af Lund 

i anledning af den livsfare, denne har svævet i, og anbefaler bl.a. Crispinus 
og en søn af Johannes, borger, til ærkebispen samt underretter om ærkebispe- 
og bispevalget i Reims og Chartres.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

r i iil Eskil, ærkebiskop af Lund 2).
JL Idet en ægte følelse af venskab tvivlrådigt har vaklet mellem håb og 
bekymret betænkelighed, har den ikke længere formået at holde sig inden 
for de grænser, tålmodigheden afstikker. Håbet kom daglig til den overbevis
ning, at den såre opmærksomme og elskede herre og ven vilde give os en 
beretning om sin tilstand. Tvivlrådigheden pressede på og forlangte, at intet 
måtte udskydes med hensyn til at skaffe sig vished i uvisheden om den mod
gang, som sagdes at have ramt så høj en herre. Idet sindet derfor indtil be
vidstløshed plages af disse anfald og i længere tid har overvejet, hvad det 
burde vælge at gøre, har jeg efter at have plejet råd med Eders elskede søn 
abbeden af St. Crispinus’ og St. Crispinianus’ kloster skyndt mig at sende 
vor udsending til Eder, for at vi kunde få at vide, på hvilken måde Herren 
har fristet og prøvet Eder såvel på havet som på landjorden. Thi for en kort 
stund slap han tøjlerne på den brølende løve, de tøjler, som han holder i sin 
hånd. Men han har hverken revet tøjlerne over eller givet slip på dem3). 
Thi hvis Gud havde givet slip på dem, eller djævelen havde revet dem over, 
havde det umådelige hav opslugt Eder. Altså tålte han for at forjage den 
apatiske tilstand - om den fandtes hos Eder eller i Eders omgivelser - retfær
digt at der blev givet en advarsel; for at vise sin faderkærlighed til Eder, luk
kede han fromt løvernes gab4) og standsede havets vilde rasen. Guds ret
færdighed har ikke sovet, og hans nåde har ikke holdt sig fjern. Djævelens 
ønske var det, at der skulde angribes, men Herren undskyldte de enkelt
stående forseelser. Mørkets fyrste vilde tilsløre og tilsmudse den rene tro, 
den højhellige fromhed, men Gud, som er lys, og i hvem der ikke er noget 
mørke5), tog sit guld mere klart ud af diglen og gjorde det mere pryde- 
fuldt6).

Hvis vor elskede Crispinus endnu er i live, anbefaler vi ham mest indtræn
gende til Eder, og desuden sønnen af Johannes, vor borger, og alle dem, som 
I har taget med Eder. Eders såre elskede abbed af St. Crispinus og St. Crispi
nianus hilser Eder. Angående det, som foregår hos os, underretter jeg i kort-
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hed om, at det forløber nok så heldigt. Ærkebispen af Sens er blevet ærke
bisp af Reims. Magister Johannes af Salisbury, forhen vor klerk, er blevet 
biskop af Chartres. Vort konvent beder stedse for Eder. Johannes, borgeren, 
hilser Eder mange gange.

1) ærkebiskop Willelmus af Sens forflyttedes til Reims og blev indsat 1176 8. august, 
jf. Garns 608. Johannes af Salisbury valgtes til biskop af Chartres 1176 22. juli og blev 
indviet 8. august, jf. Garns 536. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. 1. Pet. 5, 8. - 
4) jf. Dan. 6, 23. - 5) 1. Joh. 1, 5. - 6) jf. Ordspr. 17, 3 samt Eccli. 2, 5 (Vulgata).

[Omkr. 1176]1) 58
Biskop Berno af Schwerin stadfæster alle de besiddelser og indtægter, som 

han selv og Kasimir 1., fyrste af Demmin og Pommern, m.fl. har skænket 
Dargun kloster. - ‘Og det er deres handlinger - og vore - som vi aflægger 
vidnesbyrd om, og det er de vidner, som var til stede, hvis navne er anført 
nedenfor. Walbert, abbed af Esrom, Walter, provst i Grobe, Helvig, endnu 
da provst af Stolpe, og lægmændene Dirsico, Mirregrav og hans brødre 
Monic og Kotimar og så mange, som havde givet møde til fornævnte kloster
indvielse3.

Original i Schwerin.

ifølge Pomm. UB. I 2. Auflage (1970), er det usikkert, hvorledes de indholdsmæs
sigt modstridende oplysninger i nr. 58 og 59 skal forstås. Fra dansk synspunkt er det væ
sentlige, at Valbert som munk i Esrom kloster må have deltaget i klosterstiftelsen i Dar
gun, hvilket ifølge Colbazannaleme fandt sted i 1172, Annales Dan. 49. De to breve nr. 
58 og 59 synes at være udstedt omkr. 1176, jf. Pomm. UB. 1.1.

[Omkr. 1176]1) 59
Kasimir 1., fyrste af Demmin og Pommern, stadfæster sin tidligere over

dragelse af Dargun med alle tilliggender til Dargun kloster. — ‘Men vidner 
herom er disse: herr biskop Berno, Walbert, abbed af Esrom, men dengang 
blot munk *), Dirsico, Miregrav og hans brødre Monic og Kotimar, Dobe- 
slav, Preche og hans broder Praus, Zapacha og hans broder Goldon, Henrik 
Plochimeris og Herman den tyske og adskillige andre fra vor gård og det 
omliggende land3. Endvidere bemyndiger han brødrene i Dargun til ‘at til
kalde tyskere, danske, vender eller mænd af en hvilken som helst nationalitet 
og med hvilket som helst håndværk og bosætte dem, hvor som helst de måtte 
ønske det, på fornævnte Dargun klosters ejendomme og lade dem udøve de-
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res håndværk; og han bemyndigede brødrene til at oprette sogne og indsætte 
præster og til at holde kro, hvad enten de måtte ønsker det efter vort folks 
skik eller efter det tyskes eller danskes9 og fritager dem for alle krav og tjene
ster. - ‘Vidner hertil er biskop Berno, Walter, provst i Grobe, Helwig af Stol
pe, indtil da provst, Valbert, abbed af Esrom; lægmænd er: Dirsico, Mire- 
gravus og hans brødre og alle andre, unge og gamle, som havde givet møde 
ved fornævnte klosterindvielse9.

Original i Schwerin.

*) jf. nr. 58. - 2) jf. nr. 58, note 1.

60 [1176-1177]1)
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), meddeler ærkebiskop Eskil af Lund, 

at magister Crispinus er vendt tilbage og bl.a. har berettet om ærkebispens 
skibbrud.

fif t er tryk i Petrus af La Celles breve.

Petrus, abbed i St.-Rémi, til ærkebispen af Lund2).
Billedet af Eders kærlighed, som er indridset i og står skrevet med jern- 

griffel i vort hjertes stålhårde tavle 3), er levende og vil ikke ophøre med at 
leve i dette. Thi det har slået rod forneden4), som den uafladelige og dag
lige ihukommelse af Eders velvilje mod en ven - for ikke at sige Eders tjener 
- ikke hører op med at vande. Thi nåde og venskab behersker mig helt, idet 
som løn frygten er lukket ude og drevet bort. Derfor er det, højærværdige 
fader, at jeg ved ofring af min førstegrøde til Eders levende og sande herre 
også efter evne daglig til Eders frelse anråber ham om at ihukomme Eder.

Magister Crispinus er vendt tilbage til os, i ikke ringe grad medtaget af 
havets bitre drik, men dog i nogen grad opmuntret af Eders godhed. Blandt 
andet gav han os den barske beretning om Eders skibbrud, om hvorledes 
havet i vildeste oprør rejste sig mod Eder, hvorledes et umådeligt vindstød 
på det voldsomste gennemrystede skibet, uvejret næsten tilintetgjorde det. 
Jeg mindes Peter, der vandrede på bølgerne, og at en kraftig vind kom imod 
ham 5), Paulus, som led skibbrud tre gange 6), Jonas, der blev slugt af en 
hval, som dog ikke kunde beholde ham 7). Herre Jesus, hvor var du? Hvor
for trak du da din hjælpende hånd bort? Måske blot for at dine tjenere eller 
følgesvende af resterne af din kalk, som du ikke vilde drikke, da du havde
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smagt den under lidelsen 8), skulde (have) en del eller (drikke) en slurk af 
samme blanding, som tilkom ham, og for at genvinde sundheden, eller ret
tere arven..........9).

1) brevet er skrevet noget senere end nr. 57, rimeligvis fra slutningen af 1176 eller be
gyndelsen af 1177. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. Jerem. 17, 1. - 4) jf. 2. Kg. 
19, 3°* “ 5) jf* Matth. 14, 24-30. - 6) jf. Ap. Gem. 27, 13-44. “ 7) jf- Jonas 2, 1-2. - 
8) jf. Matth. 27, 34. - 9) den påbegyndte (uheldige) tankegang bliver ikke gennemført.

[1176—1177]1) 61
Pave Alexander 3. giver ærkebiskop Eskil af Lund tilladelse til at resig

nere på et passende tidspunkt, til at finde den rette efterfølger, til at forhandle 
sig til rette om sit underhold og give indberetning om resultaterne til paven, 
således at denne på behørig måde kan gå videre med sagen.

Afskrifter i Paris.

Til ærkebispen af Lund:
For nylig har vi modtaget dit brev, fuldt af udtryk for hengivne følelser, 

men ikke blottet for sorg, eftersom det jo både på vanlig måde gav udtryk 
for din såre dybe følelse af kærlighed til os, men også indeholdt dit mod 
kirkens tarv stridende krav om at måtte give afkald på ærkebispeembedet, 
et embede, som vi glæder os over, at du med held har beklædt og stadig be
klæder. Thi som en indsigtsfuld og forstandig mand ved du, at tidens ond
skab er så stor og den stærke forfølgelse af Guds kirke så alvorlig og ved
varende, at det aldeles ikke vil være til gavn for den, om det skulde ske, at 
dit ærkesæde skulde blive udsat for en sådan brøst. Men hvis du, idet du mu
ligvis i betragtning af din alderdom eller din utilstrækkelighed anmoder om 
som gammel og udtjent at blive lettet for den byrde, skal du vide, at vi tror 
og holder det for vist, at det i en tid som denne er mere trygt, om den kirke, 
der er betroet dig, styres i ly af dit navn2), end hvis det betroes en anden 
ny og uerfaren person at lede den i en så farefuld stund, ikke mindst fordi 
fromhedens og troens styrke hos dig ikke svigter, om også dit legeme ældes; 
men gløden i din ånd hæver sig mod det høje, når legemet hælder mod slut
ningen. For at derfor ikke denne smertens brod skal tilføje den levende kær
lighed, som vi nærer til dig i vort hjerte, et sår, har vi ment hellere at måtte 
bede og påminde dig om, at du i dette anliggende ikke i disse tider gør dig 
bekymringer i anledning af modgangen, eftersom det anses for aldeles usøm
meligt, at en stridsmand løsner sit bælte førend modstanderne i en kamp gi-
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ver op for sejrherrerne. Stå derfor fast og fortsæt som en god Kristi strids
mand med din omsorgsfulde pligtopfyldelse, så at du ikke skal lide nogen 
skade på det pund, der er betroet dig, når du i ønsket om egen ro, søger det, 
der er dit eget3). Du bør også omhyggeligt betænke, at selv om du har vin
ger, hvormed du søger at flyve til ensomheden for der at hvile ud, er vin
gerne dog bundet af forskrifternes bånd, der, som du ved, i kraft af den hel
lige kirkeret lægger bånd på dig, så at du ikke uden vor tilladelse har frihed 
til at flyve bort.

For at du imidlertid ikke skal beskylde os for, at vi bebyrder dig uudholde
ligt, broder, der bedre ved besked om såvel din sjælelige som din legemlige 
svækkelse, tilstår vi dig sluttelig dette, hvis sagen efter din samvittigheds ful
de skøn fortsat kræver det: at du, når det rette tidspunkt byder sig, enten per
sonligt eller - hvis du enten ikke kan eller vil give møde der i egen person - 
også ved brev fra dig og ved hertil egnede udsendinge samt ligeledes ved 
landets fyrste og ved andre fromme og kvalificerede mænd i det rige skal 
give dig i lag med at indsætte en anden person og bestræbe dig for at finde 
en sådan efterfølger, som hverken afviger fra den rene tro eller forvilder sig 
bort fra fromhedens og agtværdighedens smalle sti. Men med hensyn til det, 
som du måtte mene at måtte forbeholde dig til bestridelse af dine fornøden
heder, bør du forhandle og rådslå herom sammen med de samme personer, 
så at vi, når alt dette såvel ved dit som ved deres udsagn måtte være kom
met til vort kendskab, på et sikkert grundlag og fremsynet kan gå således 
videre i sagen, så hverken vi eller du selv i fremtiden skal komme til at angre, 
hvad der er foretaget4).

x) ærkebiskop Eskil resignerede i foråret 1177, jf. Saxo I 512 samt L. Weibull i Scan- 
dia XXII s. 72H og XXIII 153H. - 2) d. v. s. Eskil får ret til at tage en medhjælper, en 
vikar, jf. Hinschius II 605!!. - 3) jf. modsætningsvis 1. Kor. 13, 5. - 4) brevet blev i for
kortet form normgivende for kanonisk ret og optoges i Gregor 9.S dekretaler (1234) 
som c. 1 X de renunciatione I 9 (Friedberg II 102).

62 1177. 23. maj. Ringsted.
Kong Valdemar 1. den Store stadfæster, hvad han tidligere har overdraget 

til St. Marias og St. Knuds kirke i Ringsted, og fastsætter, at kirken i Halsted 
skal høre under abbed Pains myndighed, særligt så længe kirkebyggeriet i 
Halsted varer.

Afskrift i Ringstedbogen.
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Iden hellige treenigheds navn.
Det skal være vitterligt for alle elskede sønner af kirken, vor hellige mæ 

der, og det såvel for fremtidige som for nulevende gejstlige og læge, at jeg 
Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, efter velbetænkt overvejelse - 
idet jeg tror, at jeg ved de retfærdiges opstandelse1) vil få del2) med dem, 
der af kærlighed til Gud har bestræbt sig for at øge skønheden i Guds hus 3) 
ved overdragelser af beneficier - til syndernes forladelse stadfæster med nær
værende brev selve det, om hvilket det står fast, at det i tidligere tider er 
blevet overdraget af os til St. Marias og martyren St. Knuds kirke til ære for 
og af ærbødighed for helgenerne, og at vi erklærer, idet vi urokkeligt slår det 
fast, at kirken i Halsted skal høre under Pains, abbeden i Ringsteds myndig
hed og styre, til hvilken abbeds forsorg og omhu vi har overladt og betroet 
stryret af samme kirke, som det synes ham bedst og mest agtværdigt, nemlig 
således at den mindre kirke i lydighed tjener den større, navnlig mens kirken 
er under opførelse sammesteds, og således at klosterlivet opretholdes i Hal
sted i overensstemmelse med dens muligheder efter Ringstedabbedens afgø
relse. For at det kan have gyldighed og forblive uomstødt til evig tid, har vi 
ladet det bestyrke ved et kongeligt privilegium og ved et lovformeligt doku
ment og også ved vidnesbyrd af de tilstedeværende mænd. Dette er givet, 
fornyet og stadfæstet i Ringsted den 23. maj 1177 for Herrens menneske
vorden i nærværelse af Pain, abbed i Ringsted, og Omer, kapellan, og Hen
rik, kammermester, og stalleme Ture og Asser, Rodinger, Thoder, Morten 
og mange andre riddere og præster, munkebrødre, som vidner.

*) jf. Luk. 14, 14. - 2) jf. Joh. Abenb. 20, 6. - 3) jf. Ps. 26, 8.

1177. 63
Kong Valdemar 1. den Store erklærer at ville indtræde som broder i Got- 

landsfarernes St. Knuds gilde (i Ringsted) og bestemmer, at de årlige mid
ler, som indgår fra brødrene såvel på Gotland som på andre steder i hans 
riger og lande, dels skal anvendes til klostret og kirken, hvor martyren hviler, 
dels til færdiggørelse af det hus, hvis opførelse gildesbrødrene havde påbe
gyndt.

Afskrift i Ringste db o gen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til alle, som farer på Got
land, og som hører under hans kongelige majestæts retshåndhævelse, 
nåde og hilsen.
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Det er skik og brug hos alt folket, men især hos de folk, som befarer ver
dens forskellige egne for vindings skyld, at de forbedrer deres stilling ved love 
og skikke, fordi de der, hvor en fremmed beskyttelse ikke yder dem værn, 
ikke vil give afkald på at have en støtte og et værn i egen styrke. Som følge 
heraf omfatter vi Eders broderskab og gildesammenslutning med megen 
gunst og nåde, en sammenslutning, som I til ære for martyren St. Knud har 
stiftet efter en vis beslutning og med en såre gavnlig fremsynethed, især da 
det på en højst frugtbringende måde vil være til gavn for os som også for 
vore efterkommere og for den kongelige ære. Men ligesom Gud, alles styres
mand, har skabt forskellige lemmer under eet hoved og givet dem et forskel
ligt virkefelt, har han på samme måde efter forholdenes og tidernes vekslen 
fastlagt, hvad folk har at gøre. Derfor skylder vi i faderlig kærlighed alle en 
ligelig afbalanceret ret, hvad enten de giver sig af med handelsanliggender 
eller slider med markarbejde eller glimrer med ridderbælte. Følgelig vil vi 
være parthaver i Eders broderskab, som I nyligt har påbegyndt, og vi vil 
med vor fulde myndighed være delagtige i alt det, som Eders anerkendte 
samfund måtte give bifald til. Derfor beder og påbyder vi, at I ikke af no
gen årsag eller som følge af indsigelse eller strid med nogle modstandere 
giver op, men tværtimod stræber efter at fuldføre det, som I har påbegyndt, 
nemlig opførelsen af huset og den højtidelige indvielse af gildet til fastsat og 
belejlig tid. Og således som I, efter at have indhentet råd fra Otto, vor ka
pellan og udsending, har lovet at være lydige såvel mod Gud som mod love
ne, således skal I overholde det. Thi der står skrevet i evangeliet: Giv Gud, 
hvad Guds er, og kejseren, hvad kejserens er x). Derfor påbyder vi Eder alle, 
at de årlige gaver, som fremkommer i samme broderskab, hvad enten hos 
Eder på Gotland eller i alle stæder i vort rige, hvor St. Knuds gilde fejres, 
hvert år af tro mænd overføres til samme martyrs hvilested. Indtrædelses
afgiften til samme gilde skal anvendes til opførelse af gildesbrødrenes hus, 
indtil det er fuldført. Men vi styrker ordlyden af dette nærværende brev med 
vor majestæts beskyttelse og stadfæstelse og stadfæster det ubrydeligt. Guds 
og vor evige fred være med dem, der overholder det, som oven for er sagt. 
Lev vel i Herren.

jf. Matth. 22, 21, Mark. 12, 17 og Luk. 20, 25.
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1177 [P]1) 64
Kasimir 1., vendernes fyrste og hertug, skænker de brødre fra Trinitatis- 

klostret i Lund, der kommer til hans land, 11 landsbyer ved Regafloden, en 
halv fiskegård i denne flod, halvdelen af Niflosesøen med tilhørende fisker
landsby, kirken i T reptow samt ret til at anlægge seks salt pander ved Kolber g.

Afskrift i Greifswald.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn.
Vi vil, at det skal være vitterligt for såvel nulevende som også fremtidige 

troende, at jeg Kasimir, af Guds nåde vendernes fyrste og hertug, som en 
evig og from gave har skænket de brødre, der fra St. Trinitatis kirke i Lund 
kommer til vort land, 11 landsbyer ved floden Rega med alle deres afkast- 
ninger og tilliggender, hvilke frit og uantastet og uden ethvert fogedkrav 
evindeligt skal tjene det kloster alene, som skal opføres sammesteds. Men 
navnene på landsbyerne er følgende: Gummin, som alene er dyrket, Wu- 
strow, Miroslauece, Wischow, Karnitz, Darsow, Brosamuste, Drosedow, 
Kienow, Jarchow, Streckentin. Disse ti landsbyer, omend udyrkede, står dog 
ikke tilbage for de omliggende dyrkede landsbyer med hensyn til skøn belig
genhed, frugtbar jord, jagtmuligheder, fuglefangst og fiskeri og rigelige eng
strækninger. Thi dette land og tilstødende kystområder er såre rige på afgrø
der og på kvæg og fisk og er skovrige og flyder med mælk og honning, så
ledes som man skriver om det forjættede land 2). Vi har også givet halvdelen 
af en lod i fiskegården i den flod, som kaldes Rega, til brødrenes bespisning 
tillige med halvdelen af søen, som hedder Niflose, og den tilliggende fiskerby. 
Til samme kirke har vi overdraget kirken i Treptow, når den præst, som nu 
betjener den, er afgået ved døden. Vi tilstår ydermere disse brødre ret til at 
indrette seks saltpander i Kolberg til saltudvinding, hvilke med rette evin
delig skal være fri for ethvert påkrav. Dette har vi overdraget til påbegyn
delse af det fornævnte kloster, så frit, at enhver, der måtte ville følge efter 
dem fra deres land og slutte sig til brødrene, skal være fri for ethvert foged
krav og fra enhver tjenesteydelse til os; de skal blot tjene Gud og kirken. Alt 
dette, som i troskab skal opfyldes, har vi derfor bestyrket med vort segl. Vid
ner herom var Helwig, abbed i Stolpe, Walter, provst i Grobe, Godfred, 
Bartholomæus, Nicolaus, præster, Johan, slotshøvedsmand i Demmin, Pan
ten Mistizlawi, Nedamir af Wolgast, Subemir Stodorchowitz. Dette er hand
let år 117 [7] for Herrens menneskevorden i den tiende indiktion. Herudover

1. række. III. — 5
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har vi også givet dem halvtredie mark penge af en mand ved navn Bratto 
og hele øen, på hvilken de bor, undtagen landsbyen Triebs.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) Hebr. 11, 9, jf. f. eks. 5. Mos. 6, 3.

65 [1177]1)
Petrus, abbed af St-Rémi (i Reims), lykønsker Eskil, forhen ærkebiskop 

af Lund, fordi han nu er kommet i sikker havn i Clairvaux, men at han selv 
på grund af svagelighed desværre ikke er i stand til at besøge ham.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Petrus, abbed i St.-Rémi, til Eskil, forhen ærkebiskop af Lund 2).
Hyppige legemlige besværligheder tilskynder os til at tænke på det fæd

reland, hvor ingen bedrøvelighed er. Thi jo mere ulykkeligt det fædreland 
er, som vi lider i, des mere lykkeligt er hint, som vi håber på. Gid vi nu kunde 
betræde dets kyst. Gid vi kunde undgå bølgerne i det nuværende. Vi føres i 
ring, vi trues af farer, vi lider skibbrud og skjuler for os selv, at vi går bort. 
Hvem søger ikke en sikker havn for at undgå skibbrud? Hvem kapper ikke 
ankertovet på havet for at undgå uvejret? Hvem ringeagter fædrelandet og 
elsker landflygtigheden? Hvem undgår en fader og følger en fjende? Jeg 
glæder mig, fordi I nu er nået i havn og sidder ved den hellige stads port, 
hvis samfund er målet i sig selv 3). Vor båd tumler jo stadig om på bølgerne, 
men jeg håber og venter på Eders trøst, I, hvis hele sjæl jeg ejer i et ube
grænset venskab. Jeg besværger Eder, hvis I finder min elskede, eller bedre 
hvis I kommer til hans kammer, skal I underrette ham, fordi jeg er syg af 
kærlighed 4). Tro mig, om jeg kom til Salomons søjlegang 5), for ikke at sige 
til frelserens helligdom, vilde jeg løfte min røst til fordel for min ven, vilde 
jeg stille krav til fordel for min herre, vilde jeg forkynde for den herre 
Sebaoths øren både hvad I har gjort for mig, og hvad I ved mig har gjort 
for de fattige. Jeg vilde anråbe den fromme, jeg vilde lægge pres på den 
retfærdige og sige: Ihukom dit ord til din tjener 6). Thi det er dit ord: Hvad 
I har gjort mod en af mine mindste, har I gjort mod mig 7). Se, gods til
hørende min herre, forhen ærkebiskop af Lund, nu en fattig i Clairvaux, 
er hos dig ved dine fattige som mellemled. Yd altså ham gengæld og giv dit 
gods til ham, som har givet dig sit, det gods, som han dog alligevel havde 
modtaget fra dig, og som du havde givet8). Højtelskede fader, mit hjerte 
sover ikke, ej heller blunder det 9) ved tanken om Eder. Det råber, det ban-
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ker og står uden for vor dør og siger: Når skal jeg se den, som min sjæl 
længes efter? Når skal jeg komme og se ham? Vejen er lang, fødderne bevæ
ger sig knapt, lænden bliver stiv, og hvorledes skal jeg se min fjerne ven? Et 
lindremiddel bør derfor søges, så snart lindringen mangler. Jeg kan ikke tage 
af sted, dog er jeg i stand til at skrive. Øjet kan ikke se, dog pennen tale. Et 
pergamentbrev iler af sted, fordi lemmerne hindres i den personlige tilstede
værelse. Dokumentet beretter, hvad tungen ikke kan. De døde skrifttegn 
udfylder, hvad levende og sande ord ikke er i stand til. Skrevne stavelser be
retter om vor skæbne, eftersom mundtlig veltalenhed ikke evner det - jeg 
længes efter at se Eder. Kristi fred og Guds nåde være stedse med Eder.

Jeg hilser kapellanerne og prioren herr Gaucherius og den herre biskop af 
Auxerre og Filip og alle vore venner. Lev vel.

*) brevet er antagelig skrevet kort efter ærkebiskop Eskils ankomst til Clairvaux 1177. 
- 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. Ps. 122, 2-3. - 4) jf. Højs. 5, 8 (Vulgata). - 
5) Ap. Gem. 3, 11. - 6) Ps. 119, 49. - 7) jf. Matth. 25, 40. - 8) jf. Ps. 39, 6 og 2. Krøn. 
1, 12. - 9) jf. Ps. 121, 4.

[Omkr. 1177]1) 66
Kong Valdemar 1. den Store pålægger indbyggerne i Faurås herred at 

lade Esrom kloster fuldt ud på samme måde, som de selv gør, bruge det 
skovområde i Glumstenschog, som ærkebispen af Lund har overdraget det. 
Samtidig pålægger han Bare og Atti i Okome at gengive den kvinde sin fri
hed tilbage, som de havde bragt under trællekår.

Afskrift i Esrombogen.

Valdemar, af Guds nåde de Danskes konge, til alle i Faurås herred med 
ønske om, at de må have Herrens frygt i sig, idet vi ikke er i tvivl om 
at have vor gerning ved Herrens frygt 2).

Hvorfor frygter I ikke for at forarme Guds kirke ved at lægge hindringer 
i vejen for eller ganske at gøre fromme gaver fra de troende til intet, og af 
hvilken grund hober I synd på synd oven på det, ved hvilket de fromme fri
gør sig for deres synder? I forsøger jo til Eders fortabelse at berøve vore brød
re i Esrom den skov i Glumstenschog, som ærkebispen til frigørelse for sine 
synder har overdraget dem. Idet vi derfor ønsker at råde for Eders frelse, 
eftersom dette også angår os, påbyder vi Eder ved den kongelige majestæt, 
som vi har fra Gud, at I for fremtiden ikke på nogen måde sætter Eder op 
imod vore fornævnte brødre i Esrom, men i alle henseender tillader dem at
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bruge deres fornævnte skov på lige fod med Eder selv, nemlig tillade dem at 
fælde stående og friske træer i den, ligesom I gør, at fjerne det, der er gam
melt og af vinden kastet til jorden, ligesom I gør, at koge salt, at holde svin 
på olden og på enhver måde at udnytte skoven til deres gavn, ligesom I gør, 
og såvel til vands som til lands at føre det, de udnytter, bort til de steder, der 
er deres, uden at nogen forbyder det. Hvis I i alt dette adlyder vort råd og 
påbud, således som det er gavnligt, vil I opnå vor nåde og ved Eders livs 
afslutning af Gud Herren det, som øjet ikke har set og øret ikke hørt og som 
ikke er opkommet i et menneskes hjerte3). Men hvis I handler anderledes, 
skal I vide, at I står under anklage for majestætskrænkelse, og I, som ikke 
frygter for at røve fremmede ejendele, skal vide, at I skal give Eders eget 
igen for dette, thi det er retfærdigt. Der står jo skrevet: I det forhold nogen 
synder, skal han og straffes 4), og på samme måde som I forbyder brødrene 
brugen af fornævnte skov, således forbyder også vi i kraft af vor kongelige 
majestæts myndighed Eder brugen af samme skov.

Ydermere påbyder vi Bare og Atte fra Okome, at de skal give den kvinde, 
som de bragte i trællekår, idet de gjorde en trælkvinde af en fribåren, hendes 
personlige frihed igen. Hvis de ikke gør det, skal de mærke vor majestæts 
straffende sværd. Men hvis fornævnte kvindes brødre er dem 5) noget skyl
dig, skal de frit udlægge, hvad der tilkommer deres (Bares og Attes) ret.

1) det er usikkert, om den i brevet omtalte ærkebiskop er Eskil eller Absalon, jf. ind
ledningen til Dipi. Dan. - 2) jf. Esai. 11,3. — 3) 1. Kor. 2, 9. - 4) jf. Sap. 11, 17 (Vul
gata). - 5) d. v. s. Bare og Atte.

67 [1177-1178]1)
Kong Valdemar 1. den Store stadfæster Næstved St, Peders klosters be

siddelser og fritager såvel Næstved som alle klostrets landboer for redskud, 
leding og alle kongelige rettigheder mod at klostret afstår fem bol på Møn.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Valdemar bifalder og fastsætter, at alt, hvad klostret havde besiddet før 
hans tid ved kongelig gave, med hvilket navn det end benævnes, kan 
det frit besidde i hans tid og i senere tider; og han eftergiver fuldt ud den 

fornævnte2) een dags tjenesteydelse og modtog som vederlag fem bol på 
Møn, nemlig 3V2 bol i landsbyen Keldby(magle), et bol i Tornby og lige
ledes et halvt bol i Ålebæk. Til gengæld for disse klostrets besiddelser, fritager
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han derfor evindeligt savel landsbyen Næstved som alle deres landboer bade 
for leding og for al kongelig ret. De besiddelser, som er skænket til friheden 
af ham, er disse: Hele Næstved, Store- og Lille-, Ladby, Ladbytorp, Grim- 
strup, Faksinge. Ud over disse landsbyer skænker kongen også frihed under 
enhver form for afgifter indtil seks mark 3), hvor som helst klostret nu har 
besiddelser, eller hvis det måtte hænde, at de ved en gunstig lejlighed bliver 
mageskiftet. “Jeg den første kong Valdemar har skrevet under med egen 
hånd”. I lige måde både Knud, hans søn, og Absalon, biskop af Roskilde.

1) da Valdemars søn Knud tidligst fødtes 1162, jf. Annales Dan. 82, 150 og 164, kan 
han antagelig først i 1177 have optrådt som underskriver. Absalon indviedes til ærke
biskop af Lund i 1178. — 2) sigter til registraturen af Erik Lams brev af 1140 31. marts, 
DRB. I: 2 nr. 78. - 3) der ligger heri en grænse for skattefriheden.

[1177-1178]1) 68
Biskop Absalon af Roskilde tiltræder den gamle sædvane, at munkene i 

Ringsted kloster fra gammel tid har oppebåret Knudsskud af alle sysler og 
Marieskud af Vester- og Middelsyssel på Sjælland.

Afskrift i Ringste db o gen.

Iden hellige treenigheds navn.
Det skal være vitterligt for alle elskede sønner på Sjælland af kirken, vor 

hellige moder, og det såvel for alle fremtidige som nulevende gejstlige og 
læge, at jeg Absalon, af Guds nåde biskop ved den hellige kirke i Roskilde, 
med fast holdepunkt i den guddommelige ret i overensstemmelse med kend
skab til de kanoniske retsregler under vort segl har kunnet stadfæste, at de 
munkebrødre, der lever efter St. Benedikts regel og tilbringer deres liv i Ring
sted i klostret for den evige jomfru St. Maria og martyren St. Knud bør be
vare deres gamle rettighed vedrørende de to kollekter i rede penge, dels den, 
som vi kalder Knudsskud, dels den anden, nemlig St. Marias skud, dog blot 
af to sysler, nemlig af Vestersyssel og af Middelsyssel, så at de herefter hvert 
år og til de tidligere fastlagte tidspunkter kan udredes så udtømmende og 
frivilligt af de to fornævnte sysler, som de fra gammel tid på bedste måde og 
i fuldeste omfang vides at være blevet udredet. For at det da kan blive til 
syndernes forladelse for dem, der yder dem på en både sømmelig, redelig 
måde og frivilligt, så har vi nu, idet vi i overensstemmelse med vore forgæn
geres ældgamle anordning - således som det ovenfor er berørt - bestyrker 
det, som indtil nu og tidligere har rådet, føjet vor godkendelse til ved et lov-
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formeligt brev, d.v.s. ved et privilegium, bygget på vor myndighed. Hvis må
ske en eller anden, vildledt af dumdristig forvovenhed eller opblæst af en 
overmodighedens ånd, skulde prøve på at svække eller ophæve dette vort 
godkendelsesbrev, skal han vide for vist, at han både vil blive ramt af det 
evige anathemas sværd som også være hjemfaldet til evig forbandelse, med
mindre han angrer og forbedrer sig ved at gøre passende og fyldestgørende 
bod.

i) jf. Dipi. Dan.

69 [1177—1178]1)
Biskop Absalon af Roskilde skænker Sorø kloster en trediedel af det offer, 

der erlægges ved den hellige M ar gr et es grav i Roskilde Vor Frue kloster.

Referat i Sorø gavebog.

Blandt andre velgerninger, som den ærværdige herre fader Absalon viste 
klostret i Sorø i sin bispetid, er det såre mindeværdigt, at han gav en 

trediedel af det offer, som gives i Vor Frue kloster i Roskilde ved minde
festen for den hellige Margrete, samt at han gav mange bispetiender til klo
strets brug til evindelig eje.

*) jf. Dipi. Dan.

70 [1177-1178]1)
Biskop Svend af Århus9 testamente,

Afskrift i Ømbogen.

I betragtning af den mangel, der knytter sig til det skrøbelige menneske, 
synes det os ikke upåkrævet, at den mangel bliver imødegået, eftersom 

ukendskab til det, der er foregået, ofte bringer forstyrrelse i opfattelsen af en 
sags rette sammenhæng. Thi både det, som er sket eller som der på en eller an
den måde skal træffes bestemmelse om, går visselig glip af deres varige bestan
dighed ved at glemselens rust lægger sig over det, hvis ikke et sikkert vidnes
byrd skabte klarhed om det. Derfor har jeg, biskop Svend, som med sundt om
dømme ser mine skrøbeligheder i øjnene og sørger for at gøre bod ved en pas
sende sone og ved fromme gaver, som et bevis for sandheden i dette brev 
ladet optegne, hvad jeg har bestemt at skulle gives til mine medbrødre2), 
munkene i Øm, efter min bortgang. Jeg har altså, sund og rask, under den
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hellige kirkes vidnesbyrd overgivet fornævnte stiftelse og brødre mit jorde
gods, som ved arv eller også ved køb er kommet mig i hænde i Attrup, Ørup, 
Rosmus, Eningrude og Hyllestedrude, undtaget det som måske mens jeg er 
i live, måtte blive afhændet ved gave eller ved frasalg. Vi tillægger også, at 
en fjerdedel af alle dyr på hver af vore hovgårde skal overgå til fornævnte 
brødre, dog på den betingelse, at hvis nogen måtte rejse en berettiget klage 
mod mig - som jeg måske, mens jeg var i live, ikke har sonet - ved at stille 
krav om penge, der med urette var frataget ham - det Gud forbyde - skal 
der af denne fjerdedel først gives enhver, hvad der er hans; derefter skal de 
fornævnte brødre frit besidde, hvad der er til overs. Desuden er det vor vilje, 
at de omtalte brødre uden indskrænkning skal have alle vore utæmmede 
stodheste, som græsser på ovennævnte besiddelser, sammen med de andre 
dyr på samme gårde.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) confrater kan både betyde munke-broder og medlem 
af et broderskabssamfund.

[1177—1182. Før 12. maj]1) 71
Kong Valdemar 1. den Store stadfæster, at biskop Svend af Arhus har 

skænket munkene i Øm kloster alt sit gods i Sønder herred på Djursland 
samt jordegods i Karleby foruden andet gods, som bispen har indført i sit 
testamente, på det vilkår, at denne må disponere over det, så længe han lever.

Afskrift i Ømbogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Valdemar, af Guds nåde de 
Danskes konge.

Vore taksigelser til Ham, som i nåde værdiges at komme menneskets uvil
lige sind til hjælp, så det får vilje til at ville, og som hjælper det villige sind, 
så det får evne til at kunne. Til det formål har Han i sin godheds overvættes 
rige fylde også kastet sit forklarende lys ind i biskop Svends sind, for at denne 
til frelse for sin sjæl i fuld udstrækning skulde oplade til brug for munkene 
i Øm alt sit jordegods på Djursland i Sønder herred, som enten hidrørte fra 
hans fædrene arv, eller det, som han har erhvervet eller måtte erhverve ved 
køb, endvidere både hans jordegods i Karleby2) og noget sindet af hans 
gods, som han overlod, og som er opført i hans eget privilegium, dog på det 
vilkår, at alt dette, medens han lever, skal stå til hans fulde rådighed og, når 
han dør, skal forblive hos disse munke og stå til deres rådighed, uden at no
gen skal gøre indsigelse eller sætte sig op derimod. Men eftersom vi er for-
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pligtet til at bifalde, at de godes retfærdige forehavender kommer til udfø
relse, priser vi omtalte biskops fornævnte forsæt og stadfæster det med vor 
myndighed og med vort samtykke. Men hvis nogen alligevel ved at rejse ind
sigelse skulde driste sig til at gøre det virkningsløst, som han må vide er fore
taget af ham og er stadfæstet med vor myndighed, skal man ikke høre på 
ham, der er prisgivet såvel anklage for krænkelse af den kongelige majestæt 
som kirkens straf.

*) jf. nr. 70. Kong Valdemar 1. den Store døde 1182 12. maj. - 2) nu Kalbygård, 
Låsby sogn, Gem herred.

72 [1177—1182 l1)
Kong Knud 6, stadfæster biskop Svend af Århus’ gave af gods i Sønder 

herred på Djursland til Øm kloster.

Øm klosters registratur (1554)»

Kong Knud den unges stadfæstelse på det gods i Sønder herred, som bi- 
.skop Svend af Århus gav til Øm kloster. Ingen datum.

1) den enestående betegnelse Unge kong Knud skal vel fortolkes således, at brevet 
har været udstedt af Knud som medkonge.

73 [1177-1180]1)
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), skriver til ærkebiskop Eskil af Lund, 

der opholder sig i Clairvaux efter sin ydmygelse, om sin og mange andres 
medfølelse med hans skæbne og bevidner ham sin hengivenhed.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Petrus, abbed i St.-Rémi, til ærkebispen af Lund 2).
Det ene af mine to øjne holder jeg hos mig, det andet vender jeg ofte 

mod Eder, fader og såre kære herre. Hvad ser det, som jeg holder rettet mod 
mig selv, hos mig? Til visse adskilligt, hvorover det føler sorg, hvorover det 
udgyder tårer, hvorover det ængstes under stor tåreflod. Til visse krybdyr, 
som er uden tal; til visse det skændige folk, som Ezekiel så afmalet på væg
gene i det hus, som han på Herrens befaling var brudt ind i 3). Endelig no
get uudsigeligt - ikke på grund af mysteriets dybde, men på grund af den 
fordærvede sjæls uhyrlighed. Men hvornår ser øjet dette? Når det bøjer sig 
for at se på sit spy 4), når det tænder et lys og fejer huset i søgen efter den
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tabte drachme 5), når det ser revnerne i Jerusalems mure 6) og ruinerne for 
sig og overvejer om det måske måtte være tilladt sammen med Serubabel og 
Ezra at foretage en genopbygning 7). Spor viser sig efter kålorme, græshop
per, ædere, rust, som har opædt alt det skønne i ørkenen, og trolde, dæmo
ner, ugler, aber, og hele det store virvar af alle slags overnaturlige væse
ner fremstiller sig8). Men når samme øje løfter øjenlågene og ser op mod 
himmelen, ser det Herren ved stigen 9), og han kalder og venter på den uro
ligt sovende og siger: Vågn op, du, som sover, og stå op fra de døde10), og: 
Lazarus, kom herud 11), og: Du yngling, jeg siger dig, stå op, og: Du, pige, 
stå op 12). Han rækker også hånden til den skibbrudne Peter13), på vejen 
møder han Saulus, der fnyste med trusler og mord mod Herrens disciple14), 
han giver den fortabte søn, der vender tilbage, klædning, ring og sko igen 15), 
han ofrer gæstebud og slagter fedekalven 16), og han yder dem, der flygter 
og er udfriet af jernlænkerne 17), sin barmhjertigheds fortættede fylde for at 
varme dem. Ved denne øjensalve 18) helbredes øjet, der er forvirret over sig 
selv, og kommer til sig selv igen.

Nu møder jeg det øje, som i venskab er opfyldt af Eder, og gennemvan
drer vore veje og sysler fra ungdomstiden af. Fortæl mig, gode øje, hvad der 
er hændt vor ven, hvad føler Du, hvad fatter du? Ikke uden stor beklem
melse, siger det, ihukommer jeg hans bedrifter, eftersom jeg engang har set 
ham vandre hen over skyerne og svinge sig til de allerstørste højder. Hvem 
evner at berette om en sådan hæder, magt, herlighed, rigdom på alle ting, 
om sådanne gavmilde og utallige udbetalinger og gaver? Hvem kan fortælle 
om sejladserne, om farerne på havet19), om baghold fra mægtige20)? Til 
sidst faldt hin lysbringer, hin morgenstjerne, som blandt Guds stjerner havde 
beklædt ærens og ærkestiftets trone, ned fra himmelen 21), ikke som et lyn 22), 
men han fornedrede sig selv ligesom menneskesønnen, antog en fattigs skik
kelse 23), forkastede den pragt, der pryder sækulargejstlighedens førstemand, 
så at han, om Laban skulde forfølge Jakob, ikke kan finde hans af guder hos 
ham 24), og så at han, om ikke med Herren så dog med St. Morten kan sige: 
Du vil intet finde hos mig, satan 25). Se, hvor ydmyget han sanker aks i Clair- 
vaux og går efter høstfolkene 26), idet han ikke gør sig stor ved arbejdet, men 
ydmyger sig ved afmagt. Ifølge indstilling og tilbøjelighed iler han jo om kap 
med de første, de unge, men på grund af alder og svaghed deler han lod med 
de sidste, så at han skal være den sidste ved kaldelsen, men den første ved 
lønnen, eftersom den, som kommer først, ikke får større løn hos husbonden, 
hvis hele væsen er barmhjertighed og sandhed, men den, der er sidst i arbejde
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og i tid, er den første til at modtage sin denar 27). Er det ikke så? Sandhe
dens herre beviser det klart, han, som førte røveren fra korset til paradis 28) 
før Peter, apostlenes førstemand, hvem han dog havde givet himmeriges nøg
ler 29). Det er nåde at modtage den ringe, der kun venter sig lidt af sine for
tjenester, og - hvis det er nødvendigt - at lade den, der er i sikkerhed, træde 
i anden række, og det er nåde oftere at udrive den skælvende af frygten 
end at indlade den, hvem der allerede er givet løfte. Se, højtelskede fader, mit 
øje har, som jeg tror, ikke bedraget mig. Thi mange andre har foruden dette 
sagt det samme til mig om dig. Må der derfor være fred med din ånd, må 
din sjæl gå op i min Gud. Lad der være en bedre udgang end indgang på 
sagen 30), eftersom al lovprisning forkyndes til slut. Jeg er helt ud Eders.

*) brevet er skrevet nogen tid efter ærkebiskop Eskils ankomst til Clairvaux, men in
den abbed Petrus blev biskop af Chartres efter biskop Johannes af Salisburys død 1180 
25. oktober, jf. Garns 536. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. Ezek. 8, 7-12. - 
4) jf. 2. Pet. 2, 22, som citerer Ordspr. 26, n. - 5) jf. Luk. 15, 8. - 6) jf. Esaias 22, 9. - 
7) hentydning til beretningen om templets genopbygning i Ezra kap. 5ff. - 8) jf. Esaias 
34, 14 og Joel 1, 4. - 9) jf. 1. Mos. 28, 13. - 10) Efes. 5, 14. - 11) Johs. 11, 43. - 12) 
Mark. 5, 41 og Luk. 8, 54. - 13) hentydning til Matth. 14, 28-32. - 14) jf. Ap. Gem. 9, 
1. - 15) jf. Luk. 15, 22. - 16) jf. Luk. 15, 23. - 17) hentydning til Ap. Gem. 12, 6-8. - 
18) Abenb. 3, 18. - 19) jf. nr. 57 og 60. - 20) jf. I 2 nr. 119. - 21) jf. Esaias 14, 12 og 
1. Sam. 2, 8. - 22) jf. Luk. 10, 18. - 23) jf. Filipp. 2, 7. - 24) jf. 1. Mos. 31, 22 og 33. - 
25) er ikke identificeret. - 26) Ruth 2, 3. - 27) jf. Matth. 20, 1—16. - 28) jf. Luk. 23, 43. 
- 29) jf. Matth. 16, 19. - 30) Præd. 7, 8.

74 [1178. Før 2. november]1)
Ærkebiskop Absalon af Lund skænker Sengeløse og Gadstrup kirker til 

nonnerne i Vor Frue kloster i Roskilde.

Afskrift i rigsarkivet.

I faderens og sønnens og den helligånds navn, amen. Jeg Absalon, af Guds 
nåde ærkebiskop af kirken i Lund, til alle troende kristne, såvel dem, 

der er genfødt, som dem, der endnu skal genfødes i den helligånd, med øn
sket om, at de må dø i fromhed og salighed og blive bekranset i al evighed.

Da vi - ikke ved vore fortjenester, men ved det himmelske forsyn - er ble
vet kaldet til ledelsen af denne hellige kirke, bør vi indfinde os i Herrens vin
gård, som i lang tid har været gold, og frugtbargøre den og med støtte fra 
oven ved vanding og kultivering mangedoble dens grene2), der spreder sig 
vidt ud 3); men de knappe og ringe midler har stedse lagt hindringer i vejen 
for den pålagte pligt til at efterkomme det, og håndens vedvarende optaget-
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hed har ikke tilladt den på tilbørlig måde at føre det ud i livet i alle hen
seender. Men mon dog en levende og uudslukkelig kærlighed skulde høre op 
der, hvor midler i rigelig mængde ikke er til stede? Ingenlunde. Lad en be- 
vågen og stedse redebon vilje komme den svækkede hånd til hjælp, og lad 
altid en betimelig gavmildhed gøre undskyldninger hos de virksomme for 
utilstrækkelighed - vi har gjort, hvad vi kunde, mindre end hvad vi burde. 
Men for at vi dog ikke skal synes aldeles at være uden frugt og at have sovet, 
har vi derfor - især da vi er indsat til det formål, at vi faderligt skal være til 
trøst for Kristi fattige - bestemt os for at begunstige de fattige søstre, som i 
Vor Frue kirke i Roskilde uafladeligt tjener Gud, og har i en følelse af from 
hengivenhed og ud fra rene hensigter sørget for at sikre dem i fremtiden, for 
at deres trang kan blive lettet ved vor overflod, som vi som en gave fra Gud 
for tiden nyder, og for at de stedse ihukommende vore gode gerninger med 
uafladelige bønner kan stræbe efter at vinde os Guds barmhjertighed, når 
vi er draget bort fra dette liv. Ligesom derfor omsorgen for at øge eller ud
vide vor kirkes besiddelser eller virkeområder påhviler os, således står det 
fast, at rådigheden til samvittighedsfuldt at disponere over det samme og til 
deraf på rette tidspunkt at udrede et mål hvede til vore medtjenere er be
troet os. Af den grund har vi overgivet de fornævnte søstre to kirker ikke 
langt fra staden Roskilde, nemlig Sengeløse og Gadstrup, og bekræftet det til 
evig tid ved en kanonisk gyldig gave og bestyrket det ved ordlyden af dette 
brev og med aftryk af vort segl. Men vi forbyder med Gud den Almægtiges 
og den hellige jomfru Marias og alle helgeners myndighed under anathema, 
at søstrene fra nogen af vore efterfølgeres side skal blive udsat for nogen 
overlast i anledning af denne overdragelse. Vidner: abbed Simon, Henrik, 
søstrenes forstander, magister Jens og adskillige andre kvalificerede personer.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) jf. Malach. 3, 11 (Vulgata). - 3) jf. Esaias 6, 13 
(Vulgata).

1178. 2. november. Tusculum. 75
Pave Alexander 3. stadfæster for Absalon den lundensiske ærkestols primat 

over Sverige.

Registratur i Rom.

Der følger en anden bulle af Alexander 3., der stadfæster den foregåen
de1), idet den er affattet med de samme formler og givet samme Ab

salon. Den begynder: Det apostoliske sædes varde o.s.v. Givet i Tusculum den
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2. november i den 12. indiktion år 1178 efter Herrens menneskevorden, men 
i den herre pave Alexander 3.s 20. pontifikatsår.

i) d. v. s. Hadrians brev af 1157 15. januar, der er indført i håndskriftet umiddelbart 
forud, om primatet over Sverige.

76 1178. 2. november. Tusculum.
Pave Alexander tager cistercienserklostret i Esrom i sin beskyttelse og 

stadfæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland og i Halland samt 
den trediedel af tienden af Esbønderup sogn, som ærkebiskop Absalon har 
tilstået det. Paven giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker.

Afskrift i Esrombogen.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Walbert, 
. abbed af Esrom, og hans brødre, nulevende såvel som fremtidige, der 
har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.

De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for at 
ikke forvovne overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, 
hvad Gud forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, 
elskede sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og 
tager den fornævnte hellige Gudsmoders og stedse jomfru Marias kloster, 
hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og styrker det ved dette 
skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det første, at den klosterordning, 
der med Guds vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrød- 
renes bestemmelser vides at være fastlagt i samme kloster, til evige tider ubry
deligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle besiddelser og alt det 
gods, som samme kloster for øjeblikket sidder inde med på retmæssig og 
kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden måtte erhverve ved pave
lig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gavmildhed, ved skænk fra de troende 
eller på andre retmæssige måder urokket og uantastet forblive i Eders og 
Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre med navns nævnelse1): 
Det sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med dets tilliggender, stedet, 
hvor der var en landsby, som fordum kaldtes Tanga, med alle dens fiske
vande, enge og skove og dens andre tilliggender, Villingerød og de jorder, på 
hvilke fordum torperne Eskilsholm, Langholm, Davidstorp lå, med enge, 
skove og fiskevande og deres andre tilliggender, Havreholm med den jord, 
hvor der fordum var en landsby, kaldet Aholm, med skove, enge og dens an
dre tilliggender, Borsholm med sine torper Sacerethorp, Horserød, Mulne-
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thorp, Nyrup med skove, enge og deres andre tilliggender, ladegården, som 
kaldes Såne, med skove, enge og fiskevande og dens andre tilliggender, Ag- 
nesio med jorder, skove, der hører dertil, og torperne Tømmerup, Haldens- 
torp, Holgestrup, Karlestorp, Dagerød, Hjortheholm, Borup, Stenhas, Halins- 
ruth og halvdelen af Toelt med skove, enge og det øvrige, der hører til sam
me steder, Stenholt med sine torper Grønholt, Torup, Sunsphialholt, Birse- 
thorp og Mulneholt, med skove, enge og fiskevande og andet, der hører til 
samme steder, Saxolfthorp med skove, enge og fiskevande og dens andre til
liggender, Morup i Halland med skove, enge og dens øvrige tilliggender og 
trediedelen af tienden af hele Esbønderup sogn, som vor ærværdige broder 
Absalon, dengang biskop af Roskilde, nu ærkebiskop af Lund har tilstået 
Eder, at have evindeligt. Ingen må fordriste sig til at afkræve Eder tiender 
af Eders arbejde på det, som I dyrker med egne hænder eller for egne mid
ler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder tilladt at optage 
frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra denne verden, som 
munke og beholde dem hos Eder uden indsigelser af nogen art. Ydermere 
forbyder vi, at nogen af Eders brødre efter at have aflagt løfte i Eders klo- 
stery skal have lov til letfærdigt at forlade samme uden tilladelse fra sin abbed. 
Den, der drager bort fra denne stiftelse, må ingen vove at optage hos sig 
uden at have fået tilladelse dertil ved et af klostersamfundet udstedt brev. 
Da vi også af faderlig forsorg ønsker at forskaffe Eder fred og ro i fremtiden, 
forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for Eders klosterbyg
ningers eller ladegårdes klausur vover at begå vold eller røveri eller tyveri 
eller sætte ild på eller gribe eller dræbe nogen. Vi bestemmer altså, at aldeles 
ingen forvovent må forstyrre fornævnte kloster eller mindske eller tilegne sig 
dets besiddelser eller beholde det tilegnede eller plage det med nogen som 
helst fortrædigelser, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver hen
seende for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbehold 
af det apostoliske sædes myndighed i enhver henseende. Men hvis nogen 
gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst 
at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre han efter 
anden og tredie gang at være påmindet ved en passende bod har gjort sin 
forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, at han for Guds 
domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være udelukket fra vor 
Guds og genløsers, den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på 
den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds straf. Vor herre Jesu 
Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne for denne stiftelse, så de
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både her må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dom
mer modtage den evige fred som løn. Amen.

Jeg Cinthius, kardinalpresbyter af Sta. Cecilia, har skrevet under.
Jeg Ardunius, kardinalpresbyter af Sta. Croce in Gerusalemme, har skrevet 

under.
Jeg lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet under.
Jeg Rainerius, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under. 
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet under. 
Jeg Johannes, kardinaldiakon af S. Angelo, har skrevet under.
Jeg Rainerius, kardinaldiakon af S. Adriano, har skrevet under.
Jeg Matthæus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, har skrevet under.
Jeg Bernardus, kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere Tulliano, har skre

vet under.
Jeg Alexander, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under 2).
Jeg Hubaldus, biskop af Ostia, har skrevet under.
Givet i Tusculum ved Albertus’ den hellige romerske kirkes kardinalpresby- 

ters og kanslers hånd, den 2. november i den tolvte indiktion, år 1178 for Her
rens menneskevorden, men i herr pave Alexander 3.s tyvende pontifikatsår.

*) den følgende godsbeskrivelse må være interpoleret fra Absalons privilegium nr. 77, 
jf. bemærkningen i Dipi. Dan. - 2) dette er pave Alexander 3.s underskrift. Den har i 
originalen haft sin plads midt på linien umiddelbart efter teksten. Ved afskriften i Es
rombogen er underskrifternes regelrette rækkefølge bragt i uorden. Om underskrifternes 
rette placering, se DRB I 4 nr. 38 note 7 og DRB II 1 nr. 234.

77 [1178. Efter 2. november]1)
Ærkebiskop Absalon af Lund tager Esrom kloster under sin beskyttelse og 

stadfæster en række særligt nævnte besiddelser i Nordsjælland samt Morup 
i Halland, og tilstår dem en trediedel af tienden af Esbønderup sogn.

Afskrift i Esrombogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, Danmarks 
. og Sveriges primas, til alle troende kristne, såvel fremtidige som nule
vende, helse i al evighed.

Forfædrenes handlinger betros til breve, for at de ikke skal blive afkræftet, 
enten fordi de går i glemme eller som følge af overgreb fra onde og ugudelige 
menneskers side, som praler, når de gør ondt, og som alene er opsat på at 
rejse trætte for at juble over ondt og vrangt2). Men når brevet autoritativt
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og ved nedenfor at meddele troværdige vidner3) giver underretning om, 
hvad der er sket, standses slette menneskers forvovne dristighed, idet de bliver 
afsløret, så tåbernes ønsker, der strider mod al retfærdighed, ikke går i opfyl
delse. Da vi nu ved, at der er megen ondskab til hos menneskers børn, er det 
vor vilje, at der skal være en sådan sikkerhed for de renfærdige klostergivnes 
gerninger, at hvis vi mener, at noget skal virkeliggøres gennem os eller gen
nem andre til ære for Gud og til styrkelse af klosterlivet, skal vi med al år
vågenhed afvende, at det kan blive forringet ved forslagenhed fra forfølger
nes side. Derfor skal såvel fremtidige som nulevende vide, at vor ærværdige 
og hengivne ven Walbert, abbed i Esrom, har opsøgt os personlig, idet han 
begærede og anråbte om, at vi vilde omfatte det kloster, som han vides at stå 
i spidsen for, med nåde og gunst, således at det kunde glæde sig over et privi
legium, udstedt med vor myndighed, vedrørende alle besiddelser og de skel, 
der er fastsat for samme besiddelser enten af fromme givere eller af sælgerne. 
Idet vi derfor velvilligt giver vort samtykke til fornævnte abbeds retfærdige 
ønsker, har vi af ærbødighed og til hæder for Gud, der har skabt alt, og til 
frelse for vor sjæl villigt imødekommet de ønsker, som de klostergivne frem
satte, og har taget samme kirke tillige med alle dens besiddelser og de for 
samme fastsatte skel under vor beskyttelse og befalet, at de skal bestyrkes ved 
dette brev, der er indledt med vort navn, og ladet navnene på samme kirkes 
besiddelser antegne nedenfor: Esrom, hvor klostret selv er beliggende, og det 
sted, hvor der engang var en landsby, som kaldes Tanga, med alle fiskevande 
og enge og skove og øvrige tilliggender, Villingerød og de jorder, hvor der 
fordum fandtes torperne Eskilsholm, Langholm, Davidstorp, med enge og 
skove og fiskevande, Havreholm med den jord, hvor landsbyen Aholm en
gang lå, med skove og enge og det, der hører til den, Borsholm med dens tor
per Sacerethorp, Horserød, Mulnethorp, Nyrup med skove og enge og det, 
der hører til dem, ladegården, som kaldes Såne, med skove og enge og dens 
tilliggender, Agnesio med jorder og skove, der hører dertil, og torperne Tøm- 
merup, Haldenstorp, Holgestrup, Karlesthorp, Dagerød, Hjorteholm, Borup, 
Stenhas, Almsruth, halvdelen af Toelt med skove og enge og det øvrige, der 
hører hertil, Stenholt med sine torper Grønholt, Torup, Sunsphialholt, Birse- 
thorp, Mulneholt, med skove og enge og dens fiskevande, Saxolfsthorp med 
skove og enge og dens fiskevande, Morup i Halland med skove og enge og 
dens øvrige tilliggender, trediedelen af tienden af hele Esbønderup sogn, som 
vi har givet dem til evig tid. Hvis derfor nogen bevidst forsøger at gå imod 
bestemmelserne i dette vort brev, skal han som forstyrrer af de klostergivne
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brødres fred og ro - medmindre han ved en passende bod vil gøre sin dristige 
forvovenhed god igen - gå til grunde, ramt og bundet af bandlysning og 
gennemboret af den Helligånds sværd, og når dommens dag kommer, skal 
han ligge under for den sidste fordømmelse. Men vor herre Jesu Kristi fred 
være med alle, der bevarer rettighederne for denne stiftelse, så de både her 
må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer mod
tage den evige fred som løn. Amen.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) jf. Ordspr. 2, 14. - 3) findes ikke. Brevet skal nok 
opfattes som et udkast fra abbed Vilhelms side til fordel for klostret i Esrom.

78 [1178] Udkast1)
Ærkebiskop Absalon af Lund tager augustinerklostret St. Thomas af Pa- 

raclitus (Æbeltholt) under sin beskyttelse og stadfæster dets besiddelser.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, Danmarks 
. og Sveriges primas, til alle troende kristne, såvel fremtidige som nu
levende, helse i al evighed.

Gud har i sit forsyn truffet bestemmelse om at indsætte nogle personer over 
andre i kirken med det mål, at de, for hvem fromheden ikke var løn nok, 
eller som var genstridige, strengt skulde holdes i ave ved retslige forholds
regler. Af den grund er det, at Herren har ophøjet os - omend uværdig - 
på bispestolen, for at vi både med faderlig kærlighed kan elske og ved at 
føre sagerne ud i livet gavne de regelbundne mænd og med kirkens dom for
dømme de vantro, omstyrterne2) og de fattiges undertrykkere, hvis vi ikke 
kan forbedre dem med ord eller ved skriftsted, så at de, som er overgivet til 
Satan til kødets undergang, sluttelig kan drage sig ud af djævelens snare, og 
ånden kan frelses på Herrens dag 3). Eftersom vi derfor erfarer, at de regel
bundne brødre i St. Thomas’ kirke af Paraclitus hengiver sig til tjenesten for 
Gud, er det vor vilje, at vor nådes beskyttelse skal yde støtte til samme brød
re, da de behøver og udbeder sig den, for at det ikke skal hænde, at enten de 
eller deres gods på nogen måde bliver anfægtet ved ulyksalige indgreb. Vi har 
også bestemt, at den ordensregel, der ved vor bestræbelse og møje er indført 
sammesteds med Guds vilje og i overensstemmelse med den hellige Augustins 
regel og de parisiske viktorinerbrødres bestemmelser, til evige tider ubryde
ligt skal overholdes i samme kirke og ikke på nogen måde ændres. Altså tager
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vi fornævnte kirke med alt dens gods under vor beskyttelse og byder, at den 
evindeligt skal være styrket ved dette brev, der er kendetegnet med vort segl, 
idet navnene på fornævnte kirkes besiddelser er optegnet herefter: Øen 
Eskilsø, på hvilken de tidligere vides at have boet, tillige med kirken, som 
findes på samme, hvilken 0 tillige med samme kirke vi har bestemt at høre til 
klostret Paraclitus, nemlig som et lem af den stiftelse, kirken i Jyllinge tillige 
med den jord og tiende, der hører til den, også hovgården i samme landsby, 
der hører til samme stiftelse, med alle dens tilliggender, og møllen ved Være- 
bro, kirken i Tjæreby og hovgården, der ligger sammesteds, med agre, enge og 
skove, hovgården i Ullerød med agre, enge og skove, hovgården i Harløse med 
agre, enge og skove, hele landsbyen, som kaldes Nejede, med al jord og enge og 
skove uden enhver protest og svigagtig trætte, og fiskestederne i Klønne og de 
andre, som de har fælles med andre mænd, gården i staden Roskilde med 
huse og dens indhegnede område, trediedelen af tienderne til kirkerne i An- 
nisse, Helsinge, Kregme, Alsønderup og hele tienden til kirken i Tjæreby, som 
fornævnte brødre dels har for tjenesten i samme kirke, dels har fra os, dels 
velvilligt har fået overladt af sognebeboerne for den kirken påhvilende for
pligtelse med undtagelse af omstøbning af klokker og reparation af murvær
ket, hvis det måske skulde falde ned 4), landsbyen, som kaldes Freerslev, med 
agre og skove og enge og møller og kirken i samme landsby med dens tiender. 
Men for at dette brev om vor bestemmelse kan forblive ubeskåret og aner
kendt, så det ikke på nogen måde skal svækkes enten ved trætte eller ved 
nogen som helst form for tilsnigelse eller kneb, har vi bestemt, at enhver, der 
formaster sig til at bryde det, skal blive ramt og lagt i banlysningens bånd, 
hvad enten han er en gejstlig eller verdslig person, og på den yderste dom
mens dag være berøvet vor Guds og genløsers legeme og blod, medmindre 
en så stor ubesindig forseelse ved en passende bod bliver gjort god igen.

i) jf. indledningen i Dipi. Dan. - 2) jf. Ezech. 2, 6 (Vulgata). - 3) jf. 1. Kor. 5, 5 og 
1. Tim. 3, 7. - 4) meningen med den uklart formulerede passus må være den, at klostret 
har truffet en aftale med sognebeboeme om fabricatiendens anvendelse.

1178. Udkast1) 79
Pave Alexander 3. tager augustinerklostret St.Thomas af Paraclitus (Æbel- 

holt) under sin beskyttelse, stadfæster dets besiddelser og formulerer dets ret
tigheder.

1. række. III. — 6
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Afskrift i Æbelholtbogen.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Vilhelm, 
. abbed i St. Thomas af Paraclitus, og hans brødre, nulevende såvel som 
fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.

Et forlangende, udsprunget af et fromt ønske, bør føres ud i livet, så både 
den oprigtige fromhed prisværdigt kan stråle i al sin glans og den forønskede 
virkning utvivlsomt komme til udfoldelse. Af den grund, elskede sønner i Her
ren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager fornævnte St. 
Thomas’ kirke af Paraclitus, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor be
skyttelse og styrker den med dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for 
det første, at den kannikeorden, der er indstiftet i Eders kirke med Guds vilje 
og i overensstemmelse med den hellige Augustins regel og de parisiske vik- 
torinerbrødres bestemmelser, til evige tider ubrydeligt skal iagttages samme
steds. Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kirke for øje
blikket sidder inde med på retmæssig og kanonisk vis, eller som de med Her
rens bistand i fremtiden måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers 
eller fyrsters gave, ved skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, 
forblive urokket og uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi 
ladet disse anføre med navns nævnelse: Kirken på øen Eskilsø tillige med 
denne 0 og dens andre tilliggender, kirken i Jyllinge med den jord og tiende, 
der hører til den, og dens andre tilliggender, i samme landsby også hovgår
den, der hører til samme stiftelse, med alle dens tilliggender, møllen, der lig
ger ved Værebro, med dens tilliggender, kirken i Tjæreby og hovgården, der 
ligger sammesteds, med agre, enge og skove og deres andre tilliggender, hov
gården i Harløse med agre, enge, skove og dens andre tilliggender2), hele 
landsbyen, som kaldes Nejede, med al jord, enge og skove, frit og kvit med 
dens andre tilliggender, fiskestederne Klønne og de andre fiskesteder, som I 
har fælles med de øvrige mænd i den egn, gården i staden Roskilde med huse 
og deres tilliggender, trediedelen af tienderne ved kirkerne i Annisse, Hel
singe, Kregme, Alsønderup og hele tienden af kirken i Tjæreby, som vor ær
værdige broder Absalon, dengang biskop af Roskilde, men nu ærkebiskop af 
Lund, med gode grunde har tilstået Eder, at sidde inde med til evig tid, den 
landsby, som kaldes Freerslev, med agre, skove, enge, møller og andre tillig
gender og kirken i samme landsby med dens tiender. Ingen må fordriste sig 
til at afkræve Eder tiender af Eders nybrud, som I dyrker med egne hænder 
eller for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder
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tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra 
denne verden, som munke og beholde dem uden hensyn til indsigelser af no
gen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre efter at have aflagt 
løfte i Eders stiftelse må have lov til letfærdigt at forlade samme kloster uden 
tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen vove at 
optage hos sig uden at have fået tilladelse dertil ved et af klostersamfundet 
udstedt brev. Men under almindeligt interdikt over landet skal det være Eder 
tilladt at holde gudstjeneste for lukkede døre, med udelukkelse af personer, 
der er banlyste og ramt af interdikt, uden klokkeringning og med sagte stem
me. Og til de sognekirker, som I har, skal det ligeledes være Eder tilladt at 
udvælge gejstlige og præsentere dem for bispen, og dem skal bispen, såfremt 
de er skikkede hertil, overdrage sjælesorgen, således at de skal svare ham i 
åndelige, Eder i timelige anliggender 3). Da vi også med faderlig forsorg øn
sker at forskaffe Eder fred og ro, forbyder vi med apostolisk myndighed, at 
nogen inden for Eders klosterbygningers eller ladegårdes klausur må vove at 
begå vold eller røveri eller tyveri eller sætte ild på eller gribe eller dræbe 
nogen. Og vi bestemmer, at samme stiftelse uden at hindres af nogen frit må 
foretage begravelser - dog med forbehold af den ret, der tilkommer de kir
ker, som afgiver de afsjælede legemer - navnlig af dem, der i fromhed og 
som deres sidste vilje har ønsket at blive begravet der, dog undtagen hvis det 
drejer sig om personer, der er banlyste eller ramt af interdikt. Vi bestemmer 
altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig til at forstyrre fornævnte kirke 
eller mindske eller tilegne sig dets besiddelser eller beholde det tilegnede eller 
plage den med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal bevares ube
skåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og underhold det 
er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndighed og den ka
noniske ret, der tilkommer stiftets biskop. Men hvis nogen gejstlig eller verds
lig person i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestem
melserne i dette vort brev, skal han - medmindre han efter anden og tredie 
gang at være påmindet, ved en passende bod har gjort sin forseelse god igen - 
være berøvet sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til 
svar for den uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og gen
løsers den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste 
dommens dag være hjemfalden til Guds straf. Vor herre Jesu Kristi fred være 
med alle, der bevarer rettighederne for denne stiftelse, så de både her må 
nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage 
den evige fred som løn. Amen.
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Givet i det Herrens år 1178, men i herr pave Alexander 3.s tyvende ponti
fikatsår.

*) om brevets karakter se Dipi. Dan. - 2) her mangler hovgården i U Iler ød med agre, 
enge og skove, jf. nr. 78, hvilket rimeligvis blot skyldes en overspringelse i Æbelholt- 
bogen. - 3) jf. DRB I 5 nr. 138 note 7.

80 [1178-1180]1)
Ærkebiskop Absalon af Lund kundgør over for indbyggerne i Njudung, 

Var end og Finnveden, at han har pålagt bisper og præster at banlyse dem, 
der fortsat udplyndrer Nydala klosters gods og overfalder munkene samme
steds, og om fornødent at unddrage dem kirkelig begravelse.

Original i det svenske rigsarkiv.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, Sveriges 
, primas, til alle retfærdige og gode indbyggere i Njudung, Vårend og 
Finnveden hilsen med Gud.

Ligesom det timelige sværd er stillet til rådighed i verdslige anliggender 
for at lægge en dæmper på de ondes frækhed, således er der også i kirkelige 
anliggender betroet kirkernes prælater et sværd, nemlig det åndelige2), for 
at de kan straffe forurettigelser, begået mod dem, der tjener kirken, nemlig 
de regelbundne mænd. Af den grund kan vi ikke med roligt sind tolerere de 
røverier og hærgninger, som slette og fordærvede mennesker forvolder Guds 
kirke i Nydala, ikke alene med hensyn til dens besiddelser, men, hvad der er 
værre, ved at lægge ulovlig hånd på de personer i fornævnte kirke, der uaf
ladeligt tjener Gud, men tværtimod skal vi i henhold til den os påhvilende 
pligt i første omgang i overensstemmelse med apostlen med sagtmodig ånd 3) 
formane sådanne, som måtte indlade sig på sådant, så de hører op med mis
handling og udplyndring af kirken. Men hvis de ikke under de omstændig
heder besinder sig, er det vor pligt at lægge dem under anathema, således at 
det ikke skal være tilladt nogen præst, ja ikke engang en biskop eller ærke
biskop at absolvere nogen person, som gudsbespotteligt lægger hånd på nogen, 
der tilhører den hellige stand - og dette gælder ikke blot en gejstlig eller en 
munk, men også en lægbroder - men alene paven eller højst os, hvem paven 
har betroet som sin stedfortræder at give dispensation i disse anliggender. Vi 
formulerer dette også for de mindre sager, og der, hvor vi måtte synes, at det 
er til gavn. Det skal derfor være såvel bisper som præster befalet, at de med 
Guds og vor myndighed skal lyse såvel dem, der plyndrer kirker, som dem,
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der lægger voldelig hånd på gejstlige, under ban, og hvis de forbliver gen
stridige og skulde afgå ved døden, skal de ikke give dem en kirkelig begra
velse.

1) for datering se Dipi. Dan. - 2) tankegangen stammer fra Bernhard af Clairvaux. - 
3) jf. Gal. 6, 1.

[1178-1180]1) 81
Petrus, abbed af St.-Rémi (i Reims), takker ærkebiskop Absalon af Lund 

for dennes velvilje over for biskop Fulko og udtaler sin bekymring for, hvad 
der hænder med ærkebiskop Eskils slægtninge og venner.

Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

etrus, abbed af St.-Remi til ærkebispen af Lund 2).
Den strøm af vellugt, der udgår fra dyderne, er liflig og evindelig. Thi 

den hverken ældes eller formindskes i tidens løb. Se, Eders Danmark ligger 
langt borte fra vort Frankrig. Thi de er adskilt fra hinanden både ved men
neskenes sæder og skikke og ved landenes beliggenhed. Men dyden - det være 
sig her eller der - ændrer hverken sit udseende eller sin beskaffenhed, hverken 
sin nytte eller sin anvendelighed. Den har et og samme indhold både i Dan
mark og i Frankrig. Hvortil nu dette? Hvad angår det denne sag at skrive 
om dydens uigendrivelighed og urokkelige kraft og skønhed, når det er nok 
at bringe Eder en tak for de velgerninger, der er vist vor broder og ven biskop 
Fulko, og fordi så høj en herre ved sit brev har vist en så uværdig munk sin 
gunst? Men jeg regner det for en synd at tale usandt samt også at fortie sand
heden. Thi ligesom et dårligt menneske bliver ødelagt eller opblæst, hvis han 
roses på et falsk grundlag, således bliver den, der er i besiddelse af en med
født og uegennyttig godhed, gjort ydmyg og opildnes kraftigere til det bedre, 
når han ikke ved en smigrende, men ved en sandfærdig fremstilling kaldes til 
besindelse om sig selv og for sig selv. Thi han nærer angst for, at han ikke er 
eller er mindre end hvad man siger. For mange år siden, såre kære fader, har 
vi hørt mangt og meget om Eders høje byrd og virke, og at I med en såre 
glødende nidkærhed stræber efter at øge det hos Eder og hos andre, som hø
rer Gud til. Et løseligt forlydende havde belært os herom, men vores og Eders 
såre kære biskop Fulko har gjort det til den højeste sandhed og den største 
vished. Gid at en Pinehas vilde genopstå såvel hos Eder som hos os 3), og at 
Mathatias’ sønner vilde genoptage de gamle krige for Guds lov og ikke spare 
sig lige til sidste livsgnist 4). Lad den helligånd indgyde en dråbe af den glø-
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dende ånd i Eder. Det være sagt tydeligt nok for den, der ved besked 5). Gid 
jeg i anledning af det, som sker i Eders egne med Eders forgængers nevøer 
og venner, havde den nåde og fandt det venskab hos Eder, som jeg har hos 
ham 6), og at I ligesom i hæderen også efterfølger ham i kærligheden. Levvel.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. 4. Mos. 25, yff. Pinehas 
frelste Israel fra den straf, Gud i sin vrede over Israels fordærvelse truede med. - 4) jf. 
1. Makab. cap. 2-3 (Vulgata). Mathatias og hans fem sønner rejste Israel til kamp for 
den jødiske religion og mod det græske overherredømme. - 5) jf. Terents, Phormio V 
541. - 6) Eskil.

82 [1178-1186]1)
Abbed Stefan af klostret Ste.-Geneviève i Paris takker abbed Vilhelm af 

Æbelholt for den fortræffelige hest, denne har skænket ham, og oplyser sam
tidig på abbedens forespørgsel, at der hersker de bedste forhold i klostret.

Afskrifter i Paris og Wolfenbuttel.

En aldrende Stefan til den ærværdige fader og sin gamle ven Vilhelm i 
ønsket om, at han må opleve og se gode dage.

Det er en rammende sentens, at enhver, der tager imod en gunst, derved 
erkender, at han er forpligtet til at gøre gengæld 2). Hvis han handler ander
ledes, vil han enten ære den statue, der forestiller den, der mangler hen
givenhed, eller tilbede det billede, der forestiller den, der er utaknemmelig 3). 
Disse ulyksalige børn af uhyrligheder, af hvilke det første barn er vanskabt, 
det andet æreløst, begge uden rosende egenskaber, ingen af dem uden smuds. 
Den falskhed, en uhengiven indstilling skaber, den hæslighed, utaknemme
lighed fremkalder, lægger tidligere velgerninger i graven, fordærver de nu
værende og holder fremtidige tilbage. Vi flyr berøring med dem, vi afskyr 
fællesskab med dem. Vi modtager Eders gave på den måde, at vi ærer den 
kærlighed, der giver sig udslag i gaven, og den følelse af kærlighed, der giver 
sig udtryk hos den, der skænker gaven. Billighed forlanger, at vi i højtidelig 
form bringer vor tak for så prægtig en hest, som det vilde passe sig for enten 
høje kirkefyrster eller stormægtige hofmænd at ride på. De, der rider andre 
heste, ser den og er misundelige; hos os er det ikke let enten at tilforhandle 
eller at gøre sig fortjent til en lignende hest. Om der måtte have været nogen 
forsinkelse med gaven, er det gjort godt igen på passende måde; og den har 
ikke fået nogen skade, hvilket i høj grad har øget gavens værdi. Dens fører 
har hverken sparet på udgift til foder eller brugt hesten som kørehest, hvilket
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både hårlagets frydefulde blødhed og mankens rejsning, den knejsende hals, 
de kødrige og ensformede bagparter, den ikke hængende mave, de hele og 
glatte flanker, den gyldne farve bærer vidne om; helt igennem er den smuk 
og uden lyde.

Da I har forhørt Eder om vore brødres tilstand, skal I, elskede omsorgs
fulde fader, vide, at, eftersom de dag for dag ved Guds barmhjertighed både 
har fremgang i det åndelige og overflod i det timelige, sker der hverken sam
menstød mellem dem eller findes satan iblandt dem 4), da de alle kommer 
sammen og fryder sig over broderlig endrægtighed.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Codex lustinianus I tit. XIV, 4 (Corp. iuris II s. 67). - 3) 
synes at sigte til en skulptur og et maleri, der er begge parter bekendt. - 4) jf. 1. Kg. 5, 4.

[1178-1192]1) 83
Abbed Stefan af klostret Ste.-Geneviève i Paris anmoder ærkebiskop Ab

salon om ved brev at tilkendegive, om det depositum, som Absalon, ærke
bispens klerk, har givet ham i forvaring, men som denne på tilbagevejen fra 
Santiago di Compostela har anmodet om at få udbetalt til overførelse til 
Clairvaux, skal komme til udbetaling til det angivne formål.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Stefan, kaldet abbed af Ste.-Geneviève, til den ærværdige fader og herre 
Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, hilsen og 

i skyldig ærbødighed over for sådan en fader.
Vi har ærbødigt modtaget, sikkert henlagt og opbevarer på tro måde Eders 

depositum, der er overgivet os ved Absalons, Eders klerks hånd. Han, der er 
vendt tilbage fra St. Jakob, har anmodet os om, at sølvet på Eders anmod
ning, med vor tilladelse og ved hans transport måtte blive bragt til Clairvaux. 
Vi har været bange for - det tilstår jeg - at skade Eder, forstandige fader, 
dersom vi uden brev fra Eder vilde udlevere det, som vi i kraft af Eders brev 
har modtaget, og at man vilde kunne beklikke vor ærlighed, anfægte vor tro
skab, såre vor rene samvittighed og beskylde os for letsind. Når det måtte 
behage Eder, at det deponerede enten skal føres bort eller overføres (til Clair
vaux), så send os et åbent brev og en tilkendegivelse af Eders vilje, så at vi 
med vidnesbyrd af det brev kan godtgøre, at Eders penge både er udbetalt 
til Eder, og at vor opbevaring er blevet bragt til ophør ved Eder.

*) jf. Dipi. Dan.
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84 [1178—1223]1)
Ærkebiskop (Absalon eller Andreas Sunesen) af Lund stadfæster, at 

priorinden i Bosjø kloster har skænket klostret en gård i Hånninge.

1. Skånebrevsfortegnelsen.

/| / rkebiskop Andreas *) af Lunds stadfæstelse på en gave af priorinden i 
V 1 J Bosjø kloster angående en gård, kaldet Hånninge. Givet 1201 x).

2. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

/| 2 rkebiskop Arnolds1) stadfæstelse på priorindens gave til klostret an- 
7 I J gående en gård, kaldet Hånninge. Uden datum.

g. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Brev af Asser 1), som var den første ærkebiskop i Lund, angående, at prior
inden i Bosjø købte en gård i Hånninge, som efter hendes død var hen

lagt til de fattige, hvilket brevet, der er skrevet uden datum, udviser, men 
efter gamle krøniker finder man, at fornævnte biskop har levet 1135; med 
1 segl.

4. Udkast til Skånebrevsfortegnelsen.

Vidnesbyrd, udstedt af Asser *), ærkebiskop af Lund, som menes at være 
den ældste, af det indhold, at priorinden skænkede sin gård, som ligger 
i Frosta herred, til Bosjø kloster. Givet 1135, da fornævnte biskop ifølge 

gamle krøniker ses at skulle have levet; med et segl.

1) årene 1201 og 1135 må bero på gætteri af registrator Magnus Westhius, jf. at to af 
udkastene har 1135; ærkebispens navn har kun været angivet med et A i den tabte origi
nal, derfor de tre forskellige opløsninger; det kan ikke afgøres, om det er Absalon eller 
Andreas Sunesen, der har stadfæstet gaven.

85 [1179].1) 27. februar. Lateranet.
Pave Alexander 3. stadfæster Evesham klosters overhøjhed over prioratet 

i Odense.

Afskrift i British Museum.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden 
. og det menige konvent i Evesham hilsen og apostolisk velsignelse.
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Når kirkens fromme sønner anmoder det apostoliske sæde om det, som 
vides at være i overensstemmelse med fornuft, imødekommer vi gerne deres 
ansøgning og tildeler det af faderlig omsorg fuld retskraft. Af den grund, 
elskede sønner i Herren, giver vi gerne vort samtykke til Eders retfærdige for
langende og stadfæster med apostolisk myndighed og bestyrker med dette 
brev som værn for Eder og gennem Eder for Eders kloster, at prioratet i 
Odense i Danmark, der er tilstået Eders kloster, idet Erik, fordum de Dan
skes konge i from hengivenhed tilrådede det, og stiftsbiskop Hubald gav sit 
samtykke, således som det findes i de sammes herom affattede autentiske bre
ve 2), skal være Eders til evige tider, idet vi fastsætter, at aldeles intet men
neske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed 
handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at 
han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Pe
trus’ og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet den 27. februar.

1) jf. Dipi. Dan. Alexander 3. opholdt sig kun i Lateranet i 1179. — 2) kendes ikke.

1179. 5.—19. marts. Rom. 86
Pave Alexander 3. afholder det 3. Laterankoncilium med deltagelse af bl.a. 

302 ærkebisper og bisper til bilæggelse af det skisma, som var fremkaldt ved, 
at Victor 4. var blevet indsat som modpave. Blandt de fremmødte bisper: ‘Fra 
kirkeprovinsen Danmark: Omer, biskop af Børglum*.

■Efter tryk hos Mansi.

1179. 87
Notits om, at Toste, der bor i Græse, har overdraget en mølle samt en lille 

skovlod øst for Græse til Æbelholt kloster som afbigt for ær eskrænkelser.

Notits i Æbelholtbogen.

Idet Herrens år 1179 har den gode mand Toste, der bor i Græse, af fri 
vilje overdraget os en mølle tillige med en lille skovlod, der ligger mod øst 
nær Græse, på grund af den spot og skam, han tidligere har tilføjet vor fader 

Vilhelm.

[1179-1180]1) 88
Petrus, abbed af St-Rémi (i Reims), skriver pdny til ærkebiskop Absalon 

efter opfordring af biskop Fulko, som nu opholder sig i abbedens omgivelser, 
og fremhæver Eskils betydning for det arbejde, som Absalon nu viderefører.
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Efter tryk i Petrus af La Celles breve.

Petrus, abbed af St.-Rémi, til ærkebispen af Lund 2).
Vi takker den nådige Gud for den fine duft af Eders såre velbegrundede 

ry, et ry, der breder sig i så rigt et mål, at det stiger mod himlene og ligeledes 
lifligt dufter i nabolandene. Guds gavmilde hånd tog et godt, knuget, rystet 
og topfuldt mål af olie fra det himmelske forrådskammer og lagde det i Eders 
skød 3) eller rettere på sædet for Eders ærkestift. Af denne olie næres derfor 
både Eders egen samvittigheds lys på passende måde, og lyset spredes fyldest
gørende over hele Eders kirkeprovins. Jeg ved og anser det for vist, at hvis 
ikke den gode samvittighed udgjorde grundvolden, vilde denne varme fra et 
så lysende og berømmeligt et ry ikke brede sig og holde sig så længe. Eders 
forgængers gamle skud tørrede ikke bort på een nat som Jonas’ skyggefulde 
plante 4). Elias’ ånd hvilede over Elisa 5), Eskils sluttelig over Absalon. Han 
vandede, hvad denne plantede, men det er ikke nok at vande, hvis ikke I 
også planter nyt. Da vil Gud give tilvækst, og Eders begges arbejde ikke være 
forgæves, hvor Han, der giver den himmelske belønning, føjer nåden til6). 
Thi Gud bedrager aldrig sin arbejder for den rette løn. Han hjælper ubetin
get, mildt og veldædigt den arbejdende og lønner sin arbejder retfærdigt. Af 
den grund er det både hans værk som også hans gave. Derfor skuffer oliven
træets afgrøde 7) ingenlunde, hvor nådens gave virker med. Altså skal arbej
det ikke standse, hvor den mest sikre løn står igen. Endelig, højtelskede fader, 
skal ikke blot forventningen om lovprisning hos de fremtidige, men også den 
lovprisning, hvormed ihukommelsen af Eder allerede nu overgives og anbe
fales til de troendes og de fromme mænds forbønner, på det kraftigste være 
en kilde til varme og opmuntring for Eders sjæl.

For øvrigt må I ikke undre Eder over, at jeg, der er fremmed og fra et 
fjernt land, alt for anden gang 8) skriver til Eder. I har venner og bekendte 
hos os: Fulko, forhen vor munk, nu biskop, som med mange overtalelser be
væger og tvinger mig til at skrive til Eder, og også nærværende brevfører, 
som hæver Eder til skyerne.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) står som overskrift i trykket. - 3) jf. Luk. 6, 38, hvor der er tale 
om kom. - 4) hentyder til den plante, Gud lod vokse op til skygge for profeten Jonas, 
jf. Jonas 4, 5-8. - 5) jf. 2. Kg. 2, 12-15. - 6) jf. 1. Kor. 3, 6-8. - 7) jf. Habak. 3, 17. - 
8) jf. nr. 81.
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1180. 6. februar. Hjulby. 89
Kong Valdemar 1. den Store fritager i lighed med tidligere konger Odense 

St. Knuds kloster for al kongelig afgift og tynge af alle dets besiddelser og 
af står gæsteri, ægt, leding samt 40 og 3 marks bøder af dets landboer mod, 
at klostret overlader kongen halvanden fjerding jord i Quarstathe og lands
byen Søndersø samt holder ti hestespand rede, når kongen opholder sig på 
sin gård i Odense. Kongen fastsætter endvidere, at klostrets foged skal oppe
bære ti mark sølv af øen Sild samt midsommer gælden af Odense.

Afskrift i Odensebogen.

Iden hellige treenigheds og udelelige enheds navn. Jeg Valdemar, af Guds 
nåde de Danskes konge, til alle sønner af kirken, vor hellige moder, såvel 
fremtidige som nulevende, helse i al evighed.
Eftersom det har behaget kongernes konge *) - efter hvis plan vort sam

fund er opbygget - at overlade sceptermagten over Danemes rige til vort 
regimente, for at vi kunde gøre os fortjent til at modtage det evige rige som 
løn, og omend vi jo som følge af denne nåde bør påtage os at yde alle kirker 
i vore lande det nødvendige forsvar, skylder vi dog den hellige kirke i Odense 
med særlig opmærksomhed at tage vare på det, der er til dens nytte og tjener 
til dens gavn, samt værne den under advokatiets 2) særlige ret, og dette såvel 
fordi kirken indeholder relikvier af ærværdige helgener - hvilke til vor glæde 
både har været vore forfædre, som de nu er fromme faddere for os hos Gud 
- som fordi klosterlivet i den ikke blot vides at være af ærværdig ælde men 
også at overgå andre kirker ved en større høst i sjæle; herom aflægger begge 
køn, såvel munke som nonner, som har grundprincipperne i deres ordens
løfte herfra, i sandhed vidnesbyrd. Idet vi til fulde er blevet belært ved vore 
kongelige forgængeres eksempel, som har ladet samme kirke opføre og god
kendt, at det, der var indrettet med henblik på munkenes påskønnelsesvær
dige levevis, skulde være fri for ethvert tjeneråg og for besværende byrder, 
udsteder vi denne frihedens lov for samme kirke og for munkene, der gør 
tjeneste for Gud 3) sammesteds: at alle deres besiddelser, enten i landsbyer, 
skove, særjorder4), enge eller i alle andre slags besiddelser, som de indtil 
dagen i dag, det vil sige den 6. februar, det er i den anden måned i år 1180 
efter Herrens menneskevorden, vides ifølge pålideligt vidnesbyrd at have er
hvervet og besiddet i riget Danmark i kraft af kongers, bispers og andre tro
endes gavmildhed, ved køb for rede penge eller ved mageskifte, skal til evig 
tid være fuldt undtaget fra og i alle henseender være fri for alle oppebørsels
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krav, som hører konger til. Alt, hvad der altså burde være at opkræve og ud
rede af den fornævnte kirkes landboer til vor gård, nathold, ægt, leding eller 
en hvilken som helst anden skyldighed eller skyldig pligt, der tilkommer den 
kongelige ret, samt opkrævningen af såvel 40- som af 3-marks bøder, skal 
altsammen med samme ret og i samme omfang tilhøre og være til disse mun
kes brug til evig tid. Men for at ikke den kongelige højheds ret skal synes 
vore efterfølgere at være forringet for dem ved en så vidtrækkende frihed, 
har vi med munkenes samtykke til hjemmel for os og vore efterfølgere over
taget halvanden fjerding jord i Quarstathe og den landsby, som hedder Søn
dersø, som de ved et privilegium 5) fik af os som afregning for halvdelen af 
vor hovedlod på Fyn, og vi har med deres bifald truffet den afgørelse, at 
samme brødre skal have ti heste med folk rede for os, så ofte vi selv opholder 
os på vor egen gård i Odense. Vi har også fastsat, at deres værge - ikke vor 
ombudsmand - fra nu af skal oppebære de ti mark sølv fra øen Sild, der hvert 
år skal udredes, samt midsommergælden af Odense, hvilke de for begge deles 
vedkommende har fået af vore forgængere til hjælp til deres beklædning. 
Men hvis nogen nulevende eller fremtidig på nogen som helst måde drister sig 
til at bryde, hvad vi her har fastsat, vil han pådrage sig Gud den Almægtiges 
vrede og være ifaldet banlysning, og hans indsigelse - af hvad art den end 
måtte være - skal forblive uden frugt og være nytteløs. Men vor herre Jesu 
Kristi fred være med alle, der bevarer dette klosters rettigheder, så de både 
her må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer mod
tage den evige fred som løn. Dette er givet i Hjulby den 6. februar år 1180 
efter Herrens menneskevorden, i den trettende indiktion og den 22. epakt i 
nærværelse og med samtykke af vor søn Knud, idet gode vidner som Henrik 
Skerp, Ture, søn af Skjalm, Niels, søn af Stig, Peder, søn af Palle, Strange 
den unge, Tage, søn af Algot, Reder, Esbem, søn af Hågen, Niels, søn af 
Torkil, var til stede.

Jeg Simon, biskop af kirken i Odense, har skrevet under med egen hånd. 
Jeg Karl, kongens kansler, har skrevet under.
Jeg Emer, kongens kapellan, har skrevet under.
Jeg Jon, kongens klerk, har skrevet under.
Jeg Andreas, kongens klerk, har skrevet under.
Jeg magister Jens har skrevet under.
Jeg Balduin, kongens klerk, har skrevet under.
Jeg Esger, provst, har skrevet under.
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Jeg Thomas, abbed i Holme kloster, har skrevet under.
Jeg Sakse, provst ved kirken i Roskilde, har skrevet under.

1) 1. Tim. 6, 5 el. Abenb. 19, 16. - 2) påvirket af tysk begrebsverden; aduocacia er den 
myndighed, den verdslige magt har over klostre i verdslige anliggender, jf. Hal Koch i 
Hist. Tidsskr. 10. rk. III 570. - 3) jf. 2. Tim. 2, 4. - 4) oversættelse af prediis. - 5) ken
des ikke.

1180. 12. maj. Lund. 90
Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster de privilegier, som kong Valde

mar 1. har givet Odense St. Knuds kloster med hensyn til dets besiddelser, 
som vurderes til 30 bol, samt kongens øvrige gaver, dog med den tilføjelse, 
at alt, hvad klostret måtte erhverve ud over de 30 bol, skal være underkastet 
kongelig afgift og tynge, medmindre det på tilsvarende måde i fremtiden fri
tages derfor.

Afskrift i Odensebogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af kirken i Lund, det apostoliske sædes 
. legat, Sveriges primas, til alle sønner af kirken, vor hellige moder, såvel 
nulevende som fremtidige, helse i al evighed.

Vi ved, at det påhviler os i kraft af det embede og den forsorg, der er be
troet os, fromt og nådigt at begunstige og godkende det, som vi erfarer er 
anordnet og foregået på from og retmæssig vis, og også at stadfæste det, som 
vi har godkendt, med den myndighed, der er tilstået os fra Gud, og ved 
apostlenes nøgle, det vil sige ved ban eller anathema1), at tildele det styrke 
og vedvarende bestandighed, så at det ikke kan kuldkastes, ændres eller om
stødes ved underfundig ondskab eller listig forslagenhed fra uretfærdige eller 
bedrageriske menneskers side, og så at selv nedrigheden, såfremt den i dum
dristig forvovenhed er fræk nok til at træde op mod det, som er fastlagt ved 
en retmæssig anordning og omgærdet med retfærdighedens styrke, skal op
dage, hvor der er, at overgreb falder tilbage på den selv, og så at det stille, ind
advendte liv i troen får et sikkert sted at tage sin tilflugt til under ondskabens 
fremvældende stormløb. Derfor har vi altså besluttet under vort segl og med 
den os af det apostoliske sæde givne myndighed at stadfæste det, som vi har 
erfaret fromt er blevet overdraget og anordnet for Odensekirken af herr Val
demar, de Danskes berømmelige og hæderværdige konge2), som er blevet 
tilskyndet hertil og belært herom ved sine kongelige forgængers rosværdige 
og anerkendelsesværdige eksempel. Idet fornævnte konge altså ved at træde
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i sine forfædres fodspor ønskede at fritage fornævnte kirkes besiddelser for 
enhver tynge, der hører til den kongelige oppebørsel, og gøre de munke, der 
lever i denne kirke under St. Benedikts regel og ordensdragt, frie og ubetyn- 
gede, så de desto inderligere kunde hengive sig til bøn og fordybelse i Gud 
og uhindret stride for Gud, når de tyngende oppebørselskrav, som visse an
massende mennesker overmodigt, utilbørligt og hensynsløst plagede og be
kymrede dem med, var afskaffet, bestemte han sig for med vidnesbyrd af de 
agtværdige og velbyrdige mænd, såvel 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 at godkende en frihedens og immuni
tetens lov for dem. Han fastsatte altså, at alle de besiddelser, fornævnte brød
re har på Fyn, som ifølge vurdering svarer til et antal på 30 bol, enten i 
landsbyer, skove, særjorder3), enge eller agre evindeligt skal forblive i en
hver henseende immune og være aldeles frie for ethvert oppebørselskrav og 
for alle tynger, dog således at alt, hvad fornævnte kirkes ydelsespligtige land
boer tidligere var forpligtet til at udrede til kongsgården - nemlig nathold, 
ægt, leding eller en hvilken som helst anden pligt, der følger af den konge
lige ret, samt bøderne på såvel fyrretyve som tre mark - skal samme munke 
gennem deres værge opkræve, modtage og anvende til brug for dem selv med 
samme ret og i samme omfang, som det vides at høre til kongens højhed. Des
uden bestemte han, at deres værge - ikke den kongelige ombudsmand - her
efter skal oppebære de ti mark sølv fra øen Sild, der hvert år skal udredes til 
dem, samt midsommergælden af Odense, om hvilket det står fast, at begge 
dele var overdraget dem som hjælp til deres beklædning. Men for at dog ikke 
den kongelige højheds ret måske skulde kunne synes hans efterfølgere at være 
mere end rimeligt formindsket og forringet ved en så stor og rigelig immuni
tet og frihed, som er tilstået og bevilget dem i kongelig gavmildhed, og 
disse måske kunde beklage sig derover, har munkene til gengæld herfor over
draget halvanden fjerding jord i Quarstathe og den landsby, som hedder 
Søndersø, som de havde modtaget - overdraget og stadfæstet ved ordlyden 
af hans privilegium4) - af nysnævnte konge som svarende til værdien af 
hans halve hovedlod, at besidde for ham og hans efterfølgere, for at de kunde 
opnå den fornævnte frihed, som de længe havde begæret. Ydermere traf 
samme brødre efter kongens afgørelse den beslutning, at de skal have ti heste 
med folk rede til kongens behov, så ofte han opholder sig på sin egen gård i 
Odense. Og sluttelig, efter at de ovenfor omtalte 30 bol har fået bekræftet 
fornævnte frihedslov, skal de andre besiddelser eller jorder, som fornævnte
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kirke i tidens løb måtte erhverve ved kongers eller bispers gavmildhed og ved 
gaver fra andre troende eller som de måtte komme i besiddelse af ved køb 
i rede penge, være underkastet den kongelige ret og oppebørsel, medmindre 
de ved en eller anden overenskomst måtte blive frigjort af brødrene for tyn
ger eller ved kongens milde gavmildhed måtte få tildelt og blive gjort frie ved 
en tilsvarende frihedslov i fremtiden. Men følgende var tilkaldt som vidner, 
da kongen traf denne bestemmelse: Henrik Skerp, Ture, søn af Skjalm, og 
Niels, søn af Stig, Peder, søn af Palle, Strange den unge, Tage, søn af Algot, 
Reder, Esbem, søn af Hågen, Niels, søn af Torkil. Men disse skrev under: 
Simon, biskop af kirken i Odense, Thomas, abbed, Karl, kansler, og flere 
andre. Med anathema slynger vi altså med vor herre Jesu Kristi og apostle
ne Petrus’ og Paulus’ myndighed vor banstråle mod enhver gejstlig eller 
verdslig person, der i dumdristig forvovenhed drister sig til at gå imod det, 
der er fastlagt og anført i dette brev, og vi lukker ham ude fra at modtage 
vor herre og genløser Jesu Kristi legeme og blod og udskiller ham fra de 
troendes samfund, så at han kan få lod med Dathan og Abiron, hvem jorden 
opslugte i levende live5), og levende gå ind til nedværdigelse og skændsel, 
medmindre han efter første og anden og tredie gang at være påmindet skul
de angre og gøre en passende bod. Men den, der bevarer, hvad der forud er 
fastsat, og urokkeligt iagttager det, skal i det himmelske fædreland få samme 
lod som Guds helgener og fuldende sine dage i fred og ro.

Jeg Absalon, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, Sveriges 
primas, har skrevet under med egen hånd.

Jeg Stenar, biskop af Vaxjo, har skrevet under med egen hånd.
Jeg Markus, abbed ved Allehelgens kirke, har skrevet under.
Jeg Jens, abbed ved den hellige Trefoldigheds kirke, har skrevet under.
Jeg Hugo, abbed i Tommerup, har skrevet under.
Jeg Niels, dekan ved St. Laurentius’ hus, har skrevet under med egen hånd.
Jeg Askrik, prior for nonnerne i St. Marias og St. Peders kirke i Lund, liar 

skrevet under.
Jeg Walbert, abbed i Esrom, har skrevet under.
Jeg Jens, ærkebiskop Absalons notar, har skrevet under.
Jeg Andreas, herr ærkebispens 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 trettende indiktion 

og den 22. epakt.
Jeg Sakse, provst ved kirken i Roskilde, har skrevet under.
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1) jf. DRB. I 4 nr. 41 note 4. - 2) jf. nr. 89. - 3) oversættelse af prediis. - 4) kendes 
ikke. - 6) jf. Ps. 106, 17.

91 1180. 29. juni. Tusculum.
Pave Alexander 3. tager kirken i Roskilde i sin beskyttelse og stadfæster 

dens besiddelser samt de friheder og immuniteter, som kong Valdemar 1. og 
hans forgængere har tilstået den i Skåne og på Sjælland. Paven forordner, 
at øen Rügen, som kong Valdemar og ærkebiskop Absalon har frigjort for 
hedningevældet, i åndelige sager skal være underlagt kirken i Roskilde og 
bispen sammesteds, og indskærper, at kirken skal respektere ærkebispen af 
Lund.

Afskrift i rigsarkivet.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Niels, de- 
. kan, og kannikerne i Roskilde, nulevende såvel som de, der i fremtiden 
er at indsætte på kanonisk vis, helse i al evighed.

Omend vi ifølge apostlens vidnesbyrd1) står i gæld til og er forpligtet 
over for alle troende kristne med hensyn til deres rettigheder, bør vi dog i 
videst omfang værne om deres rettigheder og med største opmærksomhed 
drage omsorg for deres fred, som i fjerne lande lider svare forfølgelser fra 
tøjlesløse og vilde naboers side, og som hyppigt og virkningsfuldt arbejder på 
at forsvare og forøge den kristne tro. Af den grund, elskede sønner i Herren, 
bifalder vi i nåde Eders retfærdige forlangender og tager fornævnte kirke, 
hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og styrker den med 
dette skriftlige privilegium, idet vi fastsætter, at alle besiddelser og alt gods, 
som samme kirke for øjeblikket sidder inde med på gyldig vis eller med Her
rens bistand i fremtiden måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers 
eller fyrsters gave, eller ved skænk fra de troende eller på andre lovlige må
der, urokket og uantastet skal forblive i Eders og Eders efterfølgeres eje. 
Herudover fastsætter vi med apostolisk myndighed, at øen Rügen, der, så
ledes som vi klart har erfaret det af breve fra vore ærværdige brødre Eskil, 
fordum ærkebiskop af Lund, og Fulko, esternes biskop, og fra andre fromme 
mænd, gennem vor såre kære søn i Kristus Valdemar, de Danskes berøm
melige konge, og vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop af Lund, det 
apostoliske sædes legat, dengang biskop af Roskilde, er udrevet af hedninge
nes hænder og frigjort for deres magt, i åndelige anliggender alene skal stå 
kirken i Roskilde til svar og til evig tid i stiftsmæssig henseende være under-
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lagt den til enhver tid værende biskop af Roskilde. Ydermere stadfæster vi 
med apostolisk myndighed de friheder og immuniteter, der er tilstået og med 
autentisk brev stadfæstet af fornævnte konge eller hans forgængere for denne 
kirke eller dens besiddelser, såvel i Skåne som på Sjælland. Vi bestemmer 
altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig til at forstyrre fornævnte kirke 
eller mindske eller tilegne sig dens ejendomme eller beholde det tilegnede 
eller plage den med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal bevares 
ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og underhold 
det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndighed og den 
kanoniske ærbødighed, der tilkommer ærkebispen af Lund. Men hvis nogen 
gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst 
at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre han 
efter anden og tredie gang at være påmindet ved en passende bod har gjort 
sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, at han for 
Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være udelukket 
fra vor Guds og genløsers den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod 
og på den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds strenge straf. Vor 
herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne for denne 
stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den 
strenge dommer modtage den evige fred som løn 2). Givet i Tusculum den 
29. juni år 1180 for Herrens menneskevorden, men i det 21. pontifikatsår.

*) jf. Rom. 8, 12. - 2) det afsluttende Amen samt pavens og kardinalernes underskrif
ter er udeladt i afskriften.

[1180]1). 21. oktober. Tusculum. 92
Pave Alexander 3. tager Odense St. Knuds kloster i sin beskyttelse og stad

fæster dets besiddelser. Paven fastsætter regler for valg af biskop og prior og 
bekræfter de privilegier, der er givet klostret af ærkebisperne Eskil og Absa
lon og af kongerne Valdemar 1. og Knud.

Afskrift i Odensebogen.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner munkene 
. i Vor Frues og de hellige martyrer Knuds og Albani kloster, nulevende 
såvel som fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al 

evighed.
Vort embedes beføjelser tilskynder os til indtrængende at beskæftige os 

med kirkernes tilstand og med Guds hjælp på helsebringende måde at drage
x. række. III. — 7
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omsorg for deres ro og fred. Thi det vides at være passende og i overens
stemmelse med agtværdighed, at vi, som efter Guds bestemmelse er blevet 
sat i spidsen for kirken, både skal beskytte kirkerne mod fordærvede men
neskers nederdrægtighed og give dem styrke ved hjælp af St. Peters og det 
apostoliske sædes værn. Af den grund, elskede sønner i Herren, bifalder vi 
nådigt nærværende brevvisers, vor hengivne søn Jens’ og Eders retfærdige 
forlangender, og tager fornævnte kloster, hvor I tjener Gud, under St. Peters 
og vor beskyttelse og styrker det med dette skriftlige privilegium, idet vi fast
sætter, at alle besiddelser og alt gods - det være sig skove, særjorder 2), enge, 
agre, vande, vandløb, møller, fiskerier - som samme kloster i øjeblikket 
sidder inde med på retmæssig og kanonisk vis eller i fremtiden med Herrens 
bistand måtte erhverve ved pavelig tilståelse, kongelig eller fyrstelig gave, 
ved skænk fra de troende eller på andre lovlige måder, urokket og uantastet 
skal forblive i Eders og Eders efterfølgeres besiddelse. Men når samme stif
telses biskop eller nogen af hans efterfølgere afgår ved døden eller på anden 
foranledning forlader den, skal ingen ved listige rænker eller ved magtanven
delse sættes i spidsen for kirken sammesteds, men ene og alene den, som 
brødrene i gudfrygtighed og efter kanonisk ret med alles samtykke vælger 
eller som den forstandigste del af brødrene måtte vælge ud af deres eget 
samfund. Men hvis de ikke kan finde nogen i deres brødresamfund, som 
kan anses for egnet til denne ledelse, skal det stå dem frit for at vælge en 
mand fra en hvilken som helst stiftelse, der hører til deres orden, og som de 
måtte foretrække, eller een, der har aflagt et andet klosterløfte. Den, der er 
udvalgt, skal være tilfreds med det, der hører til bispesædet, og ikke driste 
sig til at tilrive sig noget, der hører til brødrenes brug, ikke indsætte nogen, 
der står i lydighedsforhold til klostret3), eller uddele økonomiske begunsti
gelser4), indføre nye skikke og forvolde tyngende udgifter. Han må ikke 
fjerne bøger eller messeskjorter, messehagler eller korkåber, stolaer eller ma
nipier5), kalke eller kors eller overhovedet nogen ting fra kirken undtagen 
med brødrenes samtykke. Men hvis han modtager noget og mister det, skal 
han yde erstatning på passende måde. Han må ligeledes ikke komme til 
kapitelmøde, medmindre han bliver tilkaldt af brødrene, og en munk skal 
ikke svare for nogen sag eller underkaste sig nogen dom undtagen i sit eget 
kapitel. Men hvis han føler, at han lider uret som følge af en uretfærdig 
dom, skal han ikke være lukket ude fra tilflugt til appel, som har ydet nåde 
og retfærdighed til alle uretfærdigt ramte. Men prioren skal vælges af for
nævnte orden, og den udvalgte skal præsenteres for bispen, idet han skal
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modtage sjælesorgen af denne - som indehaver af omend ikke en abbeds em
bede så dog af hans værdighed - og aflægge det tilbørlige lydighedsløfte til 
ham. Vi fastsætter ligeledes, at hvis nogen prior slår brødrene eller kirkens 
tjenere, begår røveri eller tilføjer dem anden uret, skal han være under 
anathema og ikke frigøres herfor, førend hans forseelse eftergives af brød
rene efter passende oprejsning og tilbørlig bod. Vi tilføjer, at den afgift, der 
ifølge vor ærværdige broder Eskils, forhen ærkebiskop af Lunds vidnesbyrd 
og privilegium fra gammel tid er ydet dem til klostrets bygninger fra Jylland, 
Sjælland, Lolland, Falster og andre øer, skal erlægges hvert år, og hvis noget 
bliver deponeret i samme kirke som pant eller ifølge retslig forpligtelse, skal 
det ikke gives tilbage, førend det, der skyldes kirken, er erstattet den. Men i 
henhold til bispesædets værdighed og ærværdighed skal det stå dem frit for 
at døbe, prædike, besøge syge, salve og foretage begravelser, lyse i og løse af 
ban, så ofte det behøves, og nødvendighed kræver det. Ligeledes bestyrker 
vi med apostolisk myndighed samt godkender for al fremtid, at de privile
gier, der er givet kirken i Odense af de ærværdige brødre Eskil og Absalon, 
ærkebiskopper af kirken i Lund, og af de glorværdige konger Valdemar og 
hans søn Knud, overholdes som lovlige af efterfølgerne, og at korets kan
torer bruger stave 6) under alle messehøjtider. Vi bestemmer altså, at alde
les ingen må driste sig til med magt eller snilde påfund at fjerne munke fra 
den orden, der er indstiftet sammesteds, eller forvovent at forstyrre samme 
kloster eller fratage det dets ejendomme eller beholde det, der er frataget, el
ler plage det med ubesindige fortrædigelser, men at alt i fremtiden skal op
retholdes uantastet og ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til 
hvis ledelse og underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske 
sædes myndighed. Men hvis nogen ærkebiskop eller biskop, konge eller fyr
ste, hertug eller greve, en stor mand eller en lille mand, i fremtiden forsøger 
bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort privilegium, belægger vi med 
faderens og sønnens og den helligånds og de hellige apostle Petrus’ og Pau- 
lus’ myndighed ham med anathema og lukker ham ude fra Kristi legeme og 
kirke, hvis han ikke efter anden og tredie gang at være påmindet skulde gøre 
en passende bod. Men Guds fred og barmhjertighed skal være med dem, der 
iagttager dem. Givet i Tusculum den 26. oktober.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) oversættelse af prediis. - 3) d.v.s. ikke indsætte bryder og land
boer på klostergodset. - 4) ikke forlene klostergods bort på ugunstige betingelser for 
munkene. - 5) liturgisk klædestykke, et slags håndtørklæde. - 6) symboliserende deres 
dirigerende virksomhed.
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93 1180. 27. december. Stolp. Uægte1)
Hertug Svantopolk af Pommern erklærer, at skønt slotsfogediet Stolp i 

mange år har hørt under hertugerne af Polen i verdslige anliggender og un
der ærkebispen af Gnesen i åndelige, ‘har Valdemar, Danmarks konge - der 
forsikrer, således som det er sandt, at han gennem sin bedstemoder nedstam
mer fra Polens fyrsteslægt - på den tid, da den berømmelige fyrste Vladislav 
den ældre, hertug af Polen, herskede i slotsfogediet Stolp ligesom også i Po
len, på grund af dennes sorgløshed eller forsømmelighed bemægtiget sig 
samme slotsfogedi Stolp og i flere år holdt det besat’, hvorfor stormændene 
i fogediet Stolp i ærkebiskop Henrik Keclik af Gnesens 3. ærkebispeår har 
valgt ham (Svantopolk) til herre over fogediet, idet han samtidig bekræfter 
ærkebispens rettigheder.

Afskrift i Gnesen.

x) brevet må være uægte og affattet omkr. 1300, jf. bemærkningen i Dipi. Dan.

94 1180.
Ærkebiskop Wikman af Magdeburg skænker brødrene ved St. Nicolai 

kirke i Magdeburg en halv mansus i Rottersdorf - idet egnede vidner er til
kaldt, hvis navne er følgende: Rothger, domprovst i Magdeburg, Sigfred, 
dekan og provst ved St. Nicolai, Rothmar, domprovst i Halberstadt, Witold, 
provst, Gere, vicedominus x), Ludolf, provst ved St. Wipert i Nienburg, As
ser, domprovst i Lund, Frederik, provst i Seeburg, Bodo, dekan ved St. Ni
colai kirke, Sigbod, Burchard, Altman, Frederik, Konrad, skolemester, De- 
genhard, klokker, Godskalk, Burchard, borggreve i Magdeburg, Rudolf af 
Jerichow, Johan v. Plote, Henrik v. Konre, Heidenrik v. Grabow, Gerbert, 
foged, Rudolf v. Vrekenleven og Kristoffer v. Alsleven, hans broder, Bertold 
v. Wilmersleven og Crafto, hans søn, og adskillige andre gejstlige og læg- 
mænd. Forhandlet år 1180 for Herrens menneskevorden i den 13. indiktion.

Afskrift i Magdeburg.

x) ærkebispens stedfortræder i verdslige anliggender.

95 [1180—81]1)
Pave Alexander 3. tager augustinerklostret St. Thomas af Paraclitus 

(Æbelholt) under sin beskyttelse, stadfæster dets besiddelser og formulerer 
dets rettigheder.
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Afskrift i Æbelholtbogen.

Alexander, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Vilhelm, 
, abbed i St. Thomas’ kirke af Paraclitus, og hans brødre, nulevende 
såvel som fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al 

evighed.
Hertil har Gud i sin forsorg for alt det gode betroet os omsorgen for hele 

kirken: for at vi skal elske de regelbundne personer og stræbe efter på alle 
måder at udbrede den Gud velbehagelige tro. Thi der ydes nu engang ikke 
Gud kærkommen tjeneste, medmindre den udspringer fra kærlighedens rod 
og bliver bevaret ved troens renhed. Det sømmer sig derfor, at alle, der el
sker den kristne tro, elsker fromhed og omsorgsfuldt begunstiger de ærvær
dige stiftelser tillige med de personer, der sammesteds hengiver sig til tjene
sten for Gud, så de ikke i nogen henseende skal blive fortrædiget ved slette 
menneskers overgreb eller blive svækket af besværlige tynger. Af den grund, 
elskede sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og 
tager fornævnte kirke, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse 
og styrker den med dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det før
ste, at den kannikeorden, der er indrettet i Eders kirke med Guds vilje og 
efter den hellige Augustins regel og de parisiske viktorinerbrødres bestemmel
ser, til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle 
besiddelser og alt det gods, som samme kirke for øjeblikket sidder inde med 
på retmæssig og kanonisk vis, eller som de med Herrens bistand i fremtiden 
måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved 
skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og 
uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre 
med navns nævnelse: Det sted, hvor fornævnte kirke er bygget, med alle dets 
tilliggender, kirken i Tjæreby med tiender, trediedelen af tienderne i Alsøn- 
derup kirke, trediedelen af tienderne i Annisse kirke, trediedelen af tienderne 
i Helsinge kirke, trediedelen af tienderne i Kregme kirke, Eskilsø, hovgården 
i Sønderby med skov, agre og enge, en jord i Sigerslewester, hovgården i 
Jyllinge tillige med kirken i samme landsby og enge og agre og møllen, der 
ligger ved Værebro, hovgården i Harløse med skove, enge og agre, hele 
landsbyen Nejede med skove, enge og agre og fiskesteder, landsbyen Tjære
by med kirken, skove, enge og agre, en jord i Holte med et lille stykke skov, 
en jord i Tollerup med skov, en jord i Fredtofte. Ingen må fordriste sig til 
at afkræve Eder tiender af Eders nybrud, som I dyrker med egne hænder 
eller for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være
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Eder tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter 
fra denne verden, som munke og beholde dem i Eders kirke uden hensyn til 
indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre 
efter at have aflagt løfte i Eders stiftelse må have lov til at forlade samme 
stiftelse uden tilladelse fra sin abbed, medmindre formålet er at gå ind til et 
strengere klosterliv. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen vove at op
tage hos sig uden at have fået tilladelse dertil ved et af Eders samfund ud
stedt brev. Og til de sognekirker, som er Eders, skal det være Eder tilladt 
at udvælge gejstlige og præsentere dem for stiftets biskop, og dem skal bispen, 
såfremt de er skikkede hertil, overdrage sjælesorgen, således at de skal svare 
ham i åndelige, Eder i timelige anliggender. Ligeledes tilstår vi, at samme 
stiftelse uden at blive hindret af nogen frit må foretage begravelser - dog 
med forbehold af den ret, der tilkommer de kirker, som afgiver de afsjælede 
legemer - nemlig af dem, der i fromhed og som deres sidste vilje har ønsket 
at blive begravet der, dog undtagen hvis det drejer sig om personer, der er 
banlyste eller ramt af interdikt. Men under almindeligt interdikt over landet 
skal det være Eder tilladt at holde gudstjeneste for lukkede døre - med ude
lukkelse af personer, der er banlyste og ramt af interdikt - uden klokkering
ning og med sagte stemme. Når Du, som nu er abbed i samme stiftelse, eller 
nogen af Dine efterfølgere afgår ved døden, skal ingen gøres til foresat der 
ved nogen som helst form for tilsnigelse, kneb eller magtanvendelse, men 
ene og alene den, som brødrene efter alles samtykke eller den forstandigste 
del af brødrene omsigtsfuldt vælger i gudfrygtighed og efter den hellige 
Augustins regel. Vi bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig 
til at forstyrre fornævnte kirke eller mindske eller tilegne sig dens ejendomme 
eller beholde det tilegnede eller plage den med nogen som helst fortrædigel- 
ser, men at alt skal bevares ubeskåret og uantastet til nytte i enhver hen
seende for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbe
hold af det apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ret, der tilkom
mer stiftets biskop. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden 
formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort 
brev, skal han - medmindre han efter anden og tredie gang at være påmin
det 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 svar for den uret, 
han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers den herre Jesu 
Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens dag være 
hjemfalden til Guds strenge straf. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle,
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der bevarer rettighederne for samme stiftelse, så de både her må nyde frug
ten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige 
fred som løn. Amen. [Herefter senere tilføjelse:] Hele menigheden vil sige 
amen, og amen vil hele menigheden sige.

1) jf. indledningen i Dipi. Dan.

[Omkr. 1180-1183]1). 96
Ærkebiskop Absalon af Lund overdrager ved mageskiftet præmonstraten- 

serabbediet i Væ kirken i Kiaby med alle tilliggender, herunder kapellet i 
Kjuge samt bispetienden af sognet, til gengæld for kirken i Skepparslbv.

Afskrift på det kgl. bibliotek.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn, amen. Absalon, af Guds nåde 
ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, Danmarks og Sveriges 
primas, til de elskede sønner i Kris tus Tobias og brødrene ved Vor Frue 

kirke i Væ, såvel nulevende som fremtidige, der på regelbunden vis følger 
efter i fremtiden, helse i al evighed.

I kraft af vor embedspligt påhviler det os af al magt at drage omsorg for, 
at den herre Sebaoths 2) vingård - som står i stærkest flor i de fromme - 
dag for dag vokser og bærer frugt, efter at skud fra dens vinstokke er spredt 
viden omkring3). Idet vi derfor, såre kære sønner i Herren, af et fromt 
sindelag ønsker Eder lykke til og glæder os over Eders gode fremgang, og 
idet vi fuldbyrder det, som påhviler os, tilstår vi altså, at fornævnte Vor Frue 
kirke i Væ med alle dens tilliggender til evig tid skal udgøre et frit abbedi i 
præmonstratenserordenen. Ydermere har jeg mageskiftet kirken i Kiaby og 
alle dens tilliggender, nemlig kapellet i Kjuge tillige med den tiende af hele 
sognet, som tilkommer os som vor ret, for kirken i Skepparslbv. Men for at 
dette skal forblive gyldigt og uanfægtet, har jeg sørget for at styrke dette brev 
med vort segl og med vidners underskrift.

Jeg Absalon, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat og Sveriges 
primas, har skrevet under.

Jeg Sakse, kannik ved kirken i Lund, har skrevet under.
Jeg Tobias, abbed af Væ, har skrevet under.
Jeg Mogens, diakon hos Absalon, ærkebiskop af Lund, har skrevet under.

*) den af Absalon anvendte titel findes i tre andre breve fra 1180-83, jf. nr. 90, 103, 
114. - 2) jf. Jerem. 11, 20. - 3) jf. Ps. 80, 9-12.
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97 [1180-92] Udkast1)
Walbert, abbed af Esrom, indgår forlig i striden mellem klostret i Esrom 

og klostret af Paraclitus (Æbelholt).

Afskrift i Æbelholtbogen.

albert, af Guds nåde abbed i Esrom, til alle, hvem dette brev når, 
hilsen.

Hvor stort et gode det er for mænd, der frygter Gud, at bindes sammen 
af fredens bånd, tjener englene som eksempel på, hvilke, skønt de havde 
kunnet leve i endrægtighed, idet de havde fået den evindelige lyksalighed 
som gave, dog blev uenige og - skønt ophøjede - faldt ned fra det højeste 
gode 2). Men de stores eksempel skal være en advarsel for de små 3). For at 
vi derfor ikke ligesom englene efter fortilfældet skulde blive spærret inde i 
samme ondsindethedens afgrund, elsker og glæder vi os over, at vore brødre 
og nærmeste af Paraclitus er os velvilligt stemt, de, som vi har forstået tid
ligere af visse grunde var opbragt og fulde af galde imod os som følge af 
uoverensstemmelse, men som nu, da al strid hører op, er knyttet til os ved kær
lighedens lov. Men vi, der er forenet i et fredeligt forbund 4), har for at gen
oprette den gode endrægtighed ikke levnet dem noget at fremføre som anke 
mod os. Vi har med dette brev over for de nærværende5) ladet fastsætte: 
Den tiende, som lå til den herre ærkebiskop i Lystrup, overlades ved denne 
biskops afståelse og gave til dem, at besidde til evig tid til gengæld for tien
derne af vore grangier, som vi ved vore brødre pløjer i Tjæreby sogn, nemlig 
i Svenstrup, Skuerød, Spånild og Tuekøb, (nemlig) af jorder, (som skulde 
yde) fire ørtug (korn i tiende) 6). Det skal hverken være tilladt os at mod
tage eller tilbageholde deres kanniker uden at have fået sikkerhed ved et af 
klostersamfundet udstedt brev 7). Vi har lovet på ingen måde at trænge ind 
i deres sogn og jorder, undtagen hvis de indehaves af deres landboer8). Vi 
skal åbne en passende og fuldgyldig9) vej fra Tuekøb til Spånild over vor 
grangies område 10). Men for at alt det skal forblive ubeskåret og urørt, har 
vi ladet dette brev bestyrke med vort påtrykte segl og forsyne med vor og 
vore brødres underskrift.

Jeg broder Walbert, abbed af Esrom.
Jeg broder Torben, prior.
Jeg broder Helge, underprior.
Jeg broder Peder, kældermester.
Jeg broder Peder.
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Jeg broder Ebbe.
Jeg broder Josef.

*) nr. 97 og 98 er udkast fra abbed Vilhelms side, affattet i tiden mellem Alexander- 
privilegiet 1180-81, nr. 95, og Peder Sunesens tiltrædelse som biskop af Roskilde 1192.- 
2) jf. Joh. Abenb. 12,10. - 3) sentens fra Gregor d. Stores morallære, jf. citatet i Dipi. 
Dan. - 4) der bestod et broderskabsforbund mellem de to klostre, jf. ndf. s. 333. - 6) 
her må tænkes på de medlemmer af de to klostre, der nævnes til slut her og i nr. 98. - 
6) teksten har abrupt efter opregningen af landsbyerne: terrarum quatuor solidorum. Der 
kan ikke være underforstået in censu eller in semine, da det vilde angive et ganske ube
tydeligt jordtilliggende, men må ses i sammenhæng med abbed Vilhelms beklagelse i 
nr. 98, at klostret i Esrom har formindsket deres tiendeindtægter i Tjæreby sogn ved at 
forvandle landbojord til tiendefri grangiejord. De fire ørtug (kom) må være en opgø
relse af tabet i tiende. - 7) jf. note 4 i nr. 98. - 8) den i Walberts mund meningsløse 
sætning viser, at udkastet er konciperet af abbed Vilhelm. I nr. 98 er bestemmelsen kor
rekt formuleret. - 9) brevet har den sjældent forekommende glose omnimodam, i nr. 98 
afløst med commodam. Der kan foreligge en afskriverfejl; det er dog muligt, at Vilhelm 
har villet udtrykke, at vejen skulde høre til den art af veje, som var offentligt aner
kendte, jf. Eriks sjl. lov III 12 . - 10) da Æbelholt kloster ikke så vidt vides ejede 
jordegods i nærheden af Spånild (Sponholt), er det påfaldende, hvor stor vægt han her 
og i nr. 98 lægger på at få adgang til vejen sydpå over Spånilds mark. Det synes, som 
om det første Æbelholt kloster har ligget længere mod øst end det senere.

Udkast1) [1180-92] 98
Vilhelm, abbed af St, Thomas af Paraclitus (Æbelholt), indgår forlig i 

striden mellem hans kloster og klostret i Esrom.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Vilhelm, af Guds nåde uværdig tjener i St. Thomas af Paraclitus, til alle, 
hvem dette brev når, hilsen.

Jo mere værdigt den højhellige gudsdyrkelse ophøjes til pryd for dyderne 
ved det fortrin, fortjenester giver, des stærkere lukkes djævelen, kærlighedens 
fjende, retfærdighedens angriber, uenighedens kim, lasternes anstifter, for
tabelsens søn 2), ude fra de hellige fårefolde. Vi, hvem - omend uværdig - 
en ledende plads i Guds kirke er tilfaldet, bør derfor med megen omhu give 
agt på, at Herrens hjord, der er betroet os, har fremgang ved vore ord og 
vort eksempel og stedse hæver sig op til det bedre og fryder sig over fred og 
ro, for at ikke, hvis uenighedens gift angriber de bedendes hjerte, hele byg
ningsværket af dyder skal styrte sammen, og vor tjenergeming dadies hos be
kendere af den kristne tro, idet den vansirer den nåde, der ligger i agtvær- 
dige sæder. For at derfor fred og kærlighed kan bevares ukrænket mellem
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os og vore ærværdige brødre i Esrom, vil vi, at det skal komme til alles kund
skab, at der - idet al den uenighed nu ophører, der som følge af vore synder 
sås opstået mellem os og dem angående visse tiender til sognekirken i Tjære
by, som de til tab for os havde forvandlet til deres tarv 3), og på grund af 
en lumsk fortielse fra en af vore kannikers side, som de i modstrid med ord
lyden af den herre pavens privilegium havde optaget i deres orden4), og 
angående en vej, som fører til Spånild, og som var lukket for vor færden - 
hersker fred og endrægtighed på det aftalte vilkår, at de for fremtiden ikke 
må erhverve jord i fornævnte sogn, medmindre den indehaves af landbo
er 5), og at de ikke må tage imod vore brødre uden at være sikret ved et af 
klostersamfundet udstedt brev, og at de på deres grangies område skal ud
lægge os en passende og bekvem vej fra Tuekøb til Spånild. Til gengæld for 
tienden af de jorder, som de nu besidder i Tjæreby sogn, nemlig i Spånild 
og i Skuerød og i Strø (dam) 6) og i Tuekøb, har de fået den tiende i Ly
strup, der er overdraget os af herr ærkebiskop Absalon, og som tilhørte sam
me biskop, at beholde til evig tid. Men for at dette i fremtiden ikke kan 
svækkes ved nogle udflugter, har vi med begge parters samtykke, nemlig vo
res og deres, ladet dette brev forsyne med aftryk af vort segl og med vort 
navnetræk, idet navnene på vore brødre er anført nedenunder.

Jeg Vilhelm, abbed i St. Thomas af Paraclitus.
Jeg Hesbert, prior.
Jeg Rikard, underprior.

*) jf. noterne til nr. 97. Den afgørende forskel mellem udkastene nr. 97 og 98 er, at 
i det første overlades bispetienden af Lystrup til Æbelholt, i det andet videretranspor
teres denne tiende - stillet til rådighed af Absalon, sikkert for at skabe grundlag for et 
kompromis - af Vilhelm til Esrom kloster. Af senere ejendomsforhold må sluttes, at den 
endelige løsning på striden er blevet en helt tredie mulighed, nemlig at Æbelholt klo
ster har købt Esrom kloster ud af sognet, jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Johs. 17,12. - 3) jf. nr. 
97 note 6. Ifølge Alexanderprivilegiet nr. 95 havde Æbelholt ret til al tiende i Tjæreby 
sogn og ifølge Esromprivilegiet af 1178 2. november, nr. 76, havde dette kloster ube
grænset ret til tiendefrihed af alle deres grangier uanset beliggenhed. Det er konfliktens 
baggrund, da disse rettigheder er i modstrid med hinanden. - 4) bestemmelsen i nr. 95: 
Fremdeles forbyder vi o.s.v. - 5) landboer var ikke omfattet af Esroms grangieprivilegium. 
- 6) udkastet har S t ry - jf. det senere Strødam - det andet, nr. 97, har Svenstorp. Man 
har øjensynlig været i tvivl om lokalitetens korrekte navn.

99 [Før 1182—1375]1)
Kong Valdemars skødebrev på gods i Nist ed.

Odense St. Knuds klosters registratur (1548).
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Fremdeles kong Valdemars skødebrev på al den ejendom, han havde i 
Nisted.

1) det er usikkert, hvilken kong Valdemar det drejer sig om.

1182. 25. januar. Lateranet. 100
Pave Lucius 3. tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stad

fæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Absalons, Esbern (Snares) 
og Sune (Ebbesens) halve hovedlodder, landsbyer, gårde og kirketiender på 
Sjælland og giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af 
afkommet af deres dyr.

Afskrift i Sorøbogen.

Lucius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Simon, abbed 
j af Vor Frue i Sorø, og hans brødre, nulevende såvel som fremtidige, der 
har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for 

at ikke forvorpne overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, 
hvad Gud forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, 
elskede sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og 
tager fornævnte kloster, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyt
telse og styrker det ved dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det 
første, at den klosterordning, der er indrettet i dette hus med Guds vilje og 
efter den hellige Benedikts regel samt efter cistercienserbrødrenes bestem
melser til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds.

Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblik
ket sidder inde med på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand 
i fremtiden måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters 
gave, ved skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, forblive 
urokket og uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet 
disse anføre med navns nævnelse: Den gave, som vor ærværdige broder Ab
salon, biskop af Roskilde, og Esbern, hans broder, samt både Sune, hans 
fætter, og adskillige andre ved et og samme løfte og i samstemmende from
hed højtideligt har givet, nemlig en halv lod *) efter deres død af alle deres 
besiddelser, som de enten har fået i fædrenearv eller efter landets lov har 
føjet til deres besiddelser, og den landsby, som kaldes Ellinge, med skove, 
græsgange og de andre landbosteder, der hører til den, hvilken I har fået af
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fornævnte ærværdige biskop ved et ligegodt mageskifte for andre jorder; lige
ledes den landsby, som kaldes Gudum, som I fik med lovlig adkomst dels 
som følge af from gavmildhed dels ved mageskifte eller køb, og et bol i Vem- 
melev og den landsby, som kaldes Slagelsebo, med de andre jorder, der hører 
til den, og Hylstrup og den ladegård, som er i Lynge, med skove og vande og 
de øvrige tilliggender og tilliggende torper, ligeledes den ladegård, som kal
des Asserbo, med skove, enge, græsgange og den forbiflydende bæk, som kal
des Tovebæk, hvilken ladegård I har fået af fornævnte biskop ved mage
skifte med forskellige jorder. Desuden en trediedel af de ofringer, som for
nævnte biskop med biskoppelig ret havde af ihukommelsen for St. Margrete 
i Vor Frue kloster i Roskilde, og som han i from gavmildhed har overdraget 
ovenforomtalte brødre i Sorø til opførelse af klostret eller til andet brug. 
Fremdeles den andel af tienden, som samme biskop ifølge bevidnet brev har 
givet, nemlig af Finderup sogn og af Sønderup sogn og af Ølsemagle sogn 
og desuden af Haraldsted sogn, ligeledes af Gierslev sogn med tilhørende 
kapel i Løve, fremdeles af Sorterup sogn og af (Slots-) Bjergby sogn med til
hørende kapel i Gerlev. Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge 
Eder tiender af Eders arbejde på det, som I dyrker med egne hænder eller 
for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder 
tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra 
denne verden, som munke og beholde dem i Eders kloster uden hensyn til 
indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre 
efter at have aflagt løfte i Eders kloster må have lov til at forlade samme 
stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, må 
ingen vove at optage hos sig uden at have fået tilladelse dertil ved et af klo
stersamfundet udstedt brev. Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe 
Eder fred og ro, forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for 
Eders klosterbygningers eller ladegårdes klausur vover at begå vold eller 
røveri, tyveri eller ildspåsættelse, at gribe eller dræbe nogen. Vi bestemmer 
altså, at aldeles ingen forvovent må forstyrre fornævnte kloster eller mindske 
eller tilegne sig dets ejendomme eller beholde det tilegnede eller plage det 
med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal bevares ubeskåret til 
nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, 
dog med forbehold af det apostoliske sædes myndighed. Men hvis nogen 
gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst 
at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre han 
efter anden og tredie gang at være påmindet ved en passende bod har gjort



log io. februar 1182 Nr. 101

sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, at han for 
Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være udelukket 
fra vor Guds og genløsers, den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod 
og på den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds straf. Vor Herre 
Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne for denne stiftelse, 
så de både her må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge 
dommer modtage den evige fred som løn. Amen.

Jeg Lucius, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.
Jeg Theodinus, biskop af Porto og Sta. Rufina, har skrevet under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, har skrevet under.
Jeg Viuianus, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, har skrevet 

under.
Jeg Hugo, kardinalpresbyter af S. Clemente, har skrevet under.
Jeg Arduinus, kardinalpresbyter af Sta. Croce in Gerusalemme, har skre

vet under.
Jeg Laborans, kardinalpresbyter af Sta. Maria in Trastevere, har skrevet 

under.
Jeg lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet under. 
Jeg Rainerius, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under. 
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet under. 
Givet i Lateranet ved Albertus’, den hellige romerske kirkes kardinalpres

byter og kanslers hånd, den 25. januar, i den fjortende 2) indiktion, år 1181 3) 
efter Herrens menneskevorden, men i herr pave Lucius 3.s første pontifi
katsår.

1) jf. P. Nørlund, Jorddrotter på Valdemarstiden, Festskrift til Kr. Erslev s. 164, Stig 
luul, Fællig og Hovedlod s. 82 note 68. - 2) fejl for 15., en beregningsfejl, der går igen 
i andre af Lucius 3.S buller fra begyndelsen af 1182, jf. indledningen i Dipi. Dan. nr. 
101. - 3) 1182 efter moderne tidsregning. Det pavelige kancelli anvender på denne tid 
den florentinske beregningsmåde, der har 25. marts som årets første dag, jf. DRB. I 4 
nr. 114 note 12.

1182. 10. februar. Lateranet. 101
Pave Lucius 3. tager benediktinernonneklostret i Bosjø i sin beskyttelse og 

stadfæster dets rettigheder og besiddelser, heriblandt Bosjø med flere lands
byer og møller i Skåne, og giver det tiendefrihed af nybrud, samt af afkom
met af klostrets dyr.

Ufuldstændige afskrifter i rigsarkivet og i Stockholm.
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Lucius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede døtre Juliane, prior- 
j inde i klostret i Bosjd, og hendes søstre, nulevende såvel som fremtidige, 
der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.

Det er det apostoliske sædes pligt at yde sin beskyttelse til de kloge jom
fruer, som iklædt troens klædebon med tændte lamper under fromme hand
linger uafladeligt bereder sig på at møde brudgommen, for at ikke ubesin
dige anfægtelser enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, hvad Gud 
forbyde, svække dem i den hellige troens styrke. Af den grund, elskede 
døtre i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager 
Eders kloster, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og styr
ker det med dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det første, at den 
klosterorden, der er indrettet i samme stiftelse med Guds vilje og efter den 
hellige Benedikts regel til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. 
Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket 
sidder inde med på retmæssig og kanonisk vis, eller som de med Herrens 
bistand i fremtiden måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller 
fyrsters gave, ved skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, 
forbliver urokket og uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har 
vi ladet disse anføre med navns nævnelse: Hele den 0, på hvilken fornævnte 
kloster er beliggende, med alle dens tilliggender, landsbyen Klinta med alle 
dens tilliggender, landsbyen Fogdarp med alle dens tilliggender, hovgården 
i Kulleberga, møllen i Såtofta med alle dens tilliggender og en jord i samme 
landsby, der yder en halv mark i årlig afgift, tillige med den skov, der ligger 
til samme landsby, fremdeles halvdelen af den skov, som kaldes Bøgeøre, 
møllen i landsbyen Gårdstånga, møllen i landsbyen Skarhult, møllen i lands
byen Osby og alt det gods, som Tord, stifter af Eders kloster, besad, frem
deles halvdelen af fiskeriet i den sø, som kaldes Ringsjon, i den tid Tord 
måtte leve, og efter hans død det hele. Ingen må fordriste sig til at afkræve 
eller aftvinge Eder tiender af Eders nybrud, som I dyrker med egne hænder 
eller for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være 
Eder tilladt at optage frie og ubundne personer, der flygter fra denne ver
den, som munke og beholde dem i Eders kloster uden hensyn til indsigelser 
af nogen art. Men under almindeligt interdikt over landet skal det være 
Eder tilladt at holde gudstjeneste for lukkede døre, uden klokkeringning, 
med sagte stemme og med udelukkelse af personer, der er banlyste og ramt 
af interdikt.............1). Vi bestemmer altså, at aldeles ingen må driste sig til 
forvovent at forstyrre fornævnte kloster eller mindske eller tilegne sig dets
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ejendomme eller beholde det tilegnede eller plage det med nogen som helst 
fortrædigelser, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende 
for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog med forbehold af det 
apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ret, der tilkommer stiftets 
biskop. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster 
sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal 
han - medmindre han efter anden og tredie gang at være påmindet og 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 svar for den uret, han har 
øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers den herre Jesu Kristi 
allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens dag være hjemfal
den til Guds straf. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer ret
tighederne for denne stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres gode 
gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige fred som løn. 
Amen. Amen.

Givet i Lateranet ved Albertus’, den hellige romerske kirkes kardinalpræst 
og kanslers hånd, den 10. februar, i den fjortende indiktion3), år 11814) 
efter Herrens menneskevorden, men i herr pave Lucius 3.s første pontifi
katsår.

1) lakune i afskrifterne. - 2) pavens og kardinalernes underskrifter mangler. - 3) fejl 
for 15., en beregningsfejl, der går igen i andre af Lucius 3.S buller fra begyndelsen af 
1182, jf. indledningen til Dipi. Dan. - 4) 1182 efter moderne årsberegning. Det pave
lige kancelli anvender på denne tid den florentinske beregningsmåde, der har 25. marts 
som årets første dag, jf. DRB. I 4 nr. 114 note 12.

1182. 1. april. Sæby 102
Valdemar, udvalgt biskop af Slesvig, stadfæster og udvider Væ præmon- 

stratenserklosters besiddelser.

Afskrift på Det kongelige bibliotek.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Valdemar, af Guds nåde 
udvalgt biskop ved kirken i Slesvig, til sine elskede sønner i Kristus To

bias, abbed i Væ, og samme kirkes brødre, såvel nulevende som fremtidige, 
der måtte blive indsat på regelbunden vis, helse i al evighed.

Skønt det påhviler mange kærlighedsfuldt at vise dem, der pligtskyldigt 
arbejder i hærskarernes Herres vingård1), medmenneskelig samfølelse og
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yde dem en timelig løn, for at de ikke skal opgive undervejs, er dette dog 
især en påtrængende opgave for os, hvem Gud i sit nådige forsyn har op
højet og sat i bispesædet i den hellige kirke, da vi ikke nærer tvivl om, at 
Gud vil stille store fordringer til den, hvem han i det nuværende liv skænker 
så meget. Thi det er Guds vilje, at det, der af jordisk og timeligt gods er 
overgivet til den hellige kirkes brug, ikke blot ikke bliver frataget den, men 
i overensstemmelse med Guds lov i fyldigere og rigere mål bliver forøget, så 
at disse kirkens specielle tjenere ikke opgiver på grund af armod og nød, 
men snarere ved at få deres underhold ved gavmildhed fra de troende og 
ud af disses overflod, derved fuldt ud kommer til kræfter og virkeliggør deres 
fromme mål. Derfor oplader også vi ubrydeligt til evig tid Vor Frue kirke 
i Væ - som den herre kong Valdemar alt tidligere med alle dens tilliggender 
har overladt til oprettelse af et frit abbedi under præmonstratenserordenen - 
så at ingen i forvoven dristighed kan gøre indsigelse angående de besiddelser, 
som vore forgængere havde opladt til samme stiftelse: i selve landsbyen 
er det 11 bol, Gråsma og Huvarod, Bockeboda, i Hårløv er det et bol og en 
fjerding, møllen i Foess, i Kiaby er det 11 bol, i Lorby er det et halvt bol, 
i Blekinge er det landsbyen Nedreog Øvre Jåmsunda, hele Rodeby, i Chaes- 
laff er det et bol, den 0, som kaldes Våmo, to trediedele af hele landsbyen 
Fentby, af Skillinge er det en fjerdedel. Ydermere tilstår vi Eder i ærefrygt 
for Gud og for St. Maria og for min afdøde broder Niels’ sjælefreds skyld 
et bol i Væ og et bol i Vallby i Blekinge og halvdelen af den landsby, som 
kaldes Dusum, og tre fjerdedele af Hesleteruth, for at I kan ihukomme ham 
til evig tid og påtage Eder det åg at opsende uafladelige bønner for ham i 
Kristus. Men for at der ikke i eftertiden skal øves nogen uret mod Eder des
angående, har vi sørget for at bestyrke dette brev såvel ved aftryk af mit 
segl som ved vidners underskrift. Og enhver, der drister sig til at gå imod 
denne stadfæstelse på frihed, og som måtte forsøge at bryde det, som foran 
er anført, skal rammes af banlysning. Givet i Sæby år 1182 for Herrens 
menneskevorden den 1. april.

Jeg Valdemar, udvalgt biskop af Slesvig, har skrevet under.
Jeg Jens, kaldet kapellan hos den udvalgte biskop af Slesvig, har skrevet 

under.
Jeg Vagn, subdiakon hos Valdemar, udvalgt biskop af Slesvig, har skrevet 

under.
Jeg Niels, dekan i St. Laurentius’ hus i Lund, har skrevet under.
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Jeg Markus, abbed i Allehelgens kloster, har skrevet under.
Jeg Absalon, abbed i St. Peders kloster i Næstved, har skrevet under.

x) jf. Jerem. 11, 20 og Ps. 80, 9-12.

1182. [Før 12. maj]1) 103
Ærkebiskop Absalon af Lund kundgør, at da Johan Mosen, Saltr, Megin- 

dors søn, og andre indbyggere i Faurås herred over for kong Valdemar 1. 
rejste indsigelse mod Esrom klosters besiddelse af skavene i Morup, dømte 
denne, at klostret og de andre, som sad inde med landsbyen og de skov
områder, som man stredes om, med ed skulde bevise deres adkomst til sko
vene. Denne bevisførelse fandt derefter sted i kong Knud 6.s og ærkebispens 
nærværelse.

Afskrift i Esrombogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, det apo- 
k stoliske sædes legat, Danmarks og Sveriges primas, til alle, såvel nu
levende som fremtidige, helse i al evighed.

Idet vi ihukommer ugudelige menneskers efterstræbelser, som vi tror er de 
fleste troende bekendt og som vi ved gentagne erfaringer har lært at kende, 
i kraft af hvilke de så at sige pønser på at udrydde de fromme mennesker og 
særlig dem, der fornægter denne verdens goder, idet de sværter deres ry ved 
skændig nedrakning eller ved svigagtig trætte med urette tilegner sig nød
vendige og lovlige ejendomsrettigheder ved at råbe op om, at det er deres, 
har vi anset det for rigtigt at gøre vitterligt ved hjælp af det, der er nedskre
vet i dette lille aktstykke, hvad der er foregået i overværelse af den herre 
kong Knud, søn af herr Valdemar, de Danskes højst uovervindelige konge, 
og os, og at aflægge et troværdigt vidnesbyrd herom over for såvel nulevende 
som fremtidige. På Faurås marker ikke langt fra åen Åtran rejste Johan 
Mosen, Saltr, Megindors søn, og andre indbyggere i Faurås herred svigagtigt 
en trætte angående vore brødre i Esroms skove, der ligger til Morup, i nær
værelse af vor herre den ærværdige konge Valdemar. Han dømte fornævnte 
brødre og de andre, som havde fornævnte landsby og de omtvistede skove 
i besiddelse, til under ed at føre bevis for, at de havde erhvervet samme 
skove fra de retmæssige besiddere, og at de efter denne edsaflæggelse med 
rette skulde besidde samme skove til evig tid uden nogen form for påtale. 
Eden blev aflagt svarende til hvad vi ovenfor har udtalt i nærværelse af den

x. række. III. — 8
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herre kong Knud og os, og fornævnte skove blev af ham med rette tildømt 
brødrene til evig tid, idet enhver trætte i fremtiden blev underkendt. Lige
som da mundtligt efter den aflagte ed således anråber vi derfor også nu 
skriftligt efter vidnesbyrdet om samme aflagte ed om, at Han, som forestår 
himmelen og jorden, vil skænke sand og evig fred til alle, som holder fred 
med fornævnte brødre i Esrom angående de fornævnte skove og besiddelser. 
Men den, som for fremtiden fremkalder nogen svigefuld trætte angående de 
fornævnte skove, der tilhører fornævnte brødre i Esrom, ham skal Herren 
give lod sammen med Dathan og Abiron 2), og han skal være under forban
delse3) til evig tid, medmindre han angrer. Amen. Det ske, Det ske. Men 
dette er sket i det Herrens år 1182, i hvilket også denne kong Knud blev ind
sat af sin fader som fyrste af Halland. Men vidner om dette er disse, som 
også var til stede. Peder, søn af Palle, Ture, søn af Skjalm, Mogens, søn af 
Ulf.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) jf. Eccli. 45, 22 (Vulgata). - 3) jf. 1. Kor. 16, 22.

104 [1182. Efter 12. maj—Før 1185. 25. november]1)
Pave Lucius 3. tager kirken i Roskilde i sin beskyttelse og stadfæster dens 

besiddelser samt de friheder og immuniteter, som den afdøde kong Valde
mar 1. og hans forgængere har tilstået den i Skåne og på Sjælland. Paven 
forordner, at øen Rügen, som kong Valdemar og Absalon har frigjort for 
hedninge vældet, i åndelige sager skal være underlagt kirken i Roskilde og 
bispen sammesteds, og indskærper, at kirken skal respektere ærkebispen af 
Lund.

Afskrift i Rom.

Lucius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Niels, dekan, 
j og kannikeme i Roskilde, nulevende såvel som de, der i fremtiden skal 
indsættes på kanonisk vis, helse i al evighed.

Omend vi ifølge apostlens vidnesbyrd2) står i gæld til og er forpligtet 
over for alle troende kristne med hensyn til deres rettigheder, bør vi dog i 
videst omfang værne om deres rettigheder og med største opmærksomhed 
drage omsorg for deres fred, som i fjerne lande lider svare forfølgelser fra 
tøjlesløse og vilde naboer, og som i udstrakt grad arbejder på at forsvare og 
forøge den kristne tro. Af den grund, elskede sønner i Herren, bifalder vi i 
nåde Eders retfærdige forlangender og tager, idet vi træder i vor salige for-
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gænger pave Alexanders fodspor, fornævnte kirke i Roskilde, hvor I tjener 
Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og styrker den med dette skriftlige 
privilegium, idet vi fastsætter, at alle besiddelser og alt gods, som samme 
kirke for øjeblikket sidder inde med på retmæssig og kanonisk vis eller med 
Herrens bistand i fremtiden måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kon
gers eller fyrsters gave, ved skænk fra de troende eller på andre retmæssige 
måder, skal forblive urokket og uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. 
Herudover fastsætter vi med apostolisk myndighed, at øen Rügen, der ved 
indgriben fra - berømmelig ihukommelse - Valdemar, de Danskes konge, 
og fra vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop af Lund, dengang biskop 
af Roskilde, er udfriet af hedningernes hånd og befriet for deres magt, i 
åndelige anliggender alene skal stå kirken i Roskilde til svar og til evig tid i 
stiftsmæssig henseende være underkastet den til enhver tid værende biskop 
af Roskilde. Ydermere anerkender vi de friheder og immuniteter, der med 
gode grunde er tilstået og med autentisk brev stadfæstet af fornævnte konge 
eller hans forgængere for denne kirke eller dens besiddelser, såvel i Skåne 
som på Sjælland, og anser det for rigtigt, at de skal forblive uantastede. Vi 
bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent skal have ret til at forstyrre for
nævnte kirke eller mindske eller tilegne sig dens ejendomme eller beholde det 
tilegnede eller plage den med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal 
bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og 
underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndig
hed og den tilbørlige ærværdighed, der tilkommer ærkebispen af Lund. Men 
hvis nogen gejstlig o.s.v. 3).

1) privilegiet er udstedt efter kong Valdemar i.s død 1182 12. maj, men inden pave 
Lucius 3.S død 1185 25. november. - 2) jf. Rom. 8, 12. - 3) de afsluttende formler er 
udeladt i afskriften; angående ordlyden jf. nr. 91.

1182. 30. juni. Velletri. 105
Pave Lucius 3. tager i lighed med sine forgængere paverne Honorius 2,, 

Innocens 2., Cølestin 2., Lucius 2., Eugenius 3. og Alexander 3. *) den hel- 
lige gravs kirke i Jerusalem og augustinerkannikesamfundet sammesteds un
der sin beskyttelse og stadfæster deres rettigheder og besiddelser, bevilger 
dem styret af patriarken af Jerusalems gods under vakance eller under den
nes fravær og stadfæster fremdeles “halvdelen af de besiddelser, som måtte 
være fælles for Eder i England, i Danmark, i Tyskland, Polen, Lillerusland,
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Ahagia, Ungarn, Konstantinopel og i alle deres landområder, i hvilke I skal 
dele halvdelen af udgifterne”.

Original i Barletta.

*) jf. nr. 16.

106 [Før 1182. 6. september]1)
Konventet i klostret Cluny tilstår ærkebiskop Eskil af Lund de samme 

begunstigelser, som tilkommer en broder af cluniacenserordenen.

Afskrift i Paris.

Alle skal vide, at hele konventet i denne kirke 2) har tilstået den berøm- 
. melige mand herr Eskil, ærkebiskop af Lund - som er hele Danmarks 
metropol - at han efter sin død skal nyde alle de samme gunstbevisninger 3), 

som ydes en af cluniacenserbrødrene såvel i Cluny som i alle dens stiftelser. 
Thi han var en stor velynder af denne stiftelse 4).

1) Eskil døde 1182 6. september. - 2) d.v.s. klostret i Cluny. - 3) d.v.s. fromme an- 
mindelser. - 4) slutbemærkningen er rimeligvis en senere tilføjelse.

107 [1182-1193]1)
Kong Knud 6. tager St. Knuds gildesbrødre (i Flensbor g) under sin beskyt

telse.

Dansk oversættelse i Flensborgs stadsarkiv.

Knud, af Guds nåde de Danskes konge, til alle Knuds gildebrødre hilsen 
„ og sand fred.

Vi gør vitterligt for alle mænd, som er i St. Knuds gilde, at vi tager dem 
alle i vort værn og i vor fred ligesom dem, der daglig tjener os. Den, der for- 
trædiger eller gør uret mod Eder, vil vi straffe med vort kongelige sværd.

108 [1182—1202]1).
Kong Knud 6. giver gods i Halland til Lunds domkirke.

Lunde gårds registratur (1577).

Kong Hans’ vidisse af kong Knuds brev på noget gods, han har givet til 
Lunds domkirke, og som ligger på den anden side åsen og skoven i Halland. 
1500 2).

*) kongens regeringstid. - 2) vidissens årstal.
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[1182—1202]1) 109
Kong Knud 6. skænker indbyggerne i Jdrrestads og Ingelstads herreder 

brugsretten til en nærmere afgrænset almindingsskov i Albo herred.

Yngre kalundborgske registratur (1551).

Fremdeles et brev af ærkebiskop Børge sammen med bispen af Fyn og andre gode 

mænd, med en vidisse af kong Eriks 2) brev og kong Knuds brev; at de har undt 
og givet alle dem, som bor i Jårrestads og Ingelstads herred, (ret til at nyde) 
almindingsskoven i Albo herred øst på til havet på den ene side og derefter til 
efterfølgende skovmærker, som er til Fiske Maglesten, Oksenvad, Hvide træ, 
Kærligbæk, Gedemose, Høje Blambersbæk, Lerbæk, Langerøds kilde, Backe- 
rydtz staff, Ørebæk, Østre Vele, Svine Vele og Homand spange foruden 
Hiortes egen, Helnede og Bolde skov på den anden side, som de har haft til
forn; “så under vi dem herefter at nyde skoven til gavn for dem, men grun
den skal tilhøre os”. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1393 3) den 13. juni.

*) kong Knuds regeringstid. - 2) hvilken? - 3) rimeligvis fejl for 1498.

[1182-1300] 110
Notits om Ryd klosters godserhvervelser i Dørpum mark på biskop Valde

mar af Slesvigs tid samt indtil år 1300.

Afskrift i Kiel Universitetsbibliotek.

På biskop Valdemar af Slesvigs tid købte herr Mathias, abbed i Ryd klo
ster, i Hundshale en jord, som kaldes Starham, af en mand, som kaldes 
Nonne Tart; og senere købte han det sted, hvor denne gård nu ligger, af 

nævnte Nonne Tarts efterkommere tillige med alle tilliggender samt de fri
heder, som disse havde i nævnte gods, nemlig ‘riis to hauen, lemengravent, 
torfgravent und heidesland met feeganck’ *). Fremdeles købte samme abbed 
efter tre års forløb en jord på Dørpum mark fra Starham indtil Porskiel af 
tre mænd, nemlig Tord Krog, Navne Eskilsen (og)...........sen..............2), 
hvilken høj tillige med de anførte friheder i fælliget.......... 3). I samme ab
beds tid blev der købt en jord i Dørpum af en Ubbe Poppensen, (hvilken 
jord strækker sig) fra enemærket Porskiel ind til den sten, som er anbragt 
for enden af Fedder Guthangs ager; mod øst (strækker den sig) fra nævnte 
høj til en sten (og går derefter) langs den grøft, som kaldes Sidivandung, 
hinsides det aflukke, som kaldes Lith. I herr abbed Niels Hvids tid - han,
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som kom fra Eldena 4) - købte broder Bonde Hundshalejorden af arvinger
ne (efter Jaldrik Troch, og den strækker sig) fra nævnte sten for enden af 
Fedder Guthangs ager indtil en anden sten, som er sat syd for den første 
sten, og går til den vej, som kaldes Holmynweck, og der er ialt 20 agre. 
Fremdeles havde og besad broder Bonde både Hundshale fra samme arvin
ger efter ovennævnte Jaldrik Troch og fællesskab i ‘lemengravent’, i ‘fee- 
ganck’, i ‘heydesland’, så frit og ukæret som disse havde og frit besad det, 
idet ingen gjorde indsigelse og lagde hindringer i vejen. Fremdeles købte 
herr abbed Thomas i det Herrens år 1299 fjerdeparten af fjerdedelen af 
Dørpum mark af Tyge Tygesen. Fremdeles købte samme herr Thomas det 
følgende år af Arnfast Voss tredieparten af en otting på den halve mark, 
Afsketes Wech indtil Bordelummark, tillige med anførte friheder, nemlig 
‘rishowet, lemegravent, heideslant und feeganck’ i fælliget.

Jeg Bernhard Hermanni, gejstlig i Münster stift, bevidner med min egen 
hånd, at sådan er det, og at det stemmer overens med dets original.

1) nedertyske ord i den latinske tekst. - 2) overspringelse i afskriften. - 3) lakune an
givet i afskriften. - 4) en abbed Nicolaus omtales 1294-95 i Eldena, jf. Hoogeweg I 573 
og DRB. II 4 nr. 156.

111 1183. 21. marts. Hjulby.
Kong Knud 6. stadfæster de privilegier, som hans fader kong Valdemar 1. 

har givet Odense St. Knuds kloster, og overgiver dem seks fjerding jord i 
Azscertorp, et halvt bol i Esetoft og andre besiddelser på Fyn til ialt 20 mark 
gulds værdi, som han har købt af Åstred Troelsen og fritaget for al tynge, 
mod at klostret overlader kongen hovedgårdene i Hunderup og Søndersø 
samt halvanden fjerding jord i landsbyen Quarstathe, han tidligere havde 
skænket dem.

Afskrift i Odensebogen.

den hellige treenigheds og udelelige enheds navn. Jeg Knud, af Guds nåde 
de Danskes konge, til alle troende i kirken, vor hellige moder, såvel frem

tidige som nulevende, helse i al evighed.
En frelsebringende indgivelse tilråder os, hensyn til retfærd og billighed 

tilskynder os, og den os givne guddommelige myndighed indskærper os ma
nende til blandt vort riges andre anliggender og i den forsorg, der beskæf
tiger os, at øge kirkernes midler, at lægge vind på det, der er til fordel for 
klostrene og med flid at vise dem gunst, der er elskere af fromhedslivet. Af
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den grund er det, at vi til ære for Gud og til frelse for sjælene ønsker at be
fordre den hellige kirke i Odense, som min fromme fader kong Valdemar i 
sin gudhengivne fromhed har befriet for al trældoms byrde og har gjort del
agtig i hans arv sammen med sine arvinger, og at vi ikke blot i skyldig kær
lighed billiger og med kongelig myndighed stadfæster samme kirkes privi
legier, der er optegnet angående dens stilling og frihed, fra hvilken side den 
end er tilstået den, men at vi også erklærer ved Guds og ved vor nåde på en
hver måde, at de skal være stadfæstet med en ubrydelig ret. Idet det end
videre er vor vilje i overensstemmelse med løfte at fyldestgøre Guds elskede 
tjenere, munkene i fornævnte kloster, med hensyn til indfrielse af det halve 
af den hele hovedlod efter dens vurdering på Fyn, hvilken halvdel min om
talte fader, from ihukommelse, havde skænket samme munke ved en høj
tidelig og formelig gave, har vi overladt disse munke vor hovgård i Hunde- 
rup og en anden i Søndersø, den, som Sakse Gris, efter at have købt den af 
min broder, har skødet til disse brødre for sin sjælefrelse, og som samme 
brødre på samme måde har overdraget til min fader sammen med halv
anden fjerding jord i landsbyen Quarstathe for at opnå og få privilegium 
på frihed i enhver form for deres besiddelser. Men for at der ikke i efter
tiden ved slette menneskers spidsfindigheder skulde findes noget holdepunkt 
for en svigagtig trætte om den gentagne og indviklede overdragelse af sam
me hovgård i Søndersø, har vi af Åstred, søn af Troels, ret så dyrt købt an
dre besiddelser, der ligger nærmere og er mere sikre for dem, og som de 
hellere vilde have, fordi de var bekvemme for dem og bedre værnet for brød
rene i fremtiden, til gengæld for de fornævnte hovgårde, og vi har over
draget dem evindeligt til samme munkes brug, fritaget for ethvert oppebør- 
sclskrav, nemlig seks fjerdinger jord i Assertorp og et halvt bol i Esetoft og 
de enge, som Åstred besad efter at have købt dem af Gunnars arvinger, og 
en jord, der kan tilsås med en halv mark kom, tillige med enge til 12 læs, 
som han købte af Peder i Lukki, og det øvrige, som Åstred havde samme
steds. Disse besiddelser, svarende til 20 mark guld i henhold til en beregning 
i penge af deres købesum og deres afgift x), har vi til frelse og bod for min 
faders sjæl med uforanderlig besiddelses- og brugsret overgivet til Kristus, 
den evige konge, og til Knud, den hellige martyr og konge, og til underhold 
for de brødre, der gør tjeneste for dem. Derfor fastsætter vi med Gud som 
ophavsmand, Han, ved hvis nåde vi udøver vort kongelige regimente, at hvis 
nogen nulevende eller fremtidig drister sig til forvovent at forstyrre fornævnte 
kirke, formindske eller tilegne sig disse eller andre af deres besiddelser af en-
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hver art eller beholde det tilegnede eller besvære dem med tynger eller øver 
uret mod dem og ikke gør bod herfor, skal han rammes af Guds straffedom 
og lide de forbandedes evige pinsler, og hans retstrætte - af hvad art den 
end er - skal anses for tom og betydningsløs for Gud og mennesker. For 
at derfor urokkeligheden i denne gave eller beslutning ikke i eftertiden skal 
blive rystet under en retstrættes storm, har vi bestyrket den med vort segl til 
vidnesbyrd i nærværelse og med samtykke af min moder dronning Sofie 
(og) min broder Valdemar. Som gode vidner hertil deltog kongens mund
skænk, Ture, kong Valdemars kammermester, Henrik Skerp og Tage, foged 
i Ribe, Strange den unge, Tove Hale, Ebbe Hirtap, Esger, bryde. Dette er 
forhandlet i Hjulby den 21. marts år 1183 efter Herrens menneskevorden, i 
den første indiktion og den 25. epakt, i Knud 4.S2), de Danskes strålende 
konges første år, idet vor herre Jesus Kristus regerer. Givet ved kapellanen 
Emers hånd 3).

Jeg Simon, biskop af kirken i Odense, har skrevet under.
Jeg Omer, biskop af Ribe, har skrevet under.
Jeg Svend, biskop af Århus, har skrevet under.
Jeg Niels, biskop af Viborg, har skrevet under.
Jeg Henrik, biskop af Hjaltland, har skrevet under.
Jeg Markus, abbed i Allehelgens kloster, har skrevet under.
Jeg Thomas, abbed i Holme kloster, har skrevet under med egen hånd.
Jeg Åge, abbed i Herrevad, har skrevet under med egen hånd.
Jeg Gøde, abbed i Voer, har skrevet under.
Jeg Anders, provst i Odense, har skrevet under.
Jeg Esger, provst, har skrevet under.
Jeg Sakse, provst i Roskilde, har skrevet under.
Jeg Simon, abbed i Sorø, har skrevet under.

*) den latinske tekst har secundum pecuniariam precii earum pensacionem et pensio
nem, d.v.s. den ejendom, der f.eks. er blevet handlet for 20 år siden til et bestemt beløb 
i penge, er beregnet efter nutidens kursforhold og efter værdien af dens afgifter i øje
blikket. - 2) samme tælling af kongerne med navnet Knud findes i Necrologium Lun
dense, jf. Dipi. Dan.; den står i modsætning til den gængse tælling, der følgende Adam af 
Bremen begynder med kong Gorms fader Hardeknud. - 3) jf. DRB I 5 nr. 76 note 3.

112 1183. 27. august.
Biskop Svend af Århus’ andet testamente 1).

Afskrift i Ømbogen.
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Glemselens rust lægger sig over erindringen om det forbigangne, når det, 
der er sket, ikke fremgår af et vitterligt vidnesbyrd. Og på samme 

måde avler uvidenhed om de faktiske forhold ofte uret til skade for sand
heden, når der ved forsømmelighed ikke skabes vished om det tidligere skete 
som bevis for sandheden. Derfor har jeg Svend, af Guds nåde kaldet biskop 
af kirken i Århus, for at undgå denne fejlkilde med tanke på min skrøbelig
hed og mine forseelser, ladet optegne i dette brev, hvad jeg med kirken som 
vidne samt i nærværelse og med samtykke af kirkeledere2) har foretaget 
mig til mine synders forladelse, for at det ikke skulde gå af minde. Derfor 
skal nulevende og kommende fromme mænd vide, at samtidig med, at jeg 
nok så ivrigt og omhyggeligt arbejdede på at forøge kirkens gode, har jeg 
dog også anset det for velbetænkt at overlade en mindre del af jordegodset 
til Kristi fattige gråmunkes brug, nemlig til munkene i Øm. Jeg har derfor 
ved en ny opladelse gengivet fornævnte brødre og stiftelse en torp ved navn 
Karleby3), som jeg tidligere har fået fra dem, der var stedet i en tvangs
situation. Jeg har også opladt omtalte brødre og stiftelse alle arter af jorde
gods i disse torper, nemlig i Attrup, Ørup, Rosmus, Ening, Hoed, Hyllested, 
som jeg har fået i fædrenearv eller har erhvervet ved køb, nemlig alt, hvad 
der i fornævnte torper, såvel i skove som i agre findes at være i min besid
delse ved min død, stort i antal men ringe i pris, fordi det ligger ved kysten 
og er udsat for hedningenes overfald. Desuden har jeg ved opladelse over
givet alle de utæmmede stod, som vides at tilhøre mig i Sønder herred, til 
samme brødres brug. Jeg biskop Svend har gjort dette testamente år 1183 
for Herrens menneskevorden den 27. august i nærværelse af rigets fyrster og 
disse prælater i kirken, nemlig Knud, de Danskes højst ærværdige konge, og 
hans broder Valdemar, hertug4), samt Absalon, ærværdig ærkebiskop af 
kirken i Lund, det romerske sædes legat, Valdemar, udvalgt biskop af Sles
vig, Omer, biskop af Børglum, Stenar, biskop af kirken i Våxjb, Walbert, 
abbed i Esrom. Men hvis nogen måske skulde forsøge at bryde eller på no
gen måde skabe uro herom, skal han i kraft af Gud den almægtiges myndig
hed være lukket ude fra de troendes samfund og være underkastet banlys
ningens straf, indtil han afstår derfra, og - medmindre han angrer - skal han 
være forudbestemt til at lide den evige straf.

*) han første testamente findes ovf. som nr. 70. - 2) rectores betyder normalt sogne
præster, men kan også betyde kirkeledere, jf. Niermeyer s. v. rector. - 3) jf. nr. 71 note 
2. - 4) af Norge, jf. Saxo XIV 41, 3.
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113 [Efter 1183. 27. august].
Kong Knud 6. stadfæster biskop Svend af Århus9 testamente.

Afskrift i Ømbogen.

Knud, af Guds nåde de Danskes konge, til de i Kristus troende sønner af 
. kirken, vor hellige moder, nemlig prælater og deres undergivne, i øn
sket om, at de med gunst må give agt på sandheden.

Vi er forpligtet til med påfølgende virkning at bifalde de bedendes retfær
dige ønsker, især i de anliggender, som vides at have deres udspring i from
hedens kilde og tage sigte på Kristi fattiges gavn. Vi lovpriser derfor den 
handling, som Svend, biskop af Århus, foretog i vor nærværelse i år 1183 
efter Herrens menneskevorden den 27. august ved at skænke sin milde gave 
til de grå munke i Øm, nemlig noget jordegods, som han dels har fået som 
fædrenearv, dels erhvervet ved køb i disse torper: Karleby, Attrup, Ørup, 
Rosmus, Ening, Hoed, Hyllested. Og desuden også alle de utæmmede stod, 
som vides at tilhøre ham i Sønder herred. Vi godkender det da i alle hen
seender, eftersom vi ved, at det er sket velovervejet og alene ud af fromhed, 
og vi bekræfter det, idet vi bestyrker det med kongelig myndighed. Men hvis 
måske nogen drister sig til at bryde det eller gøre det virkningsløst, skal han, 
ligesom der ikke hersker tvivl om, at han som banlyst ifalder Guds straf, på 
samme måde også aves som den, der krænker den kongelige majestæt.

114 [Efter 1183. 27. august]1)
Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster biskop Svend af Århus9 testa

mente.

Afskrift i Ømbogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af kirken i Lund og det apostoliske 
. sædes legat, Danmarks og Sveriges primas, til Vilhelm, abbed i Øm, 
hilsen og ønske om, at han må opnå den efterstræbte sejrskrans.

Skønt vi i medfør af den os betroede myndighed skal forskaffe enhver sin 
ret, skal vi dog med særlig velvilje låne øre til berettigede anmodninger og 
ønsker fra deres side, som bliver støttet ved store fortjenester og nidkære be
stræbelser. Thi alt, hvad der bliver overdraget til fromme stiftelser for from
hedens skyld, ønsker vi skal opnå styrke i kraft af vor stadfæstende myndig
hed, når blot det står fast, at det er blevet overdraget efter omsigtsfuld over
vejelse. Hvad vor broder, Svend, biskop ved kirken i Århus, altså, da han
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fromt formulerede sin sidste vilje til fordel for Eder og Eders kirke, har ind
sat i sit testamente at skulle overlades til Eder, det stadfæster vi med dette 
brev på den måde, at vi med vor autoritet til vidnesbyrd stadfæster, hvad 
der tilhører vor fornævnte broder og medbiskop Svend ifølge arveret eller, 
hvad han har erhvervet ved ret køb, så at styrken i enhver retstrættc skal 
miste sin kraft og være død. For at derfor denne gave og vor stadfæstelse 
herpå kan have evig gyldighed, stadfæster vi den med vort segl til vidnes
byrd. Enhver, der ubesindigt begår overgreb mod eller omstyrter denne 
testamentariske gave eller vor stadfæstelse, rammer vi, medmindre han ang
rer, med evigt anathema i henhold til Gud faders og apostlen St. Peters myn
dighed, på hvis vegne vi optræder.

1) i modsætning til nr. 115 er dette Absalonbrev ægte og kan antages at være udstedt 
samtidig med kong Knuds brev nr. 113.

Uægte 1183. 27. august. 115
Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster biskop Svend af Århus9 testa

mente.

Afskrift i Ømbogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, det aposto- 
. liske sædes legat, Sveriges primas, til sin i Kristus elskede Vilhelm, 
abbed i Øm, og de andre brødre, der sammesteds strider for Gud 1), hilsen 

i faderlig kærlighed.
De gamle kirkefædre har for at lægge bånd på slette menneskers angreb, 

så de ikke forsøger at smede rænker mod det, der agtværdigt er fastsat, for
udseende bestemt, at det vilde være en anbefalelsesværdig og ædel gerning 
at billige og efter evne at bestyrke og stadfæste det, som ifølge giverens er
kendte hensigt er foregået på bedste måde. Thi der findes næppe noget, der 
er omgærdet med så stor en styrke eller bestyrket med så megen kraft, at jo 
ikke træskhed kan arbejde for at omstyrte det. Efter med indtrængende agt
pågivenhed at have taget fromheden hos Eders biskop Svend - der bør erin
dres længe - i betragtning og vi ikke, hvad angår hans gave, kan få øje på 
andet end nidkærhed for Herren, intet, som nidske fjender med retten på 
deres side kan sætte deres tænder i, og ikke har kunnet finde andet end, at 
han ved denne gave med nåde fra oven har overdraget Eder en del af det, 
han lovligt har erhvervet, og det med samtykke af og i nærværelse af rigets 
bedste mænd, stadfæster vi ubrydeligt med den os fra himmelen overdragne
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myndighed den på en så behørig måde foretagne gave til fornævnte stiftelse 
og til brødrene af cistercienserordenen, der sammesteds uafladeligt hengiver 
sig til tjenesten for Gud. Og for at menneskenes hjerter på grund af uviden
hed ikke på nogen måde skal føle sig usikre og tvivlrådige med hensyn til 
antallet af de skænkede ejendomme, har vi på tilbørlig måde ladet opregne 
det, der bør stadfæstes, nemlig en landsby ved navn Karleby, som han tid
ligere under en uovervindelig tvangssituation havde fået fra dem. Hertil såre 
mange allodier2) i disse landsbyer: Attrup, Ørup, Rosmus, Ening, Hoed, 
Hyllested, som han enten har erhvervet som arvegods eller ved anden ad
komst. Ligeledes har han som uomstødeligt tilstået dem alt, hvad der i den 
arbejdendes sidste tid 3) findes at være lagt til hans besiddelser i de omtalte 
landsbyer med hensyn til skov, agerjord og andet tilliggende. Desuden oplod 
han de stodheste, som tilkommer ham i Sønder herred, at sidde inde med til 
de samme brødres tarv. Forhandlet år 1183 for Herrens menneskevorden 
den 27. august i påsyn af Knud, de Danskes såre berømmelige konge, mens 
sammes broder hertug Valdemar og desuden Valdemar, udvalgt biskop af 
Slesvig, Omer, biskop af Børglum, Stenar, biskop af Våxjo, og Walbert, ab
bed i Esrom, stod hos. Enhver gejstlig eller verdslig person, der efter skændig 
indskydelse drister sig til at antaste dette vort stadfæstelsesdokument, skal 
efter at være blevet bundet af anathemas uløselige bånd udelukkes fra fælles
skabet i Herrens legeme og blod, idet han efter sin død evindeligt skal døm
mes til helvedes straffe, medmindre han angrer og gør passende bod.

x) jf. 2. Tim. 2, 4. - 2) privatejendomme. Her afslører brevet sig som uægte ved 
pointeringen af, at Svends overdragelse alene omfattede hans privatgods, thi Svend 
havde også overdraget Øm kloster gods, som han havde erhvervet som biskop af Århus, 
jf. redegørelsen i Dipi. Dan. - 3) ubehændigt formuleret af brevets forfatter, eftersom 
biskop Svend først døde 1191, mens brevet hævdes at være udfærdiget 1183.

116 1183. 20. november.
Knud, søn af fyrst Prizlav, der har valgt sit gravsted foran Vor Frues alter 

i kirken i Odense, skænker munkene) der har optaget ham i deres broderskab, 
to bol i Tandslet og de øvrige jorder og besiddelser, han indtil denne dag 
har erhvervet på Als, hvilket skal overgå til munkene efter hans død.

Afskrift i Odensebogen.

I vor herre Jesu Kristi navn.
Det skal være vitterligt for alle troende gejstlige og læge, såvel fremtidige
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som nulevende, der bor i de Danskes rige under Guds beskyttelse, at jeg 
Knud, søn af fyrst Prizlav, der er opmærksom på, at dette skrøbelige liv for 
en tid opretholdes i forfængelig tomhed1) og ret snart slutter med den 
uundgåelige død, har ved en helsebringende beslutning og med henblik på 
Guds belønning indsat den hellige kirke i Odense, i hvilken jeg med velvil
ligt samtykke af de munke, der sammesteds strider for Gud 2), har valgt mit 
gravsted ud for Marias, den hellige Guds moders alter, som delagtig i min 
arv til bod for min sjæl og til min frelse. Idet jeg da håber, ja fuldt stoler 
på, at jeg som en nåde fra oven til gengæld for mine fromme gaver ved de 
retfærdiges opstandelse3) ikke bliver berøvet lønnen for den gode gerning, 
men i de levendes land4) opnår en anpart af det lyksalige fædreland, har 
jeg ved en højtidelig forpligtelse og som gave overdraget Gud og hans hel
lige martyrer Knud og Alban - hvis levninger hviler i samme kirke - og 
mine elskede brødre, de fornævnte munke i Odense - som, idet kærlighedens 
favn har åbnet sig, har optaget mig helt og fuldt i deres broderskabssamfund 
og lovet, at de, når jeg er død, vil holde messer, uddele almisser og udføre 
alle de gudstjenstlige handlinger for afdøde ligesom for en af deres egne 
brødre, som er regelbunden kannik i klostret - to bol i Tandslet og de andre 
jorder og besiddelser, som jeg indtil denne dag har erhvervet, fået og besid
det på hele Als, at besidde med lovformelig og uomstødelig ret efter mine 
dages ende. Det har behaget såvel ved vort som ved St. Knuds påtrykte segl 
til erindring for de nutidige og til vidnesbyrd for de fremtidige at stadfæste 
i form af en chirograf 5) overdragelsen af disse jorder og besiddelser, der 
under straf af anathema er bekræftet af herr Simon, biskop ved samme kirke, 
for at overdragelsen ikke i eftertiden - det ske ikke - skal blive forstyrret 
eller gjort til intet ved svigagtig fordrejelse. Dette er forhandlet år 1183 for 
Herrens menneskevorden den 20. november på kongen og martyren St. Ed
munds dag i Knud 4.S, de Danskes strålende konges andet år. Vidner hertil 
var gode gejstlige og læge: Esger, provst, Henrik, min kapellan og læge, og 
magister Hilarius og Robert, præst i Hesselager, og Ubbe, Godfred, Toke, 
mine stallere, og Ture, søn af Skjalm, og Peder, søn af Vagn, og Vilhelm, 
søn af Sakse, og Hemming, søn af Oluf, og Grimme, søn af Tage. Den, der 
bevarer dette, skal bevares6), den, der ødelægger, skal tilintetgøres af Gud 
Herren. Det ske, det ske. Amen, Amen.

*) jf. Præd. 1, 1. - 2) jf. Tim. 2, 4. - 3) jf. Luk. 14, 14. - 4) jf. Ps. 142, 6. - 5) be
tegner almindeligvis en særlig form for sikring af brevets autenticitet. Med et passende 
mellemrum blev brevets tekst skrevet to gange på pergamentet. I mellemrummet skrev
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man med storbogstaver f.eks. ordet chirographum; derefter skar man pergamentet over 
midt igennem ordet, og de to parter i sagen fik nu hver sit selvstændige brev, hvis ægt
hed kunde prøves ved en sammenføring af de to eksemplarer, der yderligere kunde sik
res ved besegling med samme segl, jf. Bresslau, Handbuch der Urk.lehre I 669 flg. og 
O. Redlich, Privaturk. 184 flg. - Da foreliggende brev kun er bevaret i afskrift, kan det 
ikke afgøres, om man virkelig har benyttet denne brevform, eller om ordet blot benyttes 
i mere afsvækket form = brev, jf. Johan Agerholt, Gamal brevskipnad 738 note 1. - 
6) jf. Eccli. 28, 1 (Vulgata).

117 1184. 13. november. Verona.
Pave Lucius 3. tager cist er cienser klostret i Esrom i sin beskyttelse og stad

fæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland samt i Halland og giver 
brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet af deres 
dyr.

Afskrift i Esrombogen.

Lucius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Walbert, abbed 
j af Esrom, og hans brødre, nulevende såvel som fremtidige, der har af
lagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.

De, der vælger klosterlivet, bør støttes ved apostolisk beskyttelse, for at 
ikke forvovne overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, 
hvad Gud forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, 
elskede sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender 
og tager Eders kloster, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse 
og styrker det ved dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det første, 
at den klosterordning, der er indrettet med Guds vilje og efter den hellige 
Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestemmelser til evige tider ubryde
ligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle besiddelser og alt gods, 
som samme kloster for øjeblikket sidder inde med på retmæssig og kanonisk 
vis eller med Herrens bistand i fremtiden måtte erhverve ved pavelig til
ståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved skænk fra de troende eller på 
andre retmæssige måder, forblive urokket og uantastet i Eders og Eders 
efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre med navns nævnelse: Det 
sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med alle dets tilliggender, lands
byen Villingerød med jorder, skove, enge, vande og dens andre tilliggender, 
landsbyen Havreholm med jorder, skove, enge, vande og dens andre tillig
gender, landsbyen Borsholm med jorder, skove, enge, vande og dens andre 
tilliggender, landsbyen Såne med jorder, skove, enge og vande og dens andre
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tilliggender, landsbyen Tømmerup med jorder, skove, enge, vande og dens 
andre tilliggender, landsbyen Morup med strandskoven og dens jorder, sko
ve, enge, vande og dens andre tilliggender. Ingen må driste sig til at afkræve 
eller aftvinge Eder tiender af Eders arbejde på det, som I dyrker med egne 
hænder eller for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også 
være Eder tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der 
flygter fra denne verden, som munke og beholde dem uden hensyn til ind
sigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre efter 
at have aflagtløfte i Eders kloster må have lov til at forlade samme stiftelse 
uden tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen 
vove at optage hos sig uden at have fået tilladelse dertil ved et af kloster
samfundet udstedt brev. Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe 
Eder fred og ro i fremtiden, forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen 
inden for Eders klosterbygningers eller ladegårdes klausur må vove af ube
sindighed at begå vold eller røveri eller tyveri, sætte ild på, gribe eller dræbe 
nogen. Vi bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent må forstyrre fornævnte 
kloster eller mindske eller tilegne sig dets ejendomme eller beholde det til
egnede eller plage det med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal 
bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og 
underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndig
hed. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig 
til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han 
- medmindre han efter anden og tredie gang at være påmindet, ved en pas
sende bod har gjort sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære 
og vide, at han for Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, 
og være udelukket fra vor Guds og genløsers, den herre Jesu Kristi aller
helligste legeme og blod og på den yderste dommens dag være hjemfalden til 
Guds strenge straf. Vor Herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer 
rettighederne for denne stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres 
gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige fred som løn. 
Amen.

Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Marco, har skrevet under.
Jeg Laborans, kardinalpresbyter af Sta. Maria in Trastevere, tituli Calixti, 

har skrevet under.
Jeg Willehnus, ærkebiskop af Reims, kardinal af Sta. Sabina, har skrevet 

under.
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Jeg Hubertus, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Damaso, har skrevet un
der.

Jeg Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet un
der.

Jeg Ardicio, kardinaldiakon af S. Teodoro, har skrevet under.
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet un

der.
Jeg Soffredus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, har skrevet under.
Jeg Albinus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, har skrevet under.
Jeg Lucius, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under *).
Jeg Theodinus, biskop af Porto og Sta. Rufina, har skrevet under.
Jeg Henricus, biskop af Albano, har skrevet under.
Jeg Theobaldus, biskop af Ostia og Velletri, har skrevet under.
Givet i Verona ved Hugos, den hellige romerske kirkes notars hånd, den 

13. november, i den tredie indikeion, år 1184 for Herrens menneskevorden, 
men i herr pave Lucius 3.s fjerde pontifikatsår.

1) dette er pave Lucius 3.S underskrift. Ved afskriften i Esrombogen er underskrifter
nes regelrette rækkefølge bragt i uorden, jf. også nr. 76 note 2.

118 1184.
Pave Lucius 3. stadfæster Roskilde kapitels rettigheder og besiddelser, her

under det gods, som ærkebiskop Absalon har skænket det, samt vragret og 
fritagelse for alle kongelige krav.

Referat af Lucoppidan.

Idet Kristi år 1184 har pave Lucius 3. stadfæstet Roskilde kapitels gods, 
der ifølge herr Absalon, ærkebiskop af Lunds gave hører til fællesbordet i 

Tune, Vindinge, Ingelslund, Himmelev, Kornerup tillige med de øvrige hov
gårde. Fremdeles en hovgård i Vallensbæk med mølle og tiender og halv
delen af skovene på Bognæs tillige med den kongelige rettighed over bryder 
og landboer. Ligeledes har han givet stadfæstelse på skibbrudent gods, der 
bliver kastet ind på stranden og vedrørende hvert enkelt gods, over besiddel
ser og rettigheder, som er eksimeret og fritaget for ethvert kongeligt foged- 
krav og for al kongelig leding til evig tid.



129 4- maj [1185] Nr. 120

1184. 119
Ærkebiskop Wikman af Magdeburg overdrager provstiet Seeburg kirken 

i Helfta samt en række saltpander ved saltværkerne i Halle - “idet gode vid
ner er tilkaldt, hvis navne er følgende: Everhard, biskop af Merseburg, 
Rothger, domprovst ved kirken i Magdeburg, Henrik, provst af Hundisburg, 
Ludolf, provst ved St. Wipert i Nienburg, Asser, domprovst i Lund, Odelrik, 
provst ved Vor Frue i Magdeburg, Kristian, domprovst i Merseburg, Frede
rik, provst i Seeburg, Odelrik og Bertold, kanniker i Merseburg, Thietmar, 
kannik i Münster, Meiner, dekan i Seeburg, Hungold og Norbert, kapellaner 
ved bispegården i Magdeburg, Helmwig, kannik ved St. Cyriacus i Braun
schweig, og adskillige andre gejstlige; fremdeles verdslige: Otto v. Lands
berg, Werner, marsk, Sigfred v. Nuenburg, Kristian og Johan v. Geveken- 
sten, Henrik og Brun v. Gevekensten, Folkmar, skultus i Halle, Sigfred v. 
Schapstede, Gebhard v. Frankensten, Albrecht, saltfoged, Henrik Rothe af 
Halle og adskillige andre. Forhandlet år 1184 for Herrens menneskevorden 
i den 3. indiktion”.

Afskrift i Magdeburg.

[1185].1) 4. maj. Verona. 120
Pave Lucius 3., hvem ærkebispen af Bremen gennem en udsending ind

trængende havde anmodet om at stævne bisperne i Danmark, Sverige og 
Norge for påstået lydighedsnægtelse over for ærkestiftet, opfordrer ærke
bispen til at afvente et mere belejligt tidspunkt.

Original i Hannover.

T ucius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder (Hartvig), 
1 J ærkebiskop af Bremen, hilsen og apostolisk velsignelse.

Skønt det sendebud, som du havde udsendt til det apostoliske sæde, på det 
bestemteste har holdt fast ved, at vi skulde stævne bisperne i Danmark, Sve
rige og Norge, for at de kunde stå til svar for den lydighed, som de siges at 
have unddraget din kirke, syntes det os eller vore brødre 2), at vi ikke under 
hensyn til den store forvirring, som for øjeblikket siges at herske i de for
nævnte riger, og under hensyn til Din nye stilling3) kunde imødekomme 
hans indtrængende opfordring. Idet du derfor tager i betragtning, at det, 
som opsættes, ikke skaffes af vejen, skal du ingenlunde tilskrive det hans for
sømmelighed eller mindre varme følelser hos os mod dig, at vi har opsat at

1. række. III. — 9
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bønhøre den ansøgning, men du skal sammen med os afvente en bedre lej
lighed, eftersom vi på et gunstigt tidspunkt med Guds hjælp gerne giver agt 
på din fordel og din hæder. Givet i Verona den 4. maj.

1) pave Lucius 3. opholdt sig i Verona fra 1184 22. juli til sin død 1185 22. novem
ber. - 2) d.v.s. kardinalerne. - 3) Hartvig (2.) indviedes til ærkebiskop 1185 21. april, 
jf. May nr. 618.

121 1185. 28. juni. Mønge. Uægte1)
Grimulf Ulfsen skænker abbed Vilhelm og konventet i Æbelholt sin hov

gård i Mønge mod afholdelse af en årlig messe med vigilier for sin og sine 
forældres sjæle og mod fri begravelse i klosterkirken.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Grimulf Ulfsen til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.
Jeg gør med dette brev vitterligt for alle fødte og for dem, der vil blive 

født, at jeg til bod og frelse for min og mine forældres sjæle fuldt ud har 
skænket mit gods i Mønge, nemlig en hovgård med alle dens tilliggender, 
nært eller fjernt, intet undtaget, til de gode og fromme mænd abbed Vilhelm 
og hele det menige konvent i St. Thomas’ kloster af Paraclitus i Æbelholt, 
at besidde med rette evindelig på den betingelse, at nævnte herrer hvert år 
gudfrygtigt skal afholde en messe med vigilier for mig og mine forældre, og 
jeg efter døden skal have fri begravelse sammesteds. Til vidnesbyrd herom 
og til fastere sikkerhed er mit segl hængt under dette brev. Givet i Mønge 
år 1185 efter Herrens menneskevorden dagen før apostlene Petrus’ og Paulus’ 
dag.

*) jf. bemærkningen i Dipi. Dan.

122 [1185. 1. december—1187. 20. oktober]1)
Pave Urban 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund og hans lydbisper 

samt abbeder, priorer, ærkedegne, dekaner og præster i samme bispedømmer 
at forbyde, at der opkræves tiender af nybrud eller andre jorder, som brød
rene i Øm kloster eller andre cistercienserklostre i deres stifter selv dyrker, 
idet han understreger, at hvis tiende friheden kun gjaldt nybrud, ville det ud
trykkeligt have været formuleret i hans privilegium.

Afskrift i Ømbogen.
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Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine ærværdige brødre Absalon, 
ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, og hans lydbisper og 

til sine elskede sønner abbederne, priorerne, ærkedegnene, dekanerne og præ
sterne i samme bispedømmer, hilsen og apostolisk velsignelse.

Da den hele og fulde sandhed meget ofte belastes ved en mindre god op
fattelse af den eller i medfør af menneskenes ondsind, synes det ikke af vejen, 
om det, som alt synes klart fastlagt, mere klart udlægges for at fjerne al tve
tydighed og nagende tvivl, og for at ethvert påskud til indsigelse kan fra
tages dem, der anfægter sandheden, hvorved det, der retteligt er fastlagt, 
bliver indhyllet i et tågeslør. Og vi har forstået, at skønt det af vore fædre 
og forgængere er tilstået brødrene i Øm ligesom alle andre brødre af cister- 
cienserordenen, og skønt det senere er bevilget og stadfæstet af os selv, at de 
ikke skal yde tiende til nogen af arbejdet på det, som de dyrker med egne 
hænder eller for egne midler 2), drister nogle sig ikke desto mindre til at af
kræve eller aftvinge dem tiender i modstrid med det apostoliske sædes bevil
ling og hævder, idet de ved en ondsindet og uheldig fortolkning fordærver 
et kapitel i de apostoliske privilegier, at det skal forstås som omhandlende 
nybrud 3), hvor det vides at handle om arbejde. Eftersom det dog er åben
bart for alle, der har den rigtige forståelse, at denne fortolkning er forkert og 
i modstrid med sund fornuft, da munkene i overensstemmelse med det kapitel 
skal være fuldstændigt fri og frigjort for at yde tiender såvel af de jorder, som 
de har bragt eller bringer under kultur, som også af de kultiverede jorder, 
som de dyrker med egne hænder eller for egne midler, og ingen skal have et 
holdepunkt for at øve ondt imod dem eller på nogen som helst måde fortræ
dige dem i modstrid med retten, pålægger vi Eder ved apostolisk brev og på- 
byder Eder strengt at sørge for med vor myndighed at forbyde alle, som 
hører under Eders ret, på nogen måde at fordriste sig til at afkræve eller på 
nogen som helst måde at afpresse omtalte brødre i Øm eller brødrene i andre 
klostre af cistercienserordenen, som findes i Eders bispedømmer, tiender af 
nybrud eller af andre jorder, som de dyrker med egne hænder eller for egne 
midler. Thi hvis det måtte være vort ønske, at det kun skulle forstås som 
‘af nybrud’, hvor vi bruger udtrykket ‘af Eders arbejde’, vilde vi bruge ud
trykket ‘af nybrud’, således som vi anvender det i nogle privilegier for andre. 
Men eftersom det ikke er passende eller agtværdigt, at man går imod det 
apostoliske sædes anordninger, som skal have uangribelig bestandighed, på
lægger og påbyder vi Eder på det bestemteste, at hvis nogle munke, kan
niker, gejstlige eller læge i modstrid med det apostoliske sædes privilegier
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lægger tynger på fornævnte munke ved at opkræve tiender, skal I belægge 
de læge med banlysning og suspendere munke og kanniker eller gejstlige fra 
deres embede uden at tillade indsigelse, udsættelse og appel, og sørge for, at 
såvel banlysnings- som suspensionsdommen ubrydeligt bliver overholdt, ind
til der er gjort passende fyldest; og de breve skal ikke have bestandighed, 
som nogen måtte have opnået i modstrid med indholdet af dette brev. Her
udover påbyder vi Eder som befaling med dette brevs myndighed, at hvis 
nogen lægger voldelig hånd på munke eller lægbrødre i fornævnte Øm klo
ster eller andre klostre af cistercienserordenen, skal I offentligt med tændte 
lys erklære ham for banlyst og sørge for, at han som banlyst på det omhygge
ligste undgås af alle, indtil han over for fornævnte abbeder og brødre gør 
fyldest på passende måde og med et brev fra stiftets biskop, der indeholder 
sagens sandhed, viser sig for vort apostoliske åsyn.

*) Urban 3. var pave 1185 1. december-i 187 20. oktober. - 2) jf. DRB I 4 nr. 114 
note 4. - 3) jf. DRB I 5 nr. 138 note 4.

123 [1185. 1. december—1187. 20. oktober]1).
Pave Urban 3. tillader biskop Svend af Århus at resignere og gå i kloster, 

når han ønsker det.

Afskrift i Ømbogen.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Svend, bi
skop af Århus, hilsen og apostolisk velsignelse.

Når man hos os udbeder sig det, som ses at være en følge af tanken om 
frelsen, bør vi ikke vise os vanskelige, men give dem, der beder derom, vor 
beredvillige tilslutning. Og som det på dine vegne er blevet fremført for os, 
har du, idet du tænker på besværet ved det biskoppelige hverv, til hvilket 
der ofte er knyttet mange bryderier, sat dig for at indgå til roen i et kloster 
og har udbedt dig en apostolisk bemyndigelse hertil, uden hvilken det ikke 
vilde være dig tilladt at gøre det. Idet vi derfor er villige til at bøje os for 
dine ønsker i denne sag, har vi med dette brev tilstået dig, at du frit må give 
afkald på samme bispestol og indgive dig i et klosters stille ro, når du måtte 
ønske det.

1) Urban 3. var pave 1185 1. december-i 187 20. oktober.
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[1185. 1. december—1187. 20. oktober]1) 124
Pave Urban g. stadfæster Roskildekirkens rettigheder på Rügen i overens

stemmelse med pave Alexander g. s brev af 1180 2g. juni.

Notits af Lucoppidan.

Lignende stadfæstelse2) foretog Cølestin 3-3), Lucius 3-4), Alexander 3«5) 
J og Urban 3.

*) Urban 3. var pave 1185-87. - 2) henviser til den forudgående stadfæstelse af Gre
gor 9., Rep. udat. nr. 86. - 3) jf. nr. 168. - 4) jf. nr. 104. - 5) jf. nr. 91.

1185. 125
Ærkebiskop Wikman af Magdeburg skænker abbediet Vor Frue i Seiten- 

stetten (i Nedre Østrig) en skovlod ved floden Ybbs - “idet gode vidner var 
tilkaldt, hvis navne er følgende: Henrik, provst af Mainz, Asser, provst i 
Lund, Sigfred v. Amvorde, kannik ved kirken i Magdeburg, Konrad, abbed 
af Seitenstetten, Gerold, munk i samme stiftelse, Heidenrik og Norbert, ka
pellaner ved bispegården i Magdeburg; men lægmænd var: Bertold, mark
greve af Istrien, Godfred, hans ministerial, Wilhelm, greve af Hainburg, 
Erenfred v. Suterhusen, drost, Berno, mundskænk, Anselm v. Peigun og 
Dieter, hans broder, Sigfred, Herrand, Otto, Konrad v. Gleiss og adskillige 
andre gejstlige og lægmænd. Forhandlet år 1185 for Herrens menneskevor
den i den 4. indiktion”.

Original i Seitenstetten.

1185. 126
Ærkebiskop Wikman af Magdeburg stadfæster og udvider sine gaver til 

abbediet Vor Frue i Seitenstetten (i Nedre Østrig) - “idet gode vidner var 
tilkaldt, hvis navne er følgende: Martin, biskop af Meissen, Didrik, dom
provst i Naumburg, Ludolf, provst ved St. Wipert i Nienburg, Asser, provst 
i Lund, Sigfred v. Amvorde, kannik i Magdeburg, Konrad, abbed af Seiten- 
stetten, Gerold, munk i samme kloster, Heidenrik og Norbert, kapellaner ved 
bispegården i Magdeburg; men lægmænd var: Dedo, markgreve mod øst, 
Bertold, markgreve af Istrien, Godfred, hans ministerial, Wilhelm, greve af 
Hainburg, Konrad, greve af Lupburg, Erenfred v. Suterhusen, drost, Bemo, 
mundskænk, Rodinger af Magdeburg, Anselm v. Peigun og Dieter, hans
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broder, og adskillige andre gejstlige og lægmænd. Forhandlet år 1185 for 
Herrens menneskevorden i den 4. indiktion”.

Afskrift i Seitenstetten.

127 1185.
Ærkebiskop Wikman af Magdeburg overdrager Günther, provst i klostret 

Gottesgnaden, gods i Eggenstedt og Eilwersdorf ved mageskifte mod gods i 
Rodensleben, Eilwersdorf og Ohrsleben, - “idet gode vidner var tilkaldt, hvis 
navne er følgende: Bernhard, hertug af Sachsen, Heidenrik, abbed af St. Jo
hannes Døberen i forstaden til Magdeburg, Rothger, domprovst i Magde
burg, Gere, vicedominus x), Asser, domprovst i Lund, Sigfred, kannik ved 
domkirken i Magdeburg, Frederik, provst i Seeburg, Odelrik, provst ved 
Vor Frue i Magdeburg, Walter v. Arnsten, Odelrik v. Penkleven, Otto v. 
Dobin, Frederik og Gunzelin v. Krosigk, Rudolf v. Gatersleven, Kristian og 
Henrik, mundskænk, v. Gevekensten, Rudolf v. Vrekenleven og Albrecht v. 
Omere og adskillige andre gejstlige og lægmænd. Forhandlet år 1185! den 
5. indiktion”.

Original i Magdeburg.

*) ærkebispens stedfortræder i verdslige anliggender.

128 [Omkr. 1185]1)
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris opfordrer ærkebiskop Absa

lon til at fuldende det værk, han har påbegyndt med sin Salomon (d.v.s. 
Peder Sunesen), og roser dennes utrættelige studier og pletfrie vandel.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

r I ^il ærkebispen af Lund i ønsket om timelig velfærd samt salighed i det 
JL evige.

Et lykkebringende og omkostningsfuldt arbejde, som til mål har en frugt
bringende afslutning, skuffer og narrer ikke et tillidsfuldt håb. Dette bør med 
hensyn til Eders Salomon 2) - som i sandhed er et fredens menneske i ord 
og gerning - ikke ugerne tilskynde Eder til, at I godhedsfuldt fuldfører, hvad 
I i velvilje mod ham har påbegyndt, idet I støtter ynglingens gode naturlige 
anlæg, en yngling, som i den grad hengiver sig til boglige sysler, at han ikke 
viger bort fra dydens sti. Han er et skud, som ved Guds nåde og Eders frugt-
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bringende vanding vokser op til et træ, hvis løv ikke hurtigt visner, men som 
til sin tid vil bære frugt 3). Vi giver ham, der bor sammen med os på bjer
get4), det vidnesbyrd, at han er flittig i skolen, agtværdig i gæsteherberget, 
at han hverken er ødsel med hensyn til det, der er overflødigt, eller smålig 
med det, der er fornødent, at han gør sig fortjent til sine fællers velvilje på en 
sådan måde, at han ikke mister nogens yndest. Glæd Eder over ham, hellige 
fader, og I oprejser Eders blods berømmelige egenskaber i ham på en sådan 
måde, at både hans hæder svarer til så stor en slægt, og at så stor en slægt 
svarer til hæderen. På den måde kan den fædrene frænde rose sig af nevøen, 
så at nevøen kan ophøjes i kraft af den fædrene frænde.

1) dette og de følgende fem breve af abbed Stefan drejer sig alle om hans forhold til 
Peder Sunesen. De strækker sig over en periode fra Peders novicetid i klostret Ste.- 
Geneviève i slutningen af nyo’eme til ca. 1190, da Peder er vendt tilbage til Danmark 
og er slået ind på en verdensgejstligs løbebane. Af mangel på faste dateringselementer 
i de enkelte breve er de her af praktiske grunde holdt samlede. - 2) betyder: Den af 
Herren elskede, i dette tilfælde betegnelse for Peder Sunesen. - 3) jf. Ps. 1, 3. - 4) 
hvor man beder, jf. Markus 6, 46, Lukas 6, 12; 2. Pet. 1, 18.

[Omkr. 1185]1) 129
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris delagtiggør ærkebiskop 

Absalon i sin glæde over, at denne har værdsat hans indsats hos paven i ærke
bispens anliggender, beretter om Peder (Sunesen)s studier i klostret og sen
der ærkebispen en flaske theriak.

Afskrifter i Paris og WolfenbütteL

r I ril ærkebispen af Lund.
JL Eders brev, fader, har ramt mig i min beskedenhed og bedækket min 
pande med en undselig rødme, idet det rosende dvæler ved, at jeg omsorgs
fuldt har taget mig af Eders anliggender hos den herre paven, og at jeg un
der rådslagningerne med Eders udsending magister Tobias har vist mere 
interesse end uinteresserethed. Det er ikke et uvæsentligt resultat af tjeneste
ydelser, at de, hvem de er ydet - især de mægtige og velbyrdige - dog i no
gen grad erindrer dem. Det behager mig, at min tjeneste har været Eder til 
behag, og for Eders taksigelse stiller jeg mig fuldtrustet til Eders rådighed 
og opflammes til endnu større ydelser, hvis bare ikke foranledningen lader 
det formålstjenlige ude af agt eller det formålstjenlige ikke er i strid med 
foranledningen.
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Eders og tillige vor Peder, der udmærker sig blandt de unge ved sædernes 
prisværdige ædelhed, formaner vi - så vidt Gud giver os mulighed herfor - 
både ved fædrenes ord og udvikler ham ved brødrenes idealer, således som I 
påbyder det. Idet han studerer den hellige skrift, søger han sandhedens skole 
i høresalen, dydens skole i klostret, da han hverken hisset kan indsuge dyden 
uden sandhed eller dér sandheden uden dyd. Idet han suger af to bryster, 
vil han hurtigt blive velnæret, så at han som den fedede tyrekalv eller den 
stærke vædder eller som afkommet af vædderne2) fra Herrens hjord både 
selv kan ofres på dennes alter, og når det behager Eder selv ofre for andre.

Under mine overvejelser angående, hvad jeg kunde sende Eder, min herre, 
falder der mig ikke noget ind, som I ikke også har i overflod, og derfor sen
der jeg Eder blandt vestens rigdomme og frydefulde ting en lille gave fra 
østen, en flaske fuld af en yderst fortræffelig theriak 3), der er givet mig af 
ærkebispen af Mamertinum4), lydbisp under patriarken af Antiochia, vor 
medkannik og ven, en nok så beskeden, men nyttig gave, skattet af store og 
mægtige mænd, hvis stilling både er udbyttegivende for denne verden, og 
hvis bortgang fra denne verden bringer sorg. Om noget andet, som kan op
drives i Frankrig - som savner sjældne vilddyr 5) - måtte være Eder til be
hag, er vi rede til at efterspørge det uden forbehold og til at oversende det 
uden tøven.

*) jf. nr. 128. — 2) jf. Ps. 29, 1. - 3) en medicinsk drik, sammensat af over 60 emner, 
bl.a. især opium. - 4) ikke identificeret titulærbispedømme. - 5) jf. St. Hieronymus, 
Liber contra vigilantium c. 1 (Migne XXIII 355).

130 [Omkr. 1185]1)
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris meddeler ærkebiskop Ab

salon, at den unge Peder (Sunesen), der oprindelig havde indstillet sig på 
den strenge klostertilværelse, men hvis helbred har vist sig for skrøbeligt her
til, nu er blevet klerk i klostret, og erklærer sig rede til at yde ham al mulig 
støtte.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Broder Stefan af Ste.-Geneviève til den ærværdige herre og fader Absalon, 
af Guds nåde ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, hilsen og 

tro lydighed i al ærbødighed.
Brændofret behager og forsoner samtidig, fordi det bringes i fuld over

bevisning og ikke under falsk foregivende. Gud forsmår det ikke uanset al-
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der, stilling og køn, Han, som billiger ofret om morgenen hos ungdommen 
og om aftenen hos alderdommen. Ynglingen med de gode naturanlæg, Eders 
- og nu vor - Peder, der er ivrigt optaget af at yde dette brændoffer, og som 
på jomfruen Genevièves bjerg er bundet i lydighedens bånd, afventer tål
modigt, hvad Herren vil gøre med ham som sonoffer. Han var gået i lag 
med et såre strengt og - som vi tror - et for højtflyvende forehavende; men 
for at ikke den uvante møje og den hårde strenghed skulde give ham et 
knæk i hans unge alder og gøre ham modløs, er det klogere at lade ham 
blive frelst i Zoar2) end at lade ham lide skibbrud i det ophøjede. Uden 
vanære for sig og sine vender han både med tilladelse og i frihed ryggen til 
hyrderne, og for at han ikke med sine hænder skulde gøre træls arbejde med 
kurven 3 ) i haver og agre, er han blevet klerk hos os, idet han oftere vil være 
fri for læsning, så han kan tilpasse sig til klerkelivet. Glæd Eder herover, hel
lige fader, og hans forældre skal trøste sig i Herren, eftersom vi i Guds kirke 
venter en overdådig frugt af en sådan blomst. Men alt, hvad jeg og vore 
brødre evner i retning af oplæring, kærlighed og lærdom, er vi indstillet på 
at give ham, idet vi oftere vil byde ham en moders bryst end en faders pisk.

!) jf. nr. 128. - 2) jf. fortællingen om Lot i 1. Mos. 19, 17-22. - 3) jf. Ps. 81, 7.

[Omkr. 1185]1) 131
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris meddeler ærkebiskop Absa

lon, at han efter dennes pålæg overlader Peder (Sunesen), der har aflagt 
munkeløfte i klostret, men hvis helbred er skrøbeligt, til ærkebispens omsorg, 
dog under forudsætning af, at Peder enten optages i Æbelholt kloster hos ab
bed Vilhelm eller på passende måde færdes i ærkebispens gård, idet abbed 
Stefan samtidig bestemt fraråder Absalon at lade Peder søge til de verdslige 
skoler i Paris.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Den yngling, som på tærsklen til livet vokser sammen med dyden, skaber 
en glad forventning omkring sig. Dette sigter til vor og også Eders Peder, 
som hos os i lydighed både er blevet optaget i klosterlivet og har fået undervis

ning i læren og i klostertugt. Og eftersom ånden hos ham er redebon, men 
kødet skrøbeligt2), betror og overgiver vi ham til Eder i overensstemmelse 
med Eders bud, idet vi anser det for klogere og bedre, at han tager ophold 
hos Eder end, at han dør hos os. Han lider hyppigt under urovækkende an-
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fald af firedagsfeber 3), og eftervirkningerne af anfaldet gør dagene kum
merfulde for ham. Vi tror, at hans unge år kan få gavn af fødestavnens og 
den vante luft, og at de vædsker, der er indsuget med modermælken, bliver 
styrket såvel ved faderlig som ved moderlig trøst. Een ting er der, som vi til
råder, befaler og påbyder ham som vor såre kære søn, nemlig at han, så længe 
han måtte opholde sig i det land, ikke begynder at flakke om i hælene på 
skaren af sine verdslige fæller, men at han enten efterlever klostertugten i 
klostret sammen med sine brødre, der tjener Gud under vor ærværdige bro
der Vilhelm, eller at han, så ofte og når I ønsker det, fromt færdes sammen 
med Eder i Eders gård, som det sømmer sig og er hensigtsmæssigt. Men hvad 
I ved Eders brev har tilkendegivet os om enten at sende ham til de verdslige 
skoler eller til ordsjakrerne på bjerget eller i Paris 4), giver vi med Eders nåde 
ikke vor tilladelse hertil, da det strider mod vor regel og mod sædvane, og 
for at der ikke gennem ham skal skabes et fortilfælde for brødrene, som kan 
blive til et skadeligt eksempel for fremtidige. Visdommen har sine regler i 
klostrene, den har også sine regelbundne munke og opretter på den ene side 
sandhedens, på den anden dydens skoler for dem. Men hvis Eders plan må
ske skulde gå i retning af, at I søger at gøre en verdensgejstlig af den regel
bundne, så vælg en anden stad end Paris for ham til at studere i, for at han 
ikke i stedet for lovprisninger fra morgen til aften, som han sammen med os 
skulde bringe Herren, for vore øjne skal fremføre tøjerier og deltage i vidt
løftige diskussioner, og for at ikke det, som vi håbede at se frugten af, skal 
blive til spot og skam for os.

x) jf. nr. 128. - 2) Matth. 26, 41. - 3) d.v.s. koldfeber, malaria. - 4) d.v.s. Cité-øen.

132 [Omkr. 1185]1)
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris meddeler ærkebiskop Absa

lon, at han har løst Peder (Sunesen) fra sine forpligtelser over for klostret, 
således at ærkebispen i påkommende tilfælde kan lade ham beklæde en bispe
stol.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Til ærkebispen af Lund til fordel for Peder, kannik i Ste.-Geneviève 2).
Jo mere glad vi er for samværet med vor - og også Eders - Peder, desto 

tungere er det for os at måtte undvære det, om blot for en tid, og endnu
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mere glad vilde vi være for ikke at måtte savne det for altid. Tæller vi efter 
år, er han ung, regner vi efter fortjenstfulde sæder, er han gammel, skarp i 
tanken blandt peblinge, ydmyg blandt klostrets beboere, dér beskeden, her i 
sandhed renlivet, overalt ivrig efter ros, fordi han aldrig var gerrig med ros. 
Han har i vor kirke, der samtidig også er hans kirke, indgået en forpligtelse 
over for den hellige jomfru - hvem vi tjener - guddommelig i ånd efter sin 
ordlyd, jordisk i sin skriftlige udformning, kanonisk gyldig både efter indhold 
og viljeserklæring; og ophævelsen af denne forpligtelse bør hverken en fore
sat tilstede eller den undergivne anmode om. Vi har med så megen omhu 
draget omsorg for ham, vi har afholdt så store udgifter, vi har vist ham så 
megen gunst, at vi regner det at sende ham tilbage, løst fra lydigheden mod 
os, for intet mindre end at miste ham. Det skal ikke være så, at han drager 
bort fra os som en overtræder af kanoniske bestemmelser, og at han som en 
klerk uden rang, som en soldat uden sold, som en togaklædt uden salær, skal 
flakke omkring til forundring for sine egne, til spot for fremmede, og være 
udsat for vejr og vind. For dog ikke at krænke Eders nåde, for ikke at på
drage os Eders vrede, giver vi ham tilbage til Eder, ikke som den, der er fast 
bundet til os, men vi betror ham midlertidig til Eder som en, der er løsere 
knyttet til os. Men hvis det ved Guds forsyn og samtidig ved Eders indsats 
og virke skulde ske, at han bliver kaldet fra en lavere til en mere ophøjet 
grad, fra skolebænken til læresædet, fra underkastelsens støv til styrets tinde, 
giver vi med henblik på dette prisværdige og gavnlige mål ham fuld synds
forladelse og den fulde frihed.

1) jf. nr. 128. - 2) står som overskrift i håndskrifterne.

[Omkr. 1185]1) 133
Abbed Stefan i klostret Ste-Geneviève i Paris erklærer broder Peder (Su- 

nesen) sit venskab, udtrykker sin glæde over, hvad denne har nået at lære i 
klostret og dets skole, og beder om at få underretning om, hvad han foretager 
sig, hvad andre udretter for ham, og om han måske vender tilbage til klostret.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Stefan, kaldet af Ste.-Geneviève, til sin højtelskede broder Peder i ønsket 
om, at han, som er anbragt i nordens kulde, må brænde af kærlighedens 

glød.
Det vanlige venskab, som er knyttet til broderskab og velvilje, og som ikke 

er gået i opløsning, reserverer vi for dig, idet vi snart lader en kær erindring
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erstatte din fraværelse, snart med længslens lette fjed tilbagelægger den lange 
afstand mellem landene. Under disse følelsesladede skridt kommer kærlig
hedens dyrkere og disciple ham i møde, lindrer hans bekymring, kaster for
sømmelse til side, slår bedrøveligheden på flugt, og de, der er fraværende, 
fører en dybsindig samtale med hinanden om verdensordenen. Denne fromme 
forbindelse skal vedligeholdes mellem os, og hvad rejsernes sjældenhed for
hindrer, skal viljens enhed fuldbyrde. Vi glæder os med dig over, at du efter 
at have aflagt forfædrenes barbariske vilde skikke helt kan blive sagtmodig- 
gjort af den kristne sædelære, og over, at hvad negrene ikke evner at gøre 
ved at skifte den mørke hud 2), det fryder de lyse efterkommere i det iskolde 
Danmark sig over i dig og samtidig ved dig at have fået givet. Hertil kom
mer overholdelse af klostertugten, som du har fået indprentet i klostret, kyn
digheden i den hellige skrift, som du har lært i skolen, og din gode, beredvil
lige og fuldkomne vilje til som følge af begge dele at forrette morgen- og 
aftengudstjenester til Gud. Det er vor vilje, at du overholder dette i dine 
unge dage, det behager os, at du i dine unge dage skrider frem mod det mål; 
det skal ikke gøre din sjæl tung til mode, at den ikke ved, om dine sidste dage 
bliver alderdomssvækkede. I den forbindelse ønsker vi, der er bekymrede for 
din tilstand, gennem en udsending eller ved brev at blive underrettet om, 
hvad du foretager dig, hvad dine gør for dig, og hvad vi kan håbe på; om 
du enten vender tilbage til os, eller om du er blevet optaget i kloster hos 
dine landsmænd. Alle vore brødre hilser dig, idet de nærer et fælles ønske 
om held og lykke for dig, men frygter modgang. Lev så vel, som vi ønsker. 
Måtte du ønske, at vi lever vel.

!) jf. nr. 128. - 2) jf. Jerem. 13, 23.

134 1186. [Før 12. maj]1). Lund
Kong Knud 6. stad fæst er kong Knud den Helliges oprettelse af dom

kapitlet i Lund, hans gaver af jordegods og i afgifter samt hans overladelse 
af al kongelig ret over de jorder, han skænkede, med undtagelse af fredkøb, 
ledingsbøde og redskud. Kongen tager dernæst alle kapitlets besiddelser og 
jorder, hvem der end har givet dem, under sin beskyttelse og afstår al konge
lig ret over dem, dog stadig med de nævnte undtagelser.

Afskrift i Lundebogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Da jeg Knud, kong Valdemars 
søn, som i kraft af Guds nåde og efter Guds råd sidder inde med konge-
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værdigheden i de Danskes rige, sad i tronstolen i Lundensernes by, der er 
Danmarks metropol 2), for at træffe afgørelse i stifternes anliggender, forstod 
og indså jeg, at det vilde være godt og nødvendigt for kirkens tarv til sik
kerhed for fremtiden, om det jordegods, der er overgivet til Gud, samt de 
årlige afgifter og besiddelser, der med kongelig gavmildhed er skænket af 
vore forgængere, blev værnet ved en kongelig beskyttelse og beskyttet ved et 
kongeligt værn, så at det, som lovformeligt og ubrydeligt ifølge rigets love er 
modtaget som gave af de glorværdige konger, vore forgængere, også ved vor 
stadfæstelse og vort vidnesbyrd kan få fasthed til evig tid. Kong Knud - 
hellig ihukommelse - hvis hæderværdige relikvier pryder den fynske kirke, 
ja endog det danske rige i sin helhed, oprettede jo et kloster i fornævnte stad 
for Gud og martyren St. Laurentius og skænkede jordegods og besiddelser; 
og han bestyrkede gaverne med kongelig myndighed og oprettede provstiet 
og ni præstepræbender tillige med skolebeneficiet på grundlag af disse gaver. 
Fremdeles skænkede han fornævnte kirke som medgift og brudegave 27 mark 
af den årlige skyld af samme stad, som hvert år efter gammel sædvane svares 
af tofterne, og efter Guds forsyn fastlagde han på indvielsesdagen i nærvæ
relse af mange og mindeværdige vidner, den tids bisper og præster, jarler, 
stallere og mange velbyrdige af forskellig alder og stand, at dette skulle være 
gyldigt til evig tid. Endvidere bevilgede han til evig tid de brødre, der til en
hver tid tjente Gud der, al kongelig ret af alle de jorder, som han gav Gud 
og den glorværdige martyr Laurentius, således at enhver retssag, der måtte 
opstå, 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 tager hans boslod. Hvis fremdeles nogen af de 
fornævnte 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, takket være hvis nåde vi tror og 
bekender at have besteget vore fædres trone, fastsætter vi derfor, at alle disse 
gaver og alt dette sagefald efter hin hellige konges indretning og anordning 
fortsat skal have gyldighed og forblive urokkelige, og vi lægger det fast med 
kongelig myndighed. Ved dette privilegium tager vi også det under vort 
værn, som enten vore forgængere kongerne eller biskopperne eller andre 
gode og tro mænd har henlagt til salig ihukommelse af dem selv og deres 
slægt, samt nogle jorder, som de har givet til fornævnte stiftelse; dette såvel 
som alt andet, der i ærlighed er skænket til denne stiftelse, tager vi under vort 
værn, således at al den kongelige ret som allerede sagt, der fremkommer af
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de forskellige sager, skal tilhøre provsten og kannikerne blot med de for
nævnte 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 ændre eller krænke eller fuld
stændig at kuldkaste denne bestemmelse, skal han dele lod med dem, som 
sagde til Gud Herren: Vig bort fra os! At kende dine veje, er ikke vor lyst 3). 
Han skal have lod med Dathan og Abiron 4). Han skal være bestemt for den 
grufulde ild, hvor man vandrer fra iskolde vande til brændende hede5). 
Forhandlet i Lund år 1186 for Herrens menneskevorden, i den fjerde in- 
diktion, i det fjerde år for den vidtberømmelige Knud, de Danskes monark, 
i herr Absalons, den tredie lundensiske ærkebiskops ottende ærkebispeår, 
med samtykke af fru Gertrud, de Danskes dronning, sammen med den be
rømmelige hertug Valdemar, kongens broder, og ærkebiskop Absalon, idet 
stallerne, hvis navne er følgende: Gunne, Strange, Rodinger, Ebbe og præ
sterne Omer, Dukke, Niels, kapellaner, lovpriste.

1) indiktion, Absalons 8. ærkebispeår samt årstallet 1186 stemmer overens. Kongens 
regeringsår, der i afskrifterne angives som det tredie, må derimod rettes til det 4. for at 
komme i overensstemmelse med de øvrige tidsangivelser og med angivelserne i kongens 
andre privilegier. Da det 4. år slutter 1186 11. maj, bliver det det senest mulige tids
punkt for udstedelsen af privilegiet. - 2) kirkelige hovedstad. - 3) Job 21, 14. - 4) jf. 
Ps. 106, 17. - 5) jf. Jom 24, 19.

135 [Omkr. 1186. 12. maj]1)
Kong Knud 6. og hans broder hertug Valdemar har hver for sig skænket 

halvdelen af deres halve arvelod, dronning Sofie, kongens moder, har skæn
ket halvdelen af sin arvelod til Vor Frue og St. Knuds kirke i Ringsted, alle 
med forbehold for senere ændringer; marsken Gunne og Egidius, hertugens 
kapellan, har hver for sig skænket halvdelen af deres arvelod uden betingel
ser, Dukke, kongens kapellan, Rodinger, mundskænk, og tre andre har skæn
ket samme kirke gaver i guld og sølv.

Afskrift i Ringste db o gen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn.
Jeg Knud, af Guds nåde de Danskes konge, der tager mit endeligt i be

tragtning2), har overdraget Gud halvdelen af min arvelod; men halvdelen 
af denne halvdel har jeg overdraget til Vor Frue og martyren St. Knuds
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kirke, som ligger i Ringsted, med mindre det måske skulde behage os at 
ændre noget. Det samme har min broder, hertug Valdemar, gjort. Fru Sofie, 
moder til herr kong Knud, har skænket Gud og St. Knud halvdelen af sin 
arvelod, medmindre hun måske før sit endeligt skulde vilde ændre noget af 
dette. Gunne, vor marsk, har gjort det samme uden noget forbehold. Det 
samme har Egidius, hertugens kapellan, gjort. Dukke, kongens kapellan, har 
skænket fire mark sølv. Rodinger, mundskænk, har givet en mark sølv, Tune, 
broder til Thoder, fire mark sølv. Skore fire mark sølv. Niels, der har affattet 
dette brev, to mark sølv.

flere af de i brevet nævnte personer forekommer i nr. 134, dog med andre titula
turer. - 2) jf. 5. Mos. 32, 20.

1186. 29. september 136
Optegnelsen om, at St, Michaeliskirken i Hildesheim, som i året 1022 var 

blevet indviet af biskop Bernward, kirkens bygherre, ‘under medvirken af 
Unwan, Hamburgkirkens ærkebiskop, og Ekkehard, biskop af Slesvig, og 
Benno, Oldenburgkirkens biskop’, 164 år senere på ny efter en ildsvåde er 
blevet genindviet af bisperne Adolog af Hildesheim, Thietmar af Minden 
og Tammo af Verden,

Afskrift i Hannover,

[1186].1) 21. oktober. Verona. 137
Pave Urban 3, stadfæster, at ærkebiskop Absalon til overdragelse efter sin 

død har skænket borgen Havn, som kong Valdemar 1, havde overdraget 
ham, til kirken i Roskilde tillige med tilliggende gods i de omkringliggende 
landsbyer, heri indbefattet alt, hvad Niels, ærkebispens slotshøvedsmand, har 
erhvervet i overensstemmelse med aftalen mellem ham og ærkebispen,

Original i rigsarkivet,

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Absalon, 
ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
Vi skylder i oprigtig kærlighed at elske vore brødre og medbisper, såvel de 

nære som de fjernere, og gerne og med virkning at bønhøre dem med hensyn 
til det, som de retfærdigt beder om. Af den grund giver vi gerne vort sam
tykke til dine retfærdige ønsker og stadfæster med apostolisk myndighed og



Nr. 138 10. december ii8[6] 144

bestyrker med dette brev som værn borgen Havn, som Valdemar - berøm
melig ihukommelse - fordum Danmarks konge, har overdraget dig, broder, 
og som du efter from overvejelse har givet til kirken i Roskilde på den aftalte 
betingelse, at du skal beholde den, så længe du lever; efter din død skal den 
frit tilfalde denne kirke i henhold til nysnævnte betingelse, således som du 
sidder inde med den med rette og uden indsigelse tillige med alle dens til
liggender, nemlig selve landsbyen Havn, Utterslev med alle dens tilliggender, 
nemlig Serreslev, Solbjerg, Vanløse, Vigerslev, Valby eet bol, Brønshøj, Em- 
drup, hovgården i Gentofte med alle dens tilliggender, Mørkhøj med alle 
dens tilliggender, Bagsværd, Virum, Høsterkøb, Ovre, Tårnby, Nærum med 
alle deres tilliggender; desuden hele den andel af det, som Niels, din slots
høvedsmand, har erhvervet, i henhold til ordlyden af den overenskomst, der 
er sluttet mellem Eder. Altså må aldeles intet menneske bryde dette vort 
stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen 
drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig 
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet 
i Verona den 21. oktober.

*) jf. Dipi. Dan.

138 118[6].1) 10. december. Verona.
Pave Urban 3. tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stad

fæster dets rettigheder og besiddelser, giver brødrene tiendefrihed af den 
jord, de selv dyrker, samt af afkommet af deres dyr.

Afskrift i Sorøbogen.

Urban, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden af 
Vor Frue kloster i Sorø tillige med hans brødre, nulevende såvel som 

fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, evig ihukommelse.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for 

at ikke forvovne overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, 
hvad Gud forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, 
elskede sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og 
tager Vor Frue kloster i Sorø, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor 
beskyttelse og styrker det ved dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for 
det første, at den klosterordning, der er indrettet i denne stiftelse med Guds 
vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestemmel-
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ser til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle 
besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket sidder inde med 
på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden måtte 
erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved skænk fra 
de troende eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og uantastet i 
Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre med navns 
nævnelse: Det sted, hvor omtalte kloster er beliggende, med alle dets tillig
gender og alt dets tilbehør, selve klostret i Sorø med skove, enge, møller, 
fiskerier og alle dets tilliggender. Ladegården i Lynge med alle dens tillig
gender. Ladegården i Slagelsebo med alle dens tilliggender. Ørnstrup med 
alle dens tilliggender. Ladegården i Asserbo med alle dens tilliggender. Lade
gården i Undløse med alle dens tilliggender. Landsbyen, som kaldes (Mun
ke-) Bjergby, som I har erhvervet ved gave af herr Esbern, broder til herr 
Absalon, ærkebiskop af Lund, med skove, enge, mølle, fiskerier og dens øv
rige tilliggender. Ladegården i Gudum med alle tilliggender. Ingen må for
driste sig til at afkræve eller aftvinge Eder tiender af Eders arbejde på det, 
som I dyrker med egne hænder eller for egne midler, eller af afkommet af 
Eders dyr. Det skal også være Eder tilladt at optage frie og ubundne per
soner, der flygter fra denne verden, som munke og beholde dem uden hensyn 
til indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre 
efter at have aflagt løfte i samme stiftelse må have lov til at forlade samme 
stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, må 
ingen vove at optage hos sig uden at have fået tilladelse dertil ved et af klo
stersamfundet udstedt brev. Da vi også i faderlig omsorg ønsker at skaffe 
Eder fred og ro, forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for 
Eders klosterbygningers eller ladegårdes klausur vover at indlade sig på 
røveri eller tyveri, sætte ild på, gribe eller dræbe nogen eller øve vold. Og 
ydermere forbyder vi i kraft af vor apostoliske myndighed, i overensstemmelse 
med hvad der er fastsat af vore forgængere, at nogen biskop eller nogen an
den person tvinger Eder til mod Eders vilje at deltage i synoder eller rets
møder. Og heller ikke må nogen mod Eders vilje driste sig til at komme til 
Eders bopæl for at foretage ordinationer, tilberede olie, forhandle retssager 
eller sammenkalde til offentlige tingmøder. Vi fastsætter ligeledes, at hvis 
den biskop, i hvis stift Eders hus er grundlagt, efter tre gange med passende 
mellemrum og i sømmelig ydmyghed og hengivenhed at være opfordret her
til, måske ikke vil velsigne abbeden, skal det stå samme abbed frit for - så
fremt han da er præst - at velsigne husets novicer og selv udføre andet, der

x. række. III. — 10
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hører hans embede til, indtil samme biskop betænker sin hårdhed og ikke af
slår at velsigne den abbed, der skal velsignes. Hvis bisperne da udbeder sig 
noget af abbederne af Eders orden ud over den skyldige lydighed, eller lan
dets fyrster noget, der strider mod den frihed for ordenen, der er bevilget af 
vore forgængere og af os, skal det være samme abbeder tilladt med aposto
lisk myndighed at nægte, hvad der bedes om, for at ikke fornævnte orden, 
som hidtil har været fri, i denne anledning skal hildes i den menneskelige 
trældoms snarer, idet vi tilføjer dette, at ingen biskop må hindre det regel
rette valg af Eders abbed eller på nogen måde i modstrid med cistercienser- 
ordenens bestemmelser og Eders privilegiers autoritet befatte sig med at ind
sætte eller afsætte eller fjerne den, som til enhver tid måtte være abbed der. 
Men hvis disse bisper i anledning heraf fælder en dom mod Eders kirker el
ler dens personer, fastsætter vi, at samme dom skal erklæres for ugyldig som 
fældet i modstrid med det apostoliske sædes bevillinger. Men når I ikke kan 
få Eders egne bisper i tale, må I, hvis en biskop, som I er fuldt bekendt med, 
skulde passere Eder på rejse, lade ham eller nabobisper, når stiftets bispestol 
står ledig, velsigne Eders kar og klæder, ordinere munke og indvi altre, dog 
således at Eders egne bisper ikke siden lider nogen skade som følge heraf. Vi 
forbyder også med apostolisk myndighed, at nogen lyser interdikt over eller 
rammer Eders naboer eller daglejere med banlysning, fordi de har hjulpet 
Eder med at arbejde på de dage, hvor I arbejder, mens andre holder fri, el
ler rammer Eder i anledning af bevillinger, I har fået ved pavestolens vel
vilje, eller Eders velgørere, fordi de næstekærligt har ydet Eder velgerninger 
eller tjenester. Men hvis nogen på grund af tilbageholdelse af tiender eller 
noget andet, der er tilstået Eders orden af det apostoliske sæde, lyser ban 
eller lægger interdikt over nogen af Eders husstand, må I, så længe han for
bliver i Eders tjeneste, løse ham af frygten for døden og give dem kirkens 
sakramenter, hvis deres præster trods ydmyg anmodning herom ikke vil gøre 
det eller ondsindet udskyder det. Det skal også være Eder tilladt med vor 
myndighed at fælde en kanonisk dom over Eders munke eller lægbrødre, 
som uden abbedens tilladelse har forladt Eders kloster, hvis måske nogen 
mod Eders vilje drister sig til at optage dem i deres hus. Vi bestemmer altså, 
at aldeles ingen forvovent må driste sig til at forstyrre fornævnte kloster eller 
mindske eller tilegne sig dets ejendomme eller beholde det tilegnede eller 
plage det med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal bevares uind
skrænket og ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse 
og underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myn-
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dighed. Men hvis nogen som helst i fremtiden formaster sig til at prøve på 
bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre 
han efter anden og tredie gang at være påmindet ved en passende bod har 
gjort sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, at han 
for Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være ude
lukket fra vor Guds og genløsers, den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme 
og blod og på den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds straf. Vor 
herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne for denne 
stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den 
strenge dommer modtage den evige fred som løn. Amen.

Jeg Petrus af Bologna, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, har skrevet un
der.

Jeg Laborans, kardinalpresbyter af Sta. Maria in Trastevere, tituli Calixti, 
har skrevet under.

Jeg Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet un
der.

Jeg Urban, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under 2).
Jeg Henricus, biskop af Albano, har skrevet under.
Jeg Paulus, biskop af Palestrina, har skrevet under.
Jeg lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet un

der.
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet un

der.
Jeg Bobo, kardinaldiakon af S. Angelo, har skrevet under.
Jeg Rollandus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, har skrevet under.
Jeg Petrus, kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere Tulliano, har skrevet 

under.
Jeg Radulfus, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under.
Givet i Verona ved Albertus’, den hellige romerske kirkes kardinalpresby- 

ters og kanslers hånd, den 10. december, i den fjerde indiktion, år 118[6] *) 
efter Herrens menneskevorden, men i herr pave Urban 3.s andet pontifikats
år.

*) afskriften har 1187, hvilket ikke kan være rigtigt, da pave Urban 3.S andet pontifi
katsår begynder 1186 1. december; paven døde 1187 20. oktober. - 2) dette er pave 
Urban 3.s underskrift. Den har i originalen haft sin plads midt på linien umiddelbart 
efter teksten. Ved afskriften i Sorøbogen er underskrifternes regelrette rækkefølge bragt 
i uorden. Om deres rette placering se DRB I 4 nr. 38 note 7 og DRB II 1 nr. 234.
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139 [1186—1189] eller [1190-1194].9
Wilhelmus, abbed af Citeaux, sender ærkebiskop Absalon og hans suffra- 

ganer et transsumpt af pave Lucius 3.S brev af [1182] 21. december om 
cistencienserordenens immuniteter.

Vidisse 1303 18. januar.

Broder Wilhelmus, kaldet abbed af Citeaux, til de ærværdige fædre og 
herrer Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, og alle hans suf- 

fraganer hilsen og ærbødighedsbevisninger i den mest udstrakte grad.
Vi tilkendegiver Eder, fædre, at vi hos os har originalen til det nedenfor 

anførte frihedsbrev, i hvilket den herre pave - således som I, gode fædre, 
kan efterprøve - tilstrækkeligt klart befæster den immunitet, der er tilstået 
hele vor orden, omendskønt han specielt skriver til nogle huse og til specielle 
personer, således som forskellige begivenheder da udkrævede det. Eftersom 
vi altså under vort segls vidnesbyrd sender Eder ordlyden og indholdet cif 
denne original, således som den findes hos os, og idet vi ydmygt og indtræn
gende beder om, at I på ingen måde tillader, at vore brødre, som er hos 
Eder, plages i modstrid med så klar en befaling fra paven, følger den derfor 
på denne måde:

Lucius, biskop, Guds tjeneres tjener, til de ærværdige brødre bisperne af 
Autun og Langres og til sine elskede sønner abbederne, priorerne og andre 
prælater ved kirkerne i deres bispedømmer, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi har hørt og undret os over at høre, at skønt det af vore fædre og for
gængere er tilstået alle brødre af cistercienserordenen og det senere er stad
fæstet af os selv, at de ikke skal yde tiende til nogen af arbejdet på det, som 
de dyrker med egne hænder eller for egne midler, fordrister nogle sig ikke 
desto mindre til at afkræve eller aftvinge dem tiender i modstrid med det 
apostoliske sædes bevillinger, idet de ved en uheldig fortolkning fordrejer 
kapitler i de apostoliske privilegier og hævder, at det skal forstås som hand
lende om nybrud 2), hvor der er skrevet ‘af Eders arbejde’. Men det er tyde
ligt for alle, som har den rette forståelse, at denne fortolkning er forkert og i 
modstrid med en fornuftig forståelse, da de ifølge det kapitel skal være fuld
stændigt fri for at yde tiender såvel af de jorder, som de har bragt eller brin
ger under kultur, som også af de kultiverede jorder, som de dyrker med egne 
hænder eller for egne midler. This hvis den romerske kirke havde ønsket, at 
det kun skulde forstås som ‘nybrud’, hvor vi bruger udtrykket ‘af Eders ar
bejde’, vilde vi bruge udtrykket af ‘nybrud’, således som det anvendes i nogle
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privilegier for andre. Eftersom der af den grund ikke er tvivl om, at det bli
ver til almindelig skade for kirken, hvis nogen tror, at han ustraffet kan sætte 
sig op mod det apostoliske sædes bestemmelser, som bør have uanfægtet be
standighed, og for at ikke nogen som følge heraf skal søge en foranledning 
til at volde de nysnævnte brødre fortræd og imod retfærdighed gøre dem 
skade på nogen måde, pålægger og påbyder vi Eder ved apostolisk brev, at 
I sørger for med vor myndighed strengt at forbyde alle, som befinder sig 
under Eders magtbeføjelse, på nogen måde at driste sig til at aftvinge brød
rene i Fontenay eller alle andre af samme orden, der bor i Eders bispedøm
mer, tiender af nybrud eller andre jorder, som de dyrker med egne hænder 
eller for egne midler, eller af afkommet af deres dyr. Men hvis nogle kan
niker, gejstlige, munke eller læge i modstrid med det apostoliske sædes privi
legier lægger tynger på de fornævnte brødre ved at afkræve dem tiender, 
skal I under tilsidesættelse af appel ramme de læge med banlysning, men 
suspendere de gejstlige fra deres embede og sørge for, at såvel banlysnnigs- 
som interdiktdommen ubrydeligt overholdes, indtil der er ydet en passende 
fyldestgørelse. Herudover påbyder vi som befaling med dette brevs myndig
hed, at hvis nogle lægger voldelig hånd på brødrene i fornævnte klostre, skal 
I offentligt med tændte lys erklære dem for banlyst og sørge for, at de som 
banlyste på det bestemteste undgås af alle, indtil de fyldestgør fornævnte 
brøde på passende måde og med et brev fra stiftets biskop, der indeholder 
en erklæring om sagens sandhed, fremstiller sig for vort apostoliske åsyn. I 
skal desuden vide, at det er tilstået dem (cisterciensermunkene), at det i de
res retssager, som enten disse måtte have mod andre eller andre mod dem, 
skal være tilladt dem at føre deres hertil egnede brødre som vidner og ved 
deres vidnesbyrd både at afvende vold og sikre retfærdighed. Givet i Velletri 
den 21. december.

1) for datering jf. Dipi. Dan. - 2) jf. nr. 122 ovf.

[1186-1197]1) 140
Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster Sorø klosters besiddelser.

Afskrift i Sorøbogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, 
Sveriges primas, til sine elskede sønner Gaufred, abbed i Sorø, og de 

andre brødre, der har aflagt løfte om et regelbundet liv.
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Eftersom det har været Guds vilje i sit forsyn at indsætte os på en frem
ragende plads, er vi af billighed bundet til efter evne at komme Kristi fattige 
til hjælp i deres nød og på alle måder drage omsorg for deres tarv og uden 
at rejse vanskeligheder at godkende deres berettigede forlangender. Derfor, 
elskede sønner i Herren, giver vi uden indvending vort samtykke til Eders 
anmodning og stadfæster med dette brev for Eder og Eders efterfølgere alle 
de besiddelser og alt det gods, som I for øjeblikket besidder på retmæssig og 
kanonisk vis eller som I med Herrens bistand i fremtiden måtte erhverve på 
retmæssige måder. Blandt disse nævner vi med navns nævnelse: Selve stedet 
Sorø, hvor Eders kloster er beliggende, med alle dets tilliggender. Eders lade
gårde Slagelsebo, Lynge, Gudum, (Munke-) Bjergby, Undløse, Vejleby, As
serbo, Ejby med tilliggende skove og enge, græsgange og møller. På samme 
måde hovgårdene udenfor (ladegårdene) 2), nemlig Snertinge, Ubby, Hav
nelev, Glostrup, Vindinge, Kværkeby, Skørpinge, Fårdrup, Forlev med deres 
tilliggende jorder og tilhørende landbosteder. Desuden har vi, mens vi fore
stod kirken i Roskilde, overdraget Eder med vort segl til vidnesbyrd den del af 
tienderne, som hørte til vor ret i Ringsted herred, nemlig på det tidspunkt, da 
der ydedes rede penge i stedet for tiende 3). Men da det var kommet dertil, 
at der ydedes korn, og da det er vor vilje at overlade (tienden af Ringsted her
red) til vore efterfølgere, tager vi den tilbage og har som vederlag overladt 
Eder tienden af disse sogne: Ølsemagle, Haraldsted, Finderup, Gierslev med 
kapellet i Løve, Sønderup, Sorterup, (Slots-) Bjergby med tilliggende kapel 
i Gerlev, at oppebære med rette evindeligt. Hertil har vi i from gavmildhed 
tilstået Eder til evig tid vor andel, nemlig en trediedel, af ofringerne ved ihu
kommelsen af St. Margrete i Vor Frue kirke i Roskilde. Vi fastsætter derfor, 
at alt dette skal iagttages fuldt ud og ubeskåret til fordel for Eder og Eders 
efterfølgere til disposition i enhver henseende for dem, til hvis administration 
og underhold det er overdraget. Vi forbyder også, at nogen forvovent drister 
sig til at forstyrre klostret eller fratage Eder Eders gods og tilbageholde det 
tagne eller på nogen måde mod Eders vilje at udskille dele heraf eller mind
ske godset eller plage Eder med nogen art af fortrædigelser. Men hvis nogen 
som helst drister sig til bevidst at gå imod denne vor stadfæstelse, må han 
vide, at han vil pådrage sig Gud den almægtiges forbandelse og vrede, med
mindre han ved en passende bod har gjort sin forbrydelse god igen. Vor 
herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne for denne 
stiftelse, så de både i nutiden må nyde frugten af deres gode gerninger og i 
fremtiden modtage den evige fred som løn.
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*) jf. Dipi. Dan. - 2) teksten har exteriores mansiones, d. v. s. gårde uden for grangie* 
systemet. - 3) jf. DRB I 2 nr. 147.

[1186—1197]1) 141
Ærkebiskop Absalon af Lund overlader en hovgård i Vejleby til Sorø 

kloster.

To referater i Sorø gavebog.

a:

Den ærværdige herre fader Absalon erhvervede hovgården 2) i Vejleby 
af de rette besiddere, nemlig fem bol og en otting, og som udslag af sin 

fromme gavmildhed oplod han den til klostret fortrinsvis på grund af fiske
riet der i nabolaget, som brødrene da savnede i alle henseender, og han skø
dede den på lovformelig vis tillige med enge, græsgange og alle dens øvrige 
tilliggender til klostret som en evig og from gave, således som det indeholdes 
i hans autentiske brev. Denne hovgård blev til en ladegård, som omtales i 
privilegierne, nemlig af den fornævnte fader Absalon, da ærkebiskop, og af 
herr pave Innocens 3. fra det Herrens år 1198.

b:

Herr Absalon - lykkelig ihukommelse - ærkebiskop af Lund, skænkede i 
sin fromme gavmildhed Vor Frue kloster i Sorø sin hovgård i Vejleby, 

nemlig fem bol jord og en otting med alle deres tilliggender og skødede den 
i overensstemmelse med landets love til en evig og from gave, fortrinsvis på 
grund af fiskeriet i nabolaget til samme hovgård, som brødrene på alle må
der savnede.

x) hovgården i Vejleby nævnes ikke i Urban 3.S privilegium af 1186 10. december, 
nr. 138, men er optaget i Absalons udaterede stadfæstelsesbrev af [1186-1197] og i 
Innocens 3.S privilegium af 1198 23. november, nr. 241. Overdragelsen må derfor være 
sket i tiden mellem Urban 3.s privilegium og Absalons stadfæstelsesbrev. - 2) teksten 
har mansionem seu curiam.

118[7]. [21. oktober—17. december]1) 142
Pave Gregor 8. forbyder brødrene i cistercienserklostret i Sorø at færdes 

uden for klostrets grund, at spise kød og at indlade kvinder i deres huse.

Referat hos Lueoppidan.
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Bulle fra år 118(7] x) af pave Gregor 8., som under trusel om evig for
bandelse forbyder brødrene af cistercienserordenen i Sorø at flakke om 

uden for klostrets indhegning, at spise kød og tillade, at kvinder betræder 
deres klosterbygninger i modstrid med denne ordens oprindelige anordninger.

*) Lucoppidan refererer bullen med år 1186, men Gregor 8. var pave 1187 21. okto
ber - 17. december.

143 1187. 20. november. Grimstrup.
Kong Knud 6. tager sin slægtning den udvalgte biskop Valdemar og hans 

efterfølgere i sin beskyttelse, fritager deres nuværende og fremtidige bryder 
og landboer for al kongelig tynge og overlader dem tillige alt kongeligt sage- 
fald af dem, der er underlagt deres myndighed.

Vidisse 1259 december.

Knud, af Guds nåde de Danskes konge, til sin elskede frænde Valdemar, 
. udvalgt biskop af Slesvig, og hans efterfølgere, bisperne af kirken i 
Slesvig, helse i al evighed.

Da vi af den almægtige skaber er indsat som leder af hele riget, vilde vi 
med rette pådrage os ry for at være utaknemlig, hvis vi ikke af al magt og 
med større omhu end i andre anliggender varetog den hellige kirkes tarv og 
lagde vægt på værnet af dem, der tjener Herren, Ham, fra hvem vi har alt, 
og ved hvem vi lever og er til, Han, som har givet os den kongelige maje
stæts scepter og har betroet os rigets stav, en retfærds stav x) til straf for dem, 
der gør det onde, men til pris af dem, der gør det gode 2), for at de retfær
dige derved kan beskyttes, så de ikke bukker under for uretfærdige under
trykkelser, og for at de forvildede dermed kan ledes ind på den rette vej, så 
at de ikke, vigende bort fra kongevejen3), som genstridige skal bøje af til 
højre eller til venstre 4) og derved gå til grunde. Thi rådne lemmer bør skæ
res bort, og en drueklases udseende ødelægges af en syg drue 5), hvilket Her
ren selv læses at have gjort, som ikke skånede de engle, der syndede, men 
styrtede dem i afgrunden og lod dem blive bevogtet i mørkets huler indtil 
dommedag6); sandelig, de kastespyd, som ses i forvejen, rammer ikke7), 
og gnisten - når den enten næsten eller slet ikke har fænget - kvæles med 
mindre besvær, end når den er blevet til en brand. Af den grund er det, at 
vi efter en guddommelig indgivelse, og idet vi tænker på dine forgængeres 
utallige bekymringer og besværligheder, har anset det for rigtigt at tage dig 
sammen med alle dine efterfølgere og eders mænd og gods under den konge-
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lige majestæts beskyttelse. Idet vi således, for at vi ikke skal synes at skabe 
forudsætning for et skadeligt forhold, træffer bestemmelse om nådigt at bi
falde dine forlangender, fastsætter og bestyrker vi ved vort privilegium som 
værn, at alle dine og dine efterfølgeres bryder og landboer, som du for øje
blikket har, eller som du eller dine efterfølgere i fremtiden retmæssigt og på 
kanonisk vis måtte få, til forladelse for vore synder skal være fri for al tynge, 
og vi tilstår eder, at I skal have retshåndhævelsen over dem i alle de sager, 
som skyldes vor kongelige ret, således at de ikke skal være underkastet nogen 
fremmeds herlighed, men kun være under din og dine efterfølgeres magt. 
Hvis derfor nogen bevidst og med vilje i dumdristig forvovenhed formaster 
sig til at gå imod dette privilegiebrev, skal han, medmindre han fyldestgør 
dig og dine efterfølgere på passende måde, vide, at han ubetinget som an
klaget for majestætsforbrydelse på det strengeste bør straffes af den konge
lige myndighed. Givet i Grimstrup den 20. november år 1187 efter Herrens 
menneskevorden, konkurrenten tre, epakten ni.

Jeg Knud, konge, skriver under.
Jeg Valdemar, udvalgt biskop af Slesvig, skriver under.
Jeg Absalon, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, skriver un

der.

*) jf. Ps. 45, 7. - 2) 1. Pet. 2, 14. - 3) 4. Mos. 21, 22. - 4) jf. 2. Kg. 22, 2. - 5) Juve- 
nal, Satirer II 81. - 6) 2. Pet. 2-4. - 7) Gregor, Homilia II, 35 (Migne LXXVI 1259 
C), jf. abbed Vilhelms breve II 78.

[1187. 29. november]1) 144
Pave Gregor 8.s rundskrivelse til alle riger, konger, fyrster og deres under

givne i anledning af Jerusalems fald, i hvilken han opfordrer dem til at tage 
korset til hjælp til generobringen af Det hellige Land.

Udtog, optaget i De profectione Danorum in Hierosolymam cap. g.

*) brevet udstedt i forbindelse med et kirkemøde, sandsynligvis kirkemødet i Parma 
1187 28.-30. november, jf. Dipi. Dan.

[1187]1) 145
Kejser Frederik 1. Barbarossa pålægger sin søn (Henrik) at opgive ven

skabet med ærkebiskop Filip af Köln, som er kejserdømmets fjende.

Afskrift i en formelbog i Leipzig.
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Den som låner øre til en fjendes smigerord, udsætter sig for ubehagelige 
følger. Som vi har forstået af dit brev, synes du at være blevet forlok

ket af de ord om foregivet venskab, som bispen af Köln fremfører for dig, 
så du ikke har de såre mange ting i erindring, som han så længe og især til 
beskæring af din hæder har pønset på og stadig ikke undlader at pønse på, 
men du lader de vitterlige vidnesbyrd om denne sandhed være undskyldt hos 
dig under et selvbedragerisk skær ud fra en vis mangel på dømmekraft, og, 
idet du tror på de falske ord, synes du ikke at føle dem som den krænkelse, 
de er. Men for at tie om gamle forurettelser, så bør du dog forstå de nye, 
som han sammen med englændernes og danernes konger, Henrik af Brunsvig 
og greven af Flandern forvolder til skade for hele kejserdømmet og især til 
skade for din hæder. Derfor formaner og påbyder vi ved vor nådes fortabel
se, at du trækker dig tilbage fra det farlige fortrolighedsforhold til ham for at 
undgå, at rigets øvrige fyrster efter dit eksempel undlader at fly ham som 
kejserdømmets fjende, men stiller sig i et fortrolighedsforhold til ham, hvad 
der vil kunne blive til skade for os i den prekære juridiske situation og for
lede ham til større dristighed i sine standpunkter.

*) jf. Dipi. Dan. Kejseren og ærkebispen af Köln var i 1187 i skarp strid om besæt
telsen af bispestolen i Metz.

[1187], Reg. Dan. nr. *91 (i Hartzheim, Concilia III 436 fejlagtigt opfattet som 
pave Urban 3.S korstogsbulle mod kejser Frederik 1.) er identisk med Innocens 4.S kors
togsbulle mod kejser Frederik 2. 1247 18. marts, Buli. Dan. nr. 401.

146 [1187-1188]1)
Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæst er den overenskomst, som biskop 

Valdemar af Slesvig har sluttet med stiftets befolkning om ydelse af tienden.

Afskrift i rigsarkivet.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af den hellige kirke i Lund, det aposto- 
. liske sædes legat og Sveriges primas, til Valdemar, af samme nåde 
biskop af Slesvig, og hans efterfølgere, som på kanonisk vis efterfølger hin

anden, helse i al evighed.
Mennesket Kristus Jesus, stående mellem Gud og mennesker2), forned

rede sig fra det Høje efter sin faders råd, idet han antog en tjeners skikkelse, 
for at han kunde genløse menneskeslægten, der var fortabt ved den første 
faders brøde, og gengive den den rette frihed; men efter genløsningen i så



155 [ 1187—1188] Nr. 146

umådelig en godhed er det dog ikke skjult for den dybe indsigt, der ligger 
i Guds forudviden, at selve mennesket, der i det djævelske fangenskabs fange
hul er blevet berøvet sine dyder og har lidt skår i sine naturlige gaver, be
høver sin skabers hjælp og guddommelige tilskyndelse, hvorfor den med- 
ynksfulde og barmhjertige Herre3), der tager den menneskelige naturs for
dærvelse og utilstrækkelighed i betragtning, har villet, at der skulde findes 
apostle og apostoliske mænd samt også andre præster, som, idet de i højere 
grad end andre er gennemtrængt af guddommelig viden og indsigt, kunde 
vederkvæge menneskenes hungrende hjerter med den nærende belæring om 
Gud og fuldt ud bringe dem, der er vendt om fra uretfærdighedens land, til 
erkendelse af deres skaber. Disse gejstlige mænd og stedfortrædere for Guds 
ord har Herren villet skulde hædres og elskes med en særlig forkærlighed 
frem for andre, når han siger: Den, som rører Eder, rører min øjesten 4), og 
andetsteds: I må ikke røre mine salvede, og I må ikke gøre mine profeter 
ondt 5). Han har desuden villet, at disse gudsmærkede stridsmænd ikke blot 
skulde hædres med guddommelig men også med jordisk belønning til gen
gæld, så at de, der såede det åndelige for dem, ifølge apostlen 6) skulde hø
ste deres timelige løn ved at modtage ofre og tiender fra dem, der udreder 
afgrøden. Den hellige Augustin, dette helligåndens redskab, forkynder dette, 
idet han siger: Enhver, der ønsker eftergivelse af sine synder, skal give tiende, 
og andetsteds: den, som har givet tiende, skal ikke alene få overflod af af
grøde, men også opnå frelse på sjæl og legeme 7). I håb om en så stor be
lønning har altså alle mennesker i dit stift, således som vi i sandhed har er
faret ifølge manges vidnesbyrd, af egen drift og i endrægtig hengivenhed 
overdraget dig og dine efterfølgere den tiende, der i kanonisk ret er henlagt 
til bisperne. Men på grund af de forskellige forhold og de lokale afstande 
blev der truffet denne aftale mellem eder og den menighed, der er underlagt 
dig, såsom der var forskelle i tienderne: at alle, som bor på denne side 
såvel som på den anden side af Slien mod syd, skal udrede første trediedel 
til brug for præsterne, anden trediedel til kirkernes bygningsfond, men tredie 
trediedel til bispen; i Nordfrisland i de tre skiben op til Ejderen, nemlig 
Tønning herred, Garding herred, Holmbo herred, skal de fuldt ud udrede 
hele tienden af alt, såvel den ene som også den anden slags tiende8). Idet 
vi altså uden indsigelse i alle henseender giver vort samtykke til de beretti
gede anmodninger fra dig som vor elskede broder bekræfter vi til evig tid 
for dig og for dine efterfølgere den tiende efter den ordning, i hvilken den 
er inddelt og fastlagt, med dette brev som vidnesbyrd og under vort segl,
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idet vi med den myndighed, som vi har fra det romerske sæde, fastsætter, at 
hvis nogen gejstlig eller verdslig person formaster sig til ubesindigt at bryde 
eller i dumdristig forvovenhed at gå imod dette vort stadfæstelsesbrev, skal 
han, medmindre han efter anden og tredie gang at være påmindet ved en 
passende bod har gjort sin forsyndelse god igen, uløseligt være bundet af 
banlysningens bånd. Men vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der over
holder det i overensstemmelse med det, som er sagt, så de her må nyde frug
ten af deres gode gerninger og hisset få skænket den evige belønning. Amen.

Jeg Absalon, ærkebiskop af Lund, skriver under.
Jeg Omer af Ribe skriver under.
Jeg Jens af Odense skriver under.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) 1. Tim. 2, 5. - 3) Ps. 103, 8. - 4) jf. Zach. 2, 8. - 5) 1. Krøn. 
16, 22. - 6) jf. 1. Kor. 9, 11. - 7) jf. c. 66 C. XVI qu. I, som citerer Augustins sermones 
nr. 219 de tempore. - 8) d.v.s. ikke blot tiende i kom.

147 1188. 9. maj. Lateranet.
Pave Clemens 3. stadfæster på anmodning af biskop Valdemar af Slesvig 

den ordning, som kong Knud 6. har tilstået ham og ærkebiskop Absalon har 
stadfæstet, at bispen og hans efterfølgere for fremtiden skal være fri for al 
verdslig tynge til kongen og hans officialer af deres bryder og landboer.

Afskrift i rigsarkivet.

Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Valdemar, 
biskop af Slesvig, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi har forstået, at vor såre kære søn i Kristus Knud, de Danskes berøm
melige konge, din slægtning, af egen fri vilje har tilstået dig og dine efter
følgere den ret og disse friheder, og at såvel han som vor ærværdige broder 
Absalon, ærkebiskop af Lund, har stadfæstet dem med eget brev: nemlig at 
såvel de bryder som de landboer, som du enten for øjeblikket har eller dine 
efterfølgere i fremtiden måtte få, skal forblive fri og immune for al tynge til 
kongen eller til hans officialer; de skal heller ikke med hensyn til domsafsi
gelser og til sagefald, som tidligere plejede at blive afgjort af de kongelige 
officialer, svare nogen, hvem end det så til en given tid måtte være, men de 
skal være underkastet din herlighed, således at de ikke længere skal være 
underlagt nogen andens verdslige magt. Denne fornævnte tilståelse, som du 
har anmodet om at få bestyrket af os ved et apostolisk reskript, stadfæster vi 
med apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev som værn, således
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som den siges at være indeholdt i autentiske breve af samme konge og vor 
ærværdige broder ærkebispen af Lund, idet vi gerne giver vort samtykke til 
dine anmodninger, og idet vi fastsætter, at aldeles intet menneske må bryde 
dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis 
nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil på
drage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ 
vrede. Givet i Lateranet den 9. maj i vort første pontifikatsår.

1188. 9. maj. Lateranet. 148
Pave Clemens 3. stadfæster på anmodning af biskop Valdemar af Slesvig, 

at der skal ydes bispetiende i hans stift i overensstemmelse med, hvad han 
har formået menigheden sammesteds til at yde.

Afskrift i rigsarkivet.

Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Valdemar, 
biskop af Slesvig, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi husker, at det på dine vegne er blevet fremført i vort påhør, at skønt 
menigheden i dit bispedømme indtil dette tidspunkt ikke havde kunnet be
væges til at yde tiender til dig eller dine forgængere, har du dog omsider på 
frelsebringende måde ved dine formaninger og opfordringer bevæget den til 
det, som den nu ved Guds indgivelse med fromt og ærbødigt sind i ydmyg
hed har erlagt. Da du derfor har anmodet om, at de tiender må blive be
styrket af os ved et apostolisk reskript, giver vi velvilligt vort samtykke til 
dine anmodninger og stadfæster med apostolisk myndighed og bestyrker med 
dette brev som værn disse tiender for dig og for dine efterfølgere, således som 
det siges at være indeholdt i autentisk brev A) af vor ærværdige broder Ab
salon, ærkebiskop af Lund, og således som du besidder dem retmæssigt og på 
kanonisk vis, idet vi fastsætter, at aldeles intet menneske må bryde dette vort 
stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen 
drister sig til at forsøge dette, skal han vide, at han derved vil pådrage sig 
Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet 
i Lateranet den 9. maj i vort første pontifikatsår.

!) jf. nr. 146.

1188. 8. juni. Lateranet. 149
Pave Clemens 3. tager Vor Frue kirke og augustinerkannikesamfundet i 

Viborg i sin beskyttelse og stadfæster dets rettigheder og besiddelser, her-
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under St. Margrete kirke og St. Mortens kirke på Fur. Paven fritager dem 
for tiender af nybrud, som de dyrker selv, og af afkommet af deres dyr, samt 
tilstår dem ret til at foretage begravelser og bevilger dem frit provstevalg.

Afskrift i Langebeks diplomatarium.

C lemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Tyge, provst 
ved Vor Frue kirke i Viborg, og hans brødre, nulevende såvel som 

fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.
Et forlangende1), udsprunget af et fromt ønske, bør føres ud i livet, så 

både den oprigtige fromhed prisværdigt kan stråle i al sin glans og den for
ønskede virkning utvivlsomt komme til udfoldelse. Af den grund, elskede 
sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager, 
idet vi træder i vore forgængeres — from ihukommelse — paverne Innocens 
og Alexander, de romerske ærkebispers fodspor, fornævnte Vor Frue kirke, 
hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og styrker den med 
dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det første, at den kannike- 
orden, der er indrettet i samme kirke med Guds vilje og efter den hellige 
Augustins regel, til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvi
dere skal alle besiddelser og alt gods, som samme kirke for øjeblikket sidder 
inde med på retmæssig og kanonisk vis, eller som de med Herrens bistand i 
fremtiden måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters 
gave, ved skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, forblive 
urokket og uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet 
disse anføre med navns nævnelse: Den hellige jomfru Margretes kirke, som 
vor ærværdige broder Niels, Eders biskop, har opladt Eder, således som vi 
har forstået det af hans brev, og desuden stadfæster vi med apostolisk myn
dighed for Eder, fromme sønner, St. Mortens kirke, som ligger på øen Fur, 
således at de begge for fremtiden skal stå til Eders rådighed og disposition. 
Og med hensyn til den kost i fastetiden, som bispen af og til har fået i Eders 
kirke, og hvorom det har været for vane, at der opstår stridigheder, og hvor
ved Eders ordenssamfund i ikke ringe grad er blevet forstyrret, fastsætter vi, 
at ligesom den nysnævnte biskop efter skønsom vurdering ved sit privilegium 
vides at have givet afkald og eftergivet Eder den for fremtiden, således skal 
det overholdes i fremtiden, og det skal ikke på noget tidspunkt være tilladt 
ham eller hans efterfølger at kræve kost af Eder i modstrid hermed. Vi for
byder ydermere, at bispen skal oppebære noget af de ofringer, som i Eders 
kirke ydes helgenrelikvieme, ud over den fjerdedel, som han plejer at få.
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Herudover tilstår vi Eder med vidnesbyrd i dette brev, at ingen med urette 
må driste sig til i modstrid med Eders disposition at trænge sig ind på eller 
beslaglægge Eders kirkes jorder eller besiddelser, hvad enten de ligger i eller 
uden for Eders stad. Og ved valget af Eders biskop skal I have første stem
me, da I er kanniker ved domkirken, således som det vides at tilkomme Eder 
ifølge kanonisk ret og gammel indtil dette tidspunkt overholdt sædvane, og 
ingen fremmed kan vælges til Eders biskop, så længe der overensstemmende 
med de kanonisk gyldige retsregler i Eders kirke, som er en domkirke, findes 
en egnet person, som på kanonisk vis og med endrægtigt samtykke uden alle 
kneb kan tages til biskop. Men de klostervaner, som vides hidtil prisværdigt 
at være overholdt i denne Eders stiftelse, må ingen fordærvet person vove at 
ændre til noget, der er dårligere, men de skal stedse uanfæftet forblive i kraft. 
Hertil føjer vi og fastsætter, at ingen overordnet må fjerne nogen fra klo
stret uden provstens og brødrenes samtykke. Ingen må fordriste sig til at af
kræve eller aftvinge Eder tiender af Eders nybrud, som I dyrker med egne 
hænder eller for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Ligeledes til
står vi, at samme stiftelse uden at hindres af nogen frit må foretage begra
velser - dog med forbehold af den ret, der tilkommer de kirker, som afgiver 
de afsjælede legemer — nemlig af dem, der i fromhed og som deres sidste 
vilje har ønsket at blive begravet der, dog undtagen hvis det drejer sig om 
personer, der er banlyst eller ramt af interdikt. Men når nu Du, som er 
provst i samme stiftelse, eller nogen af Dine efterfølgere afgår ved døden, 
skal ingen sættes i spidsen for den ved nogen form for tilsnigelse, kneb eller 
magtanvendelse, men ene og alene den, som brødrene efter alles samtykke 
eller den forstandigste del af brødrene omsigtsfuldt vælger i gudfrygtighed 
og efter den hellige Augustins regel. Vi bestemmer altså, at aldeles ingen for
vovent må driste sig til at forstyrre fornævnte kirke eller mindske eller til
egne sig dens ejendomme eller beholde det tilegnede eller plage den med 
nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal bevares ubeskåret til nytte i 
enhver henseende for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, dog 
med forbehold af det apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ret, der 
tilkommer Eders biskop. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i frem
tiden formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette 
vort brev, skal han — medmindre han efter anden og tredie gang at være på
mindet ved en passende bod har gjort sin forseelse god igen - være berøvet 
sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til svar for den 
uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers den herre
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Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens dag væ
re hjemfalden til Guds strenge straf. Vor herre Jesu Kristi fred være med 
alle, der bevarer rettighederne for denne stiftelse, så de både her må nyde 
frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den 
evige fred som løn. Amen. Amen.

(Under konteksten mellem rota med Clemens 3.s devise: Lær mig, herre, 
at gøre Din vilje og monogrammet Lev vel pavens underskrift og derunder 
kardinalernes):

Jeg Clemens, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.
Jeg Theobaldus, biskop af Ostria og Velletri, har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Marco, har skrevet under.
Jeg Laborans, kardinalpresbyter af Sta. Maria in Trastevere, tituli Calixti, 

her skrevet under.
Jeg Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet un

der.
Jeg Melior, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, tituli Pamachii, 

har skrevet under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af Sta. Cecilia, har skrevet under.
Jeg Radulfus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, har skrevet under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af S. Clemente, har skrevet under.
Jeg Bobo, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, har skrevet under.
Jeg Alexius, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, har skrevet under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af S. Pietro in Vincoli, har skrevet under.
Jeg lordanus, kardinalpresbyter af Sta. Pudenziana, tituli Pastoris, har 

skrevet under.
Jeg lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet un

der.
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet un

der.
Jeg Octauianus, kardinaldiakon af SS. Sergio e Bacco, har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinaldiakon af S. Teodoro, har skrevet under.
Jeg Bernardus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, har skrevet under.
Givet i Lateranet ved Moses’, den hellige romerske kirkes subdiakons hånd 

i kanslerens sted den 8. juni, i den sjette indiktion, år 1188 efter Herrens 
menneskevorden, men i herr pave Clemens 3.s første pontifikatsår.

*) jf. nr. 11.
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1188. 9. juni. Lateranet. 150
Pave Clemens 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund at lade den af

døde provst Kjeld af Viborgs levned og underne efter hans død undersøge 
og, hvis han finder det passende, kanonisere ham og med apostolisk myndig
hed træffe bestemmelse om hans amindelse.

Afskrift hos Bartholin.

Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder i Kristus 
Absalon, ærkebiskop af Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.

Det er ved oplysninger i breve fra dig og fra vor elskede søn i Kristus 
Knud, de Danskes konge, og i lige måde fra dine lydbisper kommet til vort 
apostolats kendskab, at Kjeld, salig ihukommelse, en from mand, provst ved 
Vor Frue kirke i Viborg, mens han levede, har udmærket sig hos Eder ved 
sine mange dyder. Efter hans død har den underfulde Gud i sin helligdom x) 
i kraft af Kjelds fortjenester uafladeligt udvirket såre mange undere, så un
dernes jærtegn efter hans bortgang uden nogen som helst tvivl aflægger vid
nesbyrd om, hvorledes hans levned formede sig. Men omend der er tilstillet 
os en anmodning om, at vi skulde lade fornævnte Kjelds amindelse højtide
ligt indskrive i helgenfortegnelsen, pålægger vi dig dog ved apostolisk brev, 
eftersom der ikke til fulde er skabt en urokkelig klarhed om sandheden i den
ne sag, at du, efter at have tilkaldt dine lydbisper og renlivede mænd, især 
dem, som siges at have kendskab til hans liv og vandel, med årvågen omhu 
skal foranstalte en undersøgelse med vidnesbyrd og erklæringer fra dem, der 
har kendt ham, om hans gerninger og om de undere, ved hvilken han siges 
at stråle efter sin død; og, hvis det synes dig passende og agtværdigt, skal du 
kanonisere hans amindelse og med apostolisk myndighed erklære, at den i 
fremtiden skal højtideligholdes som en hellig mands. Givet i Lateranet den 
9. juni i vort første pontifikatsår.

1 )jf. Ps. 150,1.

1188. 151
Ærkebiskop Willelmus af Reims skænker brødrene ved kirken St.-Rémi i 

Reims altret Driancourt mod afholdelse af sin, sine forældres og sin broder 
grev Henriks årtider og opregner samtidig navnene på dem, hvis årtider af
holdes i kirken, herunder ærkebiskop Eskils.

Afskrift i Reims.

1. række. III. — n
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Willelmus, af Guds nåde ærkebiskop af Reims og kardinal af Sta. Sabina 
i den hellige romerske kirke, til alle sønner af kirken, vor hellige moder, 
helse i al evighed.

Idet vi tager i betragtning den følelse af oprigtig hengivenhed, som den 
æi værdige St. Rémi’s kirke i Reims stedse vides at have næret mod os og 
vore forgængere, og idet vi desuden tænker på den fromme tjeneste, hvormed 
denne kirkes brødre uafladeligt beflitter sig på at tjene Gud og ønsker at 
blive delagtige i deres bønner, gør vi vitterligt såvel for nulevende som 
fremtidige, at vi har skænket Driancourtaltret - at besidde frit og kvit til evig 
tid - til bespisning af vore elskede sønner, brødrene ved denne kirke, mod 
at de hvert år fromt skal holde vor årtid og årtider for vore forældre 
samt for vor såre kære broder - salig ihukommelse - grev Henrik og på 
samme måde for vore forgængeres sjælefrelse.................. Men deres navne, 
hvis årtider hvert år holdes i fornævnte kirke, har vi med navns nævnelse 
ladet optegne herefter, for at de ikke i fremtiden skal kunne gå i glemme 
eller på nogen måde ved en eller anden hændelse blive slettet: Vor årtid, 
årtiden for - salig ihukommelse - ærkebiskop Samson af Reims, årtiden for 
ærkebiskop Eskil af Danmark, for biskop Johannes af Chartres, for Petrus, 
sammes efterfølger, for Gaufridus, biskop af Châlons-sur-Marne .... For
handlet år 1188 for Herrens menneskevorden. Givet ved Lambinus’, vor 
kanslers hånd.

152 [Omkr. 1188]1)
Tyge, provst ved Vor Frue kirke i Viborg, kundgør over for kannikerne 

sammesteds, at Bunfred, kannik, har købt seks gårde i St. Botulfs, Trinitatis 
og St. Villehads sogne i Viborg for 40 mark sølv og henlagt de årlige indtæg
ter fra fem af dem til bespisning af kannikerne og fra een til uddeling til de 
fattige samt skænket en guldindvirket kappe til brug ved de store højtider.

Afskrift i Viborg.

Jeg Tyge, af Guds nåde kaldet provst ved St. Marie kirke i Viborg, til 
Eder, brødre kanniker ved samme stiftelse og Eders efterfølgere, helse i 

al evighed.
Er en lang tid gået, plejer det at have til følge, at erindringen om mange 

forhold går de dødelige af minde. Af den grund har kirken nu i sin hellige 
gerning for vane i skriftlig form at nedfælde de mere fremragende gaver, 
som ofres af forfædre enten til udsmykning af kirken eller til brug for dem,
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der bor sammesteds og gør tjeneste for Gud, især for at ikke det, som er 
påbegyndt i god iver for fromheden, skal blive fordrejet ved uvidenhed eller 
af ondsindede bestræbelser. Derfor siger psalmisten 2): Forkynd den befa
ling for vore fædre at gøre det bekendt for deres sønner o.s.v., for at ikke 
senere efterfølgere ved at have mulighed for at fejle skulde overtræde deres 
forgængeres bestemmelser. Idet broder Bunfred ønskede at forebygge dette, 
da han gav sig selv og sit til Herren, sørgede han jo ikke blot for skriftligt at 
optegne alle enkelte gaver, men også noget om hver enkelt gave, nemlig hvad 
han derved til sin ihukommelse havde efterladt Eder som en kærlig anret
ning og til de fattige som en lille barmhjertighedens gave. Thi for 40 mark 
sølv købte han seks grundstykker inden for denne stads område, af hvilke 
fire har deres beliggenhed i St. Botulfs sogn, men det femte ligger inden for 
St. Trinitatis sognegrænser. Men dette er af den fornævnte mand henlagt 
til brug for Eder på den måde, at der af deres afgift, nemlig halvanden mark 
sølv, hvert år på St. Mortens dag, mens han lever - men efter hans død på 
dagen for hans årtid — til Eders vederkvægelse skal bydes på en anretning 
med hvidt brød og mjød, brygget med . . . . 3). Men det sjette grundstykke 
ligger ved St. Villehad, og dets afgift - hvor ringe den end måtte være - 
skal samtidig udbetales til de fattige.............4). Desuden lagde han en koste
lig kappe til, erhvervet for 12 mark sølv, langs hele dens yderste bort indram
met af fineste guldarbejde, og endvidere bemærkelsesværdig ved blomster og 
ædelstene, ved drager samt ved billeder af vilde dyr i samme metal, der er 
indlagt overalt på stoffets overflade, til anvendelse under de store højtider, 
idet der efter fælles og Eders alles samtykke er truffet den bestemmelse, at 
det ikke skal være tilladt, at den kommer uden for klostrets område for at 
være nogen til tjeneste. Men enhver, der drister sig til at kassere eller bryde 
dette vort formulerede privilegium, der er bekræftet ved Eders fælles tilslut
ning, brødre, han skal gå i døden som fordømt, og djævelen skal stå ved hans 
højre side. Hans lod skal være som Dathan og Abirons 5). Lad ham uhjælpe
ligt brænde i helvede sammen med Pilatus og Judas, som forrådte Herren. 
Lad det ske, amen.

*) Tyge nævnes kun i brevet af 1188 8. juni, nr. 149. - 2) jf. Ps. 78, 5. - 3) lakune i 
afskriften. Severinsen, Viborg Domkirke s. 201 udfylder »med syltede frugter«. - 4) la
kune angivet igen. - 5) jf. Eccli. 45, 22 (Vulgata).
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153 [1188]1)
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris forsikrer sin ven Peder (Su- 

nesen) om, at ingen af brødrene i klostret har talt ilde om ham, således som 
han skal have hørt, og takker for de gaver, Peder har sendt ham, idet han 
samtidig skildrer den af ham iværksatte fornyelse af klostrets bygninger.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Stefan, kaldet abbed i Ste.-Geneviève, til sin såre kære og elskede broder 
og ven Peder, hilsen og oprigtig kærlighed, hvad enten de nidsk indstil

lede bryder sig om det eller ej.
Jeg er bedrøvet over dig, min elskelige broder, såre bedrøvet over Jonatans 

kærlighed, fordi du på grundlag af et falsk og løst forlydende er blevet op
rørt og har udtalt dig, skønt vi ud fra din tidligere vandel har tillid til din 
vise dømmekraft, din faste sindsstyrke, din grundfæstede retfærdighedsfølelse, 
dit betænksomme mådehold. Sikkert forankret i denne firdelte enhed 2) som 
en ubevægelig søjle og ikke som et rør, der svajer for vinden, burde du 
hverken lytte til smigrernes lokketoner, bagvaskernes tisken eller smædemes 
løgnagtige og underfundige ord. Mange gange har du, når du synger salmer 
og beder, i dit hjertes lønkammer sagt til Herren, at han skulde befri din sjæl 
fra de ondsindede læber og fra den falske tunge 3), og se, den tredie tunge 4), 
som bringer brødrene i oprør, har næsten fjernet din broderlige samdrægtig- 
heds lys 5) fra sit stade, og den mund, som løj, og som ikke var bange for at 
dræbe hans sjæl 6), har ved en yderst ondartet bagvaskelse rejst anklage 7) 
mod de uskyldige og enfoldige brødre, som elsker dig uden svig, som mindes 
dig uden nag, og som taler om dig uden misundelse. Med så stor en omhu 
som muligt har jeg både i kapitlet og uden for kapitlet under påberåbelse af 
lydighedspligten anstillet undersøgelse angående dette ondsindede, blasfemi
ske, nedrige og svigefulde ord, men jeg fandt hverken ophavsmanden til det 
eller en, der kendte det eller fortalte om det, da både alle, der undrede sig, 
nægtede, og de, der nægtede, undrede sig. Jeg har ligeledes med den myn
dighed, der er givet mig over dem, forbudt, at de bruger tunger, som er 
våde 8 ), til noget sådant, for at de ikke skal såre dit milde sind med løs snak, 
fremkalde din vrede ved forfængelig tale og ved sladder ødelægge eller til
intetgøre vort og tillige dit håb om et udbytte af blomstringen. Forvisset om 
deres uplettethed og om den kærlighed, som de uden hykleri bevarer for dig, 
forsikrer jeg dig om, at de hverken har sagt det, som ondsindet er blevet for
talt dig, eller til nogen tid vil foretage sig eller sige noget, som vil såre dig.
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Jeg, som på en måde er din foresatte, beder dig ved den kirkes moderlige 
favn, i hvilken du i ord og skrift har aflagt dit munkeløfte, ved jomfruen 
Genevièves fortjenester, hvem du inderligt har elsket og elsker, ved det bro
derlige og hellige fællesskabsliv, ved min kærlighed - jeg, som oprigtigt el
sker dig - om, hvis der ellers er nogen erindring hos dig om den, at denne 
anfægtelse må blive fjernet fra dit sind, fra din tunge, fra din hånd, så der 
hverken bliver mindelser tilbage om den hos dig, og at du ikke tillader, at en 
lignende forstyrrelse atter flammer op ved falskelige påvirkninger.

Jeg takker dig - og alle og enhver af brødrene takker dig - for dine til
sendte gaver. Ved Guds nåde mod os og vore brødre bliver alt til lykke for 
os, eftersom vi har overflod af fornødenheder, og det åndelige som følge af 
brødrenes fromme og hellige livsvandel svarer til det timelige. Brødrenes an
tal forøges, bygningerne fornys, besiddelserne mangedobles, og, hvad der er 
mere værdifuldt, freden og roen blandt brødrene under iagttagelse af ordens
tugten og den fromme kappestrid med hensyn til udøvelsen af tjenesten for 
Gud, beviser både over for Gud deres inderligt dybe indsigt og begrunder 
hos folket deres dybt forankrede ry. Idet vi stoler på den Gud, som sørger 
for, at vi har overflod ud over det 9), som vi beder om og forstår, har vi 
begyndt på at forny taget på vor kirke, der var gennemfugtig på grund af 
utæthed, åben for vejr og vind, medtaget af ælde. Vi anskaffer nyt træværk 
til at lægge oven på murværket som underlag for blytaget. Vi fornyr også 
murværket, idet vi støtter det med piller af tilskåret og poleret udenlandsk 
marmor. Gud, som har indgivet mig og vore brødre planen til arbejdet, 
magter at fremskaffe de nødvendige midler til værket.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) de fire grunddyder. - 3) jf. Ps. 120, 2. - 4) jf. Eccli. 28, 16 
(Vulgata). Den tunge, der hverken taler sandt eller fremfører direkte løgn. - 5) sym
bolsk; der sigtes til Matth. 5, 14-16. - 6) jf. Sap. 1, 11 (Vulgata). - 7) jf. 1. Mos. 37, 2. 
- 8) jf. Persius, Sat. I, 105 (Loeb). - 9) jf. 5. Mos. 28, 11.

[1188]1) 154
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris takker ærkebiskop Absalon 

af Lund for hans forfremmelse af Peder (Sunesen) og beder ham tillige om 
hjælp til indkøb af engelsk bly til taget på Ste.-Genevièves kirke, som han er 
1 færd med at genopbygge, idet han minder om, at ærkebispens hedenske for- 
fcedre i vikingetiden bl. a. også nedbrændte Ste.-Geneviève.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.
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Stefan af Ste.-Geneviéve til den ærværdige herre og fader Absalon, af Guds 
nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, hilsen.

Vore herrer og venner, som vi ikke formår at se, sender vi hyppigt en 
tanke, vi nærer en glødende kærlighed til dem, vi følger dem med længsel, 
vi ærer dem i lydighed. Blandt andre og frem for noget andet indretter den 
respekt, der er knyttet til Eders navn, en skueplads for os, i hvis skygge vi 
både opnår kølighed og yder bifald til det, vi ser. Ryet fortæller om Eders 
person, personen låner styrke til ryet, hint ved, at en ret bedømmelse ikke 
lyver om gerningerne, dette ved, at den med hensyn til sæder måler med den 
rette skæppe. Og vi siger ikke dette, for at vi vil gyde en synders olie 2) på 
Eders hoved, som er salvet med den hellige olie, vi, som efter vort livsmål 
nidkært skal søge dyderne og ikke føre hyklerisk tale om dyderne.

Vi har engang til fordel for vor såre kære broder Peder, Eders klerk og 
søn, fremført vore bønner for Eder, hvilke vi ændrer til taksigelser, eftersom 
I, som vi har hørt, har hædret og bebyrdet ham med opgaver på en sådan 
måde, at hæderen ikke skal komme til at mangle som en følge af byrden og 
byrden føre til fremgang som en følge af hæderen. Må Gud øge sin nåde 
mod ham og også øge Eders nåde, så at han, når han har opnået nåde på 
nåde, både tjener Gud under sine gudstjenstlige handlinger og er Eder til 
behag i Eders tjeneste.

Det, som følger, skal siges på en let måde og må ikke fremkalde vrede, men 
appellere til Eders medfølelse. Da Eders forfædre, der i kødet endnu holdt 
fast ved den hedenske ritus og overtro, angreb Gallien, indtog de ved deres 
arms kraft og ved deres kræfters styrke stæder, borge og andre befæstninger, 
de hærgede landskaber, landsbyer og marker, nogle mennesker bortførte de 
som krigsbytte og til fangenskab, andre gennemborede de med sværdets 
od 3), og de jævnede hellige stiftelser med jorden ved brand og ødelæggelse. 
De afbrændte blandt andet, hvad vi ikke kan og ikke bør berette uden at 
sukke og klage, apostlene Peters og Paulus’ kirke ved en usalig ildebrand, i 
hvilken kirke den hellige jomfru Geneviève rent legemligt hviler, og som var 
opført med kongelig hjælp og støtte og var smykket og beklædt med mosaik 
indvendig og udvendig, hvad resterne endnu aflægger vidnesbyrd om, og de 
skånede hverken den hellige stiftelse eller viste ærbødighed for den hellige 
jomfru og de andre helgener, som hviler der. Omsider blev den gamle vild
skab ved Guds nåde mildnet og ændret gennem den kristne sagtmodighed, 
og kulden fra nord blev optøet ved troens varme, og den erkendte sin ska
ber efter at have forkastet afgudsbillederne; og nordmænd og danskere, gen-
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fødte i Kristus, sidder stadig inde med, bebor og dyrker for sig og deres efter
kommere den del af Gallien, som efter navnet på norden kaldes Normandiet. 
Under denne forfølgelse blev murene i vor kirke medtaget af brand og øde
lagt og truer på grund af den store ælde og brøstfældighed med at styrte sam
men, og de sukker efter at blive afstivet med piller og venter på at blive dæk
ket til med tag. Træværk er blevet anskaffet til at lægge oven på de istand
satte mure som underlag for blyplademe. Vi håber i Herren, eftersom Han, 
som har påbegyndt, vil fuldføre4) at skabe det nødvendige grundlag5) og 
fremskaffe de nødvendige midler6), Han, som aldrig forlader sine tjenere, 
der håber på ham. Og da vi som følge af et så stort og byrdefuldt arbejde 
tvinges til at tigge om fremmedes gaver, tager vi vor tilflugt til Eders gav
mildhed, for at I, som af og til plejer at købe romersk bly, både kan vise os 
et veldædigt sind og række os en hjælpende hånd ved også at være med til 
at købe engelsk bly. Kirkerne bliver utætte ved det førstnævnte, tækkes af 
det sidstnævnte; det er to uforligelige forretninger, da modtageren ofte må 
føle sorg ved den ene, mens den veldædige giver altid gør sig fortjent ved den 
sidstnævnte. Det første betales altid med omstridt guld 7), det sidste erhver
ves ved betaling i fromme bønner.

Vi har sendt vor broder Gaufridus, nærværende brevviser, for at han både 
med klogskab kan fuldføre vor befaling og i troskab føre en udenforståendes 
velgerning med sig tilbage.

1) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Ps. 141, 5. - 3) jf. Josva 6, 21. - 4) jf. Filipp. 1, 6. - 5) 1. 
Pet. 5, 10. - 6) jf. Luk. 14, 28. - 7) d.v.s. leverancen fører til strid.

[1188]1) 155
Abbed Stefan i klostret S te.-Geneviève beder biskop Valdemar af Slesvig 

om hjælp til indkøb af engelsk bly til taget på Ste-Genevièves kirke, som 
han er i fuld gang med at genopbygge, idet han minder om, at bispens he
denske forfædre i vikingetiden bl. a. også afbrændte Ste.-Geneviève.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Broder Stefan, Ste.-Genevièves tjener - hvordan han så end er - til den 
ærværdige og berømmelige mand Valdemar, biskop af Slesvig, hilsen 

i tilforladelig tjenstvillighed og i al kærlighed.
I Eders ikke-tilstedeværelse har vi bevaret et kært minde om Eder, som 

forfrisker os på samme måde, som vi opbygges ved synet af relikvier. Vi be
undrer oldingens modenhed hos den unge mand, den biskoppelige værdig-
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hed hos den kommende biskop, den dybe ydmyghed hos den velbyrdige æt
ling, den rundhåndede gavmildhed hos studenten, den kammeratlige venlig
hed hos kongesønnen, den galliske finhed hos manden fra nord. Vi tror ikke, 
at hæderstildelinger har ændret de sæder hos Eder, som naturen snarere end 
skæbnen ved Guds nåde har forlenet Eder med. På grundlag heraf har vi 
tilladt os den dristighed at skrive til Eder og - efter at have gnedet pan
den 2), som man siger — at anmode om en veldædighed uden at have gjort 
os fortjent til den. Angående anmodningen bliver der kun den trøst tilbage, 
at hvis den møder et afslag, rødmer blækket ikke, hvis brevet ikke bønhøres, 
skaber det ikke skamfølelse. Dengang da Eders gamle forfædre endnu i en 
hedensk vildfarelse holdt fast ved afgudsdyrkelse og efter Guds retfærdige 
dom angreb Gallien, indtog de stæder og byer, ødelagde bysamfund og om
styrtede kirker. Blandt andre afbrændte de ved en usalig ildebrand den hel
lige jomfru Genevièves kirke, der var opført med kongelig hjælp og støtte; 
de siden dengang forbrændte og ødelagte mure aflægger vidnesbyrd herom, 
idet de byder deres ødelagte tilstand til skue og truer med at falde sammen, 
da kalken er skørnet til støv. Vi har påbegyndt istandsættelsen af dem, efter 
at der nu er fremskaffet nyt træværk, som både skal lægges oven på de for
nyede mure og danne underlaget for blytaget. Idet vi med en vis rødmen 
tigger, beder og anmoder vi om, at I i Eders velvillige og veldædige gav
mildhed sender os noget, hvormed vi kan købe ikke romersk, men engelsk 
bly, eftersom kirkerne tækkes med engelsk bly, men bliver utætte med det 
romerske. Det lyksalige minde om Eders navn vil vedvarende leve i vor kirke 
med vidnesbyrd om den velgerning, der gavmildt er ydet den hellige jomfru 
Geneviève af Eder. Vi har sendt vor broder Gaufridus, nærværende brev
viser, for at han både klogt kan opfylde vor befaling og i troskab føre en 
udenforståendes velgerning med sig tilbage til os.

1) Dipi. Dan. - 2) jf. Ezech. 3, 7 (Vulgata).

156 [1188]1)
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris underretter abbed Vilhelm 

af Æbelholt kloster om forholdene i sit kloster, skildrer den af ham iværk
satte fornyelse af klostrets bygninger og beder om støtte til at lægge bly på 
taget.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.
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Stefan af Ste.-Geneviéve til sin ærværdige broder og såre kære ven Vil
helm, abbed af Paraclitus, som bliver gammel sammen med ham, hilsen 

og glædernes fylde i tidens fylde.
Vi priser fortiden, men vi nyder dog vore egne år 2). Digterisk er det, ikke 

profetisk, hvad vi siger, men dog sandt. Vore fædre er som i tid så også 
med hensyn til myndighed og tro gået forud ad Herrens vej. Vi følger dem 
som Hylas fulgte Herkules i ulige afstand3). Moses gav jøderne, Numa 
Pompilius romerne, Phoronæus grækerne, Trimegistus ægypterne og Guds 
søn gav de kristne forskrifter for deres liv 4). Da Augustin ligesom samarita
nerens krovært tjener Ham, har han i omsorg for os, i troskab og i visdom 
givet os de to penninge 5), som han havde modtaget af Ham, nemlig tros
lærens ord og livsmønstret, og han vil få sin løn, når samaritaneren vender 
tilbage. Gid vi, der i denne livets kamp har slidt og stræbt og strider og 
stræber sammen med Eder i forskellige kirker, ikke kæmper som een, der 
slår et forgæves slag i luften, og at vi ikke så at sige jager i det uvisse. Uden 
vished om Eders stilling underretter vi Eder om vores, idet vi ved, at I er 
rede til at være glade med de glade og græde med de grædende6). Ved 
Guds nåde står alt lykkeligt til hos os og brødrene, der er ingen modgang, 
og satan påtræffes ikke 7), da de samdrægtigt i største ro og fred bor i Her
rens hus 8) og i ydmyghed indbyrdes alene kappes om at overgå hinanden i 
bestræbelsen for at tjene Herren. Det timelige tilgodeser det åndelige. Efter 
at rummelige og kostelige værksteder for munkene og bygninger i landsbyer
ne for bønder - hvilke kappes med byernes både i rummelighed og udseen
de - næsten er fuldendt, sætter vi vor omsorg og omhu ind på at forny og 
udbedre de gamle mure i kirken, der er skørnet af ældre og ildebrand, og 
som truer med at falde sammen og blive til en ruinhob. Vi har også anskaf
fet nyt træværk til tagets reparation, hvilket skal lægges oven på murene og 
udgøre underlaget for blyplademe. Thi vi forventer, om Gud vil, at dække 
kirken til med dette materiale, idet vi ikke agter på betydningen af det pro
fetiske bly, at det siges at sidde på synden 9), men på vor basilikas tarv og 
skønhed. Vi søger materialet, ikke symbolikken i dette metal. Og eftersom vi 
ikke er i stand til at gennemføre en så svær opgave og et så stort arbejde, 
nødes vi til at tigge om en skærv fra vore venner, ved hvis hjælp og bistand 
vi kan afhjælpe vor uformuenhed. Jeg, som måske er besværlig og pågående, 
soner brevets vidtløftighed med en kort sætning: Hvis du har nogen mulig
hed for det, så hjælp os.
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*) jf. Dipi. Dan. - 2) Ovid, Fasti I 225. - 3) Hylas, Herkules’ yndling, deltog sammen 
med denne i Argonautertoget. - 4) taget efter Isidor, Etymologiæ V 1, optaget i c. 1 
Dist. VII (Friedberg I 12). - 5) jf. Luk. 10, 35. - 6) Rom. 12, 15. - 7) jf. 1. Kg. 5, 4. 
- 8) jf. Ps. 84, 5. - 9) jf. Zach. 5, 7-8.

157 [1188]1)
Abbed Stefan i klostret S te .-Geneviève i Paris anbefaler den af ham ud

sendte kannik Gaufridus til biskop Omer af Ribes bevågenhed og beder den
ne om at støtte ham i hans hverv.

Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

r I ^il Omer, biskop af Ribe.
JL Fire ting er der, som enten bringer nye venskaber i stand eller giver næ
ring til gamle: indbyrdes samtaler, gensidige tjenester, hyppig brevveksling 
og ry for dyder, der er i overensstemmelse med det sande. I medfør af det 
sidste gode omfavner vi i tankerne Eders skikkelse, som vi ikke har gjort os 
fortjent til at se med øjnene, idet vi bifalder det ry, som både forkynder 
Eders gavmildhed og roser Eders tro. Sandheden har I lært i skolen, dyden 
i præstedømmet, men hverken det sande uden dyd i den førstnævnte skole 
eller dyden uden det sande i sidstnævnte præstedømme. Idet vi på grund af 
dette stoler på Eders velvilje snarere end på vore fortjenester, anbefaler vi 
vor såre kære broder og kannik Gaufridus, nærværende brevviser, til Eders 
velvilje, han, hvem vi har udsendt med henblik på vor kirkes anliggender, for 
at I med henblik på Gud og vor kærlighed både kan styrke ham med råd og 
yde ham beskyttelse i de forhold, hvor han måtte have det behov. Gud vil 
lønne Eder, Han, som giver dem, der tager imod en retfærdig i den retfær
diges navn, en retfærdigs løn 2), og som lægger et godt, presset, rystet og top
fuldt mål i Eders skød 3) til gengæld for barmhjertighedens fromme gernin
ger.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Matth. 10, 41. - 3) jf. Luk. 6, 38.

158 [1188]1)
Abbed Stefan i klostret Ste-Geneviève i Paris beder Knud (Prizlavsen), 

hvis broder Valdemar er afgået ved døden og begravet i klostret, om at give 
et bidrag til den påbegyndte istandsættelse af dets bygninger, idet han sam
tidig minder om, at Knuds hedenske forfædre under vikingeoverfaldene i 
Frankrig også afbrændte dette kloster.
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Afskrifter i Paris og Wolfenbüttel.

Broder Stefan, kaldet abbed i Ste.-Geneviève, og hele samme klosters yd
myge konvent til Knud, den velbyrdige mand fra Danmark med kon

ger som aner og forfædre, helse i frelsens ophavsmand.
Det sømmer sig i særlig grad for berømmelige mænd og for dem, som ud

leder deres oprindelse fra kongeligt blod, at eftersom de er stormægtige af 
slægt, bør de i lige måde være storslåede i gavmildhed. Og da gavmildheden 
skal udvides til kirkerne, skal de, som har overflod af midler, både for deres 
egen frelse og for de afdødes og især for deres forældres og slægtninges sjæle
frelse og sjælero besøge fromme stiftelser, underholde fattige, uddele fromme 
gaver og over for Gud gøre sig fortjent til nåde og hos mennesker til gunst. 
Eders kødelige broder, Valdemar, en yngling af god karakter, hvis minde er 
til velsignelse, og som i dyder svarede til sin kongelige æt, har såvel opgivet 
ånden til Gud hos os som overgivet legemet til gravlæggelse iblandt os. Han 
er og vil som en af vore til evig tid være delagtig i vore bønner og åndelige 
fortjenester, idet han på dommens dag skal opstå sammen med den hellige 
jomfru Geneviève og modtage den sidste velsignende dom sammen med dem, 
som skal stå ved den højre side sammen med hende. Og eftersom vi har på
begyndt en fornyelse af murene i den kirke, i hvilken han hviler, da murene 
endnu er hærget af den gamle brand, som Eders forfædre, der på det tids
punkt endnu var hedninge, påsatte, og sidenhen i høj grad er blevet med
taget af tidens tand, og eftersom det er vor hensigt at dække kirkens tag med 
nyt træværk og med blyplader, fremsender vi vore bønner til Eder, velbyrdige 
mand, gående ud på, at I gennem nærværende brevviser Gaufridus, vor kan
nik, sender os et bidrag til indkøb af bly, for hvilket både Eders gavmildhed 
kan blive belønnet af Gud og Eders slægts ry blive priset af mennesker og 
Eders broders evindelige minde højtideligt og hyppigt ihukommes af os.

*) jf. Dipi. Dan.

[1188]1) 159
Abbed Stefan i klostret Ste.-Geneviève i Paris minder kong Knud 6. af 

Danmark om, at hans hedenske forfædre under vikingeoverfaldene i Frankrig 
også har afbrændt dette kloster, og beder kongen om at påminde sin slægt
ning Knud (Prizlavsen) om til minde om dennes broder Valdemar, der døde 
som kannik i klostret og blev begravet sammesteds, at sende klostret et bidrag
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i forhold til arven efter den afdøde, da det er i trang pd grund af de iværk
satte byggearbejder.

Afskrifter i Paris og Wolfenbuttel.

Broder Stefan, kaldet abbed af Ste.-Geneviéve, og hele dette klosters yd
myge konvent til Knud, de Danskes højst berømmelige og mest kristne 

konge, helse, liv og sejr.
Både historiske annaler og den gængse overlevering fortæller, og stædemes 

og byernes halvt ødelagte mure aflægger vidnesbyrd om den storslåede og 
formående magt og kraft i de Danskes rige, i kraft af hvilken Eders gamle 
forfædre, der indtil da var hildet i hedensk vildfarelse, med kraftfuld arm 
og med deres fulde magt angreb Gallien. Kirken, vor moder, hvem I uaf
ladeligt dyrker og fromt efterfølger, og hvem I tilstår veldædige, øgede ga
ver, glæder sig over, at I nedstammer fra deres velbyrdige stamme og har 
ændret hint hedenske tyranni til kristen sagtmodighed. Takket være Gud 
undertrykker I hverken præsteskabet med kongeligt hovmod eller nægter 
præsteskabet den skyldige ærbødighed, og når kirken i visse andre riger er 
lagt i trældom som følge af fyrsters tyranni, er den fri og uantastet i Eders 
rige, takket være Eders kongelige nåde. Den hellige jomfru Geneviéves kirke, 
i hvilken vi - omend uværdige - tjener Gud, har drukket af den ovennævnte 
forfølgelsens kalk, der dog blev rakt dem af de magtfulde mænd, der da 
endnu var hedninge, og blev bedøvet af smertens malurt, idet kirken blev 
ilde medtaget, ødelagt og nedbrændt. Murene, der er hærget af brand og 
skørnet, efter at kalken er forvandlet til støv, vidner herom, vaklende og øde
lagt, som de er. Vi er begyndt på at istandsætte dem, idet nyt træværk skal 
lægges på murene som bærer af blytaget. Og vi siger ikke dette, såre sejrrige 
fyrste, for under klager eller med riggende stemme påtrængende eller udfor
drende at forlange noget af Eder, nådige fyrste, men for at I medynksfuldt 
skal formane Eders frænde, den velbyrdige mand Knud til ikke på nogen 
måde at glemme sin broder Valdemar, som til sin salige død var vor kannik, 
som blev begravet i vort ansete kloster, og som havde lod og del i alle vore 
gode gerninger og bønner, som finder sted i vor kirke. Som broder og fælle 
besad han hverken i levende live nogen lod, som man siger, eller fik udlagt 
en andel af sin arv 2), og heller ikke efter døden har han selv eller kirken i 
hans sted oppebåret noget af arven. Retfærdighedens røst råber til broderen 
på jorden: Broder, giv mig den andel af den fædrene formue, som tilkom
mer mig3). Vi beder, bønfalder og anmoder om, at I, som så ofte overvin-
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der afgudsdyrkere med våbenmagt og underkaster dem kristendommens plig
ter, betvinger den velbyrdige mands så jemhårde bryst med bønner, så han 
ikke nægter sin døde broder nåden og under så stor en nød for den kirke, i 
hvilken hans broder både har levet til sine dages ende, og hvor han afventer 
den yderste dommens dag, sender noget til gengæld for den fulde arv, som 
han sidder inde med; hans samvittighed vil herved have det bedre med sin 
Gud og hans ry være lysere hos mennesker; den skyldige gavmildhed mod 
den afdøde vil give sig udslag og den broderlige velvilje træde klart frem 
for dagen.

Vi anbefaler vor såre kære broder og kannik Gaufridus, nærværende brev
viser, til Eder, nådige herre, for at I kan yde ham støtte med kongeligt værn 
og, om det måtte være nødvendigt, beskyttende bistå ham. Gid I, stormæg
tige konge, stedse må leve vel og have fremgang dag for dag.

x) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. 5. Mos. 32, 9. - 3) jf. Luk. 15, 12.

1189. 16. marts. Lateranet. 160
Pave Clemens 3. tager cistercienser klostret i Esrom i sin beskyttelse og 

stadfæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland samt i Halland og 
giver brødrene tiendefrihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet 
af deres dyr.

Afskrift i Esrombogen.

Clemens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden af 
Vor Frue kloster i Esrom og hans brødre, nulevende såvel som frem

tidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af det apostoliske værn, for at ikke 

forvorpne angreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, hvad Gud 
forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, elskede søn
ner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager for
nævnte Vor Frue kloster i Esrom, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor 
beskyttelse og styrker det ved dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for 
det første, at den klosterordning, der er indrettet i samme kloster med Guds 
vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestem
melser til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal 
alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket sidder inde 
med på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden 
måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved
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skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og 
uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre 
med navns nævnelse: Det sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med 
alle dets tilliggender og alt dets tilbehør, selve klostret Esrom med skove, 
enge, møller, fiskevande og alle dets tilliggender, Villingerød, Havreholm, 
Borsholm, Såne, Tømmerup, Stenholt, St. Mortens huse, Hjernerup, Krog
dal, Morup i Halland og Glumstens wigh, med landsbyer, enge, skove og 
deres øvrige tilliggender. Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge 
Eder tiender af Eders arbejde på det, som I dyrker med egne hænder eller 
for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder 
tilladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra 
denne verden, som munke og beholde dem uden hensyn til indsigelser af 
nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre efter at have af
lagt løfte i Eders kloster må have lov til at forlade samme stiftelse uden til
ladelse fra sin abbed. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen vove at op
tage hos sig uden at have fået tilladelse dertil ved et af klostersamfundet ud
stedt brev. Da vi også med faderlig forsorg ønsker at skaffe Eder fred og ro 
i fremtiden, forbyder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for 
Eders klosterbygningers eller ladegårdes klausur vover at begå tyveri eller 
røveri, sætte ild på, gribe eller dræbe nogen eller øve vold. Ydermere forby
der vi i kraft af vor apostoliske myndighed, at nogen biskop eller nogen an
den person - hvordan det end er fastsat af vore forgængere - tvinger Eder 
til at deltage i synoder eller retsmøder. Og heller ikke må nogen som helst 
mod Eders vilje driste sig til at komme til Eders huse for at foretage ordina
tioner, tilberede olie, forhandle retssager eller sammenkalde til offentlige ting
møder. Vi fastsætter ligeledes, at hvis den biskop, i hvis stift Eders hus er 
grundlagt, efter tre gange med passende mellemrum og i sømmelig ydmyg
hed at være opfordret hertil, måske nægter at velsigne en abbed, som er ble
vet indsat, skal det stå samme abbed frit for - såfremt han da er præst - at 
velsigne husets novicer og udføre andet, der hører hans embede til, indtil 
samme biskop betænker sin hårdhed og ikke afslår at velsigne den abbed, 
der skal velsignes. Hvis bisperne da udbeder sig noget af Eder ud over den 
skyldige lydighed, eller landets fyrster noget, der strider mod den frihed for 
ordenen, der er bevilget af vore forgængere og af os, skal det være Eder til
ladt med apostolisk myndighed at nægte, hvad der bedes om, for at ikke 
fornævnte orden, som hidtil har været fri, i denne anledning skal hildes i den 
menneskelige trældoms snarer, idet vi tilføjer dette, at ingen biskop må hin-
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dre det regelrette valg af Eders abbed eller på nogen måde i modstrid med 
cistercienserordenens bestemmelser og mod Eders privilegiers autoritet befatte 
sig med at indsætte eller fjerne eller afsætte den, som til enhver tid måtte 
være abbed der. Men hvis bisperne i anledning heraf fælder dom over Eders 
kirker eller dens personer, fastsætter vi, at samme dom skal erklæres som 
ugyldigt fældet i modstrid med det apostoliske sædes bevillinger. Men når I 
ikke kan få Eders egne bisper i tale, må I, hvis en biskop, som I er fuldt be
kendt med, skulde passere Eder på rejse, lade ham eller en af nabobisperne 
- når stiftsædet står ledigt - velsigne Eders kar og klæder, ordinere munke 
og indvi altre, dog således at Eders egne bisper ikke siden lider nogen skade 
som følge heraf. Vi forbyder også med apostolisk myndighed, at nogen truer 
eller rammer Eders naboer eller daglejere med banlysning, fordi de har 
hjulpet Eder med at arbejde på de dage, hvor I arbejder, mens andre holder 
fri, eller rammer Eder i anledning af bevillinger, I har fået ved pavestolens 
velvilje, eller ramme Eders velgørere, fordi de næstekærligt af deres eget har 
ydet Eder velgerninger eller tjenester. Men hvis nogen på grund af tilbage
holdelse af tiender eller noget andet, der er tilstået Eders orden af det apo
stoliske sæde, lyser ban eller lægger interdikt over nogen af Eders husstand, 
må I, så længe disse forbliver i Eders tjeneste, løse dem af frygten for døden 
og give dem kirkens sakramenter, hvis deres præster trods ydmyg anmodning 
herom måske ikke vil gøre det eller ondsindet udskyder det. Det skal også 
være Eder tilladt med vor myndighed at fælde en kanonisk dom over Eders 
munke eller lægbrødre, som uden abbedens tilladelse har forladt Eders klo
ster, hvis måske nogen mod Eders vilje drister sig til at optage dem i deres 
hus. Vi bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig til at for
styrre fornævnte kloster eller mindske eller tilegne sig dets ejendomme eller 
beholde det tilegnede eller plage det med nogen som helst fortrædigelser, men 
at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis sty
relse og underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes 
myndighed. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden forma
ster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, 
skal han - medmindre han efter anden og tredie gang at være påmindet ved 
en passende bod har gjort sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og 
ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har 
øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers den herre Jesu Kristi 
allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens dag være hjemfal
den til Guds strenge straf. Vor Herre Jesu Kristi fred være med alle, der be-
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varer rettighederne for denne stiftelse, så de både her må nyde frugten af 
deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige fred 
som løn. Amen.

Jeg Clemens, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Marco, har skrevet under.
Jeg Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet un

der.
Jeg Albinus, kardinalpresbyter af Sta. Croce in Gerusalemme, har skrevet 

under.
Jeg Bobo, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, har skrevet under.
Jeg Alexius, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, har skrevet under.
Jeg Petrus, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Damaso, kardinalpræst, har 

skrevet under.
Jeg lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet under.
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet un

der.
Jeg Gerar dus, kardinaldiakon af S. Adriano, har skrevet under.
Jeg Bernardus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, kardinaldiakon, har 

skrevet under.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af Sta. Maria in Aquiro, har skrevet under.
Givet i Lateranet ved Moses, den hellige romerske kirkes subdiakon, kans

lerens stedfortræders hånd, den 16. marts, i den syvende indiktion, år 1188 
for Herrens menneskevorden, men i herr pave Clemens 3.s andet pontifi
katsår.

161 [Forår 1189]1)
Hertug Valdemar af Danmark indbyder hertug Henrik (Løve) af Sach

sen til at komme til Danmark.

Afskrift i en formelbog i Leipzig.

Valdemar, af Guds nåde hertug af Danmark, til hertug Henrik hilsen i 
kærlighed og velvilje.

Både det slægtskabsforhold, som består mellem os2), og den særlige hen
givne kærlighed, som I altid har vist mig, er grund nok til, at jeg må nære en 
inderlig medfølelse med Eder. Mere end jeg kunde ønske, er jeg blevet gjort 
bekendt med Eders navns ydmygelse, eftersom nogle, som jeg hører, der ikke 
er tilfredse, lægger Eders gods øde, hvilket kejseren og alle fyrster i deres
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overdrevne strenghed - det er min opfattelse - har ladet Eder beholde til en 
vis opretholdelse af Eders stilling. Fordi I altså ikke blandt Eders landsmænd 
kan opretholde den stilling, som tilkommer Eder, beder og opfordrer jeg til, 
at I vil værdiges at begive Eder til vort land, idet I kan være aldeles forvisset 
om, at jeg på intet punkt vil afslå at vise Eder al den hæder og alt det gode, 
jeg formår.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) Henrik Løves datter Gertrud var gift med Knud 6.

1190. 162
Abbed Gaufred af Sorø overlader Odense St. Knuds kloster det gods på 

Rømø, som Ulf Ingerdsen havde givet til Sorø kloster.

Notits af Hams  fort.

Idet Herrens år 1190 ... . indrømmer abbed Gaufred af Sorø brødrene af 
St. Knud i Odense det gods på Rømø, som Ulf, søn af Ingerd, i from 
gavmildhed havde skænket klostret.

[1190-1197]1) 163
Biskop Omer af Ribe stadfæster sine forgængere bisperne Radulf og Ste

fans overdragelse til Løgum kloster af Ribe bispedømmes gods i (Nr.-) Lø- 
gum sogn og Seem samt afløsningen af tienden i Lø, Rangstrup og Gram 
herreder, overlader derudover klostret kirken i (Nr.-) Løgum samt Ginne- 
garth og giver i nærværelse af ærkebisperne Absalon af Lund og Erik af 
Nidar os abbed Vagn skøde på alle dets besiddelser, da klostrets privilegier 
var gået tabt ved ildebrand.

Afskrift i Løgumbogen.

I faderens og sønnens og den helligånds navn. Jeg Omer, biskop af kirken 
i Ribe, til alle troende kristne, såvel nulevende som fremtidige, helse i al 

evighed.
De gamle har i deres kløgt og snilde viseligt og omsorgsfuldt sørget for de 

kommende slægter ved såre mange forstandige indretninger, navnlig med 
hensyn til det, som kunde være af overordentlig stor betydning for det fælles 
tarv, nemlig det, som vilde føre til styrkelse af samfølelsen i et vennelag, til 
opretholdelse af retfærdighed udadtil og indadtil, til fjernelse af hadefuld 
splid og strid og til forebyggelse af den hensynsløshed, hvormed nutidens

i. række. III. — 12
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mennesker i deres medfødte ondskab og træske forslagenhed lægger snarer 
for freden og for roen hos de gode og hos dem, der lever et fromt liv; derfor 
har man som en i rigelig mål fyldestgørende sikkerhed med stor flid udtænkt 
og udfundet, at hvad der ved en retfærdig og velsindet anordning bliver fast
lagt i de mere betydningsfulde anliggender, dets sagforhold skal tydeligt og 
klart overgives til forevigelse i en nøjagtig og skriftlig affattelse, både for 
at sandheden kan finde en støtte og slette menneskers snuhed ikke let kan 
fordreje de aftaler og anordninger, som velsindede mennesker har truffet, og 
for at ikke sandheden om disse ting og de begivenheder, der er overgivet til 
det levende brev, i tidens løb skal gå i glemme. Derfor har vi anset det for 
rigtigt med dette brev at afgive en erklæring til kundskab for alle, såvel nu
levende som fremtidige, angående nogle besiddelser tilhørende Ribe bispe
dømme, som herr biskop Radulf 2) i velsindet gavmildhed efter råd af sin 
ærkebiskop herr Eskil, ærkebiskop af Lund, fromt har overdraget til cister- 
cienserordenen og til klostret i Løgum, hvilke besiddelser han har skænket 
med en uangribelig juridisk ret, at besidde både til evig tid og ukæret, og 
som han har stadfæstet ved at hænge sit segl under, nemlig alt, hvad der til
hørte bispedømmet i (Nørre-) Løgum sogn og i Seem, hvortil det fra Herre
vad udsendte klostersamfund først ankom. Thi sammesteds havde der også 
i nogen tid været indrettet et kloster for såvel de sorte munke som for non
ner. Ændringen af denne stiftelse og den orden og den fornævnte overdra
gelse af de ovenfor omtalte besiddelser, der på gyldig vis var foretaget og 
bekræftet af den fornævnte biskop, blev både ved apostolisk godkendelse og 
ved hans privilegiums såre stærke autoritet stadfæstet til evig tid for for
nævnte kloster i Løgum. Også den salige herr biskop Stefan 3), vor forgæn
ger og herr biskop Radulfs efterfølger, godkendte des mere beredvilligt denne 
handling, som han både havde været munk i cistercienserordenen og havde 
været det alt omtalte klosters faderabbed 4), og han bekræftede de overladte 
besiddelse med sit segl. Og da han var gået alt kødets gang, blev vi ved Guds 
nåde valgt i hans sted og knyttede vort hjerte til munkene i Løgum - som vi 
stoler på efter indgivelse af den helligånd - og skønt vi som følge af knaphed 
på midler ikke fuldt ud kunde efterkomme vore ønsker, gjorde vi os dog 
umage for at gøre vel imod dem, idet vi nærer det ønske ved hjælp af deres 
bønner at få det, der er udlagt, igen hos Gud, så vi kan blive modtaget i de 
evige boliger, når vi måske efter vor godsforvaltning ikke formår at grave 
og skammer os over at tigge 5). I håb om denne nåde ærer vi alle regelbundne 
mænd med dyb hengivenhed i vort hjerte, men omfatter dog især de for-
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nævnte munke - der så at sige mere er vore egne husfæller - med vore dybe
ste følelser. Derfor har vi velvilligt godkendt de fornævnte besiddelser, der 
er overdraget dem af vore forgængere, og de begunstigelser, nemlig tiende
afløsningen i Lø herred, og hvad der tilkommer vort bispedømme af Rang
strup herred og af Gram herred, hvilke også er skænket dem af de for
nævnte bisper, og vi har stadfæstet det med vort beseglede brev. Vi har også 
med tilsvarende urokkelige autoritet dertil føjet kirken i (Nørre-) Løgum 
samt Ginnegarth. Men Gud, hvis domme er uransagelige som det store 
dyb 6), slap mange og onde trængsler løs over den stiftelse, måske for at den, 
der er omvendt, kan trøste dem7), der vender tilbage til Ham, de, hvem 
Han næsten har tilintetgjort ved dødsfald blandt brødrene, ved sygdom 
blandt kvæget, ved udryddelse af fårene, ved ildebrand på to ladegårde, 
sluttelig ved en brand, der ødelagde hele klostrets område og fortærede næ
sten alt, hvad der fandtes i det af bøger, klæder, husgeråd samt alt husets 
løsøre; og få dage efter blev bageriet, hvor alt det var samlet sammen, som 
den forrige brand måtte have levnet, også fortæret af de grådige flammer. 
Men ildens flammehav fortærede også alle de privilegier og stadfæstelser, 
som vi alt har bragt i erindring. Men velsignet være Gud, som trøster dem i 
deres nedslåethed under disse trængsler8), så de ikke falder fra troen, men 
mere agtpågivende vender sig mod Ham, som er rundhåndet med at uddele 
forladelse og nådig i sin forbarmelse9), og som efter svøbens og vredens 
herredømme bringer dem lindring. Thi han tugter hver søn, han har kær 10), 
og det i den grad, at han ikke skånede den enbårne11), der blev kød. Af 
den grund håber disse også for vist, at de efter svøbeslagene må komme sig 
igen, og idet vi føler med dem i deres trængsel og lykønsker dem med Guds 
prøvelse og tugtende tilrettevisning, har vi nu affattet en lang beretning om, 
hvorledes de har erhvervet deres besiddelser, og om tabet af de dokumen
ter, til hvilke det måske kunde være nødvendigt for dem til en given tid at 
støtte sig mod slette mennesker. For ganske at fjerne ethvert holdepunkt for 
dette ondsind hjemler vi til overflod fuld sikkerhed i kraft af den ret, som 
kaldes ‘skødning’12), angående alle de besiddelser, der tidligere tilhørte 
vort bispedømme, og som de med samtykke af vore forgængere er kommet 
i besiddelse af, hvilket alt er tilstrækkeligt klart omtalt, til fordel for vor el
skede søn abbed Vagn i Løgum, og det i nærværelse af herr Absalon, ærke
biskop af Lund, det apostoliske sædes legat, Sveriges primas, og idet herr Erik, 
ærkebiskop af Nidaros, var til stede, mens ligeledes mange andre såvel gejst
lige som lægmænd stod hos, og vi styrker og stadfæster dem med dette brev
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til vidnesbyrd og med vort sekl tillige med de fornævnte beneficier, nem
lig tiendeafløsningen sammen med kirken i (Nørre-) Løgum, at besidde 
uindskrænket til evig tid; og vi forbyder under trusel om anathema13), at 
der rejses strid herom, hvor ringe den end måtte være. Men hvis nogen 
gejstlig eller verdslig person forsøger at plage brødrene i fornævnte kloster i 
denne anledning, skal han være udelukket fra fællesskabet i vor herre Jesu 
Kristi legeme og blod og på den yderste dommens dag være hjemfalden til 
Guds straf. Men Kristus, den sande fred og det evige lys, skal til det evige 
liv lade sit lys skinne over hine, der bevarer fred og forståelse med dem.

1) for datering se Dipi. Dan. - 2) biskop af Ribe 1162-71. - 3) biskop af Ribe 1171 
-77. - 4) i Herrevad. - 5) jf. Luk. 16, 3 og 9. - 6) jf. Ps. 36, 7. - 7) jf. Ps. 71, 21 (Vul
gata). - 8) jf. 2. Kor. 1, 3-4 og 1. Thess. 5, 14. - 9) jf. Es. 55, 7. - 10) Hebr. 12, 6. - 
11) jf. 1. Mos. 22, 12 el. 16. - 12) dansk ord i den latinske tekst. - 13) jf. DRB I 4 nr. 41 
note 4.

164 [1190—1197]1)
Ærkebiskop Absalon af Lund tager som apostolisk legat på anmodning af 

abbed Vagn Løgum kloster i pavens beskyttelse og stadfæster de gaver, som 
bisperne Radulf, Stefan og Omer har givet klostret, herunder gods i (Nr.-) 
Løgum og Seem, Gininggarth, (Nr.-) Løgum kirke samt afløsningen af tien
den i Lø, Rangstrup og Gram herreder.

Afskrift i Løgumbogen.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, det apostoliske sædes legat, 
. Sveriges primas, til sin elskede søn Vagn, af samme nåde abbed i 
Løgum, og hans efterfølgere helse i al evighed.

Skønt Gud i sin miskundhed har stillet os på en plads og givet os et em
bede, der forpligter os til med iver at drage omsorg for alle kirker og gejst
lige personer i vor kirkeprovins og sørge for deres fred og ro, er vi dog især 
forpligtet til dette i forholdet til dem, som udmærkes ved klosterdragt og 
klosterløfte, for at ikke slette mennesker skal gøre ondsindet forsøg på at blive 
herrer over deres fred og ro. Af den grund, elskede søn i Kristus, giver vi ger
ne vort samtykke til din berettigede anmodning, i hvilken du har andraget 
om, at de besiddelser måtte blive stadfæstet for dig og dine efterfølgere, der 
blev overdraget Eders kloster af grundlæggeren af Eders stiftelse, herr biskop 
Radulf af Ribe, og af hans efterfølgere, nemlig af herr Stefan og af herr 
Omer, han, som efter at Eders kloster og pavens privilegier og stadfæstelser-
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ne, udstedt af vor forgænger herr Eskil, ærkebiskop af Lund, var fortæret af 
luer, i vor nærværelse i overensstemmelse med de Danskes ret og sædvane 
har givet skøde på alle de besiddelser, der var overdraget af disse, for i en
hver henseende at gøre sine forgængeres gaver fuldkomne og gyldige. Idet 
også vi agtpågivende og fremsynet ønsker at sørge for din og dine efterfølge
res ro, tager vi Eders kloster og alle de besiddelser, der tilhører det, under 
apostelfyrsten St. Peters og det apostoliske sædes værn, hvis legat vi er, idet 
vi med nærværende brev, beseglet med dette vort vedhængte segl, stadfæster 
og bestyrker alle de fornævnte bispers gaver til Eders kloster, nemlig alt, hvad 
der tilhørte Ribe bispedømme i (Nørre-) Løgum sogn, og i Seem, hvortil 
klostersamfundet først kom fra Herrevad; og dette sted, der blev skænket 
på gyldig vis og også, inden Eders kloster brændte, blev stadfæstet for Eder 
ved mange privilegier, stadfæster vi med den myndighed, der er os overdra
get. Men vi bestyrker også for Eder alle de andre besiddelser, der hører til 
Eders kloster, og som I for øjeblikket besidder eller herefter lovligt kommer 
i besiddelse af enten ved fyrsters gavmildhed, ved gaver fra andre troende 
eller ved køb eller på en hvilken som helst anden lovlig måde, (nemlig) i 
landsbyer, særjorder, skove, enge, møller, fiskevande, samt hvad I har i 
Gininggarth som gave fra vor ærværdige broder herr Omer, biskop af Ribe, 
endvidere kirken i (Nørre-) Løgum og tiendeafløsningen af Lø herred, og 
hvad der tilkommer Ribe bispedømme af Gram herred og Rangstrup herred, 
som I har fået som gave af fornævnte bisper, at besidde uformindsket til evig 
tid. Vi fastsætter også, at fred og ro i videste udstrækning ubrydeligt skal 
iagttages af alle inden for Eders kloster og ladegårde og gårde, således at in
gen inden for de fornævnte steder, hvor I råder, må driste sig til ved nogen 
foranledning at udstøde trusler eller lægge voldelig hånd på nogen eller uret
mæssigt eller med vold fjerne noget derfra. Men hvis nogen gejstlig eller 
verdslig person forsøger at krænke eller antaste denne vor udtrykkelige stad
fæstelse, skal han evindeligt være underkastet anathema 2) og være dømt til 
evig fortabelse i kraft af den myndighed, vi har fra Gud den almægtige, fra 
St. Maria, Guds moder, fra apostlene St. Peter og St. Paulus, fra alle helge
ner, og også i kraft af det romerske sædes myndighed - hvis legat vi er - og 
vor egen myndighed; og medmindre han efter anden og tredie gang at være 
påmindet angrer og gør en passende bod, skal han være udelukket fra at 
modtage vor herre Jesu Kristi legeme og blod og fra hele de troendes sam
fund. Men Jesus Kristus, den sande fred, skal evindeligt hvile over, gives til 
og bevares for dem, der bevarer en samdrægtig fred med Eder og med dem
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og det, der hører Eder til, og som værner om det, der er indholdet i denne 
stadfæstelse. Amen.

*) jf. nr. 163. - 2) jf DRB I 4 nr. 41 note 4.

165 [1191. Efter 14. april - Før 30. oktober]1)
Pave Cølestin 3. meddeler biskop Svend af Århus, at han har overladt til 

ærkebiskop Absalon at give ham tilladelse til at resignere og sørge for, at der 
ydes ham passende underhold af Århuskirkens gods.

Afskrift i Ømbogen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Svend, 
biskop af Århus, hilsen og apostolisk velsignelse.

Ved brev fra vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop af Lund og ved 
andres indberetning har vi erfaret, at du, broder, indtil nu har besørget de 
biskoppelige forretninger på en sådan måde, at den gejstlighed og menighed, 
der er underkastet din myndighed, både åndeligt og timeligt har haft frem
gang, da nåden fra oven har støttet dig. Men eftersom du på grund af alder
dommens besværligheder og de mangfoldige byrder, som nødvendigvis følger 
med bispeembedet, har sat dig for at trække dig tilbage fra den tyngende 
opgave, du har påtaget dig, og vor forgænger Urban - salig ihukommelse - 
har godkendt din ansøgning, der var rettet til ham herom, og har givet dig 
en skriftlig tilladelse hertil2), har vi overladt dette til omtalte ærkebisps 
afgørelse: at han både skal meddele dig tilladelse til at trække dig tilbage fra 
bispedømmet, når du måtte anmode derom, og drage omsorg for dit ud
komme af din kirkes gods i overensstemmelse med dens formåen, hvorved 
du på agtværdig måde kan få dit underhold, og at han skal sørge for, at det, 
som han fastsætter herom, urokkeligt bliver overholdt.

x) Cølestin 3. blev indsat som pave 1191 14. april. Biskop Svend døde 30. oktober 
samme år, jf. Script min. II 192 og 191. - 2) jf. nr. 123.

166 [1191. Efter 14. april — Før 30. oktober]1)
Pave Cølestin 3. pålægger ærkebiskop Absalon at give biskop Svend af 

Århus tilladelse til at resignere og sørge for, at der ydes ham passende under
hold af Århuskirkens gods.

Afskrift i Ømbogen.
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Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Absalon, 
ærkebiskop af Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi har altid næret den overbevisning med hensyn til din faste karakter, 
at du kun vilde anmode om at måtte gennemføre noget med det apostoliske 
sædes myndighed, som du skønnede havde støtte i billighed og sømmelig
hed. Med des større sikkerhed bifalder vi derfor dine anmodninger, broder, 
jo mere der hos os ved erfaring består en vished om din rene pligtopfattelse. 
Og som du, kære broder, ved brev har underrettet os om, og som vi ifølge 
indholdet af et brev fra vor ærværdige broder biskop Svend af Århus tyde
ligt har forstået, har vor forgænger pave Urban - lyksalig ihukommelse - 
tilstået den altnævnte biskop, at han, fordi alderdommens besværligheder og 
hyrdegerningens bekymringer trykkede ham i høj grad, måtte have lov til at 
trække sig tilbage fra bispedømmet, når han måtte ønske det, og har over
ladt det til din afgørelse at sørge for ham af bispedømmets indtægter - som 
han havde forøget i stærkt omfang - på en sådan måde, at der derefter ikke 
skulde opstå noget besvær for ham i anledning af hans underhold. Idet vi 
derfor ønsker at imødekomme din og hans anmodning i så henseende, på
lægger vi dig, broder, ved apostolisk brev, at du med vor myndighed skal 
give samme biskop tilladelse til at trække sig tilbage, eftersom det er hans 
ønske og nødvendigheden presser på, og at du i overensstemmelse med hans 
kirkes muligheder drager omsorg for det, ved hvilket han på sømmelig måde 
kan have sit underhold, så længe han lever. Men vi bestemmer at ville god
kende det, som du måtte foretage i denne sag, og påbyder, at det ubrydeligt 
skal iagttages.

*) jf. nr. 165.

[1191. Efter 14. april — Før 1198. 8. januar]1) 167
Pave Cølestin 3. tager Løgum kloster i sin beskyttelse og stadfæster dets 

besiddelser, herunder det gods, som biskop Omer har overdraget det.

Afskrift i Løgumbogen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden og 
det menige konvent i Løgum hilsen og apostolisk velsignelse.

Når man beder os om, hvad der er retfærdigt og agtværdigt, fordrer og 
kræver både billighed og fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omsorg 
for, at det virkeliggøres på behørig måde. Af den grund, elskede sønner i
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Herren, giver vi kærkomment samtykke til Eders berettigede bønner og ta
ger Eders personer tillige med alt det gods, som I for øjeblikket besidder med 
gyldig adkomst eller ved Guds nåde for fremtiden vil kunne erhverve på ret
mæssig vis, under St. Peters og vor beskyttelse. Men i særdeleshed stadfæster 
vi med apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev som værn for 
Eder og gennem Eder for Eders kloster det gods, som vor ærværdige broder 
Omer, biskop af Ribe, efter sine forgængeres forbillede efter from overvejel
se vides at have overdraget Eder, således som I besidder det retmæssigt og 
uden trætte, og således som det indeholdes i autentisk2) brev af samme 
biskop 3) og af vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop af Lund 4), det 
apostoliske sædes legat, og af - salig ihukommelse - Eskil, hans forgænger 5). 
Altså skal slet intet menneske have lov til ubesindigt at krænke Eders perso
ner eller gods eller at bryde dette vort beskyttelses- og stadfæstelsesbrev o.s.v. 
som ovenfor 6).

*) Cølestin 3.S tid som pave. - 2) jf. DRB II 1 nr. 74 note 2. - 3) nr. 163. - 4) nr. 
164. — 5) kendes ikke. - 6) hermed henvises til slutformlen i det umiddelbart forudgåen
de pavebrev i Løgumbogen, som er udstedt af Leo X 1517 30. juni.

168 [1191. Efter 14. april - Før 1198. 8. januar]1)
Pave Cølestin 3. stadfæster Roskildekirkens rettigheder på Rügen i over

ensstemmelse med pave Alexander $.s brev af 1180 2g. juni.

Notits af Lueo p pidan.

Lignende stadfæstelse 2) foretog Cølestin 3., Lucius 3. 3), Alexander 3. 4) 
i og Urban 3. 5).

*) Cølestin 3.s tid som pave. - 2) henviser til den forudgående stadfæstelse af Gregor 
9., jf. Rep. udat. nr. 86. - 3) jf. nr. 104. - 4) nr. 91. - 5) nr. 124.

169 [1191].1) 23. maj.
Biskop Valdemar af Slesvig indvier Guldholm kloster og overdrager det 

bispetienden af St. Mikkels kirke på Bjerget samt af Kalleby, Nybøl og Tolk.

Referat i det kongelige bibliotek.

I det Herrens år 119 [1] x) den 12. juni kom klostret til Guldholm. Samme år den 
23. maj på Kristi himmelfartsdag indviede den ærværdige fader - og from 
ihukommelse - biskop Valdemar af Slesvig kirkegården og klosteromgangen 
i Guldholm og overdrog samme kloster tienderne af fire kirker, der tidligere
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hørte til hans bispebord, nemlig kirken St. Mikkel på Bjerget, Kalleby, Nybøl 
og Tolk, som evig gave og bestyrkede samme gave med fyldestgørende pri
vilegier.

i) referatets overleverede år 1192 må rettes til 1191, i hvilket år Kristi himmelfarts
dag falder på den 23. maj.

[1191—1204]1) 170
Biskop Peder af Århus giver præsterne i sit stift påbud om, at kanniker- 

ne i Viborg skal nyde de samme begunstigelser, som de har i Viborg stift.

Referat i Bartholin, Annales.

Peder, biskop af Århus, giver til præsterne i sit stift et brev i lighed med 
det til gunst for kannikerne i Viborg 2).

1) brevet kan ikke dateres nærmere end til Peders tid som biskop af Århus. - 2) jf. 
nr. 53.

[1191—1205]1) 171
Overenskomst om broderskabsforbindelse mellem klostrene i Evesham og 

Malmesbury.
En tilsvarende overenskomst sluttedes mellem benediktinerne i Evesham 

og i Odense 2).

Afskrift i London.

Dette er den overenskomst, der er sluttet mellem abbed Robert den An
den af Malmesbury kirke og abbed Roger den Anden af Evesham kirke 

og af begge stifteisers konventer.
Så ofte abbeden eller en af brødrene fra en af parterne kommer til stede, 

skal han have adgang til kapitlet og generelt have sin andel i alle beneficier, 
materielle såvel som åndelige, som om han var munk i samme stiftelse. Men 
skulde det ske, at en af brødrene fra en af kirkerne bliver sendt til den anden 
som følge af en forseelse, skal han ikke holdes i mere end den gængse forva
ring. Og hvis måske en broder efter djævelens tilskyndelse og af egen drift og 
egensindige forgodtbefindende forlader sit eget hus uden tilladelse, kan han 
søge tilflugt og asyl i det andet hus; og hvis han dér angrer og gør passende 
bod, kan han atter forsones med sit hus ved hjælp af abbeden for den kirke og 
tilbagegives til sin egen stiftelse, medmindre brøden er af en sådan art, at han 
som følge heraf bør udelukkes fra begge kirker. Med hensyn til de afdøde skal
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der forholdes på denne måde: For en afdød abbed skal der holdes et tricen- 
nale 3) i konventet, og der skal celebreres tre messer af alle med præstegrad og 
fremsiges et psalterium af de andre med lavere grad, og der skal i et år finde 
en ekstra bespisning sted i spisesalen. Men for en afdød munk skal der forhol
des således: Efter at meddelelsen om hans død er indløbet, skal denne straks, 
hvis tidspunktet er belejligt, læses op, og efter bønnen om syndsforladelse for 
den afdøde skal den straks efterfølges af Verba mea med Dirige4), og den 
første ledige ugedag skal der holdes en højtidelig messe for ham i konventet, og 
alle, som er præster, skal læse tre messer for ham, og et psalterium skal frem
siges af de andre af lavere grad, og for hans sjælefrelse skal der i tredive dage 
finde en uddeling sted som for en levende 5). Og såvel abbederne som de af
døde brødres navne skal begge steder indskrives i martyrologiet. Men for at 
denne overenskomst kan forblive gyldig og urokkelig, er den bestyrket med 
begge kapitlers segl.

Robert 2. var abbed i Malmesbury 1187-1205, Roger 2. abbed i Evesham 1191- 
1213. - 2) oplysningen om overenskomsten mellem klostrene i Odense og Evesham fin
des som en efterskrift til den givne tekst i håndskriftet, jf. Dipi. Dan. - 3) d.v.s. 30 mes
ser. - 4) begyndelsesord i litanien, jf. J. Siegwart, Die Consetudines des Augustiner - 
Chorherrenstiftes Marbach s. 109 og 343. - 5) d.v.s. en ekstraration kommer til udde
ling.

172 [1191—1209]1)
Biskop Asser af Viborg overgiver Vitskøl kloster Strandby kirke med alle 

tilliggender, dog således at den fungerende præst skal have sit underhold af 
en plovs jord, nemlig en fjerding, samt en trediedel af tienden.

Afskrift i Vitskølbogen.

Asser, af Guds nåde biskop af Viborg, til alle troende, såvel nulevende 
. som fremtidige, der ser dette brev, hilsen med den sande frelser.

Eftersom det, som lovformeligt er sket, i tidens løb på grund af mang
lende dokumenter og på grund af menneskelivets kortvarighed mangfoldige 
gange går i glemme, hvorfor det ofte hænder, at der opstår stridigheder, der 
fortsætter i det uendelige, har de gamle ud fra en såre berettiget betragtning, 
at de samme stridigheder også ofte afgøres til uret for den part, der har mest 
ret, truffet den bestemmelse at lade de begivenheder, der foregår, optegne i 
skriftlig form. I efterfølgelse heraf og ud fra samme betænksomhed har vi 
anset det for hensigtsmæssigt at bringe det til kendskab for de efterlevende, 
hvad vi efter gode mænds råd har anordnet, især til fordel for de renlivede
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mænd. Vi ønsker altså, at det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende 
som efterkommende, at vi har overladt kirken i Strandby med alle tilliggen
der til vore højtelskede brødre i Kristus, munkene i Vitskøl - hvis retfærdige 
ansøgning vi har anset det som højeste uret at undlade at efterkomme - at 
besidde med rette evindelig, dog med undtagelse af jord til en plov, nemlig 
en fjerding, fjernere fra solen, samt en trediedel af tienden, som med ufor
anderlig urokkelighed skal tjene til underhold for den vikar, som gør tjene
ste sammesteds. Vi har ligeledes tilstået samme brødre ret til fri indsættelse 
af en egnet vikar i samme kirke med stiftsbispens samtykke. For at derfor 
alt dette til evig tid urokkeligt kan bestå uanfægtet, har vi til bestyrkelse 
hængt vort segl under dette brev. Den, der altså forvovent måtte rejse ind
sigelse mod denne vor bestemmelse, skal ligge under for den dom, apostlen 
lyste over Korinth 2).

*) Asser var biskop af Viborg 1191-1209. - 2) jf. Ap. Gem. 18, 6-7.

[1191—1209] 173
Biskop Asser af Viborg skænker Ålborg Vor Frue kloster St. Clemens kirke 

med patronatsret.

Ålborghus registratur (1573).

Vidisse af vikaren i Alborg af to breve, som jomfruerne i Vor Frue......har . . . ., 

det første lyder på, at Asser, biskop af Viborg, har givet dem St. Clemens kirke 
og patronatsretten dertil.

[1192 Sensommer]1) 174
Cinthius, kardinalpræst af S. Lorenzo in Lucina, stadfæst er i lighed med 

paverne Urban 3. og Clemens 3. samt kannikerne i Roskilde, at ærkebiskop 
Absalon til overdragelse efter sin død har skænket borgen Havn, som kong 
Valdemar 1. havde overdraget ham, til kirken i Roskilde tillige med tillig
gende gods i de omkringliggende landsbyer, heri indbefattet alt, hvad Niels, 
ærkebispens slotshøvedsmand, har erhvervet i overensstemmelse med afta
len mellem ham og ærkebispen; han giver endvidere ærkebispen dispositions
ret for livstid over kirkerne i Havn, i Brønshøj og i Amager, som denne hav
de lagt ind under borgen, og erklærer, at aftalen om fællesbord med bispen 
af Roskilde kun skal have gyldighed for Absalons levetid,

Transsumpt 1193 23. marts i rigsarkivet.
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Ginthius, af Guds nåde kardinalpræst af S. Lorenzo in Lucina, det aposto
liske sædes legat, til Absalon, af samme nåde ærkebiskop af kirken i 

Lund, det apostoliske sædes legat og Sveriges primas, hilsen og i dybeste kær
lighed.

Dengang da vi virkede i vort legathverv i Danmark, erfarede vi som hæ
vet over enhver tvivl, at Valdemar, Danmarks konge - berømmelig ihukom
melse - har overdraget dig, broder, borgen Havn, og at du efter from over
vejelse har givet den til kirken i Roskilde på det vilkår, at du, så længe du 
levede, skal beholde borgen, der efter din død frit skal tilfalde nævnte kirke. 
Under hensyntagen altså til de stadfæstelser, der er foretaget af den herre 
pave Urban, Clemens og desuden af kannikerne i Roskilde2) stadfæster vi 
med den myndighed, vi udøver, borgen for dig på de nysnævnte formulere
de vilkår og bestyrker den med dette brev som værn, således som du med 
rette og uden trætte besidder den tillige med alle dens tilliggender, nemlig 
den landsby Havn, hovgården i Utterslev med alle dens tilliggender, nemlig 
Serreslev, Solbjerg, Vanløse, Vigerslev, Valby, eet bol i Brønshøj, Emdrup, 
hovgården i Gentofte og i Mørkhøj og i Bagsværd og i Virum med alle deres 
tilliggender, hovgården i Høsterkøb og i Ovre, hovgårdene i Tårnby og i 
Nærum med alle deres tilliggender. Desuden stadfæster vi for dig, kære bro
der, med dette brev hele den andel af det, som Niels, din slotshøvedsmand - 
salig ihukommelse - i henhold til ordlyden af den overenskomst, der er slut
tet mellem Eder, har erhvervet, hvad enten det er på Falster eller på Sjæl
land, hvad enten det efter en sket deling er tilflydt dig før hans død, eller det 
er tilfaldet dig efter hans død efter skifte med hans arvinger. Desforuden 
overdrager vi dig, fremsynede broder, styret af kirken i Havn og i Brønshøj 
og på Amager, som du tidligere havde lagt til borgen, så du uden nogen ind
sigelse skal have fri adgang til at træffe bestemmelse om dem, og så at såvel 
kirkerne som alle de nævnte besiddelser efter din død frit og uden forhaling 
skal vende tilbage til kirken i Roskilde og dens biskop. Eftersom desuden, 
således som vi har erfaret, både sjællændernes tarv og rigets anliggender of
tere kræver dit ophold på Sjælland, stadfæster vi med dette brevs myndighed 
for dig, at hvem som helst der måtte blive indsat på kanonisk vis som biskop 
i bispedømmet Sjælland, med ham skal du - så ofte du måtte ønske at være 
til stede - som husfaderen have fælles bord under skyldige hædersbevisnin
ger og i ærbødighed. Og han selv skal i sin gerning benytte sig af dit råd og 
din anvisning og som en søn, der adlyder sin fader i alt, ikke vove at undlade 
at lette arbejdet for dig i Skåne, så ofte du måtte ønske dette, og nødvendig-
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heden kræver det. Eftersom vi af rimelige grunde har tilstået dig dette per
sonlig, er det vor vilje, at det ikke skal udstrækkes til at gælde ud over per
sonen; men enhver, som efter din død til sin tid måtte være ærkebiskop i 
Danmark, skal ikke med henvisning til denne vor stadfæstelse have noget at 
kræve af bispen af Sjælland eller af hans bispedømme i de altnævnte anlig
gender.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) kendes ikke.

[1192. 23. december]1) 175
Pave Cølestin 3. pålægger ærkebiskop Absalon at bevæge kong Knud 6. 

til at løslade biskop Valdemar af Slesvig, som hertug Valdemar, kongens 
broder, har taget til fange, efter at bispen havde overgivet sig til kongen, og 
genindsætte ham i hans rettigheder ; hvis det ikke sker, skal riget lægges un
der interdikt. Ærkebispen skal banlyse hertug Valdemar og alle andre, der 
har lagt hånd på bispen, og undersøge, om bisperne Omer af Ribe, Peder af 
Roskilde og Asser af Viborg har været meddelagtige i forbrydelsen.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

Til Absalon, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat.
Da romerkirken i overensstemmelse med den tiltro, den har til din for

standighed og til din nidkærhed for retfærd, har hædret din person i vidt 
omfang både ved at give dig en særlig omfattende myndighed2) og ved 
gentagne gange at overdrage dig legatembedet, bør du selv personlig des 
kraftigere træde op imod alle dem, der undertrykker den kirkelige frihed 
for at værne om denne, jo mere vanskeligt det på grund af de store afstande 
er at fremsende besværinger til Rom i de klagemål, der af og til opstår, da 
romerkirken håber, at du samvittighedsfuldt og klogt vil handle i dens sted 
i sådanne sager i kraft af det dig pålagte embede. Efter derfor at have hørt, 
at hertug Valdemar, broder til vor såre kære søn i Kristus Knud, de Dan
skes konge, sammen med nogle, der yder hans ondsind støtte, har taget vor 
ærværdige broder Valdemar, biskop af Slesvig, til fange, efter at denne 
havde givet sig i kongens magt i den tro, at han ikke vilde blive forulempet 
af ham hverken på sin person eller på sine ejendele, har det smertet os i 
højeste grad og i ikke ringe grad forundret os, at både har samme konge til
ladt, at noget sådant skete med hans vidende, og at også du, broder, på din 
side ikke har modsat dig det og ikke har udvist den omsorg, som du dog 
uopsætteligt og uden hensyn til nogens nåde eller af frygt for nogen burde
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have anvendt på at berigtige et så stort overgreb. Det siges også, at samme 
biskop efter at være blevet lagt i lænker skal holdes i så streng en forvaring, 
at han ikke kan undgå risikoen for død, medmindre han ikke hurtigt bliver 
sat i frihed. Ubetinget skal du med des større kraft sætte ind på at afhjælpe 
denne nødssituation, jo sværere den forbrydelse er, der er begået ved denne 
handling, og du skal sætte ind på i fuldt mål at opnå den kongelige nåde, 
støttet til hvilken der gives dig en lettere adgang til at imødegå disse volds
handlinger. Eftersom altså et eksempel på en så skadevoldende forseelse 
spreder sig over store del af verden og vil skade den kirkelige frihed i høj 
grad, medmindre den bliver rettet så hurtigt som muligt, og eftersom den 
kristne tros omdømme beplettes i vid udstrækning, pålægger og påbyder 
vi dig strengt, broder, ved apostolisk brev, at du med al den kraft og om
hu, som måtte være dig givet, over for den høje konge holder fast ved, 
at han skal udfri samme biskop af fangenskabet og gengive ham og kirken 
samt hans husstand og frænder deres rettigheder og øvrige gods og ikke 
mere tillade, at de bliver beslaglagt. Men hvis han ikke - hvad vi ikke tror 
- vil affinde sig hermed og ikke bøje sig for vor formaning, som vi sender 
ham desangående, og ydermere heller ikke for din formaning, skal du uden 
at tillade nogen forhaling, indsigelse og appel lægge hele Danmarks rige 
under interdikt og ubrydeligt lade denne dom overholde, indtil det, som vi 
forud har nævnt, er opfyldt. Men du skal på alle helligdage uden nogen 
appel, der kan lægge hindringer i vejen, lade forkynde i hele riget, at for
nævnte hertug og alle andre, om hvem det står fast, at de forvovent har 
lagt hånd på denne biskop, som banlyste strengt skal undgås af alle, indtil 
de på passende måde fyldestgør Guds kirke og samme biskop og andre an
gående den uret, disse har lidt fra deres side i denne anledning, og at de 
skal drage til det apostoliske sæde for at få afløsning og gøre bod. Men fordi 
bisperne Omer af Ribe, Peder af Sjælland og Asser af Viborg siges at have 
medvirket ved gennemførelsen af omtalte forbrydelse, er det tillige vor vilje 
og påbyder vi strengt, at du omhyggeligt skal undersøge sandheden des
angående og uden at tillade nogen appel suspendere dem fra bispeembedet, 
hvis du erfarer, at de er skyldige i en så grov misgerning, og lade dem være 
suspenderet så længe, til de indfinder sig for vort åsyn for at yde fyldest for 
et så forbandelsesværdigt overgreb. Men vi undres i ikke ringe grad over, 
at skønt vi en anden gang har sendt vor skrivelse angående denne sag, er 
det, som vi har befalet, ikke blevet efterkommet, således som vi har forstået. 
Derfor bør du, broder, i højeste grad tage vare på, at du ikke denne gang
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på grund af lunkenhed eller anden forsømmelighed undlader at fremme det, 
som vi forud har sagt, da vi jo på ingen måde vil kunne holde fast ved vor 
langmodighed.

*) jf. nr. 176 og Dipi. Dan. - 2) i forholdet til Uppsala.

1192. 23. december Lateranet. 176
Pave Cølestin 3. pålægger alle bisper, abbeder, provster og den øvrige 

gejstlighed i Danmark at bevæge kong Knud 6. til at løslade biskop Valde
mar af Slesvig, hvem hertug Valdemar, kongens broder, har taget til fange, 
efter at bispen havde overgivet sig til kongen, og genindsætte ham i hans 
rettigheder. Paven pålægger dem endvidere at bistå ærkebiskop Absalon, 
som om fornødent skal lægge riget under interdikt, og forkynde banlysningen 
af hertug Valdemar og alle andre, der har lagt hånd på bispen.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle sine ærværdige brødre bisper
ne og til sine elskede sønner abbederne, provsterne og den øvrige gejst

lighed i hele Danmarks rige hilsen og apostolisk velsignelse.
Selv om det i første række er det apostoliske sæde - hvem omsorgen for 

alle kirker påhviler - der har til opgave at komme hver enkelt kirke til hjælp i 
dens svaghedstilstand og i besværligheder, så det kan være kirkernes hovedtil
flugtssted i modgang, er dog hvert enkelt lem på det kirkelige legeme for
pligtet til i kærlig medfølelse at komme sine medbrødre til hjælp i deres van
skeligheder, og de bør des kraftigere ruste sig til at komme til hjælp, når for
anledning er til stede, jo højere en stilling de indtager i Guds kirke; og i en 
forfølgelsens tid skal de med endnu mere glødende ildhu af alle kræfter kom
me broderen til hjælp og støtte ham i opståede vanskeligheder, jo mere tyde
ligt det viser sig nødvendigt at ile til undsætning. I gode brødre og sønner 
er, som vi tror, ikke uvidende om, hvorledes Valdemar, hertug, broder til 
vor såre kære søn i Kristus Knud, de Danskes berømmelige konge, har taget 
vor ærværdige broder bispen af Slesvig til fange og efter at have lagt ham i 
lænker har holdt ham i såre streng forvaring, efter at bispen havde givet 
sig i kongens magt i den tro, at han ikke vilde lide overlast fra nogens side 
på sin person eller sine ejendele; samme kongens broder havde tidligere med 
vold taget borge, landsbyer, andre besiddelser og såre meget gods fra denne 
biskop og også fra den kirke, der var betroet ham, og dristet sig til at på-
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lægge talløse tynger. Eftersom altså et eksempel på et så skadevoldende over
greb spreder sig over store dele af verden og vil komme til at skade den kirke
lige frihed i udstrakt grad, medmindre den bliver rettet så hurtigt som muligt, 
og eftersom den kristne tros omdømme beplettes i vid udstrækning, pålægger 
og påbyder vi Eder, brødre, strengt ved apostolisk brev, at I med al den 
kraft og omsorg, som det er Eder givet, over for den høje konge holder fast 
ved, at han skal udfri samme biskop af fangenskabet og gengive ham og kir
ken samt hans husstand og frænder deres rettigheder og andet gods og ikke 
mere tillade, at de bliver anfægtet. Men hvis han ikke - hvad vi ikke tror - 
vil finde sig i og bøje sig for vor formaning, som vi sender ham desangående, 
og ydermere heller ikke for Eders og de andre prælaters formaninger, skal I 
agtsomt beflitte Eder på at bistå vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop 
af Lund, det apostoliske sædes legat, med at fuldbyrde vor befaling i denne 
sag, han, som i kraft af sin myndighed og den apostoliske befaling skal lægge 
hele riget under interdikt, hvis dette ikke bliver rettet, hvilken afgørelse vi 
ubetinget påbyder Eder ubrydeligt at overholde, indtil der er gjort passende 
bod. Ligeledes skal I forkynde, at den oftnævnte hertug og alle de, om hvem 
det står fast, at de har lagt en forvoven hånd på omtalte biskop, er lyst i ban 
uanset enhver indsigelse eller appel, og at de strengt skal undgås af alle, ind
til de med den fornævnte ærkebiskops brev, der fuldt ud indeholder sand
heden i sagen, indfinder sig ved det apostoliske sæde for at blive løst. Givet 
i Lateranet den 23. december i vort andet pontifikatsår.

177 [1192. 23. december]1).
Pave Cølestin 3. pålægger kong Knud 6. at løslade biskop Valdemar af 

Slesvig, som havde overgivet sig til kongen, efter at hertug Valdemar, kon
gens broder, havde berøvet ham og hans kirke borge og besiddelser, og gen
indsætte ham i hans rettigheder ; hvis det ikke sker, har han pålagt ærke
biskop Absalon at lægge riget under interdikt.

Afskrift i det kongelige bibliotek.

* I ^il Knud, de Danskes berømmelige konge.
JL Jo mere vi omfatter dig, stormægtige konge, med en inderlig kærlighed, 

og jo mere kirkens frihed i det rige, der er underlagt din magt, vides indtil 
nu at have vundet i styrke ved kongelige bestræbelser og begunstigelser, med 
des større sorg rystes vi i hele vor sjæl, når vi hører, at noget sådant er fore
gået i dit rige, stormægtige konge, hvorved kirkens frihed i udstrakt grad
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går til grunde og den kristne tro i vid udstrækning bliver indskrænket, og 
hvorved der gives slette mennesker et højst fordærveligt forbillede til at fare 
hårdt frem mod kirkerne. På vor ærværdige broder biskop Valdemar af Sles- 
vigs vegne er det således blevet bragt til vort kendskab, at da hertug Valde
mar, din broder, med magt havde frataget denne biskop og hans kirke borge, 
andre besiddelser og såre meget andet gods og i lange tider havde tilføjet 
ham utålelige skader, forlod bispen sluttelig for en tid sine vante omgivelser 
for at undgå hertugens forulempelser og begav sig til nogle bekendte og ven
ner, ved hvis indsats og støtte han i nogen tid fik sit underhold. Men da han 
til sidst, plaget af lediggangen, bestemte sig for at vende tilbage til sit bispe
dømme med en ret betydelig styrke for at bekæmpe hertugens og hans mænds 
uretfærdighed, har du selv, stormægtige konge - fordi man havde kritiseret 
dig for, at denne biskop med magt trænger ind i hele dit rigsområde - be
givet dig sammestedshen med en stor hærstyrke, bestående både af krigsfolk 
til hest og til fods. Efter at samme biskop, fordi han, som det siges, ikke var 
sig en brøde bevidst i denne sag, af egen drift havde givet sig i din magt i 
den tro, at der ikke siden skulde blive tilføjet ham nogen uret fra nogens 
side, har den oftnævnte hertug, din broder, dristet sig til sammen med sine 
tilhængere at tage ham til fange og lægge ham i tunge lænker og holde ham 
under streng bevogtning, hvilket vi så meget mindre tror er sket på et konge
ligt bud, som du indtil nu har hædret Guds kirker og deres tjenere og har 
for vane at vise dem den største ærbødighed. Men omend vor elskede søn 
Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, aldeles ikke undskylder 
samme biskop, som også har nægtet at adlyde hans befalinger, formaner, til
råder og opfordrer vi på enhver måde dig, høje konge til - da det jo med 
rette må befrygtes, at et så alvorligt og uhyrligt overgreb af slette mennesker 
bliver benyttet som et forbillede for dristig optræden, og da den kirkelige 
frihed i dette tilfælde bliver udsat for en utålelig krænkelse i Eders tid, stor
mægtige konge - og pålægger dig strengt med en advarende henvisning til 
Guds straffedom, at du under hensyntagen til Guds kærlighed og din egen 
frelse og ydermere af hensyn til den ærbødighed for kirken, som du hidtil 
fromt har iagttaget, udvirker, at den fornævnte biskop så hurtigt som muligt 
udfris fra det fængsel, hvori han holdes fangen, og at han og hans folk fuldt 
ud bliver genoptaget i den kongelige nåde, og at I, stormægtige konge, for
anlediger, at de besiddelser samt andet gods, som er blevet frataget ham og 
hans kirke og også andre2) ved denne lejlighed, bliver givet tilbage af en
hver, der holder det tilbage, og at I ikke tillader, at det gods for fremtiden

1. række. III. — 13
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bliver beslaglagt af nogen, ej heller at denne biskop eller hans folk yderligere 
mod skyldig respekt bliver udsat for overlast fra nogen som helst. Men hvis 
der, hvad vi ikke tror, måtte blive handlet på anden måde, vil vi, hvor me
get vi end elsker Eder, stormægtige konge, ikke i denne sag kunne gøre an
det end at udføre vor embedspligt. Derfor skal du vide, at vi ved vort brev 3) 
samvittighedsfuldt har pålagt vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop af 
Lund, det apostoliske sædes legat, at han skal lægge hele det rige, der er un
dergivet dig, stormægtige konge, under interdikt og sørge for, at samme ken
delse ubrydeligt overholdes, indtil det, som vi forud har omtalt, måtte være 
gjort godt igen. Men hvis enten du, stormægtige konge, eller nogle andre, 
der er undergivet din magt, måtte have noget at fremføre som klage mod 
ham, vil det i overensstemmelse med de kanoniske regler kunne fremføres 
og bringes til afslutning over for os eller over for de dommere, som måtte 
blive udpeget af det apostoliske sæde i denne sag.

i) jf. nr. 176. - 2) venner og frænder, jf. nr. 176. - 3) nr. 175.

178 [1192-1199]1)
Biskop Peder Sunesen af Roskilde udvirker, at hans brødre Ebbe, Jens, 

Jakob og Lars samt Ebbe, søn af Glug, som arvinger efter Ebbe Skjalmsen 
overdrager Sorø kloster en part i Haverup ore.

Referat i Sorø gave bog.

Desuden skaffede han klostret en lod i Haverup ore, som med slægtens 
arveret tilhørte hans bedstefader Ebbe, søn af Skjalm Hvide, fra ar

vingerne, nemlig fra hans brødre Ebbe, Jens, Jakob og Lars, og også fra 
Ebbe, søn af Glug, medarving i medfør af en datter, hvilke alle på hans ind
trængende opfordring i from gavmildhed har overdraget klostret fornævnte 
lod i skoven til evig besiddelse, således som det indeholdes i et af ham særligt 
udstedt brev.

1) jf. Dipi. Dan.

179 [1192—1201]1)
Kong Knud 6. godkender den ordning, der er truffet med hensyn til fiske

rettighederne ved Klønne, som klostret af Paraclitus (Æbelholt) og kongens 
landboer har ligget i strid om.

Afskrift i Æbelholtbogen.
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Knud, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle troende, nu- 
. levende såvel som fremtidige, helse i al evighed.

Til det formål har den nådige Gud overdraget os den verdslige magt over 
menneskene, at alt, hvad der efter djævelens tilskyndelse måtte opstå af 
uenighed mellem dem i medfør af vildfarelser, ved vor indsats skal blive bi
lagt og bragt ud af verden i kraft af en retskendelse, der som en le skærer 
igennem. Thi således yder vi Gud en kærkommen og skyldig tjeneste, og de 
gode fortjenesters ypperlige stråleglans vokser op omkring den kongelige 
krone. Thi vi ved og kan ikke betvivle, at jo mere værdigt den højhellige 
gudsdyrkelse ophøjes til pryd for dyderne ved det fortrin, fortjenester giver, 
des stærkere lukkes djævelen, kærlighedens fjende, retfærdighedens angriber, 
uenighedens kim, lasternes anstifter, fortabelsens søn 2) ude fra de hellige 
fårefolde. Vi, der som ovenfor nævnt har fået styret i riget, bør derfor om
hyggeligt give agt på, at Herrens hjord, der er underkastet klostertugten, un
der vor beskyttelse stedse hæver sig op til det bedre og fryder sig over fred 
og ro, for at ikke - hvis uenighedens gift angriber de enfoldiges hjerter - hele 
bygningsværket af dyder skal styrte sammen og vansire den nåde, der ligger i 
de agtværdige sæder, hvorved deres tjenergerning vil kunne blive forkastet hos 
bekenderne af den kristne tro. Derfor da abbeden af St. Thomas af Paraclitus 
og samme kirkes brødre og vore landboer var uenige angående et fiskeri, som 
kaldes Klønne, hvilket begge sagde var deres, gav de møde for os person
lig, °g begge parter fremførte med skarphed deres klage. Vore folk sagde da, 
at de havde lidt en ikke ubetydelig uret, fordi fornævnte brødre ved vold og 
rov havde fjernet de fisk, som de havde fanget. Herimod sagde brødrene, at 
de ejede samme fisk med rette, idet de erklærede, at det vand, af hvilket de 
var trukket op, hørte til kirkens ret. Eftersom vi altså ikke kunde få fuld 
kendskab til sagforholdet, har vi i ønsket om at bilægge deres strid udsendt 
vor kansler Andreas, provst ved St. Lucius3), og hans broder Ebbe tillige 
med Torben, vor tro mand, fra vor side og med kongelig myndighed påbudt, 
at det forlig, som de sluttede mellem begge parter, skal være godkendt og 
forblive urørt i fremtiden. Men forliget er følgende: Hvis vor bryde måtte 
ønske sammen med sine folk at fiske i det vand, som brødrene hævder at 
være deres efter retten og som de ved mageskifte har fået af ærkebispen, 
skal dette være dem tilladt, dog således at klosterbrodrene af den fangst, som 
de får, skal have den part, som tilfalder enhver ejer4). Men hvis kloster
brodrene måtte ønske at fiske i det vand, som de siger er vort, skal dette 
ligeledes uden indsigelse være dem tilladt, og vore folk skal på samme måde
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have den part, som tilfalder nogen af dem. Men fra det sted, som på dansk 
kaldes yadehr^), indtil gærdet skal hverken disse klosterbrodre trænge ind 
i vor del eller vore ind i deres del uden begge parters tilladelse. Men for at 
det ikke skal gå i glemme, har vi ladet dette brev bestyrke med aftryk af vort 
navn og segl 6), idet navnene på de vidner, som var til stede, er anført ne
denfor. Herr Andreas, kansler, og Ebbe, hans broder, Niels, provst, Torben, 
vor tro mand, Turgot, præst i Strø, Sunne i Ullerød, Aute, bryde i Ramløse, 
og flere andre.

1) brevet, der ordret indeholder betydelige afsnit af abbed Vilhelms udkast til for
liget med Esrom, nr. 98, må opfattes som abbedens udkast til et kongebrev angående 
den kendelse, der af de i brevet nævnte personer er afsagt i fiskeristriden. - 2) jf. Joh. 
17, 12. - 3) Roskilde domkirke. - 4) jf. nr. 78. - 5) d.v.s. jæder, “strandkant”, jf. Sted
navne i Præstø amt, s. 82 under Jernen. — 6) der tænkes øjensynligt på seglstampens af
tryk i voksklumpen.

180 [Omkr. 1192-1201]1).
Ærkebiskop Absalon af Lund meddeler sogneboerne i Havn, at han god

kender den mellem dem og deres præst Eskil trufne aftale om henlæggelse af 
trediedelen af deres korntiende til Vor Frue kirkes opførelse.

Optaget i protokol 1473 3. oktober.

Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas, det apostoli- 
. ske sædes legat, til alle, der har sognefællesskab i Havn, hilsen og fader
lig kærlighed.

Vi har ved indberetning fra Eders åndelige fader og hyrde, nemlig Eskil, 
forstået, at I alle med endrægtigt samtykke og i from hengivenhed har over
draget en trediedel af Eders tiende i kom til Vor Frue kirke til opførelse og 
til udsmykning af Guds hus. For at derfor ikke nogen skal trække sig tilbage 
fra dette fromme løfte og gode forsæt, bestyrker vi dette skriftstykke med vort 
segl, idet vi påbyder, at ingen af Eder for fremtiden skal driste sig til at und
drage sig fornævnte tiende, medmindre han foretrækker at blive udelukket 
fra det almindelige rettroende fællesskab. Lev vel.

1) ifølge Obituarium Hauniense under 29. oktober, Kbh.s Dipi. II 17, var biskop Pe
der (Sunesen) grundlægger af Vor Frue kirke og oprettede kollegiatkapitlet sammesteds.

181 [1192-1201] el. [1216-1225]1)
Biskop Peder af Roskilde overdrager St. Knuds kirke i Ringsted tienden 

af Benløse til brødrenes tarv mod en årlig afgift på to mark sølv.
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Afskrift i Rings te db o gen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn.
Jeg Peder, af Guds nåde biskop af den hellige kirke i Roskilde, der hå

ber, at jeg ved opstandelsen 2) vil få del3) med dem, som har beflittet sig 
på at øge Guds hus 4) med jordisk gods, jeg, der også med vidtåbent hjerte 5) 
nøje betænker de mangeartede udgifter for visse personer på grund af den 
store folkemængde, der strømmer til fra alle nationer, har til frelse for min 
og mine efterfølgeres sjæle overdraget den tiende i Benløse, der hører til vort 
stift, til St. Knuds kirke i Ringsted til brug for de brødre, der sammesteds 
strider for Jesus Kristus 6), at besidde med rette evindeligt mod for fremtiden 
at yde to mark sølv årligt. Men for at dette ikke skal gøres ugyldigt af senere 
slægter, har jeg anset det for rigtigt at bestyrke det med brev og segl. Men 
hvis nogen - det Gud forbyde - der er opflammet af havesygens begær eller 
som stoler på sin rigdoms magt, nærer den tro, at han ikke vil få løn i for
hold til sine fortjenester og stræber efter at tilintetgøre dette, skal han ikke 
være i tvivl om, at han samtidig med at have pådraget sig vor Herres og det 
steds helgens vrede også er brændemærket ved banlysning.

1) det kan ikke afgøres med sikkerhed, om brevet er udstedt af biskop Peder Sune- 
sen (1192-1214) eller hans efterfølger Peder Jakobsen (1216-1225), jf. Dipi. Dan. - 
2) jf. Luk. 14, 14. - 3) jf. Joh. Abenb. 20, 6. - 4) jf. Ps. 26, 8. - 5) jf. 2. Kor. 6, n. - 
6) jf. 2. Tim. 2, 4.

[1192-1201 ?], [1216-25?], [1254-77]1) 182
Biskop Peder af Roskilde overdrager brødrene i Ringsted kloster kirken i 

Benløse under forbehold af al biskoppelig ret.

Afskrift i Ringstedbogen.

Peder, af Guds miskundhed biskop i Roskilde, til alle, der ser dette brev, 
hilsen evindelig med Gud.

Det skal være åbenbart for Eder alle gennem dette brev, at vi i betragt
ning af Ringstedkirkens brødres mangeartede udgifter har rakt dem en be
skeden barmhjertighedens hånd og med fromheden for øje og i medfør af 
de bønner, de har rettet til os, på kanonisk vis med vort kapitels samtykke 
har overdraget dem sognekirken i Benløse i vort stift, at sidde inde med til 
evig tid, dog med forbehold af vor ret i alle henseender. Men disse brødre, 
der tilkendegav deres glæde over denne overdragelse, har lovet, at de per-
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sonligt vil holde vor, vore efterfølgeres og vore forældres ihukommelse i deres 
fornævnte kirke i Ringsted.

*) det er usikkert, hvilken biskop Peder af Roskilde der har udstedt brevet, dog taler 
mest for Peder Bang, jf. Dipi. Dan.

183 [1192—1225]1). 12. april.
Bodil Hemmingsdatter, moder til provst Ingemar, indgiver sig i Næstved 

St. Peders kloster og skænker det sit gods i en række landsbyer på Lolland 
samt en hovgård i Holsted på Sjælland mod, at klostret sørger for hendes 
daglige fornødenheder.

1. Oversættelse til dansk i rigsarkivet (16. årh.).

Iden hellige treenigheds navn.
Eftersom der plejer at komme mange forvanskninger ud af det, menne

skene foretager sig, medmindre de har gode mænds vidnesbyrd og breve der
om, da skal det være vitterligt både for alle nulevende og efterkommende, at 
jeg Bodil Hemmingsdatter, moder til provst Ingemar, nu har indgivet mig 
med alt mit gods i St. Peders kloster i Næstved for der hele min livstid at 
være en tjenerinde, idet en sådan velgerning skal vises mig der, at jeg daglig 
af alting skal have lige så meget som tre brødre til mit underhold; til min 
beklædning skal jeg årligt have nye hvide lammeskind, alle flåede om for
året, en ny kjortel, to nye særke, en vile 2) og en skindskjorte hvert andet år, 
og både kjortel og vile skal være af godt klæde i persbrunatisk 2) farve; jeg 
skal også hvert år have to par tøfler til natbrug og så mange til om dagen, som 
jeg har behov for. Jeg skal også årligt have et nyt slør, en god dyne og en 
hovedpude og et par lagener; og når jeg får det nye, skal min pige have, 
hvad hun kan bruge af mine gamle klæder. Disse efterfølgende gårde er 
dem, jeg har givet fornævnte St. Peders kloster for min sjæls saligheds skyld: 
På Lolland ni øre og en (ørtug i afgift) 3) af min gård, som kaldes Hille- 
sted, og skoven, der ligger dertil; i Maglemer fem (ørtug i afgift) 3) og 
skoven, som ligger dertil; en gård i Bursø med alt løsøre, af hvis jord der 
årligt skyldes 20 ørtug, med den dertil svarende skov; i Errindlev en (af
gift) 3) på seks ørtug, i Bjemæs en besiddelse til otte ørtug og en meget be
tydelig skov; i Engebølle en årlig (afgift) 3) på fem øre med en skov; i 
Ringsebølle en (afgift) 3) på 11 ørtug, i Ejeby en (afgift) 3) på fire ørtug, 
i Rødby en (afgift) 3) på fem ørtug, i Østofte en gård, af hvilken der årligt 
gives fire ørtug, og skov dertil. Jeg har også indgivet mig med det i for-
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skrevne gård, som kaldes Leyglenng*), og sammen med alt det, som fra 
gammel tid har ligget dertil, som er tilfaldet mig som ret arv efter min søn 
Niels, og sammen med min lod i en skov, som kaldes Torp. Fremdeles en 
gård i Nybølle med den skov, som ligger dertil. Dertil alt mit løsøre og mine 
andre klæder, som jeg har. På Sjælland en gård i Holsted med hele dens til
liggende, til hvilken hører halvdelen af den jord, som ligger til byen, og halv
delen af skoven. For at der i fremtiden ikke skal kunne opstå trætte angående 
dette fornævnte gods, har jeg Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, ladet 
mit segl hænge her nedenunder tillige med Næstved klosters segl. Handlet 
den 12. april i fornævnte klosters kapitel under abbed Oluf og prior Troels 
med de menige brødres samtykke; og hvis nogen anfægter denne stadfæstelse 
eller drister sig til at krænke den på nogen måde, da skal samme i kraft af 
den myndighed, vor herre Kristus har givet, være et forbandet menneske, 
indtil han retter og bedrer sig og opfylder fornævnte Bodil Hemmingsdatters 
vilje i alle ord og artikler, som dette brev indeholder. Amen.

2. Registratur i Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Bodil, datter af Hemming, moder til provst Ingemar, vor indgivne læg- 
søster, overdrog os en afgift på ni øre i Hillested og en ørtug tillige med 

dertil hørende skov. Fremdeles i Maglemer fem ørtug og lige så meget skov. 
Hovgården i Bursø, hvis jord årlig yder 20 ørtug, og lige så meget skov. 
Fremdeles i Errindlev seks ørtug. Fremdeles i Bjemæs otte ørtug og meget 
mere derudover i skov. Fremdeles i Engebølle fem øre tillige med den skov, 
som kaldes Vedhave. Fremdeles i Ringsebølle 11 ørtug. Fremdeles i Ejeby 
fire ørtug. Fremdeles i Rødby fem ørtug. Fremdeles i Østofte en toft, der 
giver fire ørtug, tillige med en skov f i landsbyengene, hvilken skov kaldes 
Lyglingi og Priscim f 5), og sin lod i den skov, som kaldes Torp. En hov
gård i Holsted, hvortil der hører et halvt bol jord og lige så meget i skov 
over hele samme landsbys område uden brist (i denne andel). Mangler da- 
tum.

*) det kan ikke afgøres, om det er biskop Peder (Sunesen), der var biskop 1192-1214, 
eller biskop Peder Jakobsen, biskop 1214-1225, der har stadfæstet brevet. - 2) ? - 3) for
tolket efter registraturen, ndf. - 4) jf. registraturen ndf. - 5) registratoren 1528 må have 
opfattet adverbiet priscim (fordum) som et stednavn, jf. nr. 186 samt Helms 500 note 
og Maribo Amts stednavne 121, og refereret brevet forkert. Men heller ikke oversættel
sen synes at gengive den oprindelige tekst korrekt.
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184 [1192—1225]1)
Bodil Hemmingsdatter skænker sin halve hovedlod samt det gods i Rette

strup og Svenstrup, hun sad inde med efter sin søn Niels* død, til overdra
gelse til Næstved St. Peders kloster efter sin død.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Bodil, datter af Hemming, skænkede klostret (til overdragelse) efter sin 
død sin halve hovedlod samt derudover, hvad hun efter sin søn Niels’ 

død besad i Rettestrup og Svenstrup, og således at hele hendes besiddelse i 
Holsted først senere skal komme ind under klostrets herredømme. Mangler 
datum.

185 [1192—1225]1).
Ingemar, provst på Lolland, overdrager Næstved St. Peders kloster sit 

jordegods i Svenstrup, Rettestrup og Vejlø.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Ingemar, provst af Lolland, overdrog klostret det jordegods og de besiddel
ser med lunde, som han besad i Svenstrup, Rettestrup og Vejlø. Mangler 

datum.

186 [1192—1225]1)
Ingemar (provst af Lolland), indgiver sig i Næstved St. Peders kloster og 

overdrager det sit gods på Lolland og Sjælland, herunder hovgårde i Ejeby 
og Øverup.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Ingemar gav sig selv og efterfølgende gods til klostret: en hovgård, som 
kaldes Ejeby i landsbyen Ringsebølle med en afgift på halvanden mark 

og en ørtug; i Rødby en afgift på en halv mark; et bol, der (fordum) var 
forældrenes2) i landsbyen Strognæs, efter at der dog først var fradraget 
1/15, derefter halvdelen af hele resten; i landsbyen Sjælstofte en afgift på 
en halv mark, som han henlagde til fire kirker i Fuglse herred: Torslunde, 
Errindlev, Tågerup og Ejeby.

På Sjælland: Øverup.
En hovgård, til hvilken der ligger to og et halvt bol jord i den landsby. 

Men i en anden landsbymark, som kaldes Rønnebæksrud, hele halvdelen.
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Og en tredie mark, som kaldes Siothiuet, i sin helhed med undtagelse af en 
sjettedel. Men i den skov, som kaldes bylod, tre hele lodder, og to smukke 
abildgårde hører dertil o.s.v. Mangler datum.

*) for datering jf. Dipi. Dan. - 2) registraturen 1528 har fejlagtigt in uilla Priscim, 
jf. nr. 183.

[1192—1416 P]1) 187
Biskop Peder af Roskilde skænker Næstved St. Peders kloster kapellet i 

Ladby mod afholdelse af en daglig messe for Vor Frue med en kollekt for 
bisperne af Roskilde.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Peder, biskop af Roskilde, overgav os som evig gave kapellet i Ladby med 
alt biskoppeligt sagefald på det vilkår, at vi daglig skal forrette en messe 
for Guds moder, under hvilken vi skal fremføre en bøn for bisperne af Ros

kilde. Mangler datum. Meget skrøbeligt. Uden segl.

i) det er usikkert, hvilken biskop Peder af Roskilde det drejer sig om.

[Før 1193]1) 188
Kong Knud 6.s brev på Nonneborg og Issuse.

Odense St. Knuds klosters registratur (1548).

Fremdeles kong Knuds brev på Nonneborg og Nonneborgs fang og på 
Issuse, som nu kaldes Hunderup.

*) jf. nr. 189.

1193. 22. januar. Nyborg. 189
Kong Knud 6. stadfæster Odense St. Knuds klosters privilegier, dog med 

det forbehold, at nonnerne i Nonneborg som hidtil afgiftsfrit skal kunne lade 
deres mel formale på klostrets møller, således som kong Valdemar 1. havde 
forordnet. Til gengæld overdrager nonnerne Issuse samt den nærliggende sø 
til klostret.

1. Referat af Hamsfort i Privilegia ecclesiæ Othoniensis.

Knud, de Danskes og Venders konge, fastsatte, at det gods, som Erik, hans 
, forfader, de Danskes konge med tilnavnet og af gavn hin Gode, måtte
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have givet munkene i St. Knuds kloster, skal have frihed og være godkendt 
med undtagelse af det beneficium, som Valdemar, konge, hans fader, efter 
sin henstilling har forskaffet nonnerne i Nonneborg med brødrene i Odenses 
velvilje. Disse nonner har fået både ordensregler og de hellige indviede gen
stande fra disse munke. Nonnernes privilegium består i, at de skal have lov 
til at male een time ugentlig om året i de møller, der tilhører munkene i St. 
Knuds kloster, uden afgift i mel o.s.v. med een særbestemmelse: disse nonner 
skal til et fastsat tidspunkt have en kornafgift fra munkene. Disse nonner 
overdrager også fornævnte munkebrødre deres torp Issuse og den sø, der lig
ger nærmest op til byen. Vidner til denne gave er herr Valdemar, broder til 
den glorrige kong Knud, hertug af Slesvig, herr Sverker, Henrik Skerp, Gun- 
ne Balti, Ove Vind, Torben Krig, Oluf Pribe, Peder, søn af Strange, Elav 
af Sprogø, flere andre. Givet i Nyborg ved Niels’ hånd, kapellan af Vester
vig, år 1193 efter Herrens menneskevorden den 22. januar på martyren St. 
Vincentius’ dag.

Jeg Knud, konge, har skrevet under.
Jeg Niels af Walln, kong Knuds kapellan og præst, har skrevet under.
Jeg Niels af Gamtofte, kongens diakon, har skrevet under.
Jeg Asser, kapellan hos dronningen, kongens moder, har skrevet under.
Seglet er givet i nærværelse af herr hertug Valdemar ved hans staller As

sers hånd i Nyborg.

2. Referat af Hamsfort.

Kong Knud stadfæster munkenes privilegier og nonnernes i Nonneborg, 
. og at disse een gang om ugen må male på munkenes møller uden en 
afgift i mel, og at de desuden af samme brødre skal have to ørtug hvedemel 

og to andre ørtug i rugmel o.s.v. Fornævnte nonner erkender endvidere, at 
de har fået de grundlæggende ordensregler fra munkene.

3. Referat af Hams fort.

Idet Herrens år 1193 holdtes der rigsmøde i Nyborg midt om vinteren.
Valdemar, kongens broder, Slesvigernes herre, Sverker 2., Sveernes fyrste, 

og andre var til stede. På dette rigsmøde stadfæster kongen den 22. januar 
noget gods, der gavmildt var tilstået Knudsbrødrene af Erik 3. med tilnavnet 
og af gavn hin Gode, hans forfader og af hans fader, og andet gods, der var 
givet jomfruerne i klostret Nonneborg i Odense. Foruden de omtalte under
skriver Henrik Skerp, Gunne Balti, Ove Vind, Torben Krig, Oluf Pribe, Pe-
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der, søn af Strange, Elav af Sprogø, fremdeles Niels af Wallum, kongens 
kapellan, Niels af Gamtofte, kongens diakon, Asser, kapellan hos dronningen, 
kongens moder, den kongelige stadfæstelse. Brevet blev udfærdiget gennem 
hertugens staller Asser af Niels, kapellan af Vestervig.

1193. 12. februar. Lateranet. 190
Pave Cølestin 3. meddeler biskop Peder af Roskilde, al han på ærkebiskop 

Absalons anmodning forbyder enhver biskop af Roskilde at afhænde borgen 
Havn, som skal tilfalde kirken i Roskilde efter Absalons død.

Original i rigsarkivet.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Peder, 
biskop af Roskilde, hilsen og apostolisk velsignelse.

Når man beder os om, hvad der er retfærdigt og agtværdigt, kræver både 
billighed og fornuft, at der i kraft af vort embede omhyggeligt sørges for, 
at det føres ud i livet på behørig måde. Af den grund giver vi gerne vort sam
tykke til en retfærdig anmodning fra vor ærværdige broder Absalon, ærke
biskop af Lund, det apostoliske sædes legat, og forbyder med dette brev un
der trusel om anathema, at nogen biskop, som til enhver tid måtte være i 
din kirke, må afhænde borgen Havn - hvilken borg tilfalder din kirke efter 
samme ærkebiskops død - fra denne Eders kirke. Og vi bestemmer, at alde
les intet menneske må bryde dette vort forbudsbrev eller i dumdristig for
vovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han 
vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige 
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet den 12. februar i vort 
andet pontifikatsår.

1193. 25. februar. Lateranet. 191
Pave Cølestin 3. stadfæster på anmodning af biskop Omer af Ribe, at 

kong Svend Grathe har afstået al kongelig ret, som på landet kaldes kvær
sæde, men i byen skud og kværsæde, af Ribekirkens landboer i by og på 
land samt halvdelen af al kongelig ret i staden Ribe med undtagelse af for- 
ban, vrag og 40 marks bøder.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Omer, 
biskop af Ribe, hilsen og apostolisk velsignelse.



Nr. 192 26. februar 1193 204

Når man beder os om, hvad der er retfærdigt og agtværdigt, kræver både 
billighed og fornuft, at der i kraft af vort embede omhyggeligt sørges for, at 
det føres ud i livet på behørig måde. Af den grund, ærværdige broder i Kri- 
stus, giver vi gerne vort samtykke til dine retfærdige bønner og stadfæster 
med apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev som værn for dig 
hele den skyldige afgift i medfør af kongelig ret, som landbefolkningen kal
der kværsæde, men som byboerne kalder skud og kværsæde, og halvdelen af 
al kongelig ret, som i staden Ribe har været tilskrevet kongemagten — med 
disse tre undtagelser: forban, strandvragt og 40 marks sager - og som vor 
såre køre søn i Kristus Svend 1), de Danskes konge, har tilstået alle Ribekir- 
kens landboer, såvel i by som på land, således som du besidder dette retmæs
sigt og ukæret. Aldeles intet menneske må altså bryde dette vort stadfæstelses
brev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til 
at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den al
mægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet 
den 25. februar i vort andet pontifikatsår.

1) jf. DRB I 2 nr. 98.

192 1193. 26. februar. Lateranet.
Pave Cølestin 3. tager benediktinerklostret i Ringsted i sin beskyttelse og 

stadfæster dets rettigheder og besiddelser, herunder Mariaskud af to sysler 
på Sjælland, dets andel i gaver og ofringer ved St. Knuds grav, dets andel 
i Knudsskud på Sjælland og i Halland og i ofrene til St. Margrete og mar
tyren St. Knud samt den fritagelse for kongelige rettigheder over klostrets 
bryder og landboer, som kongen har tilstået det. Paven fritager dem for tien
de af nybrud, som de dyrker selv, og af afkommet af deres dyr, tilstår dem 
ret til at foretage begravelser og bevilger dem frit abbedvalg.

Afskrift i Rin gst edb o gen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Ansgar, ab
bed, og til det menige konvent i Ringsted og til nulevende såvel som 

fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.
Så ofte man beder os om, hvad der vides at stemme overens med tro og 

agtværdighed, bør vi med glæde bevilge det og yde en hertil svarende støtte 
til de bedendes bønner. Af den grund, elskede sønner i Herren, bifalder vi 
nådigt Eders retfærdige forlangender, tager Eders kloster, hvor I tjener Gud, 
under St. Peters og vor beskyttelse og styrker det med dette brevs privilegium.
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Vi fastsætter for det første, at den klosterorden, der er indrettet i samme 
stiftelse med Guds vilje og efter den hellige Benedikts regel til evige tider 
ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle besiddelser og alt 
gods, som samme kloster for øjeblikket sidder inde med på retmæssig og 
kanonisk vis, eller som de ved Guds nåde i fremtiden måtte erhverve ved 
pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved skænk fra de troende 
eller på andre retmæssige måder, urokket og uantastet forblive i Eders og 
Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre med navns nævnelse: 
Vor Frues skud af to dele af Sjælland, som kaldes sysler, og af syndsforladel
sen med offer og fromme gaver af dem, der søger St. Knuds grav, og af St. 
Knuds skud på Sjælland og i Halland og af St. Margretes og martyren St. 
Knuds offer, endvidere den frihed, der ved kongelig myndighed er givet 
Eder over bryder og landboer og kongens ret over bryder og landboer, der 
er overladt Eder af samme konge. Ingen må fordriste sig til at afkræve eller 
aftvinge Eder tiender af Eders nybrud, som I dyrker med egne hænder eller 
for egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder til
ladt at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra 
denne verden, som munke og beholde dem uden hensyn til indsigelser af 
nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre efter at have af
lagt løfte i Eders kloster må have lov til at forlade samme stiftelse uden til
ladelse fra sin abbed, medmindre formålet er at gå ind til et strengere klo
sterliv. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen vove at optage hos sig 
uden at have fået tilladelse dertil ved et af klostersamfundet udstedt brev. 
Desuden anerkender vi de gamle friheder og immuniteter og de gyldige sæd
vaner, der er tilstået Eders kirke og hidtil overholdt, og forordner, at de skal 
forblive uanfægtet til evige tider. Og vi påbyder, at krisma, den hellige olie, 
indvielser af altre eller kirker, ordinationer af munke eller gejstlige, der skal 
forfremmes til de højere grader, uden besværligheder skal meddeles Eder af 
stiftets biskop. Men under almindeligt interdikt over landet skal det være 
Eder tilladt at holde gudstjeneste for lukkede døre, uden klokkeringning, 
med sagte stemme og med udelukkelse af personer, der er banlyste og ramt 
af interdikt. Ligeledes erklærer vi, at samme stiftelse uden at blive hindret 
af nogen frit må foretage begravelser - dog med forbehold af den ret, der til
kommer de kirker, som afgiver de afsjælede legemer - nemlig af dem, der i 
fromhed og som deres sidste vilje har ønsket at blive begravet der, undtagen 
hvis det drejer sig om personer, der er banlyste eller ramt af interdikt. Når 
du, som nu er abbed i samme stiftelse, eller nogen af dine efterfølgere afgår



Nr. 192 26. februar 1193 206

ved døden, skal ingen sættes i spidsen der ved nogen som helst form for til
snigelse, kneb eller magtanvendelse, men ene og alene den, som brødrene ef
ter alles samtykke eller den forstandigste del af brødrene omsigtsfuldt vælger 
i gudfrygtighed og efter den hellige Benedikts regel. Vi bestemmer altså, at 
aldeles ingen forvovent må driste sig til at forstyrre fornævnte kloster eller 
mindske eller tilegne sig ejendomme eller beholde det tilegnede eller plage 
det med nogen som helst fortrædigelser, men alt skal bevares ubeskåret til 
nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og underhold det er givet, 
dog med forbehold af det apostoliske sædes myndighed og den kanoniske ret, 
der tilkommer stiftets biskop. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person 
i fremtiden formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne 
i dette vort brev, skal han - medmindre han efter anden og tredie gang at 
være påmindet ved en passende bod har gjort sin forseelse god igen - være 
berøvet sin magt og ære og vide, at han for Guds domstol skal stå til svar for 
den uret, han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers den 
herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens 
dag være hjemfalden til Guds strenge straf. Vor herre Jesu Kristi fred være 
med alle, der bevarer rettighederne for denne stiftelse, så de både her må 
nyde frugten af deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage 
den evige fred som løn. Amen. Amen. Amen.

Jeg Cølestin, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.
Jeg Albinus, biskop af Albano, har skrevet under.
Jeg Octauianus, biskop af Ostia, har skrevet under.
Jeg Johannes, biskop af Palestrina, har skrevet under.
Jeg Petrus, biskop af Porto og Sta. Rufina, har skrevet under.
Jeg Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet un

der.
Jeg Johannes, kardinal af S. Clemente, biskop af Viterbo og Toscanella, 

har skrevet under.
Jeg Johannes Felix, kardinalpresbyter af Sta. Susanna, har skrevet under. 
Jeg Romanus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, har skrevet under.
Jeg Hugo, kardinalpresbyter af S. Martino, tituli Equicii, har skrevet un

der.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, har skrevet 

under.
Jeg Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har skrevet under.
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Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet un
der.

Jeg Soffredus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, har skrevet under.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, har skrevet under.
Jeg Bernardus, kardinaldiakon af Sta. Maria Nuova, har skrevet under.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under.
Jeg Lotarius, kardinaldiakon af SS. Sergio e Bacco, har skrevet under.
Jeg Nicolaus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet un

der.
Givet i Lateranet ved Egidius’, kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere 

Tullianos hånd, den 26. februar, i den ellevte indiktion, år 1192 x) efter Her
rens menneskevorden, men i herr pave Cølestin 3.s andet pontifikatsår.

i) 1193 efter moderne årsberegning. Det pavelige kancelli anvender på denne tid den 
florentinske beregningsmåde, der har 25. marts som årets første dag, jf. DRB I 4 nr. 
114 note 12.

1193. 5. marts. Lateranet. 193
Pave Cølestin 3. tager cistercienserklostret i Esrom i sin beskyttelse og 

stadfæster dets rettigheder og besiddelser i Nordsjælland samt i Halland og 
giver brødrene tiendef rihed af den jord, de selv dyrker, samt af afkommet af 
deres dyr.

Afskrift i Esrombogen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Walbert, ab
bed af Vor Frue kloster i Esrom, og hans brødre, nulevende såvel som 

fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for at 

ikke forvorpne overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, hvad 
Gud forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, elskede 
sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager 
fornævnte Vor Frue kloster i Esrom, hvor I tjener Gud, under St. Peters og 
vor beskyttelse og styrker det ved dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da 
for det første, at den klosterordning, der er indrettet i samme kloster med 
Guds vilje og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes be
stemmelser til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere 
alle besiddelser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket sidder inde med 
på retmæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden måtte
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erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved skænk fra 
de troende eller på andre retmæssige måder, skal urokket og uantastet for
blive i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre med 
navns nævnelse: Det sted, hvor fornævnte kloster er beliggende, med alle 
dets tilliggender og alt dets tilbehør, selve klostret Esrom med skove, enge, 
møller, fiskevande og alle dets tilliggender, Villingerød, Havreholm, Bors
holm, Såne, Tømmerup, Toelt med alle dens tilliggender, Holløse med alt, 
som hører dertil, Stenholt, St. Mortens huse, Hjemerup, Krogdal, Morup 
i Halland og Glumstenswigh, med landsbyer, enge, skove og deres øvrige til
liggender, også tienden af det sogn, som kaldes Esbønderup, hvilken Absalon, 
ærkebiskop af Lund, har givet Eder og stadfæstet med sit autentiske brev 1). 
Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge Eder tiender af Eders ar
bejde på det, som I dyrker med egne hænder eller for egne midler, eller af 
afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder tilladt at optage frie og 
ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra denne verden, som munke 
og beholde dem uden hensyn til indsigelser af nogen art. Fremdeles forbyder 
vi, at nogen af Eders brødre efter at have aflagt løfte i Eders kloster må have 
lov til at forlade samme stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, der for
lader denne stiftelse, må ingen vove at optage hos sig uden at have fået til
ladelse dertil ved et af klostersamfundet udstedt brev. Da vi også med fader
lig forsorg ønsker at skaffe Eder fred og ro i fremtiden, forbyder vi med 
apostolisk myndighed, at nogen inden for Eders klosterbygningers eller lade
gårdes klausur vover at begå tyveri eller røveri, sætte ild på, gribe eller dræbe 
nogen eller øve vold. Ligeledes forbyder vi desuden i kraft af vor apostoliske 
myndighed, at nogen biskop eller nogen anden person — hvordan det end er 
fastsat af vore forgængere - tvinger Eder til at deltage i synoder eller rets
møder. Og heller ikke må nogen som helst mod Eders vilje driste sig til at 
komme til Eders huse for at foretage ordinationer, tilberede olie, forhandle 
retssager eller sammenkalde til offentlige tingmøder. Vi fastsætter ligeledes, 
at hvis den biskop, i hvis stift Eders hus er grundlagt, efter tre gange med 
passende mellemrum og i sømmelig ydmyghed at være opfordret hertil må
ske nægter at velsigne en abbed, som er blevet indsat, skal det stå samme 
abbed frit for - såfremt han da er præst - at velsigne husets novicer og ud
føre andet, der hører hans embede til, indtil samme biskop betænker sin 
hårdhed og ikke afslår at velsigne den abbed, der skal velsignes. Hvis bisper
ne da udbeder sig noget af Eder ud over den skyldige lydighed, eller landets 
fyrster noget, der strider mod den frihed for ordenen, der er bevilget af vore
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forgængere og af os, skal det være Eder tilladt med apostolisk myndighed at 
nægte, hvad der bedes om, for at ikke fornævnte orden, som hidtil har væ
ret fri, i denne anledning skal hildes i den menneskelige trældoms snare, idet 
vi tilføjer dette, at ingen biskop må hindre det regelrette valg af Eders abbed 
eller på nogen måde i modstrid med cistercienserordenens bestemmelser og 
vore privilegiers autoritet befatte sig med at indsætte eller fjerne eller af
sætte den, som til enhver tid måtte være abbed der. Men hvis bisperne i den 
anledning fælder en dom mod Eders kirker eller dens personer, fastsætter vi, 
at samme dom skal erklæres for ugyldig som fældet i modstrid med det apo
stoliske sædes bevillinger. Men når I ikke kan få Eders egne bisper i tale, må 
I, hvis en biskop, som I er fuldt bekendt med, skulde passere Eder på rejse, 
lade ham eller nabobisperne - når stiftets sæde står ledigt - velsigne Eders 
kar og klæder, ordinere munke og indvi altre, dog således at Eders egne 
bisper ikke siden lider nogen skade som følge heraf. Vi forbyder også med 
apostolisk myndighed, at nogen lyser interdikt over eller rammer Eders na
boer eller daglejere med banlysning, fordi de har hjulpet Eder med at arbej
de på de dage, hvor I arbejder, mens andre holder fri, eller rammer Eder i 
anledning af bevillinger, I har fået ved pavestolens velvilje, eller Eders vel
gørere, fordi de næstekærligt af deres eget har ydet Eder velgerninger eller 
tjenester. Men hvis nogen på grund af tilbageholdelse af tiender eller noget 
andet, der er tilstået Eders orden af det apostoliske sæde, lyser ban eller læg
ger interdikt over nogen af Eders husstand, må I, så længe disse forbliver i 
Eders tjeneste, løse dem af frygten for døden og give dem kirkens sakramen
ter, hvis deres præster trods ydmyg anmodning herom måske ikke vil udføre 
det eller ondsindet udskyder det. Det skal også være Eder tilladt med vor 
myndighed at fælde en kanonisk dom over Eders munke eller lægbrødre, som 
uden abbedens tilladelse har forladt Eders kloster, hvis måske nogen mod 
Eders vilje fordrister sig til at optage dem i deres huse. Vi bestemmer altså, 
at aldeles ingen forvovent må driste sig til at forstyrre fornævnte kloster eller 
mindske eller tilegne sig dets ejendomme eller beholde det tilegnede eller 
plage det med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal bevares ube
skåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis styrelse og underhold det 
er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes myndighed. Men hvis 
nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på 
bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre 
han efter anden og tredie gang at være påmindet ved en passende bod har 
gjort sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, at han

1. række. III. — 14
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for Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være ude
lukket fra vor Guds og genløsers, den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme 
og blod og på den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds strenge 
straf. Vor Herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne 
for denne stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres gode gerninger 
og hos den strenge dommer modtage den evige fred som løn. Amen.

Jeg Cølestin, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under 2).
Jeg Albinus, biskop af Albano, har skrevet under.
Jeg Octauianus, biskop af Ostia og Velletri, har skrevet under.
Jeg Johannes, biskop af Palestrina, har skrevet under.
Jeg Petrus, biskop af Porto og Sta. Rufina, har skrevet under.
Jeg Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS. Apostoli, har skrevet un

der.
Jeg Melior, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, tituli Pamachii, 

har skrevet under.
Jeg Johannes, kardinal af S. Clemente, biskop af Viterbo og Toscanella, 

har skrevet under.
Jeg Romanus, kardinalpresbyter af Sta. Anastasia, har skrevet under.
Jeg Guido, kardinalpresbyter af Sta. Maria in Trastevere, har skrevet un

der.
Jeg Hugo, kardinalpresbyter af S. Martino, tituli Equicii, har skrevet un

der.
Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, har skrevet 

under.
Jeg Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har skrevet under.
Jeg Soffredus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, har skrevet under.
Jeg Bernardus, kardinalpresbyter af S. Pietro in Vincoli, har skrevet under. 
Jeg Findantius, kardinalpresbyter af S. Marcello, har skrevet under.
Jeg Gratianus, kardinaldiakon af SS. Cosma e Damiano, har skrevet un

der.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, har skrevet under. 
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af Sta. Maria in Aquiro, har skrevet under. 
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under. 
Jeg Lotarius, kardinaldiakon af SS. Sergio e Bacco, har skrevet under.
Jeg Nicolaus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet un

der.
Jeg Bobo, kardinaldiakon af S. Teodoro, har skrevet under.
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Jeg Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, har skrevet under. 
Jeg Centius, kardinaldiakon af Sta. Lucia in Orthea, har skrevet under.
Givet i Lateranet ved Egidius, kardinaldiakon af S. Nicola in Carcere Tul- 

lianos hånd, den 5. marts, i den 11. indiktion, år 1192 3) for Herrens men
neskevorden, men i herr pave Cølestin 3.s andet pontifikatsår.

1) jf. nr. 79. - 2) dette er pave Cølestin 3.s underskrift. Den har i originalen haft sin 
plads midt på linien umiddelbart efter teksten. Ved afskriften i Esrombogen er under
skrifternes regelrette rækkefølge bragt i uorden. Om deres rette placering se DRB I 4 
nr. 38 note 7 og DRB II 1 nr. 234. - 3) årets begyndelse regnes fra 25. marts.

1193. 25. marts. Lateranet. 194
Pave Cølestin 3. stadfæster efter anmodning af ærkebiskop Absalon den

nes besiddelse af borgen Havn, som kong Valdemar 1. har overdraget ham, 
og som Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har bekræftet 
med sit brev, hvis ordlyd paven optager i sin stadfæstelse.

Original i rigsarkivet.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder (Absalon), 
ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat, hilsen og apostolisk 

velsignelse.
Når man beder os om, hvad der er retfærdigt og agtværdigt, fordrer og 

kræver både billighed og fornuft, at vi i kraft af vort embede omhyggeligt 
sørger for, at det føres ud i livet på behørig måde. Idet vi derfor, ærværdige 
broder i Kristus, bøjer os for dine berettigede bønner, stadfæster vi med 
apostolisk myndighed og bestyrker med dette brev som værn borgen Havn 
for dig, fromme broder, hvilken borg Valdemar, Danmarks konge, — berøm
melig ihukommelse - har overdraget dig, broder, således som du i kraft af 
hans gave retmæssigt og ukæret sidder inde med den, og således som vor 
elskede søn Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, dengang 
det apostoliske sædes legat, med den myndighed, som han udøvede, har stad
fæstet den for dig1). Og til større vitterlighed herom har vi ladet samme 
kardinals autentiske stadfæstelsesbrev føje til her nedenfor, hvis ordlyd er 
denne: Cinthius, af Guds nåde kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina 
(o.s.v. = nr. 174). Aldeles intet menneske må altså bryde dette vort stad
fæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister 
sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den
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almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Late- 
ranet den 25. marts i vort andet pontifikatsår.

1) jf. nr. 174.

195 1193. [omkr. 14. august] Amiens.
Kong Filip 2. August af Frankrig skænker dronning Ingeborg, hvad der 

hører under prévoté’et Orleans, og Chécy, Chåteauneuf og Neuville som 
livgeding.

Afskrifter i Paris.

Filip, o.s.v. Det skal være vitterligt o.s.v., at vi som livgeding skænker 
Ingeborg - såre velbyrdig søster til vor såre kære konge af Danmark - 
som vi ved Guds nåde tager til ægte 1), alt, hvad der hører til prévoté’et 2) 

Orleans, og Chécy og Chåteauneuf og Neuville. Men for at det kan opnå 
evig bekræftelse, o.s.v. Handlet i Amiens i det Herrens år 1193.

1) brylluppet fandt sted 1193 14. august i Amiens, jf. Davidsohn 32-33 og Cartellieri 
III 63-64. - 2) kongeligt administrationsområde, nærmest svarende til et senere dansk 
len.

196 1193.
Jaromar, fyrste af Rügen, der har stiftet et nonnekloster - (i Bergen på 

Rügen) — med nonner fra Vor Frue kloster i Roskilde, overdrager klostret 
fem hovgårde på Rügen samt andet jordegods der og i Pommern.

Afskrift i Greifswald.

Iden hellige og udelelige treenigheds, i faderens og sønnens og den hellig
ånds navn. Jeg Jaromar, fyrste over Rygboerne, til alle troende kristne, 
der ser dette brev, helse i Gud i al evighed.

Da Gud den almægtige i sin miskundhed nådigt udriver os fra dyrkelsen 
af af gudsstøtter1), som vore forfædre usaligt trællede for, og leder os frem 
til den sande og rette tro samt lader os få del i sin nådes velsignelser, vil vi, 
som har fået så mange gaver fra Ham, ikke vise os utaknemmelige, men vi 
vil af det gods, der er givet os af Ham, efter evne - hvor ringe den end er - 
gøre gengæld for de velgerninger, han har ydet. Idet vi derfor ønsker at øge 
dyrkelsen af hans hellige navn og tilskynde mennesker i stort tal til at nære 
ærefrygt for Ham, har vi opført en teglstenskirke på vort eget jordegods og 
ladet den gennem den ærværdige og Gud velbehagelige biskop Peder indvie



213 1193 Nr. 196

til den glorrige jomfru Maria. For at kirken ikke skulde være uden den rette 
lovprisning af denne glorrige jomfru, har vi hentet nonner fra samme hellige 
jomfrus kloster i Roskilde og anbragt dem sammesteds for evindeligt at lov
prise hendes glorrige, frugtbringende jomfrudom; til disse nonners nødven
dige underhold har vi henlagt flere hovgårde og jorder, nemlig med henblik 
på, at de i fromhed kan leve for Gud og for Herrens og Vor Frelsers hellige 
moder, og at de, når de med stor iver i deres bønner anråber om nåden for 
os, opnår, at Herren bliver forsonet ved deres bønner og tilstår os syndernes 
forladelse og den glorie, der hører det evige liv til. Men det, som vi efter 
Herrens indgivelse har overdraget dem, har vi, for at det skal forblive uan
fægtet og have gyldighed til evig tid, anset for rigtigt at opregne i et skrift
stykke til kendskab for såvel nulevende som fremtidige. Vi har altså over
draget: den første hovgård, som på det vendiske sprog kaldes Gargolizi2), 
med den skov, der hører til denne, og med alle enge, agre, jorder og land
boer; på samme måde den anden hovgård, som kaldes Karow, med dens 
agre, enge, jorder og landboer; i lige måde den tredie hovgård i Segozszi3) 
med dens agre, enge, jorder og landboer; den fjerde hovgård i Wollung, 
som kaldes Schaprode, med to egeskove, agre, enge og landboer; den femte 
hovgård i Wittow med en egeskov, agre, enge og landboer. I Wusterhusen 
en landsby, nemlig Mylziz4) med alle dens landboer, som yder tjeneste til 
dem alene. Men en anden nærliggende landsby med dens tilhørende skove, 
agre og enge og landboer og fiskevande kan de senere gøre til en hovgård. 
Men ydermere har vi overdraget dem en skæppe kom af hver plov, nemlig 
i disse landskaber: på Rügen, i Wusterhusen, Bukow, Muschisza5), Gütz
kow, Ziethen, Tribsees, Barth og Wasitha 6), og tillige en penning sammen 
med hver skæppe og to penning sammen med to skæpper. På Rügen alene 
et læs brænde og et halvt læs hø sammen med to neg havre og fem æg. Af 
dem, som ikke pløjer, to penning. Og denne prisværdige og for Gud velbe
hagelige overdragelse overværede disse gejstlige som vidner: af gejstlige per
soner: de ærværdige præster Herman, provst, Jakob, Bo, forstandere i sam
me kloster, Kaleman, vor kapellan, Jordan, præst. Men verdslige personer 
var: herr Jaromars sønner Barnutha og Venceslav, Stoislav og hans søn 
Isak, Poveth og hans brødre, Karl, bryde, Radulf, Witan, Pribislav, Crecoz, 
Myurz, Pruz. De har på vore vegne med ed på sakramenter og på deres ære 
bekræftet, at alt dette skulde have gyldighed og forblive urokkeligt i al evig
hed. Enhver gejstlig eller verdslig person, der vil afsvække vor gave eller 
drister sig til på nogen måde at gå imod den eller forsøger at fratage eller
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formindske noget af det, som vi har overdraget, skal derfor vide, at Gud den 
almægtiges vrede og harme vil være over ham, og at han sammen med djæ
velen og hans engle vil være fordømt til evig straf og uudslukkelig ild. Men 
for alle, der vil godkende og efterleve det i lov og retfærd, skal der være fred 
og velsignelse, frelse og beskyttelse og opnåelse af det evige liv sammen med 
Gud og hans helgener. Amen. Lad det ske. Lad det ske. Dette er forhandlet 
og sket under ed og stadfæstet på sakramenterne i året 1193 for Herrens 
menneskevorden, da den herre pave Cølestin styrede den romerske kirke, da 
den højst glorrige konge Knud regerede hos de Danske, da herr Absalon, 
den ærværdige ærkebiskop og det apostoliske sædes legat og Sveriges primas, 
stod i spidsen for kirken i Lund, da herr Peder styrede kirken i Roskilde, og 
da vor herre Jesus Kristus for evigt havde overhøjheden, Ham, hvem dyden, 
magten, herligheden, lovprisning, hæder og ære tilkommer i evighedernes 
evighed sammen med faderen og den helligånd. Amen.

4) jf. 1. Kor. 10, 14. - 2) rimeligvis identisk med Zargelitz på Rügen. - 3) forsvunden 
lokalitet på Rügen. - 4) muligvis identisk med Nonnendorf ved Wolgast. - 5) muligvis 
identisk med Meseritz. - 6) muligvis fejl for Lositza, d.v.s. Loitz.

197 [1193—1202]1)
Kong Knud 6. overdrager og skøder to bol i Sabro, som han har erhver

vet fra biskop Svend af År hus, til sin kapellan Emer som belønning for den
nes mangeårige tjeneste hos ham og hans fader kong Valdemar 1.

Afskrift i Ømbogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Knud, af Guds nåde de 
Danskes og Venders konge, til alle troende helse i al evighed.

Det, der er indeholdt i begreberne billighed og retfærdighed, leder os til, 
at vi til gavn for alle, der stærkt sætter deres lid til vor gavmildhed, yder en 
forønsket hjælp, så vidt det står til os; men frem for andre bør vi række 
dem en gavmild hånd, som i trofasthed har tjent os ved deres arbejde og 
flid gennem længere tid, hvorved de i rigt mål har tilskyndet os til i velvilje 
at give dem en retfærdig belønning til gengæld for deres uegennyttige tjene
ster. Thi det anses for usømmeligt og upassende, at den flittige bedrages for 
frugten af sit arbejde, da man må mene, at en tjeneste bliver ringeagtet, hvis 
lønnen udebliver. Og af den grund er det, at vi i kraft af dette brev har be
stemt os for at vitterliggøre for såvel fremtidige som nulevende, at vi ved en 
lovformelig skødning har overdraget Emer, vor kapellan, de to bol, som vi
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har erhvervet fra Svend, biskop af Århus, i den landsby, som kaldes Sabro, 
som belønning for hans utrættelige tjeneste, som han i såre mange år vides 
at have ydet såvel mig som min fader kong Valdemar, lykkelig ihukommelse. 
Og vi har tillagt hans rådighedsret over dem et sådant klart fastlagt indhold, 
at det skal være ham tilladt at sælge dem eller efterlade dem i sit testamente 
til hvem han vil, eller ved en hvilken som helst fornuftigt begrundet afhæn
delse overføre ejendomsretten til dem til hvem som helst. Endvidere da den 
nuværende tid i den grad hælder til svig, at der næppe kan påtræffes ærlig
hed i mundtlige aftaler og bestandighed i trufne overenskomster, bør der 
ikke træffes mindre sikre forholdsregler for bevarelsen af det, der planlægges, 
end der anvendes under udarbejdelsen af det planlagte. Derfor har vi, for at 
denne vor gaves nøjagtige indhold kan blive holdt for gyldig og med rette 
til evig tid være uangribelig, draget omsorg for på den mest agtpågivende 
måde at skabe en grundvold for den ved formuleringen i vort privilegium, 
idet vi med vor kongelige myndighed påbyder, at ingen skal være beføjet til 
svigagtigt at kassere denne vor gave, der er en følge af hengivenhed, eller 
anfægte eller ophæve den ved en tvetydig udlægning. Men hvis det skulde 
forekomme fra nogens side, skal han rammes af den kongelige vredes svære
ste straf, og han skal på den yderste dommens dag udstå Gud den almæg
tiges vrede og være udsat for hans afsky som straf for så stor en forvorpenhed.

endnu 1187 20. november, nr. 143, kaldes Knud blot de Danskes konge, men 1193 
22. januar, nr. 189, er titlen ændret til de Danskes og Venders konge. Kongen døde 1202 
12. november.

[Efter 1193 - Før 1200]1) 198
Mageskifte angående Nonneborg mellem Odense St. Knuds kloster og 

Dalum kloster.

Odense St. Knuds klosters registratur (1548).

Mageskiftebrev mellem St. Knuds kloster og Dalum kloster på Nonne
borg og Nonneborgs fang.

*) det omtalte magelæg er rimeligvis foregået efter nr. 189, og efter at nonneklostret 
var flyttet til Dalum.

[Efter 1193-1310]1) 199
Mageskifte mellem Odense St. Knuds kloster og Dalum kloster om gods 

i Hunderup og i Ejby.
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Odense St. Knuds klosters registratur (1548).

Fremdeles et mageskiftebrev mellem St. Knuds kloster og Dalum kloster 
på noget gods i Hunderup og i Ejby.

i) godset var omstridt og blev tildømt Odense St. Knuds kloster i 1310, jf. DRB II 6 
nrr. 267-69.

200 [Efter 1193-1310]1)
Mageskifte af gods i Ejby og Hunderup mellem Odense St. Knuds kloster 

og Dalum kloster.

Odense St. Knuds klosters registratur (1548).

Fremdeles magelægsbrev mellem St. Knuds kloster og Dalum kloster om 
jord i Ejby og jord i Hunderup på de vilkår, som samme brev udviser og 
indeholder.

i) jf. nr. 199.

201 1194. 21. oktober. Grønholt.
Kong Knud 6. fritager Esrom klosters besiddelser og landboer for alle 

kongelige tynger og krav.

Afskrift i Esrombogen.

Iden hellige og udelelige treenigheds navn. Jeg Knud, af Guds nåde de 
Danskes og Venders konge, til nulevende såvel som til fremtidige helse i 
al evighed.

Idet vi betænker vor sidste stund 1), og idet vi indser, at for mennesket 
bliver af alt det slid, han gør sig under solen 2), kun det til overs til efter
tiden, som overlades til dem, som har hengivet sig til tjenesten for Gud efter 
bevidst at have kastet vrag på de jordiske nydelser, og vi også indser, at de 
trængendes nød derved lindres, er det vor vilje ikke at lade de regelbundne 
mænd, der bor i Esrom, være blottet for vor gavmilde understøttelse, de 
mænd, til hvem vor fader Valdemar og vor onkel Knud 3), de danskes kon
ger, der vilde skaffe sig en plads i den himmelske bolig, gavmildt skænkede 
deres milde gaver. Idet det derfor er vor vilje at forsone Gud i hans høj- 
hjertede nåde med vor skrøbelighed, befrier og fritager vi - for at de for
nævnte regelbundne mænd ikke skal blive udsat for forurettelser med hen
syn til deres besiddelser, men være sikre på immunitet og fred og i ro kan
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hengive sig til tjenesten for Gud - alle deres besiddelser og alle landboer, der 
bebor den jord, som de sidder inde med, for alle tjenesteydelser og krav, der 
tilkommer den kongelige ret og magt. Da ælde og et langt tidsrum svækker 
og indhyller det nuværende i glemselens slør, har vi bestræbt os for at bringe 
hjælp ved et brev, som unddrager dette forhold fra glemselen og gengiver 
det tidligere skete dets fordums friskhed, idet det er vor vilje, at denne af os 
skænkede frihed ikke i al fremtid skal blive tilbagekaldt som ugyldig. Givet i 
Grønholt år 1194 efter ordets kødvorden den 21. november i kong Knuds 
trettende regeringsår.

Jeg Knud, konge, har skrevet under med egen hånd.
Jeg Kristoffer, broder til kong Knud, har skrevet under.
Jeg Valdemar, hertug, har skrevet under.
Jeg Salomon, provst ved den hellige kirke i Lund, har skrevet under.

*) jf. 5. Mos. 32, 20. - 2) jf. Præd. 1, 3. - 3) Knud 6.s moder var en halvsøster til 
Knud Magnussen.

[1194?]1) 202
Kong Knud 6. træffer afgørelse i en strid mellem herr Jaromar, Ryg

boernes fyrste, og hertuginde (Anastasia) af Pommern om, hvilke lande der 
hører til Wolgast og til Tribsees, og erklærer, at Bukow, Lassan og Ziethen 
hører til borgen Wolgast, Meseritz og Loitz til borgen Gutzkow, men at 
Tribsees og Wusterhusen har ]armer i len af kongen.

Original i Schwerin.

Knud, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle retfærdige 
» mænd, til hvem dette brev når, hilsen med Gud.

Mellem herr Jaromar på den ene og fru hertuginden og østvendeme på 
den anden side verserede der en strid om, hvilke lande der hørte til Wolgast 
og hvilke til Tribsees. Og da de ovennævnte var stævnet til os personlig i 
Vordingborg, og vi skulde have bragt deres uenighed ud af verden, blev 
dette ikke fuldført der, men da herr Jaromar og Slaumer og Rokel på fruens 
vegne kom til Nyborg, hvor biskop Peder af Roskilde var til stede, vilde de 
hellere have, at vore undergivne skulde pleje venskab med hinanden end min
dre klogt at være uenige om noget, har vi bragt denne sag til ende på den 
måde, at vi hverken vilde holde os til den ene eller den anden parts påstand, 
men udlede det af begge parters påstande, som vi syntes var i overensstem
melse med fornuft. Vi har så bestemt, at Bukow, Lassan og Ziethen skulde
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høre til borgen Wolgast, Meseritz og Loitz til borgen Giitzkow. Men Tribsees 
og Wusterhusen hører ikke til nogen af de ovennævnte borge, men herr Jaro- 
mar har dem i len af os. Eftersom det derfor er vor vilje, at ingen på nogen 
måde skal kunne gå imod denne vor bestemmelse, som om der ikke var truf
fet nogen afgørelse på denne måde, har vi bestemt at bestyrke det ved brev 
og med vort segl til vidnesbyrd, idet vi befaler og med kongelig myndighed 
påbyder, at ingen i dumdristig forvovenhed må formaste sig til at afsvække 
dette, hvis ikke han vil bære på vor vrede.

*) for datering se Dipi. Dan.

203 [1194?]1)
Pave Cølestin 3. tager augustinerklostret St. Thomas af Paraclitus (Æbel- 

holt) under sin beskyttelse, stadfæster dets besiddelser og formulerer dets ret
tigheder.

Afskrift i Æbelholtbogen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Vilhelm, 
abbed i St. Thomas’ kirke af Paraclitus, og hans brødre, nulevende så

vel som fremtidige, der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evig
hed.

Hertil har Gud i sin forsorg for alt det gode betroet os omsorgen for hele 
kirken: at vi skal elske de regelbundne personer og stræbe efter på alle må
der at udbrede den Gud velbehagelige tro. Thi der ydes nu engang ikke Gud 
kærkommen tjeneste, medmindre den udspringer af kærlighedens rod og 
bliver bevaret ved troens renhed. Det sømmer sig derfor, at alle, der elsker 
den kristne tro, elsker fromhed og omsorgsfuldt begunstiger de ærværdige 
stiftelser tillige med de personer, der sammesteds hengiver sig til tjeneste for 
Gud, så de ikke i nogen henseende skal blive fortrædiget ved slette menne
skers overgreb eller blive svækket af besværlige tynger. Af den grund, elskede 
sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager 
fornævnte kirke, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyttelse og 
styrker den med dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det første, 
at den kannikeorden, der er indrettet i Eders kirke med Guds vilje og efter 
den hellige Augustins regel og de parisiske viktorinerbrødres bestemmelser, 
til evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle be
siddelser og alt det gods, som samme kirke for øjeblikket sidder inde med på 
retmæssig og kanonisk vis, eller som de med Herrens bistand i fremtiden
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måtte erhverve ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved 
skænk fra de troende eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og 
uantastet i Eders og Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre 
med navns nævnelse: Det sted, hvor fornævnte kirke er bygget, med alle 
dets tilliggender, kirken i Tjæreby med tiender, trediedelen af tienderne i 
Alsønderup kirke, trediedelen af tienderne i Annisse kirke, trediedelen af 
tienderne i Helsinge kirke, trediedelen af tienderne i Kregme kirke, Eskilsø, 
hovgården i Sønderby med skov, agre og enge, en jord i Sigerslev(vester), 
hovgården i Jyllinge tillige med kirken i samme landsby og enge og agre og 
møllen, der ligger ved Værebro, hovgården i Harløse med skove, enge og 
agre, hele landsbyen Nejede med skove, enge og agre og fiskerier, landsbyen 
Tjæreby med kirken, skove, enge og agre, en jord i Holt med et lille stykke 
skov, en jord i Tollerup med skov, en jord i Fredtofte, hovgården i Helsinge 
med skov og agre og enge. Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge 
Eder tiender af Eders ladegårde, som I dyrker med egne hænder eller for 
egne midler, eller af afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder tilladt 
at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra denne 
verden, som munke og beholde dem i Eders kirke uden hensyn til indsigelser 
af nogen art. Fremdeles forbyder vi, at nogen af Eders brødre efter at have 
aflagt løfte i Eders stiftelse må have lov til at forlade samme stiftelse uden 
tilladelse fra sin abbed, medmindre formålet er at gå ind til et strengere 
klosterliv. Den, der forlader denne stiftelse, må ingen vove at optage hos sig 
uden at have fået tilladelse dertil ved et af Eders samfund udstedt brev. Og 
til de sognekirker, som er Eders, skal det være Eder tilladt at udvælge gejst
lige og præsentere dem for stiftets biskop, og dem skal bispen, såfremt de er 
skikkede hertil, overdrage sjælesorgen, således at de skal svare ham i åndelige, 
Eder i timelige anliggender. Ligeledes tilstår vi, at samme stiftelse uden at 
blive hindret af nogen frit må foretage begravelser - dog med forbehold af 
den ret, der tilkommer de kirker, som afgiver de afsjælede legemer - nemlig 
af dem, der i fromhed og som deres sidste vilje har ønsket at blive begravet 
der, dog undtagen hvis det drejer sig om personer, der er banlyste eller ramt 
af interdikt. Men under almindeligt interdikt over landet skal det være Eder 
tilladt at holde gudstjeneste for lukkede døre - med udelukkelse af personer, 
der er banlyste og ramt af interdikt - uden klokkeringning og med sagte 
stemme. Når du, som nu er abbed i samme stiftelse, eller nogen af dine efter
følgere afgår ved døden, skal ingen sættes i spidsen der ved nogen som helst 
form for tilsnigelse, kneb eller magtanvendelse, men ene og alene den, som
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brødrene efter alles samtykke eller den forstandigste del af brødrene omsigts
fuldt vælger i gudfrygtighed eller efter den hellige Augustins regel. Vi be
stemmer altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig til at forstyrre for
nævnte kirke eller mindske eller tilegne sig dens ejendomme eller beholde det 
tilegnede eller plage den med nogen som helst fortrædigelser, men at alt skal 
bevares ubeskåret og uantastet til nytte i enhver henseende for dem, til hvis 
styrelse og underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sæ
des myndighed og den kanoniske ret, der tilkommer stiftets biskop. Men hvis 
nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden formaster sig til at prøve på 
bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort brev, skal han - medmindre 
han efter anden og tredie gang at være påmindet ved en passende bod har 
gjort sin forseelse god igen - være berøvet sin magt og ære og vide, at han 
for Guds domstol skal stå til svar for den uret, han har øvet, og være ude
lukket fra vor genløsers den herre Jesu Kristi allerhelligste legeme og blod 
og på den yderste dommens dag være hjemfalden til Guds strenge straf. Vor 
herre Jesu Kristi fred være med alle, der bevarer rettighederne for samme 
stiftelse, så de både her må nyde frugten af deres gode gerninger og hos den 
strenge dommer modtage den evige fred som løn. Amen.

1) jf. bemærkningen i Dipi. Dan.

204 [1194]1)
Biskop Stefan af Tournai appellerer til ærkebiskop Willelmus af Reims om 

at yde dronning Ingeborg hjælp, da hun efter skilsmissen lever i landsforvis
ning under trange kår.

Afskrifter i Wolfenbuttel og Paris.

* I ^il herren af Reims angående de Franskes dronning, der lever i landsfor- 
JL visning ved Cysoing.

Idet jeg for en kort stund tager mig den dristighed, vil jeg tale til min her
re uden hverken at fordriste mig i ubesindighed eller i forsagthed at vige til
bage eller betænke mig. Teglslageren vil ikke forsmå mig sit affald, potte
mageren ikke sit lille kar, håndværkeren ikke sine hænders arbejde. Han vil 
ikke forsmå, siger jeg, hverken ham, der jamrer eller sørger - ham, hvem 
han har ophøjet og givet en fortrinsstilling2) - ej heller hende, der søger 
og vinder sig fortjeneste. En sørgelig historie, ikke en fabel, er det jeg frem
fører; over for den bør både det velvillige sind vise medfølelse og den vel
dædige hånd yde trøst. Der findes hos os en kostelig perle, som trædes under
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fode af mennesker, men æres af englene, en værdig kongelig skat, værdig til 
kongeslottet, værdig til himmelen, nemlig dronningen, som i klostret ved 
Cysoing 3) holdes i et slags fængsel, bliver trykket af armod og er sendt i 
landsforvisning. Vi begræder hendes skæbne, til Gud overlader vi hendes 
skæbne og sagens udfald. Thi hvem har et sådant hjerte af jern, et bryst af 
sten, et indre af stål, at han ikke bliver bevæget over så stor en modgang, 
bliver rørt af en berømmelig ung kvinde af kongelig byrd, udrustet med ud
mærkede sæder, beskeden under samtaler, i sandhed fin i sine gerninger; i 
lighed med den ambrosianske 4) jomfru har hun et skønt ansigt, men er 
skønnere i troen, ung af år, men gammel af forstand, jeg havde nær sagt 
modnere end Sara, visere end Rebekka, yndigere end Rachel, frommere end 
Anna, mere kysk end Susanna5). Af dem, som plejer at diskutere kvinders 
skikkelser, regnes hun hverken for at have mindre skønne former end Helena 
eller stå under Polyxena6). Hendes daglige syssel er at bede eller læse eller 
beskæftige sig med håndarbejde. Terningspil kender hun ikke, brætspil går 
hun udenom, hun sætter psalmistens ottefodsvers over skakbrættets otte fel
ter; hun opsender langvarige bønner under tårer og suk fra om morgenen 
indtil den sjette time 7), ikke så meget for sig selv som for den herre konge. 
Hun sidder aldrig ned i bedekapellet, står enten altid oprejst eller falder på 
knæ, læner sig fremover og bøjer hovedet. Vi tror, at hvis vor Ahasverus 8) 
lærte en sådan en at kende, vilde han have hende kær som sin Esther og med 
sin velviljes udstrakte tryllestav, sin kærligheds tryllestav, sit riges tryllestav 
kalde hende tilbage til de kongelige arme, idet han ændrer skilsmisse til ægte
skab, blidgør gammelt had ved mildhed og forjager had med kærlighed. Vi 
tror, at han enten i ord eller efter meningen vilde sige til hende: Giv agt på 
din værdighed og skønhed, gå frem og styr med held 9), samt de kærligheds
fulde ord af Salomon10): “Vend Dig, vend Dig, Sulamit, vend Dig, vend 
Dig, for at vi kan se Dig, vend Dig på grund af Din høje byrd, vend Dig på 
grund af Din skønhed, vend Dig på grund af Din kyskhed, for at vi kan se 
Dig på grund af Dine ærbare og fine sæder”. En sådan kvinde og en så højt 
velsignet ætling af konger og martyrer 11), et så ædelt skud, en så hellig spire 
tvinges af mangel på føde til at falbyde, afhænde og sælge sine få ejendele 
for højeste bud, nemlig sine beskedne klæder og nogle få kar. Hun beder om 
underhold, hun anmoder om almisse, hun rækker hånden frem for at mod
tage, og hun tigger hos den, der giver. Jeg har ofte set hende græde, og jeg 
har grædt sammen med hende og for hendes skyld, og mit hjerte skælvede, 
og jeg var forfærdet. Jeg har så vidt muligt formanet hende til, at hun skulde
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kaste sin tanke på Herren, hvilket hun hverken har ophørt med eller ophører 
med at gøre. Hun svarede med nogle få ord: “Mine venner og mine nærme
ste har, som om de var fremmede, trukket sig tilbage fra mig 12), min eneste 
tilflugt er min herre ærkebispen af Reims, som fra begyndelsen af min mod
gang gavmildt har begunstiget, næret og underholdt mig”. Lad dog, herre 
fader, de tårevædede suk, de grådfyldte klager fra en så ædel og fremstående 
ung mø, der nedstammer fra kongelige forfædre i flere led, røre Eder, og må 
I, som udreder så megen almisse til så mange fattige, ikke lukke Eders inder
ste, fromme fader, for hende, der tigger efter at have nydt en dronnings store 
ære. Brevet har overskredet grænsen, men emnet klagede over den korte 
form, og fromheden æggede pennen. Lev vel.

*) da brevet, der findes i Stefan af Toumais brevsamlinger, på den ene side viser, at 
der er gået en vis tid siden skilsmissedommen 1193 5. november, på den anden side rø
ber ukendskab til, at man fra dansk side i 1195 intervenerede til hendes fordel, kan det 
dateres til 1194. - 2) Stefan var 1192 blevet biskop i Toumai i ærkestiftet Reims. - 
3) Cysoing var et augustinermunkekloster i Toumai stift. Det havde et priorat i Beaure- 
paire, der lå i grevskabet Hainaut, hvilket formelt hørte til det romerske rige, og hvor 
Ingeborg blev anbragt; teoretisk var Ingeborg derfor landsforvist, jf. Cartellieri III 68. 
- 4) Stefan tænker på St. Ambrosius’ traktat De virginibus, jf. Desilve s. 204 note 1. - 
5) bibelske kvindepersoner. - 6) datter af kong Priamos. - 7) d.v.s. middagstid. - 8) jf. 
Esters bog. - 9) Ps. 45, 5. - 10) Højs. 7, 12. - 11) Stefan går ud fra den forkerte franske 
opfattelse, at Ingeborg også nedstammede fra Knud 4. den Hellige, jf. nr. 207. - 12) jf. 
Job 19, 13; udtrykket viser tillige, at den danske intervention 1195 endnu er ukendt, jf. 
note 1.

205 [1194]1)
Dronning Ingeborg af Frankrig takker ærkebiskop Willelmus af Reims 

for den trøst og støtte, han har ydet hende, og sender ham nogle smågaver.

Afskrifter i Wolfenbuttel og Paris.

r I ^il den herre af Reims i de Franskes dronnings navn, hun, der lever i 
JL landsforvisning ved Cysoing 2).

Mit sind formår hverken tilstrækkeligt kærlighedsfuldt eller forstandigt at 
udtrykke den taknemlighed, jeg føler, fader, når jeg tager Eders mange vel
gerninger i betragtning. I sandhed har Herren set i nåde til sin ydmyge tje
nerinde 3), han, som ved sin nåde har indgivet Eder, at I hjælper den sagt
modige, at I begunstiger den, der græder, at I drager omsorg for den lands
forviste, at I er en enestående trøst, så den store ulykke, der har ramt mig. 
Eders tjenerinde, ikke sønderbryder det knækkede rør og slukker den rygende
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tande4). Eders velgerninger er overstrømmende og overgår den bønfalden
des fortjenester og ønsker, da I ikke forventer, at nogen anden end Herren 
vil belønne Eder, og I ikke beredvilligt låner øre til en anden, som råder 
Eder fra5). Jeg beder inderligt: Lad min herre ikke tilstede, at jeg under 
denne fase af hans nådige overbærenhed kommer i fremmedes hænder, for 
at det ikke, hvis det måske skulde ske - det Gud forbyde - skulde blive ikke 
blot til et fald, men til min fuldstændige ruin, til mit styrt i afgrunden, ikke 
blot til en dalen nedad 6). I mellemtiden sender jeg Eder nogle smågaver fra 
mit ringe gemme, ikke som løn for Eders nåde, men som en påmindelse om 
min skæbne.

i) jf. nr. 204. Brevet findes i Stefan af Toumais brevsamling og er sikkert skrevet af 
denne. - 2) jf. nr. 204 note 3. - 3) jf. Luk. 1, 48. - 4) jf. Es. 42, 3. - 5) kan næppe sigte 
til nogen anden end ærkebispens søstersøn, kong Filip. — 6) de dunkle ord, Stefan lægger 
Ingeborg i munden, skal rimeligvis ses i lyset af den samtidige historiker Rigords om
tale af Ingeborgs skæbne efter skilsmissen: Hun afslår at vende tilbage til Danmark og 
tog ophold i et kloster "matens continentiam coniugalem cum orationibus toto tempore 
vite sue servare, quam alteri juncta, prima matrimonii federa maculare”, Delaborde 
s. 125. Som Fabricius s. 41 gør opmærksom på, kan det næppe forstås på anden måde 
end, at kong Filip på det tidspunkt har omgåedes med planer om at lade hende ægte 
en anden.

[Omkr. 1194]1) 206
Dronning Ingeborg af Frankrig meddeler dekan og kapitel i Amiens, at 

hun sender domkirken, hvor hun blev kronet, en messehagel, og beder om, 
at de optager hende i deres bønner og delagtiggør hende i de gode gerninger, 
der sker i kirken.

Afskrift i Amiens.

Ingeborg, af Guds nåde de Franskes ydmyge dronning, til sine elskede ven
ner i Kristus, dekanen og kapitlet i Amiens, hilsen med Gud.

Vi tror, at det, som er vitterligt for næsten hele verden, ikke vil være 
ukendt for Eder, nemlig de store ubehageligheder, som vi har udstået, efter 
at vi blev salvet til kongelig værdighed og også blev kronet. På grund af 
disse ubehageligheder har vi i så lang en tid været forhindret, så vi endnu 
ikke, således som det var vor vilje, har været i stand til med en gunstbevis
ning i form af en gave at hædre Eders kirke, til hvilken en særlig gæld og 
hengivenhed binder os, fordi vi dog i den - omend under et begrædeligt var
sel 2) - har modtaget det fulde tegn på vor hæder og værdighed. Men nu 
oversender vi Eder en messehagel, idet vi bønfalder om, at I vil optage os i
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Eders bønner og i betragtning af den hengivenhed og kærlighed, som vi nærer 
og især vil nære til Eder og Eders kirke, gøre os deltagtige i de officier og 
velgerninger, som sker i den, idet I skal vide for vist, at hvis Herren øger sin 
nåde mod os og giver os vor fred tilbage, vil vi give Eder og Eders kirke kla
rere og mere tydelige tegn og beviser på vor kærlighed. Omend den messe- 
hagel, som vi sender Eder, i sandhed ikke er særlig kostelig, hvad angår værdi 
eller udseende, ønsker vi dog at opnå det hos Eder, at I på festdagene for 
den hellige jomfru bruger den under højmessen.

1) for datering se Dipi. Dan. - 2) ifølge samtidige kilder demonstrerede kong Filip 
allerede under kroningen sin uvilje mod Ingeborg, jf. Davidsohn s. 33, Cartellieri III 
s. 64.

207 [Omkr. 1194]1)
Richard, dekan ved kirken i Amiens, og hele kapitlet sammesteds, takker 

dronning Ingeborg af Frankrig for den af hende skænkede messehagel.

Afskrift i Amiens.

Richard, kaldet dekan ved kirken i Amiens, og hele kapitlet ved samme 
. kirke til dets ophøjede frue Ingeborg, af Guds nåde de Franskes berøm
melige dronning, hilsen og under skyldig æresbevisning altid rede til tro tje

neste.
Som det sømmer sig for vor ringhed med tak at modtage en gave fra Eder, 

ophøjede dronning, så knytter vi særligt dybe taksigelser til den gave, som 
vi for nylig har modtaget af Eder. I Eder har vi jo fået en prøve på såvel 
den gavmildhed, som knytter sig til det kongelige blod, som på den fromme 
indstilling hos de hellige mænd, fra hvem I har Eders udspring2), og alle 
og enhver af os glæder sig højligen i anledning af, at I har haft det ønske 
at ville hædre vor kirke med en ret så agtværdig messehagel. Omend den i 
sig selv forekommer alle at være kostelig, føjer den givendes stilling dog me
get til dens værd. Da det derfor tjener Eder til ære med Eders gavmilde gave 
at hædre vor kirke, i hvilken I har modtaget den hellige velsignende salving 
og rigets krone fra Herren, tager vi i fromhed til ære for Eder imod den 
fornævnte gave, som altid i vor kirke vil være glorværdig frem for andre 
gaver, som et udtryk for ærbødigheden for Eders navn. Det er vor vilje, at 
det skal være vitterligt for Eder, høje dronning, at vi og vores og alt, hvad 
vi kan og evner, står til Eders tjeneste i fremtiden, og at vi, idet vi nærer 
tillid til den hellige jomfrus og vor skytsherre martyren St. Firminus’ værn,
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ikke ophører med - omend uværdige - at bede for Eder, for at Herren må 
bønhøre Eders ønsker og ikke forlade Eder i en ond til. Idet vi også hører 
om det gode omdømme, som Eders fromme livsvandel afføder, hvilket lige
som den kostbare salve, der blev ofret til frelserens fødder3), har fyldt 
hele de Franskes rige med fin vellugt, og hvilket ligesom det guld, der prø
ves i ilden, stråler des mere glansfuldt, jo mere rent det efter en svær prøven 
udtages af og fremkommer fra trængselens flammeovn, forjætter vi Eder i 
Herren, som ikke forlader dem, der sætter deres håb til Ham, at Han vil 
lade Eders ønske gå i opfyldelse på bedste måde, og så vil Eders hæder nu 
i denne stund tage til og udvikle sig fra det gode til det bedre, og Herren, den 
retfærdige dommer, vil i fremtiden skænke Eder det, som er det allerbedste.

!) jf. nr. 206. - 2) jf. nr. 204 note 11. - 3) jf. Joh. 12, 3.

1195. 9. februar. Thorp. 208
Biskop Peder af Århus overdrager St. Clemens sine bøger til gavn for dem, 

der gør tjeneste ved hans kirke, og bestemmer, at de efter hans død skal an
bringes i kirkens bibliotek.

Afskrift i Arhusbogen.

Peder, af Guds nåde biskop af kirken i Århus, til alle troende kristne, hvem 
dette nærværende brev når, hilsen.

Kirken, vor højhellige moder, fryder sig højligen over de sønner, som den 
ser elske skønheden og værdigheden i Guds hus 1). De næringsmidler, som 
styrker legemet, er af stor værdi, men mere værdifulde er de teologiske lær
domme, som giver sjælen næring og undervisning i den rette himmelske tro. 
Derfor skal det være vitterligt for såvel nulevende som fremtidige, at efter 
tilskyndelse af den helligånd har vi overdraget St. Clemens alle de bøger, vi 
har, til gavn for de præster, der i fremtiden gør tjeneste i hans kirke, dog 
med tilføjelse af en sikkerhedsforanstaltning, thi ofte kommer der det mod
satte ud af det, man håbede på: Det er vor vilje, at retten med hensyn til de 
fornævnte bøger helt og holdent skal være forbeholdt os, nemlig, at der i 
vor levetid skal træffes bestemmelse om benyttelsen af dem efter vor afgø
relse. Men når vi efter Guds nådige bestemmelse har opfyldt det, som hører 
naturen til 2), er det såvel vor vilje som vort påbud under trusel om anathe- 
ma, at de skal anbringes i St. Clemens’ bogskab, at besidde til evig tid af 
hans præster. Men for at der ikke skal gives nogen en anledning til på noget

1. række. III. — 15
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tidspunkt at tilsnige sig retten til bøgerne, som vi overdrager til så helligt et 
sted, rammer vi den, der fjerner dem - thi han ses at sønderrive Kristi kjor
tel - med banlysning ved dette brev, som giver denne gave en evig bestan
dighed ved bekræftelse med vort segl. Givet i Thorp ved vor notar Troels’ 
hånd den 9. februar år 1195 for Herrens menneskevorden.

Jeg Peder, biskop af kirken i Århus, skriver under.
Jeg Ove, provst af Ejdersted, skriver under.
Jeg Troels, subdiakon, af Als, skriver under.

*) jf. Ps. 26, 8. - 2) d.v.s. er afgået ved døden.

209 1195 [Februar]
Ærkebiskop Konrad af Mainz tilstår abbed Gebhard af Paulinzella og 

hans efterfølgere brugen af mitra ved sin kirkes højtider, ved fyrstevalg og an
dre lignende lejligheder. Vidner: “Hellembert, biskop af Havelberg; Ditmar, 
abbed af St. Petersberg i Erfurt, Herman, abbed i Gerode, Gerwig, provst 
ved St. Severus, Luther, dekan, Jonatan, skolemester, Ludvig v. Sebeke, Gi- 
selbert, ærkepræst, og de øvrige kanniker ved Vor Frue kirke i Erfurt; Mark- 
vard, præst i vor gård; notarer: Herman og Reinfred; fremdeles lægmænd: 
greverne Sigfred af Orlamünde, Lambert af Gleichen og Ernst, hans broder, 
Erfo v. Bilstein og Peder, en velbyrdig mand fra Danmark; Bertold, vice- 
dominus 1 ) i Erfurt, Didrik, kammermester. Didrik, mundskænk, Henrik, 
skultus, Henrik, foged, og adskillige andre såvel gejstlige som lægmænd”.

Original i Rudolstadt.

1) ærkebispens stedfortræder i verdslige anliggender.

210 1195. 3. marts. Lateranet.
Pave Cølestin 3. pålægger ærkebispen af Kbln, dekanen ved domkirken 

sammesteds og provsten ved St. Andre askirken sammesteds at undersøge en 
strid mellem ærkebiskop Hartvig af Bremen og grev Adolf af Schauenburg 
om borgen og grevskabet Stade samt anlægget af borgen Harburg, efter at 
begge parter gennem udsendinge havde forelagt paven sagen, som greven 
forinden efter sin hjemkomst fra Jerusalem havde rejst over for “nqt elskede 
søn Cinthius, kardinalpræst af S. Lorenzo in Lucina, dengang apostolisk le
gat, da han vendte tilbage fra Danmarks lande” *), da de dommere, som
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denne derefter udpegede, ikke har formået at bringe striden til endelig af
slutning.

Original (indtil 1943) i Hannover.

*) i sensommeren 1192.

1195. 13. maj J). Lateranet. 211
Pave Cølestin 3. meddeler ærkebiskop Michael af Sens, at da kong Filip 

2. August af Frankrig trods pavens henstillinger ikke har villet tage Inge
borg til sig igen som sin hustru, har han i samråd med kardinalerne under
kendt den af franske gejstlige afsagte skilsmissedom og pålægger ærke
bispen, hvis kongen muligvis måtte ville gifte sig igen, at nedlægge forbud 
herimod.

Afskrift i London.

Pave Cølestin til ærkebispen af Sens, hilsen.
Da de rettroende fyrster i det galliske rige, der ved guddommelig be

føjelse af den højhellige romerske kirke er befordret til ledere, og hvis kirkes 
tro og enhed de har opretholdt, altid har været yndere af ret og billighed, 
har de opnået en velsignelsens og nådens begunstigelse som en slags forret; 
deres ophøjelse og ære har også vi, da vi endnu beklædte et mindre em
bede 2), både gerne fremmet og med stor beredvillighed rådet til at fremme. 
Og nu, da vi er ført frem til apostolatets tinde, har vi med faderlige, kærlige 
arme omfavnet vor såre kære søn i Kristus Filip, Frankrigs berømmelige 
konge, efterfølger af hans salige forgængere, såvel i godhed som i klogskab, 
idet vi i høj grad ønsker, så vidt vi med Gud formår, at hædre og ophøje 
ham med hædrende benævnelser 3). Dog, da det opmuntrende og glædelige 
rygte om det ægteskab, der højtideligt og lovformeligt var indgået mellem 
vore såre kære børn i Kristus, den fornævnte berømmelige konge af Frankrig 
og den berømmelige dronning Ingeborg, søster til vor såre kære søn i Kristus 
Knud, de Danskes berømmelige konge, tidligere kom til det apostoliske sæ
des kundskab, har vi også senere hørt om dette ægteskab, at man på nedrig 
anstiftelse af nogle, efter at retsordenen var forstyrret, ikke uden skade for 
kirkens agtværdighed havde dristet sig til noget, hvorover vi i ikke ringe om
fang blev bedrøvet både på grund af uretten mod Gud og på grund af det 
vanry, som de har pådraget sig, der råder og samtykker. Og hvis den stor
mægtige konge mere opmærksomt havde overvejet, og lige så vel de, som
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har været medvirkende til denne anmasselse4), sammen med ham havde 
betænkt, hvor betydningsfuldt ægteskabets sakramente er, vilde man jo, som 
vi tror, ikke være gået frem på denne måde. Thi det står fast for enhver, som 
overvejer Guds lov, at Herren selv har indstiftet ægteskabet, idet han både 
i paradis før syndefaldet forkyndte det som en pligt at frembringe afkom: 
Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden 5), og efter syndefaldet uden 
for paradis har indrettet det som et middel til at undgå utugt. Derfor sagde 
selve det første menneske, berørt af den helligånd: Af den grund skal en 
mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal 
blive eet kød 6). Hvor stor ægteskabets værdighed ligeledes er, og med hvor 
omsigtsfuld alvor man skal gå frem ved behandlingen af det, giver Herren 
et vink om, da han var blevet spurgt, om det var tilladt at skille sig fra sin 
hustru, og man havde spurgt ham om de to brødres arv, der skulle deles i 
fællig, idet han tier om det ene og svarer om det andet således: Enhver, der 
skiller sig fra sin hustru undtagen på grund af utugt, bedriver hor 7). Herved 
anskueliggjorde han visselig, at kirken ved en undersøgelse af ægteskaber, 
der i visse henseender er besværligere end andre sager, skal gå frem med 
større alvor end i andre forhold, og da han andetsteds siger: Hvad Gud har 
sammenføjet, skal mennesket ikke adskille 8), kan man forstå, hvor alvorligt 
den, gennem hvem troen på så stort et sakramente i Kristus og i kirken for
styrres, forser sig, og hvor meget han skal frygte den kommende vrede. End
videre er det ikke den lastefulde ubesindighed ubekendt, at der i en så be
sværlig og vanskelig sag ikke var anmodet om en afgørelse ved det aposto
liske sæde, ved hvilken den enten kunde være bragt ud af verden på kano
nisk vis eller være blevet betroet til nogle personer, som under overholdelse 
af retsordenen kunde træffe en afgørelse i overensstemmelse med kanoniske 
regler. Her har man i virkeligheden klart fulgt en fremgangsmåde i modstrid 
med de hellige fædres ærværdige konciliebeslutninger, idet disse mente, at 
større og mere vanskelige tvivlsspørgsmål af alle skulde henskydes til det 
apostoliske sæde, hvilket indtil den dag i dag ikke alene yderst fromt bliver 
overholdt af den gallikanske kirke undtagen i denne sag, men også af langt 
fjernere kirker. Men for at gå lidt videre: Mon ikke denne sag erkendes at 
være en af de mere betydningsfulde og særligt tungtvejende, nemlig fordi det 
drejer sig om en så vanskelig sag mellem så fremtrædende kongelige perso
ner og efterkommere af forfædres kongelige stamme, at den ifølge kirkefæd
renes bestemmelser skulde være forbeholdt den romerske kirkes domstol? 
Hvis alle de mest fjerntboende og ikke-latinske folkeslag uden indskrænkning
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overholder dette og andre privilegier for det St. Peters sæde, som vi omend 
ufortjent står i spidsen for, skal de, der bor nærmere, samt de latinske og de 
folkeslag, som i rigeligt omfang og hyppigt bliver støttet ved fornævnte sæ
des beneficier9), så meget mere omhyggeligt være forpligtet til at iagttage 
dem. Den tager i hvert fald i ikke ringe grad fejl, som ikke frygter for at 
gå imod St. Peters privilegium og sætte sig op imod de kanoniske bestem
melser. Men kirkens prælater, som ydede deres støtte eller gav råd i denne 
sag 10), skulde om ikke af anden grund så i det mindste af frygt aldeles holde 
sig fra dette og i særlig grad med opmærksomt sind overveje det, som læses 
i den kanoniske ret om ærkebiskopperne Theutgald af Trier og Gunthar af 
Köln, som fortjente at blive belagt med en dom om afsættelse, fordi de i 
ægteskabssagen mellem kong Lothar og Thietberga, hans hustru, letfærdigt 
krænkede billighedens rettesnor og forså sig imod de kanoniske bestemmel
ser 11). Men at man her på samme måde eller i endnu højere grad har for
set sig, fremgår klart af selve sagens forhold. Thi da dronningen, efter at 
begge parter ved verba de presenti12) havde udtrykt deres vilje, hvortil, 
som det er sædvane, præstens velsignelse sluttede sig, efter at begge parter 
havde aflagt ed, derefter blev salvet og med hæder kronet til dronning 13) 
og var forenet med fornævnte konge i ægteskab og også, som berettes, havde 
kødelig omgang med ham, burde intet, der i den grad strider imod rets
ordenen, være forsøgt af nogen over for hende, der var forsvarsløs og fuld
stændigt uvidende om, hvad hun skulde foretage sig, eftersom hun er ukyn
dig i de Franskes sprog. Men vi, som på grund af hans mindeværdige for- 
fædre i særlig grad omfatter denne rettroende og den romerske kirke meget 
hengivne konge med vor inderligste kærlighed, har, da vi ønsker snarere at 
sørge for hans sjæls frelse og hans uplettede rygte end at tilfredsstille den 
onde vilje hos dem, der råder ham, ved vor elskede søn Centius, subdiakon, 
vor notar, som er specielt udsendt som det apostoliske sædes legat14) i dette 
anliggende, og ved vort brev 15) bedt, formanet og indtrængende opfordret 
hans stormægtighed og pålagt ham til syndernes forladelse, at han med op
mærksom eftertanke skulde overveje det sted i evangeliet, hvor der siges: Det 
gavner på ingen måde et menneske, om han vinder hele verden, men lider 
skade på sin sjæl16), og i tide være bekymret for sin sjæls frelse og behandle 
sin fornævnte hustru med ægteskabelig kærlighed, hende, hvem han efter 
ondsindet råd havde fjernet fra sig, og hvem udmærket herkomst og såre 
megen agtværdighed smykker og pryder, og at han ikke skulde give sig af 
med i modstrid hermed at låne øre til dem, som søger det, der er deres eget,
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ikke det, som hører Jesus Kristus til17), og som i efterlignelse af menneskets 
fjende, som strøede ugræs i den veltilsåede ager18), regner det for en vin
ding, hvis de kan så had og tvedragt mellem nogle. Men samme konge har, 
som vi har hørt, ikke modtaget fornævnte legat og vort brev med den hen
givenhed, som det sømmede sig. Men omend vi er yderst bestyrtet herover, 
er vi dog, som Gud ved, mest bekymret for hans sjælefrelse, en frelse, som 
vi, som det sig bør, i tankerne indtrængende beskæftiger os med, idet det er 
vort ønske, at han stedse må foranledige det, som både behager hans skaber 
og ikke bliver ham til skade. Idet vi derfor tager hensyn til det offentlige 
dokument angående stamtavlen, der er tilstillet os på vore ærværdige brødre 
ærkebispen af Lunds og hans lydbispers vegne 19), og til den offentlige me
ning, og idet vi efter vore brødres 20) råd kasserer og fuldstændigt erklærer 
den skilsmissedom for ugyldig, der er fældet i modstrid med retsordenen, 
befaler og påbyder vi Eder, broder, ved apostolisk brev, at hvis fornævnte 
konge måske glemmer sin stilling og ønsker at tage en anden til hustru, 
mens dronningen lever, skal I i tillid til den apostoliske myndighed urokkeligt 
sørge for at forbyde samme det. Givet i Lateranet den 13. maj i vort femte 
pontifikatsår.

1) for datering jf. Dipi. Dan. - 2) Cølestin udnævntes 1144 til kardinaldiakon af Sta. 
Maria in Cosmedin, jf. Johannes Leineweber, Studien zur Geschichte Papst Cölestins III 
(Jena 1905). - 3) christianissimus rex, jf. f. eks. nr. 227 (allerkristeligste konge). - 4) 
d.v.s. skilsmissedommens afsigelse 1193 5. november. — 5) 1. Mos. 1, 28. — 6) 1. Mos. 2, 
24, jf. Matth. 19, 5. - 7) jf. Matth. 19, 9. - 8) Matth. 19, 6. - 9) hentyder til den “gal- 
likanske kirkes friheder”, d.v.s. særrettigheder. - 10) skilsmissedommen blev afsagt af 
franske prælater under ærkebiskop Willelmus af Reims’ forsæde. - 11) jf. c. 10 C XI 
qu 3 (Friedberg I 645) samt Dipi. Dan. 1. rk. I nr. 114. - 12) jf. abbed Vilhelms breve 
I 10 note 1. - 13) 14. august 1193! Amiens, jf. nr. 195. - 14) jf. abbed Vilhelms breve II 
45. - 15) kendes kun indirekte gennem abbed Vilhelms breve II 45. - 16) jf. Matth. 16, 
26. - 17) jf. Filipp. 2, 21. - 18) jf. Matth. 13, 25. - 19) jf. abbed Vilhelms breve II 22 
note 7. - 20) d.v.s. kardinalerne.

212 1195. 13. <maj>
Pave Cølestin 3. meddeler ærkebiskop Willelmus af Reims, kardinal af 

Sta. Sabina, at da kong Filip 2. August af Frankrig trods pavens henstillin
ger ikke har villet tage Ingeborg til sig igen som sin hustru, har han i sam
råd med kardinalerne underkendt den af franske gejstlige afsagte skilsmisse
dom og pålægger ærkebispen, hvis kongen muligvis måtte ville gifte sig igen, 
at nedlægge forbud herimod.

Afskrift i Valenciennes.
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Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til de ærværdige brødre Willel- 
mus x), ærkebiskop af Reims, kardinal af Sta. Sabina, det apostoliske 

sædes legat, og hans lydbisper, hilsen og apostolisk velsignelse.
Da de rettroende fyrster i det galliske rige (o.s.v. overensstemmende med 

nr. 211).
1) Willelmus var kong Filips morbroder og indflydelsesrige rådgiver. Han var kardinal 

siden 1179 og døde 1202.

[1195. 13. <maj>D 213
Pave Cølestin 3. meddeler kong Filip 2. August af Frankrig, at han har 

været nødt til at erklære den skilsmisse dom, der er afsagt mellem Filip og 
dronning Ingeborg, for ugyldig.

Afskrift i Valenciennes.

npil de Franskes berømmelige konge.
-L Da de rettroende fyrster o.s.v. på omtrent samme måde indtil x) had og 

tvedragt mellem nogle. Men idet vi tager hensyn til det offentlige dokument 
angående den stamtavle, der er tilstillet os på vore ærværdige brødre ærke
bispen af Lunds og hans lydbispers vegne, og til den offentlige mening, er
klærer vi efter vore brødres råd den skilsmissedom, der er fældet i modstrid 
med retsordenen, for fuldstændig ugyldig og kasserer den. Derfor beder, 
formaner, råder og pålægger vi dig, stormægtige konge, til syndernes for
ladelse, at du for Guds og for din sjælefrelses skyld tager din fornævnte hu
stru til dig igen og behandler hende med ægteskabelig kærlighed. Men hvis 
du skulde føle, at du har pådraget dig en syndens plet, fordi du har skilt dig 
fra hende på denne måde, eftergiver vi dig det barmhjertigt med St. Peters 
og St. Paulus’ myndighed. Det er vor vilje, at det visselig ikke skal være 
skjult for dig, høje konge, at vi i Herren har den indstilling til dig personlig, 
at hvis vi på nogen måde med vor agtværdighed og din sjælefrelse i behold 
kunde tolerere det skete, vilde vi på ingen måde være skredet så langt frem 
i sagen; men vi har, som du selv, som vi tror, ikke er uvidende om, ikke kun
net forbigå den med lukkede øjne med samvittigheden i behold og uden 
fare for din sjæl.

*) jf. nr. 211.

1196. 13. februar. Lateranet. 214
Pave Cølestin 3. tager i lighed med sine forgængere paverne Honorius 2., 

Innocens 2., Cølestin 2., Lucius 2., Eugenius 3. og Alexander 3.1) den hel-
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lige gravs kirke i Jerusalem og augustinerkannikesamfundet sammesteds under 
sin beskyttelse og stadfæster deres rettigheder og besiddelser, bevilger dem frit 
valg af patriarken i Jerusalem samt styret af dennes gods under hans fravær, 
giver dem tiendefrihed af nybrud, som de dyrker selv, samt af- afkommet af 
deres dyr og stadfæster fremdeles “halvdelen af de besiddelser, som er fælles 
blandt Eder, nemlig i England, i Danmark, i Tyskland, Polen, Lillerusland, 
Ahagia, Ungarn, Konstantinopel og i alle deres landområder, i hvilke I skal 
dele halvdelen af udgifterne”.

Afskrift i Vatikanbiblioteket.

i) jr. nr. 16 og 105.

215 1196. 18. marts. Vellerup.
Kong Knud 6. bevilger i lighed med sine forgængere kirken i Ribe halv

delen af de kongelige rettigheder i staden Ribe med undtagelse af forban, 
vrag og 40 marks bøder.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Knud, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle retfærdige 
. (kongs)mænd, såvel nulevende som fremtidige, der ser dette brev, hil
sen med Ham, som frelser dem, der sætter deres lid til Ham, som er Herren.

Idet vi betænker, at det, som mennesket villigt skænker bort med henblik 
på Guds kærlighed og af længsel efter himmeriges rige, er det eneste, som 
bærer sand frugt og bliver ham til gavn og aldrig går tabt af alt det, som 
han, stedet i dette kødets fængsel, slider og slæber for1), har vi, idet Herren 
har bifaldet vort forsæt, truffet den faste beslutning efter vor evne at holde 
hånden over Guds kirkes midler og forsvare dem mod uret fra fremmed 
hold, og i overensstemmelse med hvad Herren værdiges at indgive os, samt 
med de midler, der hertil er for hånden, at øge Guds kirkes og de regelbundne 
mænds friheder, idet det er vort ønske at berede os en himmelsk bolig efter 
dette vort korte liv. Thi denne såre kostelige perle erhverves, når man har 
solgt alt 2), og denne uforgængelige skat fortæres hverken af rust eller møl 3). 
Så havde vore forgængere, opægget af et fromt og prisværdigt mål, tilstået 
kirken i Ribe halvdelen af alt, hvad der hørte til den kongelige ret i for
nævnte Ribe by, med disse tre undtagelser: forban, vrag og 40 marks 
(sogn) 4), idet de havde stadfæstet deres gavmilde gave med brev og med 
deres segl til vidnesbyrd. Men eftersom der i tidens løb siden er sket en del-
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vis beskæring af denne gave og dette privilegium, så at kirken derved kun 
opnår et beskedent udbytte, har vi, idet vi ikke vil tåle det afbræk for kirken 
og dens tjenere, rakt en hjælpende hånd til den kirke, der er truet, idet vi 
under fornyelse ved vor gave fører alt, hvad der for tiden var blevet beskå
ret af kirkens frihed, tilbage til sin rette tilstand. Vi ønsker derfor, at det skal 
stå aldeles uforanderligt fast og være utvetydigt klart for såvel nulevende som 
fremtidige, at eftersom vi ved en klar og aldeles uforanderlig gave eftergiver 
halvdelen af alt, hvad der skyldes den kongelige ret i staden Ribe, med de 
ovenfor omtalte undtagelser: forban, vrag og 40 marks (sogn) 4), skal de, 
nemlig kirken og dens tjenere, til evig tid have deres halvdel med den fri
hed, hvormed vi og vore efterfølgere har vores. Men eftersom tidens tand 
medfører, at det, der er yderst klart og vitterligt, svinder bort af hukommel
sen og bliver uklart, fastsætter vi, for at dette skal forblive gyldigt og urokke
ligt i fremtiden, at det skal stadfæstes ved brev og med vort segls autoritet, 
for at der ikke herefter skal være noget påskud for nogen som helst til i ond 
hensigt at fordreje eller svække dette. Enhver der derfor, opfyldt af onde 
planer, bestræber sig for at imødegå de privilegier, der er indeholdt i vor 
gave, skal ikke være i tvivl om, at han vil være at straffe på det strengeste 
med det kongelige hævnende sværd. Givet i Vellerup år 1196 for Herrens 
menneskevorden den 18. marts i kong Knuds kongedømmes 14. år, da An
dreas var kansler, men Gabriel notar, i nærværelse af magister Niels af Ve
stervig, magister Jens af Hagested, Svend, præst i Vejrum, herr Amandus, 
biskop Orners kapellan.

jf. Præd. 1, 3. - 2) jf. Matth. 13, 46. - 3) jf. Matth. 6, 20. - 4) sogn mangler i af
skriften, men jf. nr. 219. I et engelsk brev fra omkr. år 1000 omtales, at Thomey Abbey 
bl.a. har frihed for erlæggelse af de bøder, “som danskerne med et gængs ord kalder 
soene”, jf. Dipi. Dan.

1196. 31. marts. Grønholt. 216
Kong Knud 6. billiger St. Mikkels kloster i Slesvigs overgang fra Clunia- 

censerordenen til Cistercienserordenen og stadfæster dets besiddelser, herun
der Guldholm, hvor klostret er indrettet.

Efter vidisse i kejserprocessen 1424.

Knud, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til alle retfærdige 
. mænd, såvel nulevende som fremtidige, der ser dette brev, hilsen med 
frelseren.
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Eftersom vi anser det for at være ikke mindre fortjenstfuldt i den evige 
salighedens Guds øjne, end det er rosværdigt og agtværdigt blandt menne
sker med et rent blik at se hen til Guds kirke og med en yderligere forstærket 
følelse af kærlighed vise den vor gunst, da vi i høj grad elsker skønheden i 
Guds hus 1), ønsker og stræber vi efter frihed og fred for de klostergivne, 
for at de, som har hengivet sig til at tjene Gud, mere frit i sikkerhed mod 
ethvert stormkast fra denne stormfulde verden kan beskæftige sig med guds
tjenesten. Det er derfor vor vilje, at det skal være vitterligt for såvel nu
levende som fremtidige, at vi billiger den omlægning2) af de sorte munkes 
orden ved St. Mikkels kirke i Slesvig til de hvides orden, der er foretaget af 
den apostoliske herre på grund af de utålelige anmasselser og uhyrligheder 
hos de sorte munke, der sammesteds skamløst flakkede omkring i et såre 
udsvævende liv 3). Men for at dette til evig tid kan være klart for eftertiden, 
og for at der ikke skal gives nogen, der har ondsindede hensigter, et holde
punkt for at bestride eller forvrænge dette sagforhold, stadfæster vi med ubry
deligt vidnesbyrd af vort brev og segl og konstituerer 4) med sikkerhed i vor 
myndighed og under den kongelige majestæts værn det sted, på hvilket klo
stret er grundlag og som kaldes Guldholm, med enge, skove, vande, fiske
vande, møller og dets andre tilliggender, fremdeles St. Mikkels kirke i Sles
vig, ligeledes Bjerget, på hvilket samme kirke ligger, med tilliggende møller 
og en plovs jord på det sted, som kaldes Stubbe, og som er tydeligt indgrøf- 
tet 5), alle de grunde, som I har i staden, i St. Olufs sogn 16 grunde, i St. 
Peders sogn otte, i St. Clemens sogn fem grunde, i Vor Frue sogn fire, i St. 
Jakobs sogn tre, i St. Trinitatis sogn en grund, i St. Nikolaj sogn en grund, 
nær staden to trediedele af landsbyen, som kaldes Stocby, hele Klensby med 
dens tilliggender, hele Husby, hele Rosager med dens tilliggender, i Stagby 
seks ottinger, en trediedel af Bojbøl, Bollingsted to ottinger, Waterberg og 
Openstorp med deres tilliggender, en trediedel af Fokbæk og den jord, som 
I har i Brekendorf, i Isted seks og en halv otting med alle deres tilliggender, 
Gyohøg 6) syv ottinger, hele Aneby med sine tilliggender, den jord, som I har 
i Hjordkær, Årslev med sine tilliggender, i Nybøl otte ottinger, i Bregling to 
ottinger, på landet Als i landsbyen, som kaldes Guderup, ni ottinger, i Holm 
fire ottinger, i Brandsbøl to med deres tilliggender, den jord, som I har i 
Stenderup, og et møllested, landskabet Hever, hele den del af tienderne, der 
tilkommer bispen, og som biskop Valdemar har overdraget Eder i sognene 
St. Mikkel på Bjerget, i Kalleby, Nybøl, Tolk og tiendeandelen, som samme 
biskop har overdraget Eder i Tønning herred af Tønning “matascøbefjer-
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ding”7), nemlig af den fjerding, i hvilken Tønning ligger, af hvilken de, 
der bebor den, skal yde 54 meser kom 8) efter en fælles overenskomst med 
bispen; endvidere også tiende af får og andre dyr, som de opføder der. Ingen 
skal derfor i fremtiden, hidsig af iver efter at gøre ondt, driste sig til at rejse 
trætte eller krav mod ovenfor nævnte kloster med alle ovenfor omtalte til
liggender og tillige med alt det, der er taget under vor beskærmende beskyt
telse, og som fornævnte kloster enten ved kongernes fromme gavmildhed el
ler ved bispernes eller ved hvilke som helst rosværdige personers overdragelse 
har fået eller, hvad det senere ved retmæssig adkomst kommer til at besidde; 
men det skal tillades dem til evig tid i fred og ukæret at besidde det, som de 
retmæssigt har erhvervet. Hvis nogen træffer forholdsregler om at gå imod 
den apostoliske anordning samt mod det af os givne privilegium og drister 
sig til at berøve fornævnte kloster dette tilliggende eller ondsindet modsætter 
sig, skal han ikke være i tvivl om, at han vil være at straffe ved den opbragte 
konges scepter og lide sin tilbørlige straf. Men nåde og evindelig fred fra Gud 
vor fader og den herre Jesus Kristus være med alle 9), der bevarer samme klo
sters fred og dets rettigheder, amen. Givet i Grønholt år 1196, efter at ordet 
blev kød, dagen før den 1. april, i den 14. indiktion, i vort enekongedømmes 
14. regeringsår, ved Andreas som kansler, og Gabriel som notar, i nærvæ
relse af hertug Valdemar, vor broder, Salomon, provst ved kirken i Lund, 
magister Niels af Vestervig, Svend, præst i Vejrum, magister Oluf, hertugens 
kapellan.

Jeg Knud, konge, har skrevet under.
Jeg Valdemar, hertug, har skrevet under.
Jeg Salomon, provst ved den hellige kirke i Lund, har skrevet under. 
Jeg, Rikard, prælat under ingen kirke 10), har skrevet under.
Jeg Niels af Vestervig, kapellan hos hr. kong Knud, har skrevet under. 
Jeg Ebbe, søn af Sune, har skrevet under.

1) jf. Ps. 26, 8. - 2) jf. ndf. Abbed Vilhelms Breve II 11 note 2. - 3) jf. smsts. II 11, 
12, 46 og 48. - 4) teksten har constituimus, der her må dække over den ukanoniske sam
menlægning af det af biskop Valdemar oprettede cistercienserkloster i Guldholm med 
cluniacenserklostret St. Mikkel i Slesvig. - 5) d.v.s. et ornum. - 6) forskrevet. - 7) jf. 
Kalkar under madskab. - 8) en mese kom deltes i 18 skæpper; en mese land regnedes 
senere til hektar, jf. Quellensamml. f. Schlesw.-Holst. Gesch. VI 84 note 1. Menin
gen må være den, at bispen kontraktligt har sluttet aftale om en fast ydelse for bispe- 
tienden i stedet for en ydelse i neg af vedkommende fjerding. - 9) formuleringen er hen
tet fra hilseformlen i de paulinske breve. - 10) teksten har prelatus nullius ecclesie, d.v.s. 
en eksempt prælat, der ikke er underkastet stiftsbispens myndighed, jf. Hinschius II 343, 
i dette tilfælde sikkert abbeden i Guldholm.
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217 [1196]1)
Dronning Ingeborg af Frankrig indgiver en klage til pave Cølestin 3. i 

anledning af, at kong Filip 2. August har giftet sig med Agnes af Meran.

Afskrifter i München og Wien.

Beklemmelse som følge af den uventede sorg tvinger mig til at begynde en 
sorgfuld tale til Eder og under dybe suk grædende at fremføre mine 

klager for Eder, apostoliske herre. Thi der er nu forløbet tre år, siden kongen 
af Frankrig hjemførte mig, der var i den giftefærdige alder, som sin hustru 
og, som naturens orden kræver, opfyldte ægtemandens pligt over for mig. 
Men efter at han senere ved djævelens tilskyndelse og visse ondsindede stor- 
mænds overtalelse er blevet ført på afveje, har han taget en datter af hertug 
(Bertold) 2) i stedet og holder hende som sin hustru og har påbudt, at jeg 
skal spærres inde på en borg, hvor jeg lever så foragtet, at jeg ikke tør og 
ikke kan løfte øjnene til himmelen. Endvidere henviser han ikke til noget 
familieskab eller anfører en eller anden forseelse, for hvis skyld jeg skal skil
les fra ham, men han gør sin vilje til et dekret, sin hårdnakkethed til en lov 
og sin sanselighed til en lidenskab. Jeg føler sorg, og jeg kan kun være ned
slået, eftersom jeg spiser mit brød med sorg og stadigt tvinges til at blande 
min drik med tårer 3), og det ikke alene for min skyld men også for kongens, 
eftersom min sag bliver et eksempel for alle rettroende kristne og for alle i 
hans rige til at gøre ondt. Oh, ve, han frygter ikke for at trodse Eders bre
ve4), hellige fader, han afslår at høre kardinalernes befalinger5), han for
agter ærkebispernes og bispernes erklæringer og afviser alle klostergivnes på
mindelser6). Men hvad jeg skal sige, eller hvad jeg skal gøre, er jeg fuld
stændigt uvidende om, eftersom jeg er omgivet af talløse vanskeligheder. 
Medmindre I af den grund, barmhjertige fader, vil værdiges at have med
ynk med mig, vil jeg snarlig bukke under for døden.

x) jf. bemærkningen i Dipi. Dan. - 2) et af mss. har N (= nornen?), det andet S. - 
3) jf. Ps. 102, 10. - 4) sigter til nr. 211-13. - 5) jf. nr. 227. - 6) ukendt, hvad der sig
tes til.

218 1197. 19. januar. Lateranet.
Pave Cølestin 3. stadfæster den fritagelse for al kongelig tynge af land

boerne, som kongerne Valdemar 1. og Knud 6. har tilstået Sorø kloster.

Afskrift hos Bartholin.
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Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner abbeden og 
det menige konvent i Sorø hilsen og apostolisk velsignelse.

Det påhviler os som en pligt i kraft af hyrdegerningen at låne øre til ret
færdige ansøgninger og føre dem ud i livet, især der, hvor både fromhed 
støtter deres ønsker, og sandhed ikke underkender dem efter en prøvelse af 
de juridiske forhold. Af den grund, elskede sønner i Herren, giver vi kær
komment samtykke til Eders retfærdige forlangender og stadfæster med apo
stolisk myndighed og bestyrker med dette brev som værn for Eder og gen
nem Eder for Eders kloster de friheder og immuniteter, der er tilstået Eder 
og Eders kloster af vor såre kære søn i Kristus Knud, de Danskes berømme
lige konge, og af - berømmelig ihukommelse - Valdemar, dennes afdøde 
fader, men hensyn til Eders klosters landboer, nemlig således at de skal være 
fri og immune for al kongelig tjeneste, således som det indeholdes i autentiske 
breve af samme konger og af vor ærværdige broder Absalon, ærkebiskop af 
Lund, det apostoliske sædes legat. Vi bestemmer altså, at aldeles intet men
neske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed 
gå imod det. Hvis noget menneske drister sig til at forsøge dette, skal han 
vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige 
apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet den 19. januar i vort 
sjette pontifikatsår.

119(7). 30. januar, lateranet. 219
Pave Cølestin stadfæster på anmodning af biskop Omer af Ribe kong 

Knud 6. og hans forgængeres gave til kirken i Ribe på halvdelen af al konge
lig ret i staden Ribe med undtagelse af forban, vrag og 40 marks bøder.

Afskrift i Ribe Oldemoder.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Omer, 
biskop af Ribe, hilsen og apostolisk velsignelse.

Ret og billighed og tillige kirkens anerkendte skikke fordrer, at det, som 
man besidder med begrundet adkomst, opnår stadfæstelse hos dette sæde, 
som er bygget af selve Jesus Kristus på en fast klippe i medfør af St. Peters 
fortjeneste. Af den grund, ærværdige broder i Kristus, imødekommer vi dine 
berettigede bønner og stadfæster med apostolisk myndighed og bestyrker 
med dette brev som værn for dig og Ribekirken de gaver og de tilståelser, 
som vor såre kære søn i Kristus Knud, de Danskes berømmelige konge, og 
hans forfædre efter fremsynet overvejelse har givet kirken i Ribe vedrørende
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halvdelen af alt det, som tilhører den kongelige ret i staden Ribe, med und
tagelse af forban, vrag og 40 marks ‘sogn’1), således som samme kirke sid
der inde med det på lovlig vis og uden indsigelse, og således som det findes 
udtrykt i autentisk brev af samme konge 2) og af vor ærværdige broder Ab
salon, ærkebiskop af Lund, det apostoliske sædes legat3). Vi bestemmer 
altså, at aldeles intet menneske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i 
dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge 
herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og 
hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet den 30. ja
nuar i vort sjette pontifikatsår.

1) jf. nr. 215 note 4 samt Svend Aakjær, Om det olddanske Herred og Sogn 25-27 
(Festskrift til Kr. Erslev). - 2) jf. nr. 215. - 3) kendes ikke.

220 1197. 23. april. Lateranet.
Pave Cølestin 3. eftergiver alle i riget Danmark, der kommer til Århus 

domkirke og rækker en hjælpende hånd til dens opførelse i sten, 40 dage af 
den dem pålagte kirkebod.

Afskrift i Århusbogen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til alle de troende kristne i Dan
marks rige, som har deres indgang eller udgang gennem den århusian

ske kirke, hilsen og apostolisk velsignelse.
Da det ikke er let for dem, der bor på denne jord, at undgå de syndefulde 

anfægtelser, der følger af de forskellige menneskelige skrøbeligheder, er der 
givet os adgang til at øve fromme gerninger til frelse for vor sjæl, ved hvilke 
gerninger vi i des rigeligere mål kan vinde os Guds nåde, jo mere fromt vi 
gør det i vor næstes nød. Og da vor ærværdige broder Peder, biskop af År
hus, med tanken vendt mod det evige liv skal have truffet bestemmelse om til 
hæder for gejstligheden og til rosværdig gavn for den gejstlighed og menig
hed, der er betroet hans omsorg, at lade den domkirke, som i hans for
gængeres tid blot var blevet opført af træ, opføre i sten, hvilket i Eders 
land ikke kan lade sig gøre uden svar møje og store omkostninger, beder, for
maner og opfordrer vi Eder alle indtrængende og befaler Eder ved aposto
lisk brev og pålægger Eder til Eders syndsforladelse, at I med henblik på 
Guds kærlighed og af hensyn til det fælles tarv yder en kærkommen og gav
mild hjælp i kærlighed af det gods, der er overdraget Eder af Gud, til fuld
førelse af så fromt og prisværdigt et værk, så at denne kirke ved Eders støtte
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kan blive hurtigere og bedre opført, og så at I derved og ved andet godt, 
som I ved indgivelse fra Gud måtte fuldbringe, kan vinde Eder glorie i evig
heden. Og i tillid til skaberens barmhjertige nåde tilstår vi dem, som rækker 
en kærlig hånd til hjælp for omtalte værk i overensstemmelse med de midler, 
der er tilstået dem af Gud, 40 dage af den kirkebod, der er pålagt dem for 
deres forseelser. Givet i Lateranet den 23. april i vort syvende pontifikatsår.

1197. 23. april. Lateranet. 221
Pave Cølestin 3. stadfæster biskop Peder af Århus’ oprettelse af seks kan- 

nikepræbender ved Århus domkirke.

Afskrift i Århusbogen.

Cølestin, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Peder, 
biskop af Århus, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vor embedspligt og næstekærlighedens bud kræver, at det, som prisvær
digt måtte være foranstaltet af vore brødre og medbisper, med støtte i vor 
myndighed får en ubrydelig fasthed, så dette skaber fuld tillid til at virke 
for endnu større ting i fremtiden. Og som det på dine vegne, ærværdige bro
der i Kristus, er bragt os for øre, har du af dit fædrene gods og af andet, 
som du har erhvervet på lovformelig vis, og af det gods, som den dig be
troede kirke tidligere havde haft, fremsynet oprettet seks præbender, at til
dele de kanniker, som skal gøre tjeneste ved samme kirke. Idet vi med tilbør
lige lovprisninger i Herren anbefaler, at denne anordning i alle kommende 
tider urokkeligt bliver overholdt, stadfæster vi den med apostolisk myndig
hed og styrker den med dette brev som værn, således som den omsigtsfuldt 
og fremsynet er sket, som det udtrykkeligt er indeholdt i et autentisk brev *) 
af vor ærværdige broder, ærkebiskop Absalon af Lund2), det apostoliske 
sædes legat. Altså må aldeles intet menneske bryde dette vort stadfæstelses
brev eller i dumdristig forvovenhed gå imod det. Hvis nogen drister sig til 
at forsøge herpå, skal han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den al
mægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet 
den 23. april i vort syvende pontifikatsår.

*) jf. DRB II 1 nr. 74 note 2. - 2) kendes ikke.

1197. 222
Abbed Simon af St.-Rémi ( i Reims) overgiver klostrets køkken visse ind-
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tægter til bestridelse af de årlige bespisninger i forbindelse med en række år
tider, herunder ærkebiskop Eskils.

Afskrift i Reims.

Simon, af Guds langmodighed abbed af St.-Rémi, til alle, der får dette 
brev at se, hilsen i den sande frelser.

Vi vil, at I alle skal vide, at da (udgifterne til) nogle årtider - nemlig for 
Samson, ærkebiskop af Reims, og hans forældre, Eskil, ærkebiskop af Dan
mark, Bartholomæus, Acharinus, Macela, kirkeværgen Richerus’ hustru, 
samt et mindemåltid for Nicolaus d’Etampes - i længere tid var blevet 
disponeret af os, har vi sluttelig, tilskyndet hertil ved bønner fra hele kon
ventet henlagt den del af tienden af Taissy, som tilkom os, og 100 solidi af 
den afgift, som vi for nylig har købt i Condé-sur-Marne af Rainerus de Coille, 
til fornævnte konvents køkken til bestridelse af de ovennævnte årlige bespis
ninger. Til vidnesbyrd herom har vi bestyrket dette brev, nemlig med vort 
og kapitlets segl til værn. Forhandlet år 1197 for ordet, der blev kød.

223 1197.
Ærkebiskop Absalon af Lund overdrager Sorø kloster landsbyen Tvååker 

i Halland.

Referat i Sorø gavebog.

Den ærværdige herre fader ærkebiskop Absalon, der klogt betænkte, at 
hans forfædre stiftede huset i Sorø af eget gods og berigede det på 

mangfoldig vis, besluttede i alle henseender på storslået måde at ville følge i 
deres fodspor, idet han i højeste grad nærede det ønske sammen med dem 
at opnå samme penning om aftenen 1). Derfor overdrog han af medynk med 
nævnte hus’ behov især med henblik på dets mangel på træ, som det var i 
bekneb for til opførelse af bygninger, brødrene og klostret den landsby i Hal
land, som kaldes Tvååker, hvor de kan koge salt og udvinde jern af jorden 
og få tilstrækkeligt med tømmer til bygninger; og til sin amindelse og som 
evig gave oplod han landsbyen med alle dens tilliggender, med huse, agre, 
enge og med de skovandele, som ifølge rebning tilkom samme besiddelse, og 
ud over dette en særlod i samme skov, som han købte af beboerne. Men de 
yderste grænser for besiddelsen Tvååker er kendetegnede ved visse grænser 
og skel: mod nord åen Torle indtil havet, mod syd den bæk, som indtil havet 
danner grænserne mellem Morup og Tvååker, mod øst den vej, som over
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Tôrle løber til Morups grænseskel, og mod vest selve havet. Fremdeles ud
skæres landsbyen Tvååker i fire dele og har i hver sin del fem mark i ud
sæd, og så meget som klostret har i udsæd, så meget har det også i fælles
skoven, og foruden denne har det også en særskov - hvorom ovenfor - som 
han erhvervede af visse sælgere, hvilket udtrykkes tilstrækkeligt klart i hans 
autentiske brev, som er fra det Herrens år 1197.

t) hentydning til lignelsen om arbejderne i vingården, Matth. 20, 1—16.

[Omkr. 1197]1) 224
Wéry des Prés, bispen af Lièges mundskænk, overdrager bl. a. sit gods i 

Robermont, halvdelen af en mølle i Johanrive og et hus i Socq til St. Stefans 
kirke i Liège. Vidner: “Herr Bodo de Rosenmont, Daniel de Flemalle, Goswin, 
abbed, Werner, magister, Jens fra Danmark, Matheus, præst”.

Original i belgisk privateje.

*) jf. Dipi. Dan.

[1197—1201P) 225
Referater af et tabt Absalonbrev, der har redegjort for Sorø klosters grund

læggelse.

1. Referat i Summa fundationis 
monasterii Sorensis.

A° r 1161 efter Kristus. Indstiftelse 
af Sorø kloster tilhørende St. 

Bernhards orden, hvis disciple er 
hentet af Absalon, ærkebiskop af 
Lund, og kommer til Sorø den 13. 
juni. Denne Absalons bedstefader 
var Skjalm, som havde tre sønner: 
Ebbe, Asser, Toke, hvilke opflam
met af kærlighed til tjenesten for 
Gud først begyndte at skabe grund
lag for opførelsen af klostret. Thi på 
det tidspunkt kendte man i de egne 
kun munkeordenerne af navn, men 
munke fandtes kun i såre ringe tal. 
Og det behagede dem af deres be-

2. Referat i Sorø gavebog.

Da Absalon derfor efter ved Guds 
kaldelse at være blevet gjort 

til biskop af Roskilde blev stærkt og 
nidkært oprørt over den omtalte øde 
tilstand af stiftelsen på hans arve- 
jord, og da den helligånd lod ham 
se lyset, hentede han udvalgte regel
bundne mænd af cistercienserorde- 
nen, nemlig fra St. Bernhards plant
ning, som da blomstrede i Esrom, 
og oplod samme stiftelse til dem 
med alle tilliggender i det Herrens 
år 1161 den 13. juni.........

Asser, kaldet Rig, Ebbe og Toke, 
kødelige brødre, og sønner af Skjalm

i. række. III. — i6
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siddelser, som var fælleseje, at stifte 
et kloster på et sted, som fandtes 
mest egnet hertil på deres gods som 
en evig fromhedens gave. Men efter
som de af hjertet ønskede, at denne 
fromme gave, som de velvilligt hav
de givet til tjenesten for Gud, altid 
skulde forblive uantastet, påkaldte 
de derfor skytsherren og hævneren - 
selve stiftelsesbrevet har dette - til 
fordel for gavemodtageren. “Hvis 
nogen drister sig til på nogen som 
helst måde at kassere deres gave, 
skal din nidkærhed, Herre Gud, 
flamme op som ilden2), og din 
vrede og forbandelse skal være over 
ham3). Amen”. Dette stiftelsesbrev 
i den formulering har Guds tro tje
nere medunderskrevet: Erik, ærke
biskop af Nidaros, Peder, Nicolaus, 
Njal, Ivar, bisper af Roskilde, Oslo, 
Stavanger, Hamar, magister Hugo, 
magister Walter, magister Sakse, 
Åge, provst, Erik Butti og adskillige 
andre.

Skjalms tre sønner har altså som 
de første overdraget denne fromme 
gave, men Absalon og Esbern, Sune 
og Andreas, Cecilie og Magga førte 
deres forfædres fromme forsæt ud i 
livet og skænkede, afstod og over
gav med fuld ret deres lovformeligt 
erhvervede besiddelser til evig tid til 
de brødre og lærlinge, der tjener 
Gud sammesteds.

Hvide, søn af Toke Trulle, der som 
den første af sin slægt blev kristen, 
begyndte, optændt af Guds kærlig
heds ild, indbyrdes at forhandle om 
stiftelsen af et kloster, og det beha
gede dem som en evig fromhedens 
gave at stifte dette kloster på den 
del af deres besiddelser, som var fæl
leseje og på et sted, som fandtes 
mest egnet hertil på deres jorde
gods.

*) biskop Ivar af Hamar blev indviet vinteren 1196-97; Absalon døde 1201 21. marts. 
“ 2) jf- Ps. 79, 5. - 3) jf. Joh. 3, 36.
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[1198. Januar — februar]1) Lateranet. 226
Pave Innocens 3. pålægger biskop Odo af Paris at tilskynde kong Filip 2. 

August af Frankrig til at genindsætte den forstødte dronning Ingeborg i hen
des rettigheder.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ^il (Odo), biskop af Paris, om at han skal formane og tilskynde de Fran- 
JL skes berømmelige konge til at tage dronningen, sin hustru, hvem han 
havde forstødt, til sig igen.

Da alt det, som er opstået, forgår, og det, som er fremvokset, bliver gam
melt, har Gud, for at ikke førstegrøden af Herrens værker helt skulde gå til 
grunde, for nogle af sine frembringelsers vedkommende skabt frø efter deres 
arter 2), så at de, som i tidens løb måtte miste kraften i sig, skulde forplante 
sig ved deres eget frø og til genskabelse af deres art vokse frem i rigeligere 
mål. Således hørte også manden, efter at kvinden til hans hjælp var blevet 
skabt af den sovendes side 3) - for at han, som er skabt i Guds billede 4) og 
ved Guds gave er gjort til herre over såvel himmelens fugle som havets fisk 
og alle levende væsener, der rører sig på jorden 5), i sig selv gold ikke skulde 
blive til gold aske - dette: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden 6). 
Da Adams efterslægt derfor siden da plejer at forenes i ægteskab, har den 
også efter stamfaderens syndefald i den grad arbejdet sammen med skabe
rens højre hånd i dette anliggende, så ægteskabets sakramente i overensstem
melse med det ord i evangeliet: Hvad Gud har sammenføjet, skal mennesket 
ikke adskille 7), ikke kan tilskrives et menneskeligt påfund, men snarere Guds 
myndighed. Selv om der herigennem sluttes forbindelse mellem mennesker, 
symboliserer den jo kirkens gåen op i Kristus og den troende sjæls gåen op 
i Ham i overensstemmelse med det ord af apostlen: Men jeg kalder dette 
det store sakramente i Kristus og i kirken 8). Af den grund skal vi, så vidt 
det står til os, med den største iver træffe forholdsregler for kirkens sønner, 
så om nogen, idet han handler syndigt mod sig selv, måske skulde søge at fjer
ne en del af sit legeme fra sig, vil han, eftersom han overhovedet ikke kan søn
derdele det, gøre sin sjæl fremmed for den gode Guds omfavnelser og af den 
grund gøre hele kirken des mere opbragt mod sig, jo mindre fremsynet han 
efter sin formåen har besudlet formen for sin trolovelse med Kristus. Men 
dette har vi ikke ladet udrede i dette brev til Din belæring, Du, som vi ved 
fuldt ud sidder inde med kundskab om Guds lov, men for at vi kan lade den 
lidenskabelige styrke i vor indstilling komme til udtryk. Jo mere renfærdigt
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vi elsker vor såre kære søn i Kristus Filip, de Franskes berømmelige konge, 
og yderligere agter at hædre ham med et særligt privilegium, des stærkere 
bedrøves vi i vort indre, fordi han mindre lovmedholdeligt har stræbt efter 
at fjerne vor såre kære datter i Kristus, de Franskes berømmelige dronning 
fra sig, så vidt det stod til ham. Endvidere bidrager det til øgning af vor 
sorg, at skønt alle hans forfædre har været sande dyrkere af den kristne tro, 
blandt hvilke hans berømmelige fader Ludvig, fordum Frankrigs konge9), 
frem for andre i sin tid var en fremragende elsker af Guds lov, tvinger den 
høje konge - om hvem vi kunde ønske, at han ikke var mindre ivrig efter 
at efterfølge faderen med hensyn til at overholde Herrens befalinger end i 
at arve riget efter ham - mod sin sjælefrelse og til skade for sit ry den nævnte 
dronning, der er fjernet fra ægtesengens fællesskab, til at slutte sit levned i 
afsides egne af de Franskes rige, omend blandt fromme, så dog private per
soner10). Men skønt vor forgænger - salig ihukommelse - pave Cølestin 
ikke har kunnet opnå hos ham, at han tog denne dronning til sig igen i nåde 
og velvilje og kaldte hende tilbage til at dele rigets krone med sig11), næ
rer vi - der ikke sætter vor lid til vore fortjenester, men snarere til Guds 
miskundhed, og som stoler på Din omsorgsfuldhed, renfærdige broder, Du, 
hvem vi under hensyn til Din belæsthed, Din agtværdighed og Dit slægt
skab 12) tror vil være kærkommen i samme konges øjne - dog tillid til, at 
førstegrøden af vore bønner, der af Dig fremføres for ham på vore vegne, 
des mere beredvilligt bliver godtaget af ham, jo mere vi er optaget af at 
frelse hans sjæl, og jo mere der ved gennemførelsen af denne apostoliske an
modning ikke bliver set så meget hen til vor fordel som til hans navns plet
frihed. Vi beder, formaner og opfordrer derfor Dig, vor broder, i Herren 
og befaler Dig ved apostolisk brev, at Du på vore vegne omhyggeligt skal 
formane og tilskynde samme konge og pålægge ham til forladelse af hans 
synder, at han skal stræbe efter at behandle fornævnte dronning med ægte
skabelig kærlighed, efter at hun har opnået den fulde kongelige nåde, såle
des at han efter at være kommet til besindelse til Herrens pris kan forkynde 
med Peter: Nu forstår jeg i sandhed, fordi Herren har sendt sin engel og ud
friet mig af Herodes’ hånd 13), nemlig fra den hånd, som stadig tørstede ef
ter hans blod ligesom fordum efter drengebarnets. Vi tror jo, at han foruden 
Guds vrede og vanry hos mennesker også må nære frygt for, at han tilføjer 
sig selv en ubodelig skade. Thi da han ikke kan avle ægtefødt afkom med 
hende, som han mod kirkens forbud har taget i stedet14), vil hans rige gå 
over til fremmede, hvis hans eneste søn 15) - det ske ikke - måske skulde
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afgå ved døden. Eftersom han har nægtet samme dronning sit legemes kraft, 
har han aldrig, idet mange trængsler bryder løs 16) på grund af de forseelser, 
han gør sig skyldig i, kunnet glæde sig over den forønskede lykke, men hele 
den gallikanske kirkeprovins er foruden andre sorger blevet ramt af hungers
nød som følge af misvækst; og hvis han ikke så hurtigt som muligt besinder 
sig, må han nære en endnu større skræk for, at Guds svøbe vil ramme ham. 
Men hvis han - det ske ikke - måske ikke sørger for at finde sig i Dine helse
bringende formaninger, som det er vor vilje ofte skal gentages for ham, vil 
vi, hvor meget det end må være os til skade at fortrædige ham i noget anlig
gende, ikke kunne forbigå det i ligegyldighed, således som vi heller ikke skal. 
Men Du skal des mere omhyggeligt fastholde dette hverv og forfølge det un
der alle mulige anstrengelser, jo mere Din omsorg i denne sag vil være ska
beren til behag, og det vil ligeledes være Dig til ære, hvis det ved Herrens 
virke gennem Din udholdenhed måtte blive fuldført, hvad der hidtil ikke 
har kunnet opfyldes ved forskelliges klogskab eller omsorg. Givet i Lateranet.

*) for datering jf. Dipi. Dan. - 2) jf. 1. Mos. 1, 12. - 3) jf. 1. Mos. 2, 18-23. ” 4) jf* 
1. Mos. 1, 26 og 27. - 5) jf. 1. Mos. 1, 26. - 6) jf. 1. Mos. 1, 28. - 7) Matth. 19, 6. - 
8) jf. Efes. 5, 32. - 9) 1137-1180. - 10) må forstås således, at Ingeborg har opholdt sig 
som conversa i et eller andet kloster; hvilket kloster det har drejet sig om, er usikkert, 
jf. Davidsohn 47 note 2. - 11) jf. nr. 211. - 12) Odo var søn af en fætter til Filip 
Augusts moder, jf. Davidsohn 71 note 2. - 13) Ap. Gem. 12, 11. - 14) Agnes af Meran. 
- 15) Ludvig, søn af Filips første ægteskab med Isabella, den senere Ludvig 8. (1223- 
28). - 16) sigter til Filip Augusts modgang i kampen mod englænderne.

[1198].1) 17. maj. S. Pietro i Rom. 227
Pave Innocens 3. pålægger kong Filip 2. August af Frankrig at genind

sætte Ingeborg i hendes rettigheder som fransk dronning og lover, at hans 
skilsmissesag eventuelt kan blive genoptaget ved kurien.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

t | ril Filip, de Franskes berømmelige konge.
JL Omend Herrens højre hånd har vist sin vælde 2) ved vor forfremmelse, 
da den rejste den magtesløse op fra jorden og løftede den fattige op af stø
vet 3), og omend det har været dens vilje, at vi skulde sidde på den højeste 
trone, så vi ikke alene skal dømme sammen med fyrster, men også over fyr
ster, anerkender vi, da vi dog indser vor ydmyge stilling og overvejer det, 
hvortil vi er kaldet, at vi ud over den almindelige hyrdegemingens pligt, som 
har gjort os til skyldnere over for hver enkelt, i særlig grad står i gæld til dig
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og dit rige, i hvilket vi husker at have tilbragt ungdommen med boglige stu
dier 4) og ved ophøjet beskæftigelse har erhvervet viden som en gave - hvor 
stor den så er - og har modtaget mangfoldige velgerninger. Men den kær
komne erindring om dine forfædre har sat kronen på denne særlige kærlig
hed, disse allerkristeligste fyrster, hvem hverken hvirvelvind eller stormkast 5) 
nogensinde har kunnet skille fra den romerske kirke, men som snarere des 
mere blev opildnet af hengivenhed for denne, jo heftigere bølgerne slog mod 
vor lille fiskerskude, og jo voldsommere det stormpiskede ham kom i oprør. 
Da vi derfor, mens vi fordum beklædte et mindre embede 6), har omfattet 
dig, høje konge, og Frankrigs rige med en særlig kærlig følelse, brænder vi nu, 
da vi - omend som en utilstrækkelig - er ophøjet til det høje pavedømmes 
tinde, og da principielle retsforhold støder sammen med de private følelser, 
af en glødende kærlighed til dig, høje konge, så vi beder om, at der af Her
ren må gives os lejlighed til, at den indre følelse kan komme til udtryk, og 
den oprigtige forkærlighed, som vi nærer for dig, i gerning kan blive åben
bar for alle. Men jo mere vi ønsker at hædre rig, høje konge, og jo mere 
brændende vi stræber efter dit tarv, des mere bekymret er vi for din frelse 
og des mere smerter det os, hvis vor følelse af kærlighed for dig, høje konge, 
skulde synes at kølnes - det ske ikke - eller blive lunken, især når du selv gi
ver anledning hertil. Visselig tror vi, at der som følge af den erkendte sand
hed, at sanselighed ikke bør sejre over fornuften, tildels står klart for dig, 
hvor stor den forargelse er, der er opstået som følge af, at du har taget en 
anden til hustru, hende, som du har haft vilje til at tage til hustru efter kir
kens mangfoldige forbud, af hvilke vi ved, at eet er nået frem til dig, det, 
som blev nedlagt af salig Melior, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, 
dengang det apostoliske sædes legat, og af vor elskede søn Centius, sub- 
diakon og vor notar, da de i din nærværelse lod vor salige forgænger pave 
Cølestins brev 7) læse op, som helt klart indeholdt et forbud, samt efter at der 
var givet og modtaget breve 8) af vor ærværdige brødre (Niuelo), biskop af 
Soissons, og (Stefan), biskop af Noyon, dine udsendinge i denne sag ved 
apostoliske sæde. Thi du ved, at denne sygdom allerede fordærver nabo
laget, og du er blevet en undskyldning for andre, når der skal fremføres und
skyldende grunde for begåede synder 9), og du har i ikke ringe grad ægget 
folk til at føre ond tale om os og den romerske kirke. Men hvor meget du 
som følge af dette har skadet dig selv, ses tydeligt af, at alt det, som tidligere 
lykkedes for dig, nu er slået om i sin modsætning, og det er endog ikke givet 
dig at nyde freden i det daglige, uden at alvorlig bekymring plager omend
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ikke legemet så dog i det mindste sindet10). For dig bør det være et klart 
bevis, at du af denne grund har pådraget dig Guds vrede, tilmed da blods
slægtskab kan fremsættes mod den anden 11), men over for vor kære datter 
i Kristus (Ingeborg), Frankrigs dronning, blev der kun gjort svogerskabs
hindring gældende. For at du altså kan drage omsorg for din frelse og din 
ære, så du kan befri os og den romerske kirke for de ondsindede læber 12) 
og bagvaskelsens tunger og stemme Gud nådig imod dig, hvis vrede du hid
til har vakt, beder, formaner og opfordrer vi dig, høje konge, i Herren og 
pålægger til forladelse af dine synder samt befaler dig ved apostolisk brev, 
at du, idet du vender din tankes kraft indad mod dig selv, bedømmer dine 
handlinger således, at du ikke skal blive dømt af andre 13). Du skal huske 
på din stilling, og at det - idet du i overensstemmelse med den vises ord 14) 
betænker din sidste stund - vækker forargelse i kirken, at det fører til ned
sættende omtale af os, at det volder din fortabelse, og at det i fuldt mål gi
ver sig udslag til skade for hele riget, da du fordærver andre med et sådant 
eksempel; du skal selv forbedre dig, fjerne den anden fra de Franskes riger 
og lande og føre hende 15) tilbage til riget og kalde og lade hende blive kaldt 
dronning, idet du befaler, at alle skal behandle hende, som du mindre vel
begrundet har stødt fra dig, som dronning. Og når derpå solopgangen fra det 
Høje 16) i rigt mål måtte kaste sine stråler på dig, høje konge, og det lys, 
som oplyser ethvert menneske, der kommer til denne verden17), måtte 
værdiges at oplyse dit hjerte, så du i nåde beholder fornævnte dronning som 
ægtefælle, hun, som vi ifølge vidnesbyrd fra flere, som på grund af fromhed 
og værdighed står til troende, har hørt er i besiddelse af en forunderlig from
hed og agtværdighed, især da du næppe kan tage en mere velbyrdig kvinde 
til hustru, og det vides at være dig til såre megen gavn, vil det være os en 
stor glæde beredvilligt og omgående efter dit ønske at fremme det, som i disse 
dage betynger dig, høje konge, og vi vil hæve os og yde dig vor tak. Men 
hvis det måske ikke skulde blive givet fra oven 18) - det ske ikke - nægter 
vi dig ikke retlig adgang til, når denne først er genindsat, da at forhøre og 
påhøre, hvad du på lovlig vis måtte have at fremføre, således som vi skal 
ifølge retten. Men hvis du, hvad vi ikke tror, hverken vil tage hensyn til dit 
ry eller din hæder og hverken vil adlyde vore befalinger eller formanin
ger, vil vi, hvor meget det end vil være til skade for os at skade dig i nogen 
henseende, des kraftigere skride ind mod dig og sørge for, at den apostoliske 
hånd lægger sig tungt på dig 19), og det jo mere oprigtigt vi elsker dig, høje 
konge. Og dem, vi elsker, agter vi at dadle strengere og at tugte hårdere, da
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vi ved Guds indgivelse har et uforanderligt sind og har det ubøjelige forsæt 
hverken ved bønner eller for nogen pris eller af kærlighed eller af had at vige 
vort fra den rette vej. Idet vi går frem ad kongevejen 20), vil vi hverken vige 
til højre eller bøje af til venstre 21), da vi afsiger dom uden personsanseelse, 
eftersom der ikke gælder personsanseelse hos Gud22). Du vilde altså, hvor 
meget du end stoler på din magt, ikke kunne bestå for, vi siger ikke vort men 
Guds åsyn, hvis stedfortræder vi, omend ufortjent, er på jorden, da dine 
fjender, idet retfærdighedens ophavsmand, som er sandheden, kæmper for 
retfærdighed og sandhed, vilde vinde overhånd over dig og Frankrigs rige, 
og din verdslige og ubetydelige magt vilde ikke forslå til at kæmpe imod den 
guddommelige og evige majestæts almagt. Du må altså, såre kære søn, gøre 
en dyd af nødvendigheden og ydmygt fyldestgøre os i denne sag, eller rettere 
din skaber, gennem hvem du lever og regerer, så at du både stemmer ham 
nådig mod dig og du endnu mere gør os til din skyldner, idet du skal vide 
for vist, at hvis ikke du denne gang sørger for at opfylde vor befaling, vil vi 
ikke yderligere udsætte at udføre vor embedspligt. Givet ved S. Pietro i Rom 
den 17. maj.

*) brevet er indført i kopibogen for Innocens 3.S 1. år, der begynder 1198 22. februar. 
- 2) jf. Ps. 118, 16. - 3) Ps. 113, 7. - 4) paven havde i sin ungdom studeret teologi i 
Paris, bl. a. hos Peter af Corbeil, jf. Helene Tillmann, Papst Innocenz III, 4-8. - 5) Es. 
5, 28. - 6) inden sit valg 1198 var Innocens kardinaldiakon. - 7) jf. nr. 213. - 8) kendes 
ikke. - 9) jf. Ps. 140, 4 (Vulgata). - 10) hentyder til Filips politiske modgang i forholdet 
til England, jf. Cartellieri III 167 flg. - 11) Filip og Agnes nedstammede begge på 
spindesiden fra en grev Engelbert 1. af Sponheim (død 1095), jf. Cartellieri III 132. - 
12) jf. Ps. 120, 2. - 13) jf. 1. Kor. 11, 31. - 14) jf. Sirach 7, 40 (Vulgata). - 15) d.v.s. 
Ingeborg. - 16) jf. Luk. 1, 78-79. - 17) jf. Joh. 1, 9. - 18) jf. Joh. 19, 11. - 19) jf. 1. 
Sam. 5, 6. - 20) jf. 4. Mos. 21, 22. - 21) jf. 5. Mos. 17, 20. - 22) Kolos. 3, 25.

228 [1198. Efter 17. maj]
[En højtstående gejstlig] skriver til pave Innocens 3. og udtrykker sin glæ

de over det brev, denne har sendt kong Filip 2. August om at kalde dronning 
Ingeborg tilbage, og opfordrer ham til at fortsætte ad det spor, han har slået 
ind på.

Afskrift i Troyes.

Ham, fra hvem ethvert faderforhold i himmelen og på jorden har navn1), 
takker vi af et ydmygt og fromt hjerte, fordi Han ved Eders forfrem

melse har indsat en sådan person som fader for vor højhellige moderkirkes 
sønner, som med den faderlige sødmes ros giver nogle lyst til at gøre frem-
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skridt og ligeledes med tilbørlig tugtelse øver tvang mod dem, der er genstri
dige sønner 2). Det har sømmet sig, såre ærværdige fader, at paven, Kristi 
stedfortræder, apostlens efterfølger, har gjort dette og ikke undladt at gøre 
det. Thi til nogle siger han således: Jeg formaner Eder som mine såre kære 
sønner 3); dog forkynder han også, at han på den anden side bør komme til 
nogle med riset 4), idet han lader sin forkyndelses lægemiddel veksle mellem 
olie og vin. Thi han ved jo, at den vise søn, der frivilligt tjener, og som glæ
der faderen 5), ikke behøver at tvinges, samtidigt med at der i skriften kan 
læses vedrørende en uvillig: Hvo, der sparer på riset, hader sin søn 6). Der
for har vi med glæde taget den kloge vejledning og tilstræbte ordning, som 
vi har læst om i det brev 7), der fra Eders side er tilstillet de Franskes berøm
melige konge angående tilbagekaldelse af hans såre velbyrdige hustru, dron
ning Ingeborg, til efterretning og billiger den i alle henseender. Thi overens
stemmende med, at nåde er udgydt på Eders læber 8) og i dette brev, så 
strømmer det over af sødmefyldt nektar, ved hvilket det kan formilde det 
kongelige hjertes hårdhed, som det i ikke mindre grad indeholder en fylde 
af det, ved hvilket det med kløgt både angriber og brændemærker hans stiv
sind. Thi ved at påhøre det brev, i hvilket I fordømmer uretten til gavn for 
den fattige og retter beskyldninger for ubillighed til fordel for den sagtmodige 
på jorden, da fyldtes hjertet af glæde og tungen rørte sig i frydesang 9), idet 
den priser denne Eders tid som lyksalig, hvor Gud til Susannas befrielse har 
vakt Daniels ånd 10), den ånd, som stækker fyrstens ånd og lærer den rige 
ikke at være hovmodig og ikke at sætte sit håb til den usikre rigdom 11). Oh, 
gid Guds rustning 12) må give hånden en sådan fasthed og styrke, at I kan 
føre den, der så at sige holdes lænket i fængsel og sidder i mørke 13), ud af 
dødens skygge, og bestemme, at hun skal have plads som en ophøjet måne 
på linie med solen14), hvorved hendes stråleglans - der som frugt af hæder 
og agtværdighed, af strålende dyd og fromhed kaster lys over hans laden 
hånt om at vise barmhjertighed - ved Eders hjælp og understøttelse kan føre 
til genoprettelse af det kongelige ægteskab og til dets anerkendelse, og at det 
til pris og ære for Eders navn snart kan stråle endnu stærkere til vidnesbyrd 
om det mest fuldkomne lys. Derfor er den bønfaldende nær ved Gud, og 
vort hjertes og vor munds klage nær ved Eder, såre nådige fader, for at 
både Han i miskundhed vil værdige at støtte det påbegyndte hverv, og 
Eders indtrængende henstillinger skal fortsætte hos denne konge, eftersom 
det, således som man tror, ikke vil være vanskeligt at opnå et resultat, hvis 
nemlig blot han indser, at den strenge ubøjelighed ikke standser op for ham.
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i) Efes. 3, 15. - 2) jf. Es. 30, 1. - 3) 1. Kor. 4, 14. - 4) jf. 1. Kor. 4, 21. - 5) jf. 
Ordsp. 10, 1. - 6) jf. Ordsp. 13, 24. - 7) jf. nr. 227. Kun en meget snæver kreds i 
Frankrig kan have haft kendskab til dette. - 8) jf. Ps. 45, 3. - 9) jf. Ps. 126, 2. - 10) jf. 
Dan. 13, 45 (Vulgata). - 11) jf. 1. Tim. 6, 17. - 12) Efes. 6, n og 13. - 13) jf. Ps. 107, 
10. - 14) billedligt om kongen og dronningen.

229 [1198. August]1)
Pave Innocens 3, formaner på ny kong Filip 2. August af Frankrig til at 

genindsætte Ingeborg i hendes rettigheder som fransk dronning og medde
ler, at han i samme anliggende sender kardinaldiakonen Petrus af Sta. Maria 
in Via lata som pavelig legat til kongen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til Filip, de Franskes berømmelige konge.
Da vi blandt de kristne fyrster med særlig velvilje elsker dig personlig, 

sukker vi dybt og føler en stor sorg i os i anledning af det, som gang på gang 
bringes os for øre angående dig, høje konge. Da du, hvad vi med sorg be
mærker, såvel med hensyn til vor såre kære datter i Kristus (Ingeborg), de 
Franskes berømmelige dronning, din hustru, som også med hensyn til den 
strid, som du har med vor såre kære søn i Kristus (Richard), Englændernes 
berømmelige konge, siges at forholde dig således 2), at du ikke blot giver dine 
modstandere grund til at stå dig imod, men også mod til at angribe dig, 
hvilket er et klart bevis mod dig, høje konge, om, at Gud, vor herre, er dig 
vred formedelst dine synder. Og omend vi fordum gennem vor ærværdige 
broder biskop Odo af Paris omhyggeligt har ladet dig, høje konge, formane 
med hensyn til genantagelsen af fornævnte dronning3) og senere på grund 
af samme sag har sørget for at sende dig vort brev 4), idet vi ikke i mindre 
grad ønsker at drage omsorg for din frelse og hæder som at skaffe samme 
dronning retfærdighed, har du ikke - hvilket har været årsag til en ikke 
ringe forbavselse og sorg for os - sørget for, således som du havde skullet - 
vi ved endnu ikke, hvis råd du har benyttet - ydmygt at adlyde det apostoli
ske sædes formaninger og befalinger, som vi tager Gud til vidne på er frem
kommet som udslag af en brændende næstekærlighed og af den følelse af 
oprigtig hengivenhed, som vi nærer for dig. Men for at der ikke skal mangle 
noget i vore påmindelser, har vi ment for tredie gang at måtte påvirke dig, 
høje konge, idet vi beder, formaner og i Herren opfordrer og pålægger dig 
til dine synders forladelse, at du efter en ændret overvejelse tager nævnte 
dronning, din hustru, til dig i nåde som din ægtefælle og behandler hende
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med skyldig hæder, så du både stemmer Gud nådig mod dig og befrier såvel 
dig som os fra bagvaskelsens tunge5). Og i den anledning sender vi vor 
elskede søn Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, som legat til 
dig personlig, ham, hvem vi blandt vore brødre6) omfatter med en særlig 
følelse af kærlighed, og som vi er vidende om oprigtigt elsker dig personligt 
og dit rige, eftersom han jo både er opfostret samt har fået sin uddannelse i 
dette 7), for at han omhyggeligt kan formane dig i disse anliggender og fuldt 
ud udlægge vor vilje for dig; du kan nære tillid til ham som til os selv an
gående det, som han måtte fremføre for dig.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) krigen i Normandiet mellem Frankrig og England 
førtes på det tidspunkt med særlig barbarisk grusomhed, Gartellieri III 185 flg. Paven 
lægger øjensynligt skylden herfor på Filips skuldre. - 3) jf. nr. 226. - 4) jf. nr. 227. - 
5) jf. Ps. 120, 2. - 6) d.v.s. kardinalerne. - 7) kendes som en ubøjelig forkæmper for 
pavestolens rettigheder, jf. Pfaff s. 91. Som legat i Frankrig havde han tre opgaver, 
a) korstogsprædiken, b) at bringe fred i stand mellem Frankrig og England og c) at 
bringe Ingeborgsagen til afslutning, Cartellieri III 196.

[1198. August]1) 230
Pave Innocens 3. pålægger Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via 

lata og det apostoliske sædes legat i Frankrig, at lægge landet under interdikt, 
hvis ikke kong Filip 2. August inden en måned tager dronning Ingeborg til 
nåde.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

T^il samme 2).
JL Vi har tilskrevet3) vor såre kære søn i Kristus Filip, de Franskes be
rømmelige konge, at han, efter at have fjernet hende, som han mod kirkens 
forbud har taget til sig som hustru, fra det ægteskabelige fællesskab, i nåde 
skal tage vor såre kære datter i Kristus (Ingeborg), de Franskes berømme
lige dronning, sin hustru, til sig igen som ægtefælle og behandle hende med 
skyldig kærlighed. Men for at vor befaling desangående bedre og mere hen
sigtsmæssigt kan fuldbyrdes, tilstår vi dig, gode søn, i kraft af dette brev, at 
du ved den dig givne apostoliske skrivelse strengt påbyder og befaler, at med
mindre nævnte konge inden en måned efter din formaning i nåde tager for
nævnte dronning til sig som ægtefælle og behandler hende med skyldig hæ
der, skal derefter hele hans land lægges under interdikt under tilsidesættelse 
af appel, således at der ud over barnedåb og de døendes skriftemål ikke skal 
foretages nogen gudstjenstlig handling i det land. Vi har ligeledes i den hel-
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ligånds navn strengt påbudt vore ærværdige brødre ærkebisperne, bisperne 
og vore elskede sønner abbederne, priorerne og alle kirkernes prælater i hans 
land, at når du forkynder interdikt over samme konges land, skal de under 
tilsidesættelse af appel overholde den i overensstemmelse med fornævnte ord
lyd og sørge for, at den overholdes i deres kirkeprovinser, stifter og kirker. 
Intet menneske o.s.v. 4).

1) jf. nr. 229. - 2) d.v.s. Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata. - 3) jf. nr. 
227. - 4) for den forkortede formel se nr. 221.

231 [1198. August]1)
Pave Innocens 3. pålægger ærkebisper, bisper, abbeder og priorer og alle 

gejstlige myndigheder i Frankrig at overholde det interdikt, som Petrus, kar
dinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, måtte lyse over landet i anledning af 
Ingeborgsagen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

I denne sag er der skrevet til ærkebisperne, bisperne, abbederne, priorerne 
og til alle kirkernes prælater i kongen af Frankrigs land 1).

1) jf. nr. 230.

232 [1198].1) 26. september. Perugia.
Pave Innocens 3. oversender efter anmodning af kapitlet i Uppsala den 

udvalgte ærkebiskop sammesteds palliet, som ærkebiskop Absalon af Lund 
på pavens vegne skal overgive ham efter sædvanlig edsaflæggelse.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r | ril (Olov), udvalgt ærkebiskop af Uppsala.
JL Efter modtagelse af breve fra såvel vore elskede sønner kapitlet ved kir
ken i Uppsala som fra flere andre - hvilke med styrke har presset på med 
hensyn til pallietildelingen - har vi glædet os over din ophøjelse og har i 
redebon gunst, idet vi nærer tillid i Gud til, at du med Hans hjælp på frelse- 
bringende måde vil udøve det dig betroede lederhverv til forøgelse af den 
værdighed og den hæder, som du ved pallietildelingen vil opnå i magt og 
fylde, og er efter indtrængende opfordringer fra vore elskede sønner Tobias, 
udsending fra vor ærværdige broder (Absalon), ærkebiskop af Lund, og 
Walter, din udsending, gerne gået ind på nådigst at imødekomme de for
nævnte personers ansøgninger. Derfor oversender vi dig palliet, der er taget 
fra St. Peters legeme og er tegnet på metropolitens magtfylde, for at det i
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vort sted kan blive overdraget dig af vor ærværdige broder (Absalon), ærke
biskop af Lund, under den edsformular, som vi i formuleret stand sender til 
ham under vor bulle. Men du skal som en fremsynet og skønsom mand i al 
fromhed modtage palliet af samme ærkebiskops hånd i overensstemmelse med 
fornævnte formular og bruge det på højtidsdage og til andre tider, som er 
udtrykt i din kirkes privilegier, og det på en sådan måde, at du, stillet på en 
så høj værdigheds tinde, ikke tiltager dig en hovmodighedens ånd; men jo 
mere fremragende den værdighed er, du får at beklæde, des mere ydmyg 
skal du vise dig over for alle, følgende hin mesters forbillede, som vilde have, 
at den, der var den største blandt hans disciple, skulde være den mindste 2), 
idet han ikke kommer for at lade sig tjene, men for i ydmyghedens sag at 
tjene andre, og idet du vil være bekendt med, at du lettere bliver ophøjet 
ved ydmyghed 3). Du skal også uafladeligt være opsat på barmhjertighedens 
gerninger 4), som bringer dem lykke, der øver dem, da der ifølge evangeliets 
sande vidnesbyrd vil blive vist dem barmhjertighed 5). Du skal også vise dig 
vennesæl mod alle mennesker og, hvis det lader sig gøre, i overensstemmelse 
med apostlen holde fred med alle6), så du fortjent kan blive kaldt Guds 
fredelige søn. Du skal stedse med samme apostel række efter det, der er for
an, og glemme det, der er bagved 7), og idet du frigør dine hænder for skyld 
i gerningerne 8), skal du sørge for, at du bliver et lys for menneskene, idet du 
giver dine undergivne mange eksempler på det gode, så Gud bliver forher
liget i dem, og dit lys, der uafladeligt brænder i stagen 9), vil kaste lys over en 
banet vej uden hindringer10) for alle, der træder ind i Herrens hus. Som 
en meget kraftig pille for disse gerninger må kærlighedsgeminger ikke mang
le; uden kærlighed anses intet for at være fuldkomment, da kærlighed holdes 
for mere betydningsfuld end de andre dyder, eller rettere: et virke bevarer 
ikke sin fasthed, med mindre den har rod i kærlighed. Men blandt det andet, 
som du i kraft af dit embede er forpligtet til at udøve, skal det have din sær
lige opmærksomhed, at der i alt og ved alt bliver vist romerkirken, din mo
der, ærbødighed, og du skal beflitte dig på urokkeligt at overholde dens be
falinger og anordninger, da den jo i kraft af Guds forsyn ved St. Peters for
tjenester sidder inde med primatet over alle kirker. Givet i Perugia den 26. 
september.

*) brevet er optaget i registret fra Innocens 3.S 1. pontifikatsår. - 2) jf. Matth. 20, 
26-28. - 3) jf. Matth. 23, 12. — 4) jf. Tit. 2, 14. - 5) jf. Matth. 5, 7. - 6) jf. Rom. 12, 
18. - 7) jf. Filipp. 3, 13. - 8) jf. Ordsp. 16, 5 (Vulgata). - 9) jf. Matth. 5, 15. - 10) jf. 
Ordsp. 15, 19-



Nr. 233 6. oktober [ 1198] 254

233 [1198].1) 6. oktober. Civitå Castellana.
Pave Innocens 3. pålægger kong Knud 6. af Danmark at berede sig på 

at værne kirkerne i Norge, beskytte de norske gejstliges friheder mod og befri 
de fattige og mægtige for kong Sverre af Norges overgreb.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til de Danskes berømmelige konge.
Vi tror, at det er på grund af de synder, som såvel gejstlighed som me

nighed i Norge gør sig skyldige i, at der med Herrens tilladelse er indtruffet 
det, at Sverres tyranniske grusomhed og afskyvækkende vold i den grad har 
fået overtaget over Eder og i hele Norges rige, så at han, som vi har hørt, 
både har bemægtiget sig riget, og det hverken som følge af stormændenes 
valg eller i kraft af blodet, og så at han, der som det siges tidligere beklædte et 
kirkeligt embede, raser mod kirkens mænd, undertrykker kirkerne, forfølger 
de gejstlige, plager de fattige og farer grumt frem mod de store på en sådan 
måde, at man mener, at det er efter Guds dom, at den, som også efter sit eget 
udsagn er uægte født, og som ikke skulde have været viet til de hellige gra
der, er forfremmet til dem i strid med de kanoniske regler 2), og at han raser 
så kraftigt mod dem, som ved vielsen af ham ikke har iagttaget de kanoniske 
bestemmelser. Men vi undrer os ikke over Gud, som for at forbedre Eder hid
til har tålt hans tyranni, ej heller over ham, hvis ånd er forhærdet i det onde, 
og som vant til ondskab ikke kan aflægge det onde, men vi undrer os over 
dem, som fortsat og også brødefuldt i dumdristig forvovenhed yder den for
bryderiske og skændige frafaldne følgeskab og hjælper og begunstiger ham, 
hvis tyranni de hellere efter evne skulde bekæmpe. Men omend hyppige be
falinger er udgået fra det apostoliske sæde om at sætte skranker for hans 
træskhed, har hans fordærvethed dog endnu ikke kunnet tøjles i en sådan 
grad, at han ikke stadig til fordærv for visses sjæle, som følger ham, hersker 
i en del af Norge og der raser vildere end nordenvinden. For at han endnu 
stærkere kunde vildlede Eder og hele Norges folk og vise, at kongedømmet 
var stadfæstet for ham med apostolisk myndighed, undså han sig ikke for at 
forfalske vor salige forgænger pave Cølestins seglstamp, ved hjælp af hvilket 
han beseglede forskellige breve. Men Han, for hvem alt er åbenbart, har 
afsløret hans falskhed. Og for at han i sin fordærvethed ikke længere skal 
rase mod uskyldige, beder, formaner og opfordrer vi dig, høje konge, i Her
ren til og pålægger dig ved apostolisk brev, at du omgjorder dig for at for
svare kirkerne, for at værne om de gejstliges frihed, for at udrive de fattige
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og mægtige af denne forfølgers magt, eller bedre endnu for at fælde det 
uhyre, som alene skåner dem, som han ikke magter at skade, så du både kan 
gøre dig fortjent til en evig løn hos Gud og til en særlig nådig indstilling fra 
vor side, og så du kan bistå dem, der bekæmper en slig ondskab og modstår 
dens følgesvende, på en sådan måde at denne djævlens fælle ikke igen kan 
rase i Norges rige eller yderligere ophidse til forfølgelse af kirkerne. Givet i 
Civitå Castellana den 6. oktober.

i) jf. nr. 232. - 2) jf. c. 1 X De filiis presbyterorum ordinandis uel non I 17 og c. 
5 X De servis non ordinandis et eorum manumissione I 18.

[1198].1) 13. november. Lateranet. 234
Pave Innocens 3, pålægger provsten af Strand og prælaterne i Nordfris- 

land at overholde, hvad der fra gammel tid er foreskrevet om afholdelse af 
provsteting og idømmelse af bøder, og indskærper forbudet mod ægteskab 
mellem personer, der er beslægtet i 3. eller 6, grad.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til provsten af Strand og til alle prælater for kirkerne i Nordfrisland.
Det er kommet os for øre, at siden den tid, da troen i Eders land var en 

nyplantning2), har der på grund af oversvømmelser og de hindringer, lan
dets grøfter lagde i vejen for hen- og tilbagerejse, været en regel, som indtil 
i dag er blevet overholdt, nemlig at provsten, som sammesteds i det omfang, 
der er tilladt, optræder på bispens vegne, på grund af sognenes størrelse og 
på grund af det store antal af dem, der forser sig, kan opholde sig fire dage 
ved hver kirke på de tidspunkter, da adgangen til den er bekvemmest, og han 
måtte ønske det; og han skal der afholde et bekendtgjort sognestævne, hvor 
der, hvis nogen skulde stå som anklaget og bekender sin brøde, offentligt 
skal pålægges vedkommende en passende bod for forseelsen, hvorpå han skal 
bøde en pengesum for det, som han frivilligt har tilstået. Men hvis han be
nægter en ham foreholdt forseelse, skal han bevise sin uskyld med ed sam
men med tolv af sine sogneboere, der er udmeldte. Og hvis de svigter eds
aflæggelsen eller misagter påbudet om at komme til sognestævnet, skal de 
stævnes til den nærmeste kirke under det andet sognestævne for at bøde de
res genstridighed. Hvis de måske ikke kommer eller viser sig uforbederlige 
der, skal de på lovformelig vis stævnes til en tredie kirke under det tredie 
sognestævne, og hvis de stadig viser sig uforbederlige, skal de banlyses for 
deres genstridighed. Men da befolkningen i samme land nu vil frigøre sig
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fra synodalanordningerne, har de plejet råd med de bedste mænd, som efter 
verdslig ret står i spidsen for de andre, og har lovet disse en ikke ubetydelig 
pengesum, for at de støttet af deres råd og gunst ikke skal være forpligtet til 
at stå til svar, hvis de på sognestævnet skulde blive anklaget for, at de drister 
sig til at have omgang med de banlyste, og at de - hvor lovligt end nogen 
måtte være stævnet til synoden - ikke kan lægges i ban for genstridighed, 
hvis de ikke ønsker at komme. Det smerter os også, at blandt andre fordærve
lige sædvaner har det dadelværdige forhold på ny indsneget sig, at hvor meget 
end nogen vides at have forset sig, kan han kun tvinges til at erlægge en bod 
på een mark, omend de tab, der bliver tilføjet kirker eller andre fromme 
stiftelser, ofte ses at skulle vurderes langt højere. Ligeledes er der noget an
det, som synes at være fjendsk imod Gud og den hellige kirkeret, nemlig at 
de med magt søger at indføre, at ethvert medlem af rytterstanden, som ta
ger en kvinde til hustru, der er beslægtet med ham i femte eller sjette slægt
skabsgrad, kan betale bispen - eller provsten, der optræder i bispens sted - 
en mark sølv, og så beholde hende hos sig, så længe han lever, også mod 
bispens vilje. Men hvis han henregnes til fodfolkenes lag, kan han betale 
bispen en halv mark sølv, og så skal han ikke skille sig fra sin slægtning, så 
længe han lever.

Vi pålægger og påbyder derfor Eder alle ved apostolisk brev, at I sørger 
for, at det, som fra den første udplantning af troen vides med gode grunde 
at være indført og hidtil prisværdigt overholdt med hensyn til afholdelse af 
sognestævner og bøde for forseelser, ubrydeligt bliver overholdt, idet I med 
kirkens strenghed tugter alle, der ubesindigt sætter sig op herimod, under 
udelukkelse af appel, og idet I sørger for, at den skadelige skik med at bøde 
med een mark, hvor stor forseelsen end ses at være, og den skik, at ægteska
ber, som, omend mindre lovformeligt indgået mellem slægtninge, har for 
vane at forblive ved magt for en given pris, selv om bispen modsætter sig 
det, fuldstændigt bliver afskaffet. Hvis I har kendskab til nogle, der på den 
måde har indgået en forbindelse, og som ønsker at værne om de ægteskaber, 
som i henhold til den skik er aftalt eller indgået, skal I - medmindre de bø
der et sådant overgreb mod de kanoniske anordninger3) med en passende 
bod efter Eders påmindelse - lyse dem i ban uden tilflugt til appel og med 
apostolisk myndighed forkynde, at de som banlyste strengt skal undgås af 
alle, indtil de har gjort passende bod, uanset alle breve - om nogle kommer 
for dagen - som man under fortielse af sandheden har opnået hos det apo
stoliske sæde. Givet i Lateranet den 13. november.
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x) brevet er optaget i registret fra Innocens 3.S 1. pontifikatsär. - 2) jf. Ps. 144, 12 
(Vulgata). - 3) jf. c. 21 G XXXV qu. 2 et 3 (Friedberg I 1269).

[1198]. 13. november. Lateranet 235
Pave Innocens 3. bejaler ærkebiskop Absalon af Lund om fornødent at 

tvinge provsten af Strand og prælaterne i N ordf risland til at overholde det 
af paven givne påbud.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

r i ^il Absalon, ærkebiskop af Lund.
JL Det er kommet os for øre o.s.v. omtrent på samme måde som ovenfor 
indtilgjort passende bod. Derfor pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk 
brev, at Du, hvis nævnte provst og prælater ikke vil efterkomme eller for
agter at opfylde vor befaling, skal tvinge dem dertil med kirkens straffemid- 
ler efter forudgående formaninger og under udelukkelse af appel, uanset alle 
breve o.s.v. som ovenfor x).

i) jf. nr. 234.

1198. 13. november. Lateranet. 236
Pave Innocens 3. stadfæster i lighed med sin forgænger pave Urban 3. 

(jf. nr. 137), at ærkebiskop Absalon til overdragelse efter sin død har skæn
ket borgen Havn, som kong Valdemar 1. havde overdraget ham, til kirken 
i Roskilde tillige med tilliggende gods i de omkringliggende landsbyer, heri 
indbefattet alt, hvad Niels, ærkebispens slotshøvedsmand, har erhvervet i 
overensstemmelse med aftalen mellem ham og ærkebispen.

Original i rigsarkivet.

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Absalon, 
ærkebiskop af Lund, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vi er skyldige at elske vore brødre og medbisper, såvel de nærboende som 
de fjernereboende, med en oprigtig kærlighed og beredvilligt og med virk
ning at lytte til dem vedrørende det, som de retfærdigvis beder om. Af den 
grund, ærværdige broder i Kristus, giver vi med glæde vort samtykke til 
dine berettigede forlangender og stadfæster med apostolisk myndighed i over
ensstemmelse med vor salige forgænger pave Urbans udfærdigelse og be
styrker med dette brev som værn for dig borgen Havn, som Valdemar - be
rømmelig ihukommelse - fordum Danmarks konge, har overdraget dig, bro-

1. række. III. — 17
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der, og som du efter from overvejelse har skænket til kirken i Roskilde på 
det aftalte vilkår, at du, så længe du lever, skal beholde den, og at den efter 
din død frit skal overgå til denne kirke på det altnævnte vilkår på samme 
måde som du besidder den med rette og uden trætte tillige med alle dens til
liggender, nemlig selve landsbyen Havn, hovgården i Utterslev med alle dens 
tilliggender, nemlig Serreslev, Solbjerg, Vanløse, Vigerslev, et bol i Valby, 
Brønshøj, Emdrup, hovgårdene i Gentofte og i Mørkhøj med alle deres til
liggender, hovgårdene i Tårnby og i Nærum med alle deres tilliggender, 
hovgårdene i Bagsværd og i Virum med alle deres tilliggender, hovgårdene 
i Høsterkøb og i Ovre med alle deres tilliggender samt hele den anpart af 
det, som Niels, din slotshøvedsmand, har erhvervet i henhold til ordlyden af 
den overenskomst, der er sluttet mellem Eder. Aldeles intet menneske må 
bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod 
det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved 
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ 
vrede. Givet i Lateranet den 13. november x) i vort første pontifikatsår.

1) afskriften i de pavelige kopibøger har dateringen Givet i Perugia den 26. septem
ber, rimeligvis efter koncept, jf. Dipi. Dan.

237 1198. 13. november. Lateranet.
Pave Innocens 3. stadfæster biskop Peder af Århus’ oprettelse af seks 

kannike pr æb ender ved domkirken sammesteds.

Afskrift i Århusbogen.

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder Peder, 
biskop af Århus, hilsen og apostolisk velsignelse.

Vor embedspligt1) og næstekærlighedens bud kræver, at det, som pris
værdigt måtte være foranstaltet af vore brødre og medbisper, med støtte i 
vor myndighed får en ubrydelig fasthed, så dette skaber fuld tillid til at vir
ke for endnu større ting i fremtiden. Og som det på dine vegne, ærværdige bro
der i Kristus, er bragt os for øre, har du af dit fædrene gods og af andet, som 
du har erhvervet på lovformelig vis, og af det gods, som den dig betroede 
kirke tidligere havde haft, fremsynet oprettet seks præbender, at tildele de 
kanniker, som skal gøre tjeneste ved samme kirke. Idet vi med tilbørlige lov
prisninger i Herren anbefaler, at denne anordning i alle kommende tider 
urokkeligt bliver overholdt, stadfæster vi den med apostolisk myndighed og 
styrker den med dette brev som værn, således som den omsigtsfuldt og frem-
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synet er truffet, som det udtrykkeligt er indeholdt i et autentisk brev af vor 
ærværdige broder, ærkebiskop Absalon af Lund2). Altså må aldeles intet 
menneske bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed 
gå imod det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han 
derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ 
og Paulus’ vrede. Givet i Lateranet den 13. november 3) i vort første ponti
fikatsår.

*) jf. nr. 221. - 2) kendes ikke. - 3) afskriften i de pavelige kopibøger har dateringen 
Givet i Perugia den 26. september; m.h.t. den afvigende datering, jf. nr. 236 note 1.

[1198].1) 16. november. Lateranet. 238
Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon og kapitlet i Lund at sørge 

for, at gaver af jordegods til kirker og klostre respekteres, når de er givet ved 
skødning med lidt jord i en flig af palliet eller indhyllet i et klæde, som læg
ges på altret, da man ikke benytter sig af testamenter.

Afskrift i de pavelige kopibøger2).

r | ^il (Absalon), ærkebiskop, og kapitlet i Lund.
X Af det brev, som du, broder ærkebiskop, har sendt os, har vi klart for
stået, at Danmarks rige helt og holdent, hvad angår verdslig ret, ledes efter 
sine sædvaner og sine kongers anordninger, hvilket har til følge, at der i denne 
kirkeprovins ikke gøres brug af testamenter, som andetsteds i overensstem
melse med lovens overholdelse iagttages angående de døendes sidste vilje. 
Men du fremfører, at hvis nogen ved god helse eller som sin sidste vilje til 
bod for sine synder vil overdrage nogle besiddelser til klostre eller andre 
fromme stiftelser, findes der denne form for overdragelse til kirken: ved så
danne gaver plejer man at tage lidt jord og lægge det enten i den yderste 
ende af alterklædet, som bispen eller en anden prælat i kirken holder i hån
den, eller man hyller jorden i et lille stykke klæde og anbringer den med skyl
dig ydmyghed på selve altret, idet man under vidnesbyrd af dem, der ser og 
hører, følger den form for gave, som på folkesproget kaldes skødning. Men ef
tersom du fremholder, at en sådan gave ondsindet bliver anfægtet af visse 
ordkløvere, har du ydmygt anmodet os om, at vi med faderlig omsorg skulde 
drage omsorg for, at de fromme stiftelser og kirker - til hvilke der ved denne 
form for skødning er blevet overdraget mange besiddelser - ikke ubesindigt 
udsættes for eller kan blive udsat for besværligheder fra nogen. Idet det der
for ikke er vor vilje, at slige indretninger, som man, efter hvad du forsikrer,
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i lang tid har overholdt, og som man under anvendelse af hidtil anerkendt 
sædvane har fastholdt, bliver svækket ved nogen ubesindighed, pålægger vi 
ved apostolisk brev Eder, vise mænd, at de gaver, som under overholdelse af 
sædvane fromt og fremsynet bliver givet eller også er blevet givet til klostre, 
kirker eller andre fromme stiftelser, uigenkaldeligt skal stå ved magt, da dette 
kendemærke, som kaldes skødning, ikke så meget er et klart bevis på den 
givne donation som på den overdragne ejendomsret, idet I, hvis I påtræffer 
nogen, som sætter sig op herimod eller er genstridig, i tillid til den apostoliske 
myndighed efter forudgået påmindelse tugter dem med kirkens straf under 
tilsidesættelse af en opsættende appel. Givet i Lateranet den 16. november.

*) brevet er optaget i registret fra Innocens 3.S 1. pontifikatsår. - 2) også optaget i 
kanonisk ret som c. 2 X De consuetudine I 4 (Friedberg II sp. 36).

239 [1198].1) 16. november. Lateranet.
Pave Innocens 3. giver provsten af Strand stadfæstelse på dette provsti, 

som biskop Valdemar af Slesvig har tilstået ham.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til S. 2), provst af Strand.
Når man beder os om, hvad der er retfærdigt og agtværdigt, fordrer og 

kræver både billighed og fornuft, at vi i kraft af vort embede drager omsorg 
for, at det virkeliggøres på behørig måde. Derfor, elskede søn i Herren, giver 
vi gerne vort samtykke til Dine berettigede forlangender og stadfæster med 
apostolisk myndighed og bestyrker ved dette brevs kraft for Dig det provsti, 
som ligger på de steder, som på folkesproget kaldes Strand og Før, med alle 
rettigheder og dets tilbehør, således som Dine forgængere retmæssigt og på 
kanonisk vis sad inde med det, og således som Du retmæssigt og uden ind
sigelse sidder inde med samme, der på kanonisk vis er tilstået Dig af vor 
ærværdige broder Valdemar, biskop af Slesvig. Aldeles intet menneske må 
bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller i dumdristig forvovenhed gå imod 
det. Hvis nogen drister sig til at forsøge herpå, skal han vide, at han derved 
vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus’ og Paulus’ 
vrede. Givet i Lateranet den 16. november.

x) jf. nr. 234 note 1. - 2) kan ikke identificeres med sikkerhed.
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1198. 23. november. Lateranet. 240
Page Innocens 3. stadfæster for ærkebiskop Absalon det lundensiske ærke- 

sædes primat over Sverige og foreskriver, på hvilken måde ærkebispen af 
Uppsala skal modtage konsekration og pallium hos sin primas.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til Absalon, ærkebiskop af Lund, og dem af hans efterfølgere, der på 
kanonisk vis efterfølger ham, helse i al evighed.

Da vi efter Herrens bestemmelse er sat på det apostoliske sædes høje tinde, 
efterkommer vi på helsebringende måde den os pålagte pligt, når vi med vor 
tilslutning styrker det, som vides at være fastsat af vore forgængere til frelse 
for de troende, og anvender al flid og omhu på, at dette ikke bliver bragt i 
ulave ved et eller andet dumdristigt overgreb. Thi da Herren har givet sin 
kirke et løfte ved at sige: Der er født dig sønner i dine fædres sted, du skal 
gøre dem til fyrster over hele jorden1), ses sønnerne at have efterfulgt fæd
rene på ret vis og at udøve den dem givne førsteret på formålstjenlig måde, og 
de nyder ikke selve magten, men under frygt og bæven2) udøver de den 
dem betroede magt og myndighed til frelse for dem, der er undergivet dem, 
idet de altid stræber efter at forme sig efter deres forgængeres forbillede hvad 
angår gode gerninger, og at de, hvad dem selv angår, holder det i hævd, 
som disse forgængere har gennemført af prisværdige handlinger, og ligeledes 
fremholder for andre, at de bør holdes i hævd. Vi har derfor, tilskyndet af 
dette syn på det embede, vi har modtaget, og trædende i vor salige forgæn
ger pave Hadrians fodspor anordnet, at det, som han med sine brødres3) 
råd og vilje har bestemt vedrørende bekræftelsen på Sveriges rige, også fra 
vor side skal have fast og urokkelig gyldighed til evige tider. Thi han anord
nede, at den til enhver tid fungerende ærkebiskop af Lund altid skal have 
primatet over dette rige og skal stå i spidsen for det efter følgende synspunkt: 
Den kan mere hyppigt og med større nytte betjene det land til sjælenes frel
se, som til fulde fra nabolaget kan overskue de troendes trang og mangler. 
Thi overlod han din forgænger 4) palliet, for at han skulde ordinere en ærke
biskop i Sveriges rige, så snart lejlighed bød sig, og give ham palliet, og det 
på vore vegne under overholdelse af denne retsorden, nemlig, at den, som 
sammesteds måtte blive indsat som metropolit af ærkebispen af Lund, efter 
at have modtaget indvielsens nådegave af den lundensiske ærkebiskops hånd 
edeligt skal love ham og den lundensiske kirke troskab og lydighed, dog med 
forbehold af troskaben mod den romerske kirke. Han skal da have palliet til-
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delt på denne måde: En udsending for kirken i Lund skal sammen med en 
udsending for den svenske kirke drage til den romerske kirke for at ansøge 
om palliet; og når de har opnået det af den romerske pave, skal de bringe 
det til kirken i Lund. Og når ærkebispen af Lund modtager det, skal han 
give det til ærkebispen af Sverige, og denne skal under ed love den romerske 
kirke troskab og lydighed. Men når metropolitten er blevet indsat samme
steds, Gud til ære, til pryd for hans hus 5) og til frelse for de troende, skal 
ærkebispen af Lund i kraft af sin primatværdighed til evig tid være hans 
foresatte, og denne skal lægge sig på sinde ydmygt at vise ham lydighed og 
ærbødighed som sin primas. Dette vides bestemt at være overholdt med hen
syn til Stefan - salig ihukommelse - forhen ærkebiskop af Uppsala, der på 
grund af nysnævnte ordning modtog indvielsens nådegave i Sens af din sa
lige forgænger ærkebiskop Eskil på salig pave Alexanders tid og i hans nær
værelse, og også under vore salige forgængere Lucius og Clemens er der an
vendt den beskrevne fremgangsmåde med hensyn til Jons og Peter, bisper 
ved fornævnte kirke, hvem du, broder, har viet til ærkebisper og overdraget 
palliet i vore forgængeres sted. Eftersom dette altså har fundet sted under 
dig og din forgænger i overensstemmelse med, hvad der er fastsat af vor for
nævnte forgænger Hadrian, og idet vi i en så prisværdig sag træder i omtalte 
pave Hadrians6) og i de salige romerske paver Alexanders7), Lucius’8), 
Urbans8), Clemens8) og Cølestins8) fodspor, billiger vi det med vor og 
vore brødres gunst og bestemmer, at det til evige tider skal have bestandig
hed og forblive urokkeligt, dog med forbehold af det apostoliske sædes myn
dighed. Aldeles intet menneske må bryde dette vort stadfæstelsesbrev eller 
dumdristigt gå imod det. Hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden 
formaster sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort 
brev, skal han, medmindre han efter anden og tredie 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 svar for den uret, han 
har øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers den herre Jesu Kristi 
allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens dag være hjemfal
den til Guds strenge straf. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der be
varer rettighederne for dette sæde, så de både her må nyde frugten af deres 
gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige fred som løn. 
Amen 9). Givet i Lateranet ved Rainaldus’ hånd, notar hos den herre pave 
og stedfortræder for kansleren, den 23. november, i den anden indiktion, år
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1198 for Herrens menneskevorden og i herr pave Innocens 3.s første ponti
fikatsår.

i) Ps. 45, 17. - 2) jf. 2. Kor. 7, 15 og Efes. 6, 5. - 3) d.v.s. kardinalerne. - 4) ærke
biskop Eskil. - 5) jf. Ps. 26, 8. - 6) 1157 15. januar, jf. Rom. hist. Mitteilungen III 125 
Anhang 1. - 7) nr. 75. - 8) kendes ikke. - 9) herefter følger normalt pavens og kardina
lernes underskrifter, men de er udeladt i dette tilfælde ved indførelsen af brevet i de 
pavelige kopibøger. Om deres rækkefølge og opstilling, jf. DRB I 4 nr. 38 note 7.

1198. 23. november. Lateranet. 241
Pave Innocens 3. tager cistercienserklostret i Sorø i sin beskyttelse og stad- 

fæster dets rettigheder og besiddelser på Sjælland og i Halland, samt formu
lerer klostrets almindelige privilegier.

Afskrift i Sorøbogen og i de pavelige kopibøger.

Innocens, biskop, Guds tjeneres tjener, til sine elskede sønner Gaufred, ab
bed af klostret i Sorø, og hans brødre, nulevende såvel som fremtidige, 

der har aflagt løfte om et regelbundet liv, helse i al evighed.
De, der vælger klosterlivet, bør støttes af den apostoliske beskyttelse, for at 

ikke forvorpne overgreb enten skal drage dem bort fra deres forsæt, eller, hvad 
Gud forbyde, svække dem i den hellige troens kraft. Af den grund, elskede 
sønner i Herren, bifalder vi nådigt Eders retfærdige forlangender og tager 
fornævnte kloster i Sorø, hvor I tjener Gud, under St. Peters og vor beskyt
telse og styrker det ved dette skriftlige privilegium. Vi fastsætter da for det 
første, at den klosterordning, der er indrettet i samme kloster med Guds vilje 
og efter den hellige Benedikts regel og cistercienserbrødrenes bestemmelser til 
evige tider ubrydeligt skal efterleves sammesteds. Endvidere skal alle besid
delser og alt gods, som samme kloster for øjeblikket sidder inde med på ret
mæssig og kanonisk vis eller med Herrens bistand i fremtiden måtte erhverve 
ved pavelig tilståelse, ved kongers eller fyrsters gave, ved skænk fra de troende 
eller på andre retmæssige måder, forblive urokket og uantastet i Eders og 
Eders efterfølgeres eje. Heraf har vi ladet disse anføre med navns nævnelse: 
Det sted i Sorø, hvor fornævnte kloster er beliggende, med alle dets tilliggen
der, ladegårdene Slagelsebo, Lynge, Gudum, (Munke-) Bjergby, Undløse, 
Vejleby, Asserbo, Ejby med tilliggende skove, enge og græsgange, fiskeste
der og møller, og den ladegård i Halland, som kaldes Tvååker, med skove og 
dens øvrige tilliggender, Nyrup med tilliggende marker, skove og græsgange, 
Gøtstorp med tilliggende skov, og på samme måde hovgårdene udenfor (lade-
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gårdene) 1), nemlig Snertinge, Glostrup, Vindinge, Kværkeby, Skørpinge, For
lev med deres tilliggende jorder og landbosteder og den del af tienderne, som I 
har i sognene Ølsemagle, Haraldsted, Finderup, Gierslev og det, som I har i 
Løve, Sønderup, Sorterup, (Slots-) Bjergby og Gerlev og det, som I har af 
indkomster ved ihukommelsen af St. Margrete i Vor Frue kirke i Roskilde. Des
uden stadfæster vi med apostolisk myndighed og bestyrker med dette privi- 
legiebrev for Eder den gave eller tilståelse, der i from hengivenhed er givet 
Eder af Valdemar - berømmelig ihukommelse - fordum de Danskes konge, 
og af vor såre kære søn i Kristus kong Knud, hans søn, med hensyn til Eders 
landboers frihed og immunitet, således som det indeholdes i samme kongers 
autentiske breve 2). Ingen må fordriste sig til at afkræve eller aftvinge Eder 
tiender af Eders arbejde på dyrket eller udyrket jord, som I dyrker med egne 
hænder eller for egne midler, eller af Eders haver og krat, af fiskerier eller af 
afkommet af Eders dyr. Det skal også være Eder tilladt at optage frie og 
ubundne mænd, gejstlige eller læge, der flygter fra denne verden, som mun
ke og beholde dem uden hensyn til indsigelser af nogen art. Ydermere for
byder vi, at nogen af Eders brødre efter at have aflagt løfte i Eders kloster 
må have lov til at forlade samme stiftelse uden tilladelse fra sin abbed. Den, 
der forlader denne stiftelse, må ingen vove at optage hos sig uden at have 
fået tilladelse dertil ved et af klostersamfundet udstedt brev. Men hvis nogen 
måske fordrister sig til at optage ham, skal det være Eder tilladt at fælde en 
kanonisk dom over disse munke eller lægbrødre. Vi forbyder på det strenge
ste, at det skal være tilladt, at jorder eller noget som helst beneficium, der er 
overdraget Edens kirke, bliver givet til nogen personligt eller bliver afhændet 
på anden måde uden samtykke fra hele kapitlet eller den største eller forstan
digste del af det. Men hvis gaver eller afhændelser finder sted på anden må
de, end her er sagt, kender vi dem for ugyldige. Dernæst forbyder vi også, at 
nogen munk eller lægbroder, som er bundet ved løfte til Eders hus, uden 
samtykke og tilladelse fra abbeden og fra flertallet i Eders kapitel går i bor
gen for nogen eller optager lån hos nogen ud over et beløb, der betænksomt 
bliver fastsat i Eders kapitel, medmindre det er til åbenbar nytte for Eders 
hus. Hvis nogen fordrister sig til at gøre dette, skal konventet ikke på nogen 
måde være forpligtet til at stå til svar herfor. Det skal endvidere være Eder 
tilladt at gøre brug af Eders brødres vidneudsagn i Eders egne sager, hvad 
enten det drejer sig om et civilt søgsmål eller en straffesag, for at Eders ret 
ikke skal lide skade i nogen henseende. Ydermere forbyder vi i kraft af vor 
apostoliske myndighed, at nogen biskop eller nogen anden person tvinger
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Eder til at deltage i synoder eller retsmøder eller til angående Eders formue 
eller ejendomme at underkaste Eder en verdslig domstol; ej heller må han 
vove at komme til Eders bopæl for at foretage ordinationer, forhandle rets
sager eller sammenkalde til offentlige tingmøder; ej heller må han forhindre 
et abbedvalg, der foregår efter Eders regel, eller på nogen som helst måde i 
modstrid med cistercienserordenens bestemmelser befatte sig med indsættelse 
eller afsættelse af den, der til enhver tid er Eders abbed. Men hvis den biskop, 
i hvis stift Eders hus er grundlagt, efter med sømmelig ydmyghed og i hen
givenhed at være blevet opfordret hertil, nægter at velsigne en abbed, som 
er blevet indsat, og nægter at meddele Eder andet, som hører til hans em
bede, skal det være samme abbed tilladt - såfremt han da er præst - at vel
signe husets novicer og udføre andet, der hører hans embede til, ligesom det 
skal være Eder tilladt at modtage alt det af en anden biskop, som utilbørligt 
bliver Eder nægtet af Eders egen, idet vi tilføjer dette, at bisperne, når de 
modtager det lydighedsløfte, som aflægges af abbeder, der er blevet velsignet 
eller skal velsignes, skal nøje sig med den ordlyd og form, som det er bekendt, 
at ordenen fastsatte fra begyndelsen, nemlig at abbederne skal aflægge løfte 
til ham under forbehold af deres ordens stilling; og de må ikke tvinges til at 
afgive noget lydighedsløfte, der strider mod deres ordensstatutter. For ind
vielser af altre eller kirker, for den hellige olie eller for kirkens hellige ting må 
ingen vove at afpresse Eder noget under henvisning til skik og brug, eller på 
anden måde, men stiftets biskop skal yde Eder alt dette uden vederlag. I 
modsat fald skal det være Eder tilladt at henvende Eder til en anerkendt 
biskop, hvem I måtte foretrække, og som har pavestolens nåde og har for
bindelse med den, og som, støttet til vor myndighed, skal give Eder, hvad 
der ønskes. Men skulde stiftets bispestol stå vakant, kan I i den tid frit og 
uden indvending modtage alle kirkens hellige ting af nabobispeme, dog så
ledes at Eders egne bisper ikke siden lider nogen skade som følge heraf. Men 
eftersom I undertiden ikke har lejlighed til at få Eders egne bisper i tale, må 
I, hvis en biskop, der som sagt ikke er lukket ude fra pavestolens nåde, men 
har fællesskab med den og som I er fuldt bekendt med, skulde passere Eder 
på rejse, lade denne med det apostoliske sædes myndighed velsigne Eders kar 
og klæder, indvi altre og ordinere munke. Skulde fremdeles bisper eller an
dre kirkeledere udstede en suspensions-, banlysnings- eller interdiktkendelse 
over Eders klostre eller derboende personer eller også over Eders daglejere, 
fordi I ikke betaler tiender, eller i anledning af tilståelser, I har fået ved 
pavestolens velvilje, eller over Eders velgørere, fordi de næstekærligt har ydet
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Eder velgerninger eller tjenester eller har hjulpet til med at arbejde på de 
dage, hvor I arbejder, mens andre holder fri, anser vi denne dom for fældet 
i strid med det apostoliske sædes bevillinger og derfor ugyldig. Ej heller skal 
det brev have retskraft, om hvilket man sikkert ved, at det er opnået imod 
de apostoliske privilegier, og uden at cistercienserordenen er nævnt. Da vi 
også med faderlig forsorg ønsker at skaffe Eder fred og ro i fremtiden, for
byder vi med apostolisk myndighed, at nogen inden for Eders klosterbygnin
gers eller ladegårdes klausur må vove at røve eller stjæle, sætte ild på, ud
gyde blod, forvovent gribe eller dræbe nogen eller øve vold. Desuden stad
fæster vi med apostolisk myndighed alle friheder og immuniteter, som er til
stået Eders orden af vore forgængere som romerske paver, og ligeså de fri
heder 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 privi
legium. Vi bestemmer altså, at aldeles ingen forvovent må driste sig til at 
forstyrre fornævnte kloster eller mindske eller tilegne sig dets ejendomme eller 
beholde det tilegnede eller plage det ved nogen som helst fortrædigelser, men 
at alt skal bevares ubeskåret til nytte i enhver henseende for dem, til hvis sty
relse og underhold det er givet, dog med forbehold af det apostoliske sædes 
myndighed. Men hvis nogen gejstlig eller verdslig person i fremtiden for
master sig til at prøve på bevidst at gå imod bestemmelserne i dette vort 
brev, skal han - medmindre han efter anden og tredie gang at være påmin
det 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 svar for den uret, 
han har øvet, og være udelukket fra vor Guds og genløsers, den herre Jesu 
Kristi allerhelligste legeme og blod og på den yderste dommens dag være 
hjemfalden til Guds straf. Vor herre Jesu Kristi fred være med alle, der be
varer rettighederne for denne stiftelse, så de både her må nyde frugten af 
deres gode gerninger og hos den strenge dommer modtage den evige fred som 
løn. Amen, amen, amen.

Jeg Innocens, den almindelige kirkes biskop, har skrevet under.
Jeg Octauianus, biskop af Ostia og Velletri, har skrevet under.
Jeg Petrus, biskop af Porto og Sta. Rufina, har skrevet under.
Jeg lordanus, kardinalpresbyter af Sta. Pudenziana, tituli Pastoris, har 

skrevet under.
Jeg Johannes, kardinal af S. Clemente, biskop af Viterbo, har skrevet un

der.
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Jeg Hugo, kardinalpresbyter af S. Martino, tituli Equicii, har skrevet un
der.

Jeg Johannes, kardinalpresbyter af S. Stefano in Celiomonte, har skrevet 
under.

Jeg Cinthius, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in Lucina, har skrevet under. 
Jeg Soffredus, kardinalpresbyter af Sta. Prassede, har skrevet under.
Jeg Gerardus, kardinaldiakon af S. Adriano, har skrevet under.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af Sta. Maria in Portico, har skrevet under. 
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af S. Giorgio in Velabro, har skrevet under. 
Jeg Nicolaus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Cosmedin, har skrevet un

der.
Jeg Bobo, kardinaldiakon af S. Tcodoro, har skrevet under.
Jeg Gregorius, kardinaldiakon af S. Angelo, har skrevet under.
Jeg Centius, kardinaldiakon af Sta. Lucia in Orthea, har skrevet under.
Givet i Lateranet ved Rainaldus’, den herre paves notars hånd, stedfortræ

der for kansleren, den 23. november, i den anden indiktion, år 1198 efter 
Herrens menneskevorden, men i herr pave Innocens 3.s første pontifikatsår.

1) jf. nr. 140 note 2. - 2) kendes ikke.

[1198].1) 24. november. Lateranet. 242
Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund at tvinge provsten 

i Slesvig til at give Heresbøl og Stintebøl sogne tilbage til provsten af Strand, 
hvem han med urette havde frataget dem.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til (Absalon), ærkebiskop af Lund.
I en klage, der er blevet tilstillet os, har vor elskede søn S. 2), provst 

af Strand, påvist, at vor elskede søn E. 2), provst af Slesvig, med urette har 
unddraget ham to kirker, nemlig i Heresbøl og i Stintebøl, der med rette 
hører til hans provsti. Idet vi derfor ikke vil, at samme provst skal lide nogen 
skade i sine rettigheder, pålægger vi dig, broder, ved apostolisk brev, at du 
efter forudgående formaning ved hjælp af kirkens straffemidler i overens
stemmelse med retfærdighed tvinger den fornævnte provst af Slesvig til at 
give de kirker tilbage, efter at enhver tilflugt til appel er fjernet. Givet i La
teranet den 24. november.

1) brevet er optaget i registret fra Innocens 3.s 1. pontifikatsår. - 2) kan ikke udfyl
des.
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243 [1198].1) 5. december. Lateranet.
Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Olov af Uppsala at undersøge rig

tigheden af den påstand, at dennes forgænger i modstrid med Laterankon- 
ciliets bestemmelser og ærkebiskop Absalons forbud har indviet uægtefødte 
klerke til bisper, og i bekræftende fald at afsætte dem, samt meddeler ham, 
at hvis han tøver, har han pålagt ærkebiskop Absalon at gennemføre afsæt
telsen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til ærkebispen af Uppsala.
Du skal vide, at det er blevet forebragt os, at skønt overordentlig mange 

gejstlige i Sveriges rige ikke er født i lovligt ægteskab, og skønt de på grund 
af skammen ved deres undfangelse ingenlunde burde vove at stræbe efter den 
højeste kirkelige myndighed, søger de dog - uden at være bange for at komme 
i modstrid med den bestemmelse, der efter betænksom overvejelse er fornyet 
på Laterankonciliet 2) - overmåde skamløst at opnå bispeværdigheder, skønt 
der på dette koncilium strengt er nedlagt forbud mod at dette finder sted; og 
selv om vor ærværdige broder (Absalon), ærkebiskop af Lund, som vi har 
forstået, ofte har truet disse lovovertrædere og strengt forbudt, at man yder
mere dristede sig til at forsøge noget sådant, drister de sig alligevel til på 
skadevoldende vis at foretage sig det, som der er nedlagt forbud imod. Da 
tre gejstlige, der ikke er født i lovligt ægteskab, igen for nylig, som det er 
bragt os for øre, var blevet valgt i tre domkirker i modstrid med det tidligere 
anførte, forbød han strengt (Peter), din salige forgænger, hvis retshåndhæ
velse disse kirker var underkastet, at anerkende deres valg eller driste sig til at 
give dem konsekrationens nådegave. Men Peter, der ikke frygtede for at gå 
imod den fornævnte bestemmelse og samme ærkebiskops forbud, viede to af 
dem til bisper. Da fornævnte ærkebiskop ikke vilde lade dette forblive ustraf
fet, suspenderede han disse bisper fra det ulovligt modtagne embede og for
hindrede, at vielsen af den tredie kom til udførelse. Men da menneskene i det 
land endnu er nybegyndere i troen, og da der, som det fortælles, ved disse 
klerkes lovovergreb er opstået en ikke ringe forargelse blandt dem, som den 
gamle fjende3) i sit had bærer ved til, pålægger og påbyder vi dig, gode 
broder, ved apostolisk brev, at du anstiller undersøgelse om sandheden ved
rørende alt det fornævnte, og hvis du erfarer, at sagen forholder sig så, skal 
du i tillid til vor myndighed afsætte nævnte bisper fra bispeembedet under 
iagttagelse af den retslige fremgangsmåde, uden at appel eller en indsigelse
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skal lægge sig hindrende i vejen, og du skal erklære valget af den tredie for 
ugyldigt og magtesløst, idet du på dine egne og på vore vegne strengt for
byder, at nogle på nogen måde drister sig til at indstille disse personer til 
bisper. Men hvis de måske fordrister sig dertil, skal du uden tøven suspendere 
såvel dem, der vælger, som dem, som dumdristigt modtager valget; og hvis 
de som genstridige sætter sig herimod, skal du i fuld udstrækning tage af
stand fra dem. Men hvis du ikke skulde lade vort påbud få sin fulde virkning, 
skal du vide, at vi uomstødeligt har pålagt den fornævnte ærkebiskop som 
vor befaling, at han, hvis du tøver med udførelsen af det fornævnte, med 
vor myndighed ikke skal undlade at udføre, hvad vi befaler, idet enhver mu
lighed for appel er udelukket. Givet i Lateranet den 5. december.

*) brevet er optaget i registret fra Innocens 3.S 1. pontifikatsår. - 2) 1179, jf. c. 7 X 
De electione I 6 (Friedberg II sp. 51). - 3) d.v.s. djævelen.

[1198. 5. december]1). 244
Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon om fornødent at gennem

føre undersøgelsen angående de uægtefødte bisper i Sverige.

Registratur i de pavelige kopibøger.

Herom er der skrevet til (Absalon), ærkebiskop af Lund.

*) jf. nr. 243.

[1198].1) 9. december. Lateranet. 245
Pave Innocens 3. pålægger ærkebiskop Absalon af Lund, efter at være ble

vet underrettet om, at johanniterne ved indsamling af almisser ikke alene 
anvender dårligt uddannede gejstlige, men også lægfolk, som misbruger de
res stilling, at banlyse lægfolkene, at suspendere de gejstlige og forbyde de 
brødre, der har udsendt dem, at udøve deres virksomhed i hans kirkeprovins.

Afskrift i de pavelige kopibøger2).

* I ^il (Absalon), ærkebiskop af Lund.
JL Indholdet af dit brev har belært os om, at læge og ulærde brødre af St. 

Johannes’ hospital sendes til forskellige egne for at indsamle fromme gaver, 
hvilke folket fromt har for vane at sende til fornævnte kloster til de fattige 
(brødre)s underhold. Men da de ikke kan overkomme personligt at opsøge
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alle steder, tager de også klerke, præster og lægfolk til sig, som ikke er ren
livede, men forfarne i udsvævelser, og som fæster korsets tegn på deres bryst. 
Og da de hengiver sig til frådseri og drukkenskab, optræder de yderst lidet 
agtværdige i andre henseender og vækker alvorlig forargelse hos gejstlighed 
og menighed, da disse lægfolk optræder som højere stillede gejstlige personer 
og sættes over såvel klerke som præster, og de viser sig ikke alene ulydige mod 
bisperne, men drister sig også til frækt at gøre krav på visse immuniteter, 
som om de var tilstået dem af det apostoliske sæde. Thi da en af dem, der 
for nylig gennemborede en vikarpræst i en dåbskirke, der er overladt dem af 
din forgænger, havde besudlet denne kirke med blodsudgydelse, forbød du, 
at der måtte holdes gudstjenester sammesteds, førend den var genindviet. 
Men alligevel holdt de gudstjenester i den. De antager endvidere præster, 
der allevegne kommer til dem, og om hvis vandel og præstevielse man er 
ganske uvidende, til at holde gudstjeneste for sig uden på nogen måde at 
have indhentet bispernes samtykke. Og andre præster, som efter fortjeneste 
er suspenderet fra deres embede af deres bisper, genindsætter de - skønt læg- 
mænd - til udøvelse af præstegerningen. Endvidere søger nogle, som bor med 
deres hustruer i egne huse, på den måde at frigøre disse huse (for verdslige 
krav) ved at de overdrager dem 3) noget af deres årligt, så de slet ikke skal 
svare for noget, der bliver foreholdt dem ifølge landets love.

Men eftersom den fortjener at miste et privilegium, som misbruger den 
frihed, der er indrømmet ham4), pålægger vi dig, broder, ved apostolisk 
brev, at hvis du påtræffer nogle gejstlige eller præster eller lægfolk, som fal- 
skeligt er blevet mærket med korsets tegn af de fornævnte brødre for at ind
samle fromme gaver, skal du, støttet til vor myndighed, i hele din provins 
nedlægge forbud over for dem, der har udsendt disse indsamlere, og du skal 
ligeledes med banlysningens od slynge dem, der er udsendt, til jorden, hvis 
de er lægmænd, og suspendere dem fra embedet og beneficium, hvis de er 
gejstlige eller præster, idet aldeles intet privilegium eller tilflugt til appel skal 
have betydning. Men de, om hvem du ved, at de efter dit forbud har holdt 
gudstjeneste i den fornævnte kirke, som efter kirkens ret er underlagt dig, 
skal være underkastet samme suspension, og du skal ikke tillade, at der hol
des gudstjenester i den, førend den måtte være blevet genindviet på den 
måde, de hellige forskrifter foreskriver 5). Du skal ligeledes med støtte i vor 
myndighed igen suspendere de præster, der er suspenderet af deres bisper og 
ubesindigt er genindsat i deres embeder af de nævnte brødre. Men de andre, 
som påstår, at de ikke er forpligtet at stå andre til svar efter landslov af den
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omtalte arsag, vil vi ikke have undskyldt, tværtimod skal du tvinge dem til at 
stå til svar, efter at enhver tilflugt til appel er ophævet. Givet i Lateranet den 
9. december.

1) brevet er optaget i registret for Innocens 3.s 1. pontifikatsår. — 2) findes også i 
kanonisk ret som c. 11 X de privilegiis V 33 (Friedberg II sp. 852). - 3) johanniterne. 
- 4) jf. c. 7 Dist. 74 og c. 63 C XI qu. 3 (Friedberg I sp. 263 og sp. 660). - 5) jf. c. 20 
Dist. de consecratione I (Friedberg I sp. 1299).

[1198—1201]1). 246
Ærkebiskop Absalon af Lund stadfæster for Sorø kloster dets besiddelser 

i Bjæverskov, som det dels har fået af domprovst Asser af Lund, dels ved 
ærkebispens mellemkomst har erhvervet som vederlag for klostrets tilgode
havender i Skåne efter fru Una, hr. Ulf Inger dsens hustru, dels har købt af 
arvingerne efter domprovsten.

Referat i Sorø gavebog.

Den højtstillede mand herr Asser, provst ved kirken i Lund, sad inde med 
en stor lod i landsbyen Bjæverskov. Da han efter den fælles lov for alle 

dødelige lå for døden, overdrog han i dødsstunden for sine synders skyld 
Sorø kloster som from gave til evig tid et halvt bol jord i denne landsby Bjæ
verskov med tilliggende enge og græsgange, og to bol med deres tilbehør 
overdrog han til kirken i Lund, hvor han var kannik. Disse sidstnævnte bol 
erhvervede den ærværdige herre fader Absalon, nu ærkebiskop, af kanniker- 
ne, idet han ydede dem vederlag i penge, og han oplod dem til Sorø kloster 
for det, som skyldtes klostret i Skåne for ligbegængelsen af fru Una, fordum 
herr Ulf Ingerdsens hustru, der er begravet i Sorø. I den følgende tid købte 
brødrene af den nævnte provsts arvinger og i nærværelse af fornævnte herre 
ærkebiskop et bol i samme landsby, kaldet omumbol, tillige med en mølle 
og engen Dragholm og halvdelen af skoven Jælingeore med dens afkastnin- 
ger, dog således at når træerne er fældet, skal retten til selve jorden tilhøre 
bispen af Roskilde. Den øvrige jord, som klostret besidder sammesteds, be
sidder det med rette, dels i kraft af køb og dels i kraft af mageskifte, således 
som det indeholdes i fornævnte herre ærkebiskops autentiske brev.

i) hvornår domprovst Asser af Lund, der endnu i 1185 opholdt sig i landflygtighed 
hos ærkebiskop Wikman af Magdeburg, jf. nr. 125-27, afgik ved døden, er ukendt. God
set i Bjæverskov opregnes blandt Assers gaver i Liber daticus Lundensis, Weeke 70-71, 
og betegnes som en hovgård med to bol jord og øvrige tilliggender, men da hverken 
dette gods eller det gods i Skåne, som Sorø kloster afgav ved mageskiftet, anføres i
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Innocens 3.S privilegium af 1198 23. november, nr. 241, er transaktionen rimeligvis gen
nemført efter dette tidspunkt, men inden Absalons død i 1201.

247 [1198—1204]1)-
Biskop Orner af Ribe skænker Løgum kloster sin bispelige retshåndhævelse 

over dets landboer for sin sjælefrelses skyld.

Afskrift i Løgumbogen.

Omer, af Guds nåde biskop af Ribe, til alle, der hører dette brev læse, 
hilsen.

Det er vor vilje, at det skal være vitterligt for Eder, at vi til vore synders 
forladelse og af stor kærlighed til vore brødre i Løgum fritager deres land
boer, såvel dem, som de nu har, som dem, som de ved Guds nåde endnu 
måtte få, for vor retshåndhævelse, og vi skænker den herre abbed vor ret 
over dem. Men hvis nogen imod abbedens vilje drister sig til at forulempe 
dem, skal han vide for vist, at han er strafskyldig over for Gud og os.

1) for datering se Dipi. Dan.

248 [1198-1201]1).
Pave Innocens 3. advarer kong Filip 2. August af Frankrig mod at indgå 

et nyt ægteskab efter en skilsmissedom, der hviler på ikke lovmedholdelige 
beviser.

Udtog i Bernardus Compostellanus den ældres dekretalsamling.

Samme til Filip, Frankrigs berømmelige konge.
Bekymret for kongens frelse (o.s.v.). Og i fortsættelsen: Overvej også 

dette med omhu; hvis måske en skilsmissedom blev afsagt på grundlag af 
mindre lovmedholdelige beviser, og du siden giftede dig med en anden, vilde 
det dog anses for ægteskabsbrud hos Gud, selv om man blandt mennesker 
regnede det for ægteskab. Og derfor vilde du alvorligt fortørne din skaber, 
når du skulde tillade, at en uskyldig bliver domfældt. Ydermere når ifølge 
sandhedens vidnesbyrd2) et menneske, født af en kvinde, lever en stakket 
stund og mættes af mange ulykker og aldrig forbliver i samme (sinds)tilstand, 
hvad vilde du da gøre, når du efter en afsagt skilsmissedom fortryder - om 
ikke andet så af frygt for døden og under hensyntagen til Guds dom - og du 
ikke kunde vende tilbage til den lovformelige hustru, og det ikke mentes, at 
du kunde blive skilt fra den ulovlige?

t) for datering se Dipi. Dan. - 2) Job 14, 1-2.
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[1198—1216] 249
Pave Innocens 3. stadfæster de danske kongers privilegier, især kong Val

demar 1.s, for Næstved St. Peders kloster.

Registreret i Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Ofte omtalte pergamenthåndskrift1) har en stadfæstelse af pave Inno
cens 3. på kongernes privilegier - især Valdemars - som ovenfor nr.

2 2) tillige med mange andre artikler.

1) en i 1528 eksisterende afskriftssamling. - 2) d.v.s. nr. 67.

[1198—1215]1)- 250
(Innocens 3.s)privilegium for Esrom kloster.

Referat i Esrombogen.

“ FX e, der vælger klosterlivet”, i hvis første artikel også alle vore besiddel- 
X J ser, som vi har erhvervet eller måtte erhverve på retmæssig vis, stad

fæstes for os og vore efterfølgere. For det andet bevilges det os, at vi ikke 
skal yde tiender til nogen af jorder, haver, krat og fiskerier og af det, vi dyr
ker med egne hænder eller for egne midler. For det tredie: Det er tilladt os 
at optage frie og ubundne mænd, gejstlige eller læge, som munke og beholde 
dem uden hensyn til indsigelser af nogen art. For det fjerde: Det er tilladt 
os at lyse ban over de lægbrødre og munke, der forlader os uden tilladelse. 
For det femte forbydes det strengt, at man uden kapitlets samtykke afhænder 
noget af de besiddelser eller hvilke som helst beneficier, der er overdraget vor 
kirke. Men en gave eller en afhændelse, der er foregået på anden måde ken
des at være ugyldig. For det sjette bevilges det os, at hvis en munk eller en 
lægbroder uden abbedens eller de ældres samtykke går i borgen for nogen el
ler optager lån, skal vi ikke på nogen måde svare til dette undtagen i det til
fælde, hvor det tjener husets indlysende tarv. For det syvende tilstås det os 
at gøre brug af vore brødres vidneudsagn i alle vore egne sager. For det ot
tende forbydes det med apostolisk myndighed, at nogen person kan tvinge 
os til at deltage i synoder eller retsmøder eller at være underkastet en verds
lig domstol i forhold, der angår vor egen formue eller vore besiddelser; ej 
heller skal nogen biskop eller nogen anden person driste sig til at foretage 
ordinationer, behandle retssager eller sammenkalde til offentlige tingmøder i 
vore huse; ej heller hindre et regelret valg af vor abbed eller befatte sig med 
at indsætte eller fjerne ham. For det niende bevilges det os, at hvis vor bi-

1. række. TII. — 18
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skop ikke, efter ydmygt at være blevet opfordret af os, vil give vor abbed 
velsignelsen eller andet, som hører bispeembedet til, skal det være abbeden 
tilladt - såfremt han da er præst - at give husets novicer velsignelsen og ud
føre andet, der hører hans embede til, og forskaffe os alt det fra en anden 
biskop, som utilbørligt er blevet nægtet os af vor egen. For det tiende tilstås 
det os, at vor abbed skal aflægge lydighedsløftet til sin biskop i overensstem
melse med den ordlyd og den form, der er fastsat af ordenen, og ikke på an
den måde. For det ellevte fastsætter han, at ingen biskop under henvisning 
til skik og brug eller på anden måde må vove at afpresse os noget for kirkens 
hellige ting, som han tildeler os, men stiftets biskop skal tildele os alt uden 
vederlag. I modsat fald skal en anden biskop tildele os alt dette efter at være 
opfordret hertil; men skulde stiftets sæde stå ledigt, skal nabobisperne tildele 
os alle kirkens hellige ting, uden at dette skal være til skade for vort eget sæ
de. For det tolvte bevilges det os, at hvis vi ikke kan komme i forbindelse med 
vor egen biskop, må vi lade en hvilken som helst biskop, der ikke er i pave
stolens unåde, og som i den tid måtte passere os på rejse, velsigne kar og klæ
der, indvi altre og ordinere munke. For det trettende forbydes det, at bisper 
eller andre kirkeledere vover at udstede en suspensions-, banlysnings- eller 
interdiktkendelse mod vort kloster eller også mod vore daglejere, fordi vi 
ikke har ydet tiende, eller i anledning af bevillinger, vi har opnået ved pave
stolens velvilje, eller mod vore velgørere, fordi de næstekærligt har ydet os 
nogle gunstbevisninger eller tjenester eller hjulpet med at arbejde på hellig
dage, og det forbydes, at det brev skal have retskraft, som opnås jmod de 
apostoliske privilegier, og uden at cistercienserordenen er nævnt. For det fjor
tende tilstås det os, at selv om hele landet er lagt under interdikt, skal vi ikke 
desto mindre have lov til under udelukkelse af dem, der er banlyste og ramte 
af interdikt, at holde gudstjeneste i vort kloster, fordi det således er anført i 
privilegiet for huset i Citeaux: Gudstjeneste skal på ingen måde ophøre i 
medfør af dem, der er ramt af interdikt i landene uanset enhver biskops på
bud. For det femtende forbydes det med apostolisk myndighed på nogen må
de inden for vore klosterbygningers eller ladegårdes klausur at røve eller 
stjæle, at sætte ild på, at udgyde blod, forvovent at gribe, plyndre, piske eller 
dræbe nogen eller øve nogen vold. For det sekstende: Alle friheder og immu
niteter, der er tilstået vor orden af de romerske paver, ligeledes friheder og 
fritagelser for verdslige krav, som er tilstået os af konger og fyrster eller an
dre troende, stadfæstes med apostolisk myndighed. For det syttende tilstås 
det os, at ingen må forstyrre vort kloster eller mindske eller tilegne sig vore
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ejendomme eller beholde det tilegnede eller plage det med nogen som helst 
fortrædigelser. For det attende: Enhver gejstlig eller verdslig person, som 
formaster sig til at prøve på at gå imod noget af dette, som indeholdes i dette 
privilegium, banlyses med apostolisk myndighed og skal udelukkes fra Her
rens legeme og blod - medmindre han efter tredie gang at være påmindet 
ved en passende bod har gjort sin forseelse god igen - og denne banlysnings
kendelse anføres i ethvert paveligt privilegiums sidste artikel.

i) for datering se Dipi. Dan.

[1198—1216]. 251
Pave Innocens 3. eftergiver alle, der i fem år yder hjælp til Århus domkir

kes bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Registratur i Århusbogen.

Fremdeles Innocens 3.s eftergivelse af 40 dage i fem år til fordel for byg
ningsfonden.

[1198-1216]. 252
Pave Innoncens 3. opfordrer menigheden til at give fromme gaver.

Registratur i Århusbogen.

Innocens 3.s opfordring til menigheden angående fromme gaver.

1198. 8. juni. På borgen i Havn. 253
Ærkebiskop Absalon af Lund skøder fire hovgårde af sit fædrene gods til 

Sorø kloster.

Referat i Sorø gavebog.

Og den ærværdige fader ærkebiskop Absalon, der i alle henseender følte 
sig forpligtet over for det, som hørte Gud til og var til gavn for sjælene, 

befriede sig med velsignelse fra denne forpligtelse1) på den måde, at han 
oplod klostret fire hovgårde 2) af sit fædrene gods tillige med de tilliggende 
skove, enge, græsgange, fiskerier og torper, idet han i overensstemmelse med 
landets love skøder dem som gave til evig tid, nemlig gården Holbæk med 
tilliggende torper (Tveje-) Merløse, Stripperup, Tåstrup og Ulstrup, gården
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Læsøholm med møllen, Næuitzbro og tilliggende torper, Akselholm, Nyrup, 
Dønnerup, Gungethorp, Birkenæs og i Skamstrup jord med en årlig afgift 
på 17V2 ørtug, i Søminge jord med 20 ørtug i årlig afgift, i Tornved jord, 
der giver ni øre, i Sasserup jord, der ligeledes giver ni øre, gården Jerslev og 
gården Krænkerup med dens tilliggender, nemlig i Sorterup jord, der giver 
26 penninge, i Dævidsrød jord, der giver otte ørtug og i Tyvelse jord, der 
giver 26 penninge. Og denne gave stadfæstede han på sin borg Havn i nær
værelse af og med samtykke hertil af herr Esbern Snare, hans broder, og af 
Esbems to sønner, Absalon Fed og Jens, samt af Alexander, hans søstersøn, 
i det Herrens år 1199 den 8. juni.

*) nemlig Hvideslægtens løfte om den halve hovedlod, jf. Poul Nørlund i Festskrift til 
Erslev s. 164. - 2) teksten har mansiones seu curias.

254 [1199].1) 5. oktober. Lateranet.
Pave Innocens 3. opfordrer alle troende kristne i Sachsen og Westfalen - 

og ved ligelydende breve ligeledes alle i Venden og hinsides Elben - til at 
samle en hær til hjælp for de kristne i Livland, som efter biskop Meinhard 
af Livlands død angribes af hedningene ; og han tager alle, der drager dertil 
af denne grund eller i stedet for at besøge helgengrave, under sin beskyttelse.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Til alle troende kristne i Sachsen og Westfalen.
Vel tåler den kristne ordning ikke, at der øves tvang mod uvillige for at 

få dem til at tro, men det apostoliske sæde, som er alles fælles moder, tilstår 
dog dem, der af egen drift tror, sit beskyttende værn og kalder med frelse- 
bringende formaninger de troende til forsvar for dem, der nyligt har omvendt 
sig, for at de ikke enten skal falde tilbage i den tidligere vantro eller dog i 
nogen grad fortryde, at de har antaget troen, dersom man afslår at yde dem 
hjælp til forsvar. Men vi har fået at vide, at da salige Meinhard, biskop af 
Livland, tog til provinsen Livland for at forkynde Herrens ord og kastede 
gamet ud til dræt2), havde han med Guds hjælp så megen fremgang blandt 
de barbariske folkeslag, som nægter Gud den skyldige hæder og dyrker umæ
lende dyr, løvrige træer 3), klare kilder, frodige vækster 4) og urene ånder 5), 
at han kunde føre mange, der blev kaldt tilbage fra deres vildfarelser, frem 
til erkendelse af sandheden og ved de frelsende trossætninger belære dem, der 
var genfødt i den hellige dåbs bad. Men menneskefjenden, som går omkring 
som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge 6), var hadefuld over
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deres omvendelse som også over deres frelse og fremkaldte de omkringboende 
hedninges forfølgelse ved ondsindede anslag mod dem, idet disse ønskede at 
udrydde dem og udslette erindringen om den kristne tro i de egne. For at 
det derfor ikke skal regnes os til forsømmelighed, om disse, som allerede er 
kommet til troen, tvinges til at falde fra troen igen, og andre ikke vover at 
antage vor tro, hvis de, som allerede har antaget den, står uden værn mod 
hedningenes angreb, formaner og opfordrer vi indstændigt Eder alle og på
lægger Eder til syndernes forladelse, at hvis hedningene, der findes i Livlands 
nabolag, ikke vil indgå en fredsaftale med de kristne og overholde den aftale, 
skal I i hærskarernes Guds navn magtfuldt og mandigt rejse Eder til forsvar 
for de kristne, som findes i de egne. Men vi tilstår med bemyndigelse i dette 
brev alle dem i Eders lande, som har aflagt løfte om at besøge helgengrave, 
at de under ændring af dette givne løfte i ærbødighed for den kristne tro kan 
drage til de egne til forsvar for kirken i Livland. Thi tager vi da alle, som i 
brændende nidkærhed for Gud skulde lade sig sætte over til Livland for at 
forsvare kirken og de kristne i de egne, under St. Peters og vor beskyttelse og 
yder dem den begunstigelse, der ligger i det apostoliske sædes værn. Givet i 
Lateranet den 5. oktober.

På samme måde til alle troende kristne i Venden.
På samme måde til alle troende kristne i Transalbanien.

*) jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Luk. 5, 4. - 3) jf. 1. Kg. 14, 23. - 4) jf. Ezech. 34, 14. - 
6) Mark. 1, 27 og Luk. 4, 36. - 6) jf. 1. Pet. 5, 8.

[1199. Oktober.]1) 255
Pave Innocens 3, pålægger den franske gejstlighed at overholde det inter

dikt, som Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, apostolisk legat 
i Frankrig, måtte lægge over dele af Frankrig i anledning af Ingeborgsagen.

Afskrift i de pavelige kopibøger.

Opil ærkebisper, bisper, abbeder, priorer og hele gejstligheden i Frankrigs 
JL rige.

Ånden i os vånder sig i kval, vort hjerte knuges af sorg, idet vi i vor såre 
kære søn i Kristus Filip, de Franskes konges ægteskabssag i høj grad frygter 
for at vige til venstre eller til højre fra den lige vej 2), så vi kan synes at give 
mennesket mere end vi giver Gud, og på den anden side fylder det os med 
ubehag at gå frem ad kongevejen 3) mod denne konge, da vi selv føler os 
ilde berørt i hans sag på grund af vor kærlige og nådige forudindtagethed. Thi
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både det os påhvilende hyrdehverv - som får os til at advare mod ham - og 
det for Eder velkendte eksempel om den modige Pinehas, der viste nidkær
heden for Herrens lov 4), maner os til bestemt at gøre front mod ham, men 
den ganske særlige plads, som samme konge indtager i vor nåde, og som vi 
agtede ved given gunstig lejlighed at vise ikke alene ham, men også hele de 
Franskes rige, volder os såre stor beklemmelse og holder os i nogen grad til
bage. Thi når vi i erindringen genopfrisker og i tankerne gang på gang gen
oplever de velgerninger, der fordum blev vist os i det rige, da vi hengav os 
til de skolastiske studier 5), og tænker på den indsigt - hvor stor den så end 
er - der blev skænket os af Gud, tilstår vi, at vi ved siden af pligten over for 
hyrdegemingen - ifølge hvilken vi er forpligtet i forholdet til hver enkelt - 
især står i gæld til såvel denne konge som til det rige, og vi holder ikke blot i 
det omfang, som det er os muligt, vor hånd tilbage fra kongens byrder, men 
stræber også med brændende iver efter hans hæder og efter hans riges til
vækst. Når vi ydermere betænker, at Herren har anbragt os, omend ufortjent, 
på retfærdighedens sæde og indsat os som sin stedfortræder og som apostle
nes førstemands efterfølger, kan vi ikke - for at vi ikke skal synes at være 
utaknemlig for de opnåede gunstbevisninger, hvis vi foretrækker mennesket 
for Ham, som ønskede, at vi, der er rejst af støvet, skulde sidde blandt fyr
ster 6), eller rettere højere end fyrster, og dømme fyrster imellem, og for at 
der ikke også kan siges om os, at vi uden føje har fået magten til at binde og 
løse i kraft af St. Peters fortjenester - lade det være upåagtet, at vi skal yde 
dem retfærdighed, der anmoder os derom, og at vi skal kalde de vildfarende 
tilbage til den rette vej og også anvende kniv ved de sår, som forbindinger 
ikke læger. Når vi desuden betænker, at sjælens frelse bør sættes højere end 
sanselig nydelse, og der snarere bør tages hensyn til hans gavn end til hans 
vilje, da mange velgerninger ydes til modvilligt indstillede, har vi, for at vi 
ikke skal synes enten at hade sønnen, hvis vi sparer på riset 7), eller at have 
forårsaget den syges død, hvis vi tøver med at gyde vin på de sår, der er ba
det med olie 8), bestemt os for at råde for denne konges frelse og hæder, idet 
vi tror, at han, hvor meget han end nok så uretfærdigt måtte rejse sig imod 
os, dog kommer til besindelse, når han føler lægemidlets lægende kraft, og at 
han - når han hos os som et udslag af næstekærligheden lærer strengheden at 
kende - vil vise sig des mere hengiven mod os og det apostoliske sæde, jo 
mere han ved at gøre bod for den forseelse, hvormed han har opbragt Gud 
imod sig, og hvorved han, når der skal fremføres undskyldende grunde for 
synder 9), og når foragt for kirkens sakramenter skal retfærdiggøres, er blevet
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et eksempel på pligtovertrædelse for andre, hvorved hans ry også i høj grad, 
for ikke at sige fuldkomment, er blevet plettet med skam hos de gode. Thi 
se nu til hertugen af Bohmen, der, som vi har hørt, følger hans eksempel; 
han har efter at have forladt sin lovlige hustru ikke næret frygt for på lignen
de måde at tage en ægteskabsbryderske til hustru 10). Og andre fyrster og 
privatpersoner er rede til på jødisk vis at give deres hustruer skilsmisse
brev 11), hvis ikke der hurtigt skrides ind imod det, der er grundlaget herfor. 
Thi selv om vor forgænger pave Cølestin — salig ihukommelse - på brødre
nes 12) råd har ladet den skilsmissedom 13), eller rettere det komediespil er
klære for aldeles ugyldig, idet han samvittighedsfuldt og hyppigt pålagde 
ham, at han i nåde skulde tage fornævnte dronning til sig igen som sin ægte
fælle, har denne dog, idet han fulgte et slet råd, ikke været bange for trods 
mange forbud og under stor foragt for kirken at tage en anden til hustru. 
Og da vi tidligere ønskede at behandle denne konge med en sagtmodighedens 
ånd 14) og ved helsebringende påmindelser søgte at kalde ham tilbage til den 
rette vej, har vi i den første tid efter vor forfremmelse givet ham en påmin
delse gennem vor ærværdige broder Odo, biskop af Paris, og senere ved vort 
brev15) samvittighedsfuldt tilskyndet ham til, at han, efter at have fjernet 
hende, som han havde taget til hustru, fra de Franskes rige og lande, skulde 
tage omtalte dronning til sig igen, hvem han uden retsligt grundlag havde 
ladet fjerne fra sig, idet vi ikke har nægtet ham retslig adgang til, at vi, når 
denne først var genindsat, da vilde undersøge og påhøre, om han på lovlig 
vis havde noget at fremføre. Og hvorfor ikke hellere vælge det, der er retfær
digt og agtværdigt, og vige uden om det, der er ubilligt og fordærveligt, så 
at han - når han har sendt hende bort, som han mod kirkens forbud har 
taget som sin anden hustru, og taget hende til sig igen, som han i strid med 
retsordenen har skilt sig fra, og der måske ikke skulde blive indgivet ham fra 
oven 16) at ønske at beholde den fornævnte dronning i nåde hos sig som sin 
ægtefælle - derefter, om han sætter sin lid til retfærdighed og sandhed, både 
ved dom kan blive skilt fra hende, om dette bør ske, og få den anden tilbage, 
om dette bør ske; hvis der handles anderledes i den sag, bringer fornævnte 
konge både sin sjæl i fare, fordi han bedriver hor, og vækker forargelse i sin 
slægt, da det afkom, der måtte blive avlet under sådanne forhold, ikke kan 
regnes for at være ægtefødt, men derimod må anses for uægte født. Men 
omend han i dette anliggende endnu ikke har adlydt vore påmindelser og på
bud, har vi, for at man dog ikke skal synes, at vi forsømmer det, som tjener 
til hans frelse, hvis vi efterlader det ufuldendt, som vi har påbegyndt, nu på-
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budt, at han skal formanes ved vor elskede søn Petrus, kardinaldiakon af Sta. 
Maria in Via lata, det apostoliske sædes legat i dette anliggende 17), idet vi 
bestemt pålægger samme legat som vor befaling, at hvis denne konge ikke 
sørger for at låne villigt øre til vore og hans formaninger, og legaten måske 
endnu måtte ville tage hensyn til ham i spørgsmålet vedrørende et alminde
ligt interdikt18), skal han banlyse såvel kongen som andenhustruen og deres 
husstande - undtaget er de døendes skriftemål - uden enhver tilflugt til ap
pel, og han skal nedlægge forbud mod alle gudstjenstlige handlinger og mod 
uddeling af de kirkelige sakramenter, og overalt, hvor de er til stede, skal 
han forbyde såvel forvaltningen af de hellige sakramenter som forrettelse af 
gudstjenstlige handlinger for de tilstedeværende med undtagelse af barnedåb 
og de døendes skriftemål. Og derfor befaler vi Eder alle ved apostolisk brev 
og påbyder Eder strengt på Gudfader den almægtiges, sønnens og den hellig
ånds vegne og også i den hellige lydigheds navn med de hellige apostle Pe
trus’ og Paulus’ og vor myndighed, at I bestemt overholder den dom, som 
samme kardinal måtte forkynde over kongen, andenhustruen og deres hus
stande eller også over riget, uden at der skal være adgang til en appel, der 
kan lægge sig hindrende i vejen, samt sørge for, at den ukrænkeligt bliver 
overholdt af andre. Thi hvis nogen - af hvad rang eller stand han end er - 
efter vort interdikt drister sig til enten at holde gudstjeneste eller uddeler kir
kens sakramenter til dem, skal han vide, at han løber i fare for at miste sin 
rang og stand. Thi da vi i dette omsorgsfuldt søger denne konges frelse og 
elsker ham højere, end han elsker sig selv, da han jo, hvem vi for hans frelse 
elsker i Herren, elsker sig selv i strid med Gud til undergang for sin sjæl, 
frygter vi ikke, hvis vi for sandhedens og retfærdighedens skyld vækker for
argelse, eftersom hvis Gud er for os, hvem er da imod os? 19), og rænkespil 
fra nogens side skal ikke få overtaget over os, fordi sandhed og retfærdighed 
beskytter os. Og da vi i ikke ringe udstrækning stoler på Eders fortrinlige 
egenskaber med hensyn til lærdom og agtværdighed, skal I ikke imod alles 
håb kunne sammenlignes med dem, om hvem man siger: Stumme hunde, 
der ikke kan gø 20), og da den kirkelige frihed indtil nu har kunnet blomstre 
stærkest i de Franskes rige, er det vor vilje og befaler vi, at I, brødre ærke
bisper og bisper, og I, sønner abbeder, under fortsatte advarsler til samme 
konge skal holde fast ved, at han, idet han tænker på vor kærlighed - vi, som, 
omend vi omsorgsfuldt søger hans frelse, dog mod vor vilje volder ham be
svær - hellere skal vælge at adlyde vore, eller rettere Guds formaninger end 
at mærke kirkens strenghed. Men I skal des mere omsorgsfuldt lægge vægt
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på at gennemføre dette, jo mere Eders omdømme i ikke ringe grad er be
lastet hos mange, fordi et så stort overgreb er begået med hjælp fra nogle af 
Eder. Omend det for tiden er lagt til side, er det dog ikke aldeles ladt ude af 
syne, så det ikke kan og vil blive vendt mod dem, hvis de måtte være for
sømmelige.

*) for datering se Dipi. Dan. - 2) jf. 5. Mos. 17, 20. - 3) jf. 4. Mos. 21, 22. - 4) jf. 
1. Machab. 2, 54 (Vulgata), som igen hentyder til den episode, der er omtalt i 4. Mos. 
25, især v. 7 ff. - 5) jf. nr. 227 note 4. - 6) jf. 1. Sam. 2, 8. - 7) Ordspr. 13, 24. - 
8) jf. Luk. 10, 34. - 9) jf. Ps. 140, 4 (Vulgata). - 10) hertug Przemysl Ottokar 1. af 
Bøhmen (dronning Dagmars fader) forskød på dette tidspunkt under påskud af slægt
skab i 4. grad sin hustru Adela af Meissen efter næsten 20 års ægteskab og ægtede Kon
stance, en datter af kong Filips søster Margrete og kong Bela 3. af Ungarn, jf. Hist. 
Tidsskr. 2. rk. V 528-30. - 11) jf. Matth. 19, 7. - 12) d.v.s. kardinalerne. - 13) jf. nr. 
211. - 14) jf. Galat. 6, 1. - 15) nr. 226 og nr. 227. - 16) jf. Joh. 19, 11. - 17) jf. nr. 229 
note 7. - 18) d.v.s. paven lader legaten en mulighed åben for en mildere fremgangs
måde. Når legaten ikke udnytter denne mulighed, jf. bemærkningen i Dipi. Dan., for
klarer Davidsohn s. 88-90 det som en følge af Filips stejle holdning i andre politiske 
forhold, der berørte legatens hvetv. - 19) Rom. 8, 31. - 20) Es. 56, 10.

[1199 Oktober] 256
Pave Innocens 3. sender Petrus, kardinaldiakon af Sta. Maria in Via lata 

og apostolisk legat i Frankrig, et brev vedrørende Ingeborgsagen.

Registratur i de pavelige kopibøger,

Og der er skrevet om dette *) til fornævnte kardinal, det apostoliske sædes 
legat.

4) jf. nr. 255.

[1199]1). 257
Ærkebiskop Absalon kundgør, at herr Jens (Sunesen), broder til biskop 

Peder af Roskilde, har pantsat sin hovgård Alsted samt de tiender, bispen 
har tilstået ham, til abbed Gaufred af Sorø og brødrene sammesteds for et 
lån på 200 mark til en pilgrimsfærd til Jerusalem. Hvis Jens afgår ved døden 
på pilgrimsfærden, skal gården tilfalde klostret, men tienderne vende tilbage 
til bispen.

Afskrift hos Bartholin.

Jeg Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og Sveriges primas, vil, at 
det skal være vitterligt for såvel nulevende som fremtidige, at herr Jens,
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broder til den herre biskop af Roskilde, har modtaget 200 mark som lån af 
herr abbed Gaufred af Sorø og brødrene til en rejse til Jerusalem, og at han 
har stillet sin hovgård ved navn Alsted som pant for disse penge, mens han 
måtte være fraværende, tillige med agre, enge og skove og med tre og et 
halvt bol og alle dens tilliggender uden husstanden; ligervis har han også 
pantsat de tiender, som herr biskop Peder, hans broder, har tilstået ham; 
(alt dette) under iagttagelse af den overenskomst, at hans forvalter foreløbig 
skal beholde al dispositionsret over det fornævnte ligesom hidtil og svare den 
herre abbeden alle oppebåme ydelser og omhyggeligt aflægge regnskab for, 
hvad han har udlagt i den forbindelse, så det, når herr Jens vender tilbage, 
vil være vitterligt for alle, hvad der er betalt, og hvad der er tilbage af gæl
den. Men hvis han skulde dø under pilgrimsfærden - det Gud forbyde - har 
han til bod for sin sjæl tilstået fornævnte Sorø kloster, at det må beholde den 
fornævnte hovgård med alle dens tilliggender til evig tid tillige med det, som 
det i mellemtiden har oppebåret; tienderne skal vende tilbage til bispen, så
ledes som det er ret. Men for at det kan fremstå klart for alle, at denne over
enskomst er blevet til i vor nærværelse, har vi bestyrket dette brev med vort 
segl, idet vore ærværdige brødre Erik, ærkebiskop af Nidaros, og Martin, 
biskop af Bergen, og mange andre såvel gejstlige som verdslige personer stod 
hos, hvis navne vi til sikring af vidnesbyrdet har anset det for nødvendigt at 
anføre nedenfor. Alexander, den herre ærkebiskops søstersøn. Niels, søn af 
herr Esbem af Kalundborg. Magister Peder.

1) brevet er også refereret i Sorø gavebog med tilføjelsen i det Herrens år 1199.

258 [Slutningen af 12. årh.]1)
Memorandum om, at Vilhelm de Percy i kong Vilhelm Erobrerens tid 

havde genoprettet klostret i Whitby, øget dets tilliggender i takt med det 
voksende antal munke og betroet det til Reinfred, tidligere ridder, nu munk 
i Evesham kloster, som havde erfaret, at stiftelsen ‘tillige med Northumbrer- 
nes fornævnte shire var blevet hærget ved en grum hærgning af de yderst 
grusomme sørøvere Ingvar og Ubbe, Alanernes2) og Danernes anførere, af 
hvem den hellige kong Edmund også blev halshugget; i mere end 200 år 
fandtes derefter intet munke- eller nonnesamfund i samme kloster3; af byens 
omkring 40 klostre og kapeller var kun murene og de tomme altre tilbage ‘på 
grund af vikingehærens ødelæggelser3.

Afskrift i Barton Hill House, Whitwell.
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*) for datering se Dipi. Dan. - 2) i 870, jf. Steenstrup, Normannerne II 63.

[Slutningen af 12. årh.]1) 259
Toke Knudsen overdrager Næstved St. Peders kloster sin hov gård i Hol

sted med alle tilliggender for 16 mark sølv.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

npoke, søn af Knud, overgav os sin hovgård i Holsted med alle tilliggender 
JL og med den jord i Øvenip, som ligger til samme hovgård, efter at han 

havde modtaget 16 mark sølv af brødrene. Mangler datum.

x) for datering se Dipi. Dan.

[Slutningen af 12. årh.]1) 260
Knud Jørgensen overdrager Næstved St. Peders kloster alt, hvad han ejer 

i Eggeslev, med undtagelse af en halv mark guld.

Næstved St. Petri klosters registratur (1528).

Knud, søn af Jørgen, overdrog os alt, hvad han har i Eggeslev, med und- 
tagelse af en halv mark guld.

i) jf. nr. 259.





ABBED VILHELM AF ÆBELHOLTS 
BREVSAMLING





FORTALE

Vilhelm, tjener for de Guds tjenere, som er i Paraclitus, til læseren af disse 
brevmønstre x) hilsen og ønske om, at han under læsningen ikke må sætte plet 
på sig selv ved brug af ukvemsord.

Da det jo hos Gud og mennesker er anerkendelsesværdigt at vise omsorg 
for det, der har interesse for alle mennesker, så bør det ikke udsættes for ond
sindede angreb, hvorved det kan synes, at skønsom vurdering ikke er med i 
dommen over en god gerning, men blot nag eller nid; hvis nogens indstilling 
går i den retning, bevises han derved til fulde ikke at elske retfærdighed. Men 
eftersom det at beskæftige sig med de nærmestståendes interesser fornøjer os 
mere, hvis vi har kendskab til noget eller har tiltro til, at vi kan noget, har vi 
besluttet uden opdigt at meddele dem dette, da deres fremgang, til hvem vi 
knytter os til med kærlighedens bånd, ligger os på sinde. Af den grund er det, 
at vi har samlet det til en bog, som vi har behandlet med vor middelmådige 
evne til at diktere, nemlig de breve, som vi har sendt til forskellige personer, 
eller som vi har skrevet i andres navn til underretning og belæring for dem, 
som ikke formår at give sig af med mere ophøjede emner, for at de i kraft af 
deres fremgang kan tjene mere ydmyge mål. Derfor beder vi dig, læser, hvem 
du end måtte være, der gennemlæser dette vort værk, om, hvis du ikke kan 
finde retorisk ynde eller pryd i ordene, at huske på vor hensigt: eftersom vi 
har besluttet som ovenfor sagt at rette disse sætninger ikke til de lærde, men 
til dem, der ønsker at gøre fremskridt i at diktere, så skal de, hvis der findes 
noget i dem, som kan beskæftige deres følelse og forstand, ytre taksigelser sam
men med os over for Guds nåde og lære det udenad. Det øvrige skal de lade 
blive stående uantastet, således at de ingenlunde med bidsk tand skal sønder- 
slide vor velvilje. Thi nogle billige retter plejer at blive sat på det kongelige 
bord, hvilke rigtigt og ikke som en fejl blandes med de kostbare retter, efter
som hine ofte fører til madlede, mens de billige retter plejer at blive fortæret 
med større begær af de spisende. Men ingen skal undre sig over, at vi sætter 
pavers eller bispers navne foran vore hilseformler, eftersom vi har gjort dette
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af den grund, at de med deres navne forlener begyndelsen af vore breve, som 
de står i spidsen for, med større autoritet. Men angående dem, i hvilke knude
fulde tvivlsspørgsmål løses, skal ingen regne det, der er fremført til deres løs
ning, for noget, medmindre det følger af de hellige kirkefædres godkendelse 2).

1) Vilhelm bruger carmina i vid betydning. - 2) d.v.s. kun citaterne fra kirkefædrene 
i udtogene fra Petrus Lombardus skal tillægges fuld autoritet.

Fortalen er forbi. Kapitelfortegnelsen til de efterfølgende breve af herr ab
bed Vilhelm af Paraclitus begynder.

Første bog.

Brev i. Til bispen af.... , i hvilket der rejses det spørgsmål, om nogen 
mand kan tage den til ægte, som han tidligere har begået ægteskabsbrud 
med 1).

2. Til bispen af Paris, i hvilket der rejses det spørgsmål, om standsvilkår 
kan opløse et ægteskab.

3. Fremdeles til samme, i hvilket der fremdrages oplysninger om slægt
skabs- og svogerskabsgrader, nemlig i hvilken grad der kan eller ikke kan ind
gås ægteskab, og om de, der er adskilt, senere kan udsone sig.

4. Sendes til den herre paven, i hvilket der rejses det spørgsmål, om der 
kan være ægteskab mellem ham og hende, som er blevet forenet uden for 
kirkedøren; af disse drog manden bort til en fjern egn, og da han ikke kunde 
leve i afholdenhed, tog han en anden hustru.

5. Der svares på fornævnte forelagte problem, hvori der siges, at der ikke 
i det tilfælde er ægteskab, at kvinden undskyldes med uvidenhed, (men) at 
manden har indrømmet ægteskabsbrud.

6. Der bliver stillet det spørgsmål, om det er tilladt en mand uden hu
struens tilladelse at aflægge kyskhedsløfte eller hustruen uden mandens sam
tykke at indtræde i et kloster.

7. Til den herre paven, i hvilket der rejses det spørgsmål, om nogen kan 
tage sin slægtnings brud til ægte, som denne havde trolovet sig med.

8. Til den herre paven 2), i hvilket det siges, at hverken hans broder eller 
nogen af hans slægt nogensinde kan tage hende til sin hustru.
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9. Til den herre paven, idet han spørger, om ægteskabsaftale de futuro 
under edsaflæggelse kan bringe et ægteskab i stand.

10. Svar på det forelagte problem.
11. Til paven, idet han spørger, om den, som ikke vides at være døbt, bør 

døbes, da man ikke må krænke noget sakramente. Og om man ikke bør ef
terspørge et andet element end vand til forrettelsen af dåben, og om denne, 
som døbes, bør regnes for at være døbt, hvis han vædes een eller to gange.

12. Til den herre paven angående en mand, som havde bortkastet ordens
dragten og var gået over til hospitalsbrødrene, hvorfor den herre af Lund 
havde udstedt banlysningsdom mod ham.

13. Til paven angående ham, som havde haft kødelig omgang med en 
slægtning til hustruen; ved hvilken bod kan det renses.

14. Den herre pavens svar på det forespurgte.
15. Der rejses det spørgsmål, om en jomfru, der ikke samtykker, men gør 

indsigelse og bliver udsat for vold, fortsat bør regnes blandt de øvrige jom
fruers tal.

16. Om ham, som har vanæret ægtesengen ved at stå i forhold til hustruens 
søster.

17. I dette brev godtgøres det med de hellige (kirkefædres) autoritet, at en 
hustru kan anklage manden for utugt ligesom manden konen 3).

18. Her spørges der, om man bør modtage en offergave fra den, som, idet 
han opsøgte en præst, blev overrasket af døden 4).

19. I dette rejses det spørgsmål, om en bekendelse, der er aflagt på det 
yderste, har værdi for den syge, hvem smertens styrke har berøvet evnen til at 
gøre bod, og om ham, som ikke har fuldendt en ham pålagt bod, som dog ikke 
var tilsvarende, må gå igennem (skærsilden) 5).

20. I dette brev formanes paven til, at hans styrke med kraft bør sættes ind 
mod kætterne 6).

21. Om en dåb, der er foretaget af en god præst er mere værd end den, der 
er foretaget af en dårlig 7).

22 8). Biskoppen af Paris klager over, at Ste. Germains kirke er befriet for 
lydighed mod kirken i Paris og for dens retshåndhævelse 9). Der er også et 
andet spørgsmål i samme brev, nemlig om nogen kan døbes i moders liv 10).

23. Den herre pavens svar på begge 11).
24. Den norske ærkebiskop til den herre paven, idet han på sine og sin kir

kes verne retter klager mod samme riges tyran og mod dem, der har kronet 
ham.

1. række. III. — 19
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25. Til herren af Lund i abbeden af Paraclitus’ navn, som retter klage mod 
kardinalen.

26. Til kongens12) døtre, de indviede jomfruer, en formaning til det 
bedre.

27. Til nonneklostret i staden Roskilde, at det skal tilbagelevere det, der 
tyvagtigt af en flygtning er ført bort fra kirken i Paraclitus og henlagt hos 
dem.

28. Til nonneklostret i Slangerup angående nogle kærlighedsgaver, der var 
modtaget fra dem.

29. Påmindelsesbrev angående det gode. Til samme.
30. Til den herre paven i kongens navn angående hans søster, der er blevet 

skilt fra de Franskes konge.
31. Til paven i de Franskes dronnings navn, som klager over, at hun uret

færdigt er blevet skilt fra de Franskes konge.
32. Til den herre paven om samme sag.
33. Til kardinalerne om samme sag.
34. Trøstebrev i abbed Vilhelms navn til de Franskes dronning.
35. Fremdeles abbeden til samme, ligeledes trøstebrev.
36. Til abbeden af Esrom, idet han hilser samme abbeds tilbagevenden fra 

kapitlet i Citeaux.
37. Fremdeles en bøn til samme, at hans tilbagevenden må blive til fred 

for begge.
38. Fremdeles til samme, i hvilket abbed Vilhelm fremfører en undskyld

ning for den uenighed, som fjender har sået mellem dem.
39. Et brev til herr Ebbe, som indeholder mangfoldige lovprisninger af 

ham.
Kapitlerne i første bog slutter.

Kapitlerne i anden bog begynder.

1. Til brødrene i St. Geneviéve i Paris, i hvilket der berettes om, at samme 
jomfru uskadt har ført samme abbed gennem en dødelig fare 13).

2. Til den herre paven mod den banlyste norske tyran og hans bisper, som 
kronede ham.

3. Til Anders, kansler hos de Danskes konge, i hvilket der berettes om det



Abbed Vilhelms Breve 291

løfte, han har aflagt, nemlig om at holde messe hver dag i et år; i brevet for- 
udskikkes også kærlige og trøstende ord.

4. Sendes til abbeden af St. Geneviève, i hvilket der berettes om den vel
villige modtagelse af abbed Vilhelm 13 ).

5. Der sendes et formanende brev til kansleren om at vende tilbage fra 
Clairvaux eller fra rejsen til Rom 13 ).

6. Sendes til de Franskes stormænd i den herre ærkebispen af Lunds navn, 
og drejer sig om skilsmissen mellem de Franskes konge og dronning, søster til 
de Danskes konge 13 ).

7. Sendes til broder Bernard af Vincennes og drejer sig om ovennævnte 
skilsmisse, i hvilket der er sødtklingende drøftelser i kærlighed i herr abbed 
Vilhelms navn 13 ).

8. Sendes til den herre ærkebispen i kanslerens navn om samme skilsmisse 
og om hans og hans fællers forsinkede tilbagevenden 13 ).

9. Sendes af abbed Vilhelm til abbeden af St. Geneviève om hans og hans 
fællers fangenskab og tilbageholdelse 13 ).

10. Sendes af abbed Vilhelm til munkene i St. Mikkels kirke, i hvilket 
samme munke stævnes til ham på en forud fastsat dag13 ).

11. Om opladelse af denne kirkes gods til de grå (munke).
12. Til den herre pave om samme sag.
13. Sendes af den herre bispen af Roskilde til den herre paven og handler 

om overladelse af afdøde præsters beneficier for et år.
14. Den herre ærkebiskop til sogneboeme i Lyngby om at køre sten til 

opførelse af klostret i Paraclitus.
15. Abbed Vilhelm til grev Bernard; det drejer sig i begyndelsen om ven

skab. Hen imod slutningen opfordrer det ham til at opføre fornævnte klo
ster 14 ).

16. Samme til en biskop fra Sverige, idet han med smigrende ord over for 
bispen hentyder til fuldendelsen af en sag.

17. Samme abbed til kardinalen Seufridus om en mand, som røverisk 
havde taget og voldeligt sad inde med kirkens jord.

18. Oversendes af samme Vilhelm til den herre ærkebiskop med klagende 
og fromme ord om retfærdighed med hensyn til en mand, som havde skødet 
ham en jord og havde taget den tilbage til eget brug.

19. Oversendes af abbeden til herr Ebbe, helt fuldt af søde og venskabelige 
ord, idet han påberåber sig hans kærlighed til gavn for hele klostrets frem
gang.
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20. Sendes af abbed Vilhelm til en abbed og ærkedegn om, at de begår 
dadelværdig simoni, når de handler med en gejstlig.

21. Oversendes af fornævnte abbed til den herre ærkebispen, hvor han un
der gråd fortæller om laderne, der er fortæret af ild, og om manglen på kom, 
idet han indfletter en lang fortælling, og til slut anmoder om tilladelse til at 
vende tilbage til sit fædreland.

22. Sendes af den herre ærkebispen til de Franskes stormænd om kongens 
og dronningens skilsmisse, idet han vidtløftigt fremlægger dronningens af
stamning og til slut beder om, at de ved bønner leder fornævnte konge fra 
vildfarelse til sandhed.

23. Oversendes af abbed Vilhelm til Knud, de Danskes konge, idet han 
formaner og med den fornuft, han råder over, tilskynder kongens sind til ikke 
på grund af mangel på penge at lade ægteskabspagten mellem de Franskes 
konge og hans søster blive til intet.

24. Til samme konge i fornævnte abbeds navn, idet han udvikler, at det 
ikke skal synes at være vanærende for fornævnte, at der skrives til ham fra en 
sådan person. I dette fremhæves ærkebispens lov og pris på mangfoldig vis, og 
der indskydes en kort bøn om, at man ikke skal fæste lid til dem, der nedsæt
ter ham (Vilhelm).

25. Sendes til de Franskes konge i fornævnte abbeds navn, idet han ud
vikler og bønfalder om, at denne skal tage den forskudte dronning til sig i 
ægteskabelig kærlighed og befale, at kansleren og han og deres fæller skal løs
lades af det fangenskab, hvori de holdtes.

26. Sendes til kardinalerne fra de Danskes konge, idet han først blødgør 
dem med smigrende ord og mod slutningen fremfører klage over den skils
misse, der er afsagt mellem de Franskes konge og hans søster og derefter an
moder om, at der vederfares hende retfærdighed.

27. Sendes til den herre abbed af Esrom fra abbed Vilhelm, i hvilket der 
kort fortælles om, hvad de havde fuldført i Rom angående de Franskes dron
nings sag, da en afskrift er sendt til ham.

28. Oversendes fra samme til den herre ærkebiskop, ret klagefyldt, i hvil
ket samme abbed væver en lang fremstilling om det faderlige åsyns forandring 
over for ham, foreholder ham manglen på brød og anmoder om tilladelse til 
at vende tilbage til sit fædreland.

29. Sendes af samme til Gaufridus, kannik ved St. Geneviève i Paris, helt 
affattet i kærlighed.

30. Fremdeles sendes en opfordring fra samme til Peder, søn af herr Sune,
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om at gøre fremskridt i gode egenskaber og boglig viden, og at han ikke bør 
tvivle om hans hjælp og råd. Og han kan meddele, at hans fader er blevet 
forsonet med abbeden.

31. Sendes fremdeles i sammes navn til herren af Lund, fuldt af klager så
vel på grund af magister Peders død som på grund af de nedbrændte lader 
og på grund af manglen på brød.

32. Sendes af samme til abbeden af St. Victor, idet det i sin første del har 
en side fuld af kærlighedens sødme og til sidst en venlig anbefaling af hans 
prior, om at denne for en tid må blive optaget hos ham.

33. Oversendes af kansleren til herren af Ostia, idet han fremfører en und
skyldning og beder om tilgivelse for, at han uden hans tilladelse er draget bort 
fra staden.

34. Oversendes til herren af Lund af abbed Vilhelm, idet det indeholder 
en ubekendt ansøgning, der mundtligt af brevviseren skal forelægges for hans 
øren.

35. Affattes af samme til abbeden af Esrom, idet det i sin første del ud
trykker taksigelse for en velvillig indstilling og i det øvrige, at broder Steffen 
må blive hos ham i fire dage for at udbedre vandledningen.

36. Sendes fremdeles fra samme til abbeden af Næstved, idet han i kort
hed roser ham for forbedringen af hans klosters tilstand.

37. Sendes af samme til de Danskes konge, idet han kort hentyder til hans 
søster dronningens hæder.

38. Sendes fremdeles af samme til en ven af ham, helt handlende om kær
lighed.

39. Sendes af samme til prioren af Konghelle og drejer sig om at sende et 
skib af sted til dem med malt.

40. Sendes af ham som ovenfor som trøstebrev til en ven, der plages af 
sygdom.

41. Sendes af ham som ovenfor til herr Turgot, idet han først kort berører 
dennes forfremmelse, og til sidst, at han støttede de stridende kannikers vild
farelse mod hans provst.

42. Oversendes af ham som ovenfor til provsten af St. Thøger, idet han 
formaner ham til tålmodighed og overbærenhed under lidelserne.

43. Sendes af ham som ovenfor til den herre paven, idet han fortæller om 
husets fattigdom og bønfalder om, at han ved sit brev skal tilskynde herren af 
Roskilde om at komme ham til hjælp.

44. Sendes til den herre paven i de Danskes konges navn, idet det inde-
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holder klager over, at den retfærdighed, der er anmodet om med hensyn til 
biskop Valdemar, ikke er blevet ydet ham, og idet han til slut atter anmoder 
om den.

45. Sendes til herren af Lund i kansleren hos de Danskes konges navn, idet 
det handler om alt det, som var hændt ham og hans fæller på vejen fra Rom, 
hvorledes de har mistet den herre pavens brev, og om meget andet.

46. Sendes af abbed Vilhelm til den herre paven, idet det indeholder klager 
over, at de grå munke er blevet pryglet af de sorte munke.

47. Fremdeles til samme, i hvilket der forespørges om, i hvilken orden han 
bedst kan være i sikkerhed.

48. Fremdeles mod de sorte munke.
49. Fremdeles et brev til bispen af Roskilde til fordel for en undergiven.
50. Til abbeden af Prémontré, idet det fremfører en undskyldning med 

hensyn til anklagen mod abbed Jens.
51. Til kardinalen herr Cintius.
52. Til Soffredus vedrørende en af hans husstand, der er udsendt for at 

opnå hans hjælp.
53. Brev til kardinalen herr Cintius til fordel for en mand.
54. Til en provst.
55. Til en biskop, idet han takker for en velgerning, der er vist ham.
56. Til munken Gosvinus, idet han med ord, fulde af kærlighed, tilskynder 

ham at holde fast ved agtværdighed.
57. Til abbeden af St. Geneviève i sammes navn, i hvilket han fremfører 

undskyldning for, at han ikke hurtigere har sendt ham en hest.
58. For at kalde den fordrevne Daniel tilbage.
59. Til kansleren, handler helt om velvilje og kærlighed.
60. Til en ven, først en påmindelse om og tilskyndelse til kærlighed og til 

sidst beder han om hjælp og velvilligt gehør.
61. Til Knud, de Danskes konge, idet han bønfalder om nåde og opfordrer 

ham til ikke at være påholdende med at give de Franskes konge penge i med
gift med sin søster.

62. Klage til den herre ærkebispen af Lund over, at han ikke hurtigt nok 
bønhører abbeden med hensyn til hans bønner.

63. Til Gaufridus, handler i begyndelsen helt om kærlighed, meddeler til 
sidst, at han er kommet til Paris.

64. Til den herre ærkebispen af Lund, idet han anbefaler og tilskynder til 
at vise from kærlighed mod en munk, der er sendt til ham.
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65. Til kardinalen og legaten Melior i kanslerens navn, der klager over, at 
han og hans fæller er blevet holdt tilbage i fangenskab i Dijon.

66. Til biskop Turgot i abbed Vilhelms navn angående St. Thøgers kirke.
67. Til herren af Lund, idet han klager over, at dennes ansigtsudtryk har 

ændret sig over for brødrene.
68. Anbefalelsesbrev til alle for én, der begiver sig på rejse.
69. Til bispen af Odense angående en flygtning, der skal føres tilbage.
70. Til Jens, underprior i Esrom, angående en uomtalt sag.
71. Begyndelsen af et brev til kong Knud angående en uomtalt sag.
72. Begyndelsen af et brev til abbeden af Esrom, svarende til det forrige.
73. Til herr Ebbe, idet han beder om en bestemt......... 15).

4) brevet mgl. i afskriftsamlingen. Problemet behandles af Petrus Lombardus, c. 6 IV 
Dist. XXXV (Migne CXCII 929) og af Gratian ca. 1-3 G XXXI qu. 1. De godkender 
imod tidligere regler, at en utro hustru efter separation og mandens påfølgende død kan 
gifte sig med sin tidligere elsker, jf. A. Esmein, Le mariage en droit canonique I 428. - 
2) fejl for: Fra den herre pave. - 3) sigter til Petrus Lombardus c. 1 IV Dist. XXXV 
(Migne CXCII 928): Eodem iure utitur vir et mulier. Sætningen betød en forbedring af 
kvindens stilling, idet efter ældre ret kun manden havde ret til at rejse anklage, jf. A. Es
mein I 97, II 57 flg., 88 flg. og Stig luul, Forelæsninger 63. - 4) brevet mgl. i afskrift
samlingen, men jf Petrus Lombardus c. 7 IV Dist. XX (Migne CXCII 895). Spørgs
målet besvares derhen, at hvis der findes vidner om den afdødes vilje til at give en offer
gave, skal denne udredes. - 5) brevet mgl. i afskriftsamlingen, men jf. Petrus Lombardus 
IV Dist. XX-XXI (Migne CXCII 892-93): De his, qui in fine poenitent og De his, qui 
hic poenitentiam non complent. - 6) brevet mgl. i afskriftsamlingen, men jf. ep. XI A. 
- 7) brevet mgl. i afskriftsamlingen, men jf. Petrus Lombardus c. 1 IV Dist. V (Migne 
CXCII 850): Quod baptimus æque sanctus est a bono et a malo datus bono vel malo; 
jf. også ep. XI sidste sætning. - 8) brevet mgl. i afskriftsamlingen. - 9) ikke identificeret. 
- 10) jf. Petrus Lombardus c. 2 IV Dist. VI: Quod nullus in materno utero baptizetur 
(Migne CXCII 853). - i1) det brudstykke af ep. XXIII, der er bevaret, svarer ikke til 
Index. - 12) fejl for kongernes. Principielt må gøres opmærksom på, at Abbed Vilhelms 
Breve ikke er overleveret i autograf, men at en afskriver X i tiden 1203-1224 har samlet 
en del af abbedens skriftlige efterladenskaber i tre bøger. Det materiale, han har samlet, 
falder i to hovedgrupper, 1) abbedens fingerede breve om juridiske problemer; dette af
snit udgøres af brevene i 1. bog 1-23 og er i hovedsagen en bearbejdelse af Petrus Lom
bardus’ læresætninger, 2) afskrifter af abbed Vilhelms brevudkast, der begynder I 24 og 
har udgjort resten. Hans håndskrift, der brændte 1728, var allerede i 16. årh., da de før
ste afskrifter blev til, stærkt beskadiget. Derfra stammer de store lakuner. Skriveren af X 
har ligeledes forfattet foreliggende Index, der i en del tilfælde kun mangelfuldt refererer 
brevudkastene, jf. Indledn. i Dipi. Dan. - 13) mangler i afskriftsamlingen. - 14) registre
ret forkert af den afskriver X, der har samlet abbed Vilhelms brevstof, jf. bemærkning til 
brevudgaven i Dipi. Dan. - 15) herefter er der en lakune i den overleverede tekst. En 
afskriver fra omkr. 1710 - magister Jørgen Claussen, jf. Indledn. i Dipi. Dan. I 3 s. 413 - 
gør følgende bemærkning:

“Her holder pergamentet op, men de følgende kapitler tilføjer vi fra et til pergamen-



296 Abbed Vilhelms Breve

terne vedføj et papirblad, optegnet med en ikke helt ny hånd, for at de kan være til bevis 
for, at det ikke er i går eller i dag, at pergamenterne har lidt skade, og at de (skaderne) 
endog nærmest stammer fra abbedens egen tid, selvom papirbladet synes skrevet efter 
reformationen.

»74. Til en kardinal.
75. Til munken Jens.
76. Til munken broder Steffen.
77. Til broder Bernard af Vincennes om Frankrigs dronnings sag.
78. Til en syg.
79. Til den herre paven i de Danskes konges navn angående hans søsters sag.
80. I ærkebispen af Lunds navn angående primatet over Sverige.
81. Til abbeden af St. Geneviève i Paris angående samme sag.
82. Til kong Knud.
Ak, Du grusomme og bondske, barbariske hånd, som har forgrebet Dig på, hvad Du 

ikke har kunnet reparere.
De øvrige breve fra herr abbed Vilhelm af Æbelholt mangler, hvoraf utvivlsomt flere 

var affattet om tungtvejende sager.«
Hertil indsats fra papirbladene”.

[I I mgl.].

I 2.
(Til bispen af......... ) 1).
....(Men lad os nu se på betingelsen for, at et ægteskab kan opløses. 

Hertil siger vi: Ganske vist nægter man ikke en fri kvinde at kunne tage en 
træl til ægte; men hvis man ikke har kendskab til, at han hører til trælle
standen, kan hun frit skilles fra ham, når hans trældom bliver) 2) opdaget, 
i overensstemmelse med det, der er bestemt i Verberie3). (Og) hvis en fri 
mand tager en andens trælkvinde til hustru og anser hende for at være fri, 
(og) hvis denne kvinde senere bliver ført tilbage i trældom, skal han udløse 
hende af trældommen, hvis han kan; men hvis han ikke er i stand hertil, må 
han tage en anden til hustru, hvis han ønsker det. Men hvis han havde været 
vidende om, at hun var trælkvinde, og han erklærer hende for lovlig hustru 
at være, skal han beholde hende. Og hvis en fri kvinde tager en træl til ægte
mand, idet hun ved, at han er træl, skal hun beholde ham, eftersom vi alle har 
een fader i himlene 4). Hvis nogen understår sig at handle anderledes i dette, 
skal vedkommende underkastes strengt forhør, indtil vedkommende erkender
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at have handlet ilde. Men angående det, som du tilføjer i slutningen af dit 
brev, nemlig om der, hvis en mands træl tager en andens trælkvinde til ægte, 
da består ægteskab mellem dem, skal du vide, at der på kirkemødet i Cha- 
lon 5) er bestemt således: Det er sagt os, at nogle (herrer) ud fra deres magt
stilling opløser lovformelige ægteskaber mellem trælle, idet de ikke tager i be
tragtning, at Herren siger: Hvad Gud har sammenføjet, skal mennesket ikke 
adskille 6). Af den grund synes det os, at trælles ægteskaber ikke skal opløses, 
skønt de har forskellige herrer, men de skal tjene deres (forskellige) herrer 
samtidig med, at de holder fast sammen i ægteskab. Og dette skal overholdes 
med hensyn til dem, hvor der har været en lovlig forbindelse; og du skal vide, 
at dette skal urokkeligt overholdes under godkendelse fra herrernes side7). 
Hvis nogen drister sig til at lægge hindringer i vejen for dette, skal du over
veje en kanonisk dom mod ham.

1) jf. Index ognr. 3. - 2) lakunen i forlægget udfyldt efter Petrus Lombardus. - 3) kapi- 
tularium (758-68), udstedt af kong Pippin i Verberie, trykt MGH. Leges II Sectio, I 40. 
- 4) Matth. 23, 9 og Galat. 3, 28. - 5) i 813, jf. Esmein I 352. - 6) Matth. 19, 6. - 7) jf. 
slutbemærkningen hos Petrus Lombardus: »Dog synes det for nogle, at ægteskab kan ind
gås mellem dem uden herrernes vidende«, hvilket er rettet mod Gratian c. 8 G XXIX 
qu. 2, der i overensstemmelse med ældre opfattelse går ud fra, at trælle kun kan indgå 
ægteskab med deres herrers billigelse, jf. A. Esmein I 354.

13-
Samme til samme som ovenfor x).
Det er kommet til vor kundskab ved det brev, der er oversendt os fra dig, 

broder, hvor meget du er optaget af åndelige studier, idet du uophørligt søger 
at finde frem til det, hvorved du kan være Gud til behag, og til det, som stem
mer overens med en biskops agtværdige stilling. Vi omfatter en sådan iver med 
glæde, især da det kun er et fåtal, som i denne tid ønsker at beskæftige sig med 
sådanne anliggender. Men i første del af din ansøgning ses du at udbede dig, 
at vi skal belære dig, omsigtsfulde broder, om ægteskabs- eller svogerskabs- 
graderne, nemlig i hvilken grad man i overensstemmelse med de kanoniske 
bestemmelsers eller forordningers autoritet kan eller ikke kan indgå ægteskab. 
Og i slutningen har du yderligere tilføjet spørgsmålet, om de, der er blevet 
skilt ved kirkens dom, senere i nåde kan genforenes i ægteskab 2). Men der 
er to slags slægtskab, et kødeligt og et åndeligt 3). Lad os først undersøge det 
kødelige slægtskab og svogerskab4). Slægtninge eller svogre i syvende eller
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nærmere beslægtet grad må ikke indgå ægteskab. Af den grund (siger) Gre
gor: Vi bestemmer, at enhver skal holde rede på sit afkom indtil syvende led, 
og så længe de erkender, at de står hinanden nær i familieskab, nægter vi dem 
ret til at indgå ægteskabelig forbindelse. Men hvis de gør det, skal de skil
les 5). Fremdeles (siger) pave Nicolaus: Ingen kan tage en hustru inden for 
sin slægt undtagen efter syvende led eller så langt som slægtskabsforholdet kan 
erkendes. Fremdeles skal ingen tage en hustru af sit blodsslægtskab i indtil 
syvende led 6). Ifølge disse og adskillige andre autoriteter forbydes slægtninges 
forbindelser i indtil syvende led. Hvorledes slægtskabsgraderne skal beregnes, 
redegør Isidor 7) således for: Slægtskabsrækken deles i seks grader på denne 
måde: Søn og datter, d.v.s. broder og søster, skal være hovedstammen. Når 
de hver især holdes adskilt fra hinanden, udgår der fra roden af den hoved
stamme disse grene: fætter og kusiner er første (gren), næstsøskendebøm er 
anden, næstsøskendebøm i 2. led er tredie gren, næstsøskendebøm i 3. led er 
fjerde gren, næstsøskendebøm i 4. led er femte gren, næstsøskendebøm i 5. led 
er sjette gren. Bemærk, at Isidor kun opstiller seks grader, fordi han ikke reg
ner hovedstammen med blandt graderne. Men andre, som opstiller syv gra
der, tæller hovedstammen med. Thi ægteskabsgrademe beregnes på forskellig 
måde. Thi nogle opstiller faderen i første grad, sønnerne i anden. Andre kal
der sønnerne for første grad, idet de benægter, at der er en slægtskabsgrad 
mellem fader og søn, da faderen og sønnens kød er eet. De autoriteter, som 
værner om beskyttelsesforanstaltninger for slægtskab indtil syvende led, opstil
ler faderen i første, grad, som siges at være den første. På denne made regner 
pave Zacharias, som siger: Slægtskabsgrademe beregnes på denne måde. Jeg 
og min broder vi er een generation, og vi udgør første grad. Og fremdeles er 
min søn og min broders søn anden generation og udgør anden grad. Og på 
denne måde de øvrige efterfølgende generationer 8). Men mellem dem, som 
regner med seks grader, og dem, som regner med syv, er der ingen forskel med 
hensyn til indhold, selv om man ser en forskel i antallet af grader. Thi den 
sidste generation findes som den syvende, hvis man begynder opregningen fra 
fader og farbroder. Men Isidor røber selv, hvorfor han regner med seks gra
der, idet han siger: Idet slægtskabet deles i de forskellige kuld og efterhånden 
når til den sidste grad, og slægtskabsforholdet ophører at eksistere, først da 
kan loven knytte forbindelser med ægteskabeligt bånd og så at sige begynde 
at forny det, der er ved at forflygtiges. Men derfor regnes slægtskabet indtil 
sjette led, fordi ligesom verden og mennesket i sig selv inddeles i seks livs-
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aldre9), således skal slægtskabsforholdet bestemmes af samme antal grader. 
I disse seks grader indeholdes alle benævnelser på slægtskabsforhold, ud over 
hvilke der hverken findes familieskab eller ret til arv 10). Ifølge andre regnes 
der med syv grader af den grund, at ligesom en brudgom kan forenes med 
bruden efter de syv grader, på samme måde skal kirken, når livet på jorden, 
som regnes efter den hellige syvdagesuge, er forbi, forenes med Kristus. Men 
som følge af dette indtræder det, som Gregor således svarer Augustin, eng
lændernes biskop 11), på, af hvem han var blevet udspurgt, om man kunde 
indgå ægteskab i fjerde generation: En romersk lov tillader, at enten en bro
ders eller søsters eller to kødelige brødres eller to søstres søn og datter kan for
enes i ægteskab12). Men vi har lært af erfaringen, at der ikke kan frem
komme blomstrende afkom af et sådant ægteskab. Af den grund er det nød
vendigt, at (kun) fjerde eller femte generation af troende frit kan forene sig 
med hinanden. Men lang tid senere, da samme Gregor blev spurgt af Felix, 
biskop af Messina på Sicilien, om han havde skrevet til Augustin, at ægte
skaber, der var indgået i fjerde generation hos anglerne, ikke skulde opløses, 
gav han blandt andet denne redegørelse: Angående det, som jeg skrev til 
Augustin, anglernes biskop, og til dette anglernes folk, som for nylig var kom
met til troen, skal du vide, at jeg har skrevet det som en speciel og ikke som en 
almindelig regel, for at folket ikke af frygt for retten skulde opgive den gode 
vej, som det var slået ind på. Og dette skrev jeg til dem ud fra den tankegang, 
at når de var blevet forankret i troen, skal de skilles, hvis man finder, at de 
hører til inden for deres egen slægtskabskreds eller forener sig inden for svoger
skabslinien, det vil sige indtil syvende generation.

Nu bør man se på svogerskabsforholdet, hvorom Gregor siger: Fremdeles 
angående svogerskabsforholdet, som I siger er den slægt, som hører til manden 
på hustruens side, eller som hører til hustruen på mandens side, er der en klar 
regel: Eftersom jeg og min hustru ifølge Herrens udtalelse er eet kød 13), da 
bliver i sandhed hendes og min slægt til eet slægtskab for mig og hende. Derfor 
skal jeg og min hustrus søster være i een og første grad, men hendes søn vil 
være i anden grad, regnet fra mig, men sønnedatteren i tredie. Og det skal 
gennemføres på begge sider med hensyn til de øvrige efterfølgende led. Altså 
bør det sig for mig at give agt på den slægtskabsgrad, en frændes hustru har, 
nemlig den grad en kvinde indtager i sin egen slægt. Og det sømmer sig uden 
tvivl for min hustru at iagttage dette med hensyn til sin mands slægtskabs
forhold i alle grader af hans slægt. Men de, som har en anden opfattelse, hører
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antikrist til. Fremdeles (siger) pave Julius: En mand kan på de samme vilkår 
forene sig med sine egne og sin hustrus slægtninge14). Fremdeles (siger) 
Isidor: Det slægtskabsforhold, som skal overholdes af manden selv, skal be
stemt ligeledes overholdes og efterfølges af hustruens slægt, hvad angår ægte
skabsloven, eftersom det står fast, at de er to i eet kød, og slægten på begge 
sider derfor er fælles for dem. Fremdeles (siger) pave Julius: Vi tillader ikke 
nogen af mandkøn på begge sider at tage en hustru af sit eller hustruens blods
slægtskab i indtil syvende slægtskabsgrad eller forene sig i et vanærende blod
skamsforhold. Rremdeles (siger) Gregor: Med hensyn til svogerskab inden 
for slægten var det til behag at overholde slægtskabsgraden i indtil syvende 
generation. Thi også arveretten til ejendele, der er fastlagt ved dokumenternes 
lovformelige afgørelser, udstrækker arvingernes ret indtil syvende grad15). 
Thi de skulde ikke følge efter dem i arv, medmindre det var betinget af afkom 
inden for slægten. Ved disse autoriteter oplyses der både hvad svogerskab er, 
og indtil hvilken grad det bør iagttages, nemlig indtil syvende grad 16). Men 
du, broder, skal både være tilfreds med dette og ligeledes forkynde, hvad der 
bør overholdes; men hvis nogen vil træde op imod dette, skal du på ingen 
måde tøve med at fælde en kanonisk dom mod dem, medmindre de besinder 
sig.

*) jf. ep. I 2. - 2) dette problemkompleks behandles ikke i det følgende. - 3) det ånde
lige slægtskab, cognatio spiritualis (f.eks. fadderskab), behandles heller ikke i det føl
gende. - 4) det følgende er ordret udskrevet efter Petrus Lombardus, jf. noterne i Dipi. 
Dan., der her bygger på Gratian. - 5) i det 12. årh. var det i almindelighed anerkendt, at 
slægtskab i 7. grad (generation) var ægteskabshindring. Denne germanskprægede opfat
telse havde da sejret over den romerretlige, der også var endt med ægteskabsforbud i 7. 
grad, men beregnede den på en anden måde, nemlig efter, hvor mange led der var mel
lem de to ægteskabskontrahenter - begge medregnet - og den fælles stamfader. Mellem 
et næstnæstsøskendebam og et næstsøskendebam var der efter romerretten 7 led, mens 
de efter germansk opfattelse repræsenterede henholdsvis 4. og 3. led (generation). I sin 
argumentation blander Gratian dels de to begreber sammen, dels bygger han på apokryfe 
kildesteder, jf. A. Esmein I 378 note 3, 382, 385 note 2 og Stig luul, Forelæsninger 63. - 
løvrigt blev reglen på Laterankonciliet 1215 indskrænket til kun at gælde indtil 4. grad 
efter germansk beregning (8. grad efter romersk), jf. A. Esmein I 426, Stig luul, Fore
læsninger 63 og DRB. II 1 nr. 91 note 2. - 6) sidste sætning stammer ifølge Gratian fra 
et kirkemøde i Lyon, der ellers er ukendt, jf. Friedberg I Indi. sp. XLI. - 7) biskop af 
Sevilla, død 636; beregningen efter 6 grader findes også i den samtidige lex Wisigotho- 
rum, jf. A. Esmein I 378-79. - 8) her slutter citatet fra Zacharias. - 9) om dette varie
rende begreb se Kult. Leks. X sp. 640-42.. - 10) tankegang fra romerretten, jf. A. Es
mein I 378 flg. - 11) ærkebiskop af Canterbury 600-604. “ 12) den ældre romerske ret 
tillod ægteskab mellem fætter og kusine, altså mellem 4. grad efter romersk beregning og 
2. grad efter germansk, jf. A. Esmein I 372 og 382, der anser de anførte breve af Gregor 
1. for apokryfe. - 13) Matth. 19, 6. - 14) d. v. s. under iagttagelse af samme begrænsning,
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jf. kapiteloverskriften hos Gratian: A consanguineis propriis uel suae uxoris pariter cui
que est abstinendum, c. 13 G XXXV qu. 2. - 15) tankegangen stammer fra romerretten, 
jf. A. Esmein I 376 fig. - 16) her slutter Petrus Lombardus.

14.
Til den herre paven.
Da alle kirker regner den romerske pave for deres skytsherre og dommer, 

bør man desto mere tillidsfuldt tage sin tilflugt til ham i tvivlstilfælde, jo mere 
det er til gavn at drage omsorg for den kristne tro, for at man ikke ud fra sin 
egen opfattelse skal driste sig til at gøre det til skik, som de hellige fædre med 
deres autoritet utvivlsomt hævder bør forkastes. Derfor tager vi ofte vor til
flugt til det apostoliske sæde, når vi ikke har kendskab til det, som det ifølge 
det os pålagte embede tilkommer os at vide besked om, da jo, som vi har 
fremhævet, en fare truer os, hvis vi drister os til at overskride de retnings
linier, som de gamle har fastlagt. En mand i vort stift, der ved ægteskabeligt 
bånd havde knyttet en hustru til sig foran kirkedøren1), drog bort til en 
fjern egn for at tage et længere ophold dér; men da han ikke kunde leve i 
afholdenhed, tog han en anden hustru, som forekom ham egnet. Men på et 
senere tidspunkt gik han i sig selv og angrede det skete og vilde skilles fra 
hende, idet han forsikrede, at han havde ægtet en anden. Men da kirken, hvis 
lydighed han var underlagt, ikke havde kendskab hertil, gjorde den indsigelse 
mod, at dette kunde lade sig gøre. Af den grund bliver det spørgsmål stillet 
os, hvad der skal afsiges som dom i denne sag, nemlig om ægteskabet mellem 
disse skal anses for urokkeligt; fremdeles om manden, hvem bevidstheden om 
overtrædelsen volder sjælekvaler, skal opfylde sine ægteskabelige forpligtelser 
over for den første hustru, og kirken ikke tillader ham at vende tilbage til 
denne lovformelige hustru. Derfor tilkommer det Eder, fader, at give råd i 
dette anliggende2), fordi det til evige tider ikke alene vil være til gavn for 
os, men også for andre kirkers prælater.

*) in facie ecclesiæ, selve vielsen fandt endnu ikke sted i kirken, men fremgangsmåden 
er det første skridt henimod den kirkelige, offentlige vielse, jf. Esmein I 101; Stig luul, 
Forelæsninger 62. Ordene er iøvrigt indsat af abbed Vilhelm og findes ikke hos Petrus 
Lombardus. - 2) jf. nr. 5.
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Is-
Løsning på det forelagte problem.
Eftersom Guds kirke er betroet os, tilkommer det os med al årvågenhed at 

drage omsorg for, at der ikke fremkommer noget misligt, som lægger sig hin
drende i vejen for kirkens fastlagte regler, og som i medfør af begået synd 
tenderer henimod at omstyrte en grundvold for den kristne tro. Med henblik 
herpå har Du forelagt os problemet om ham, som efter at have knyttet en 
hustru til sig foran kirkedøren drog bort til en anden egn og ægtede en anden 
foran kirken, og (som siden) bevæget af anger ville skilles fra hende; men 
kirken gør indsigelse, fordi den ikke har kendskab til en anden kvindes ægte
skabskontrakt. Du spørger derfor, om han skal skilles fra den første og beholde 
den anden, og om man skal regne med, at der er ægteskab mellem disse eller 
mellem ham og den anden. Herom svarer vi Dig i korthed, broder. Sandelig 
kan der ikke siges at være ægteskab 1), men kvinden kan for lovovertrædelsen 
undskyldes med uvidenhed; derimod har manden indrømmet ægteskabsbrud. 
Men eftersom det er hans vilje at vende tilbage til den første, men ikke er i 
stand hertil, tvinges han af kirkens disciplin til at beholde den anden. Han 
begynder i lydighed (mod kirketugten) 2) og af frygt for Gud at retfærdig
gøre sig angående det, som han ægteskabeligt skylder den kvinde, der stiller 
krav; selv skal han aldrig stille krav til hende om kødeligt samliv.

1) jf. nr. 4; det af Petrus Lombardus rejste intrikate problem bunder i, at en gejstlig 
domstol, forum externum, i overensstemmelse med ægteskabets sakramente krævede me
get klare bevisgrunde for at omstyrte et bestående ægteskab, for at forhindre en let ad
gang til skilsmisse, jf. A. Esmein I 212 flg. I foreliggende tilfælde tænkes domstolen ikke 
at anerkende gyldigheden af det første ægteskab, som hvilende ene på mandens påstand. 
Mandens egen argumentation har imidlertid til følge, at han rammes af kirkens bods
disciplin, forum internum, og af bestemmelsen om separatio quoad mensam et thoram 
m. h. t. det andet ægteskab, jf. A. Esmein II 22 og Stig luul, Forelæsninger 63. - 2) an
gående den strenge bodsdisciplin, han ifaldt, førend det ægteskabelige samliv kunde gen
optages efter konens ønske, jf. E. Rosenthai, Die Rechtsfolgen des Ehebruchs nach ka- 
nonischem und deutschem Recht (Wiirzburg 1880) p. 2 flg.

16.
Den samme som ovenfor.
Som den hellige Gregor siger: Kunsten over alle kunster er at styre sjæle *). 

Eftersom romerkirken, som vi med Guds myndighed står i spidsen for, jo er 
alle kirkers moder og læremester, sømmer det sig ifølge det os pålagte embede,



Abbed Vilhelms Breve 303

at vi indtrængende viser kærlig medfølelse og omhu for kirkernes besværlig
heder og trængsler, for at der ikke som følge af vor tavshed skal indsnige sig 
slaphed og ligegyldighed i kirken; og Guds sakramenter krænkes, hvis kirkerne 
føler, at der i disse anliggender er mangler til stede med hensyn til værn og 
beskyttelse fra det apostoliske sædes side. Eftersom vi derfor med redebon 
omhu træffer beslutning om at råde bod på farer og modgang for kirken, be
faler vi Eder 2) ved apostolisk brev, at I skal træde sammen, nemlig for at vi 
over for Eder i korthed kan gøre ende på menneskenes tvivl om de problemer, 
hvorom der rettes såre mange tvivlsspørgsmål til os. Der bliver nemlig stillet 
det spørgsmål til os, om det er tilladt en mand at aflægge kyskhedsløfte uden 
hustruens tilladelse, eller om det er tilladt hustruen uden mandens samtykke, 
eller endvidere - for at de i større frihed kan tjene Gud - om det er tilladt den 
ene af dem uden den andens samtykke at træde ind i et kloster. Til disse tvivls
spørgsmål tilføjes der også en artikel af en anden art: om en slægtning kan 
indgå ægteskab med en anden slægtnings brud 3). På alt dette har vi ment 
at måtte svare i tillid til de hellige mænds autoritet, og hvad vi svarer bør 
utvivlsomt og urokkeligt overholdes i enhver kirke. Der er dem, som siger, at 
ægteskaber for fromhedslivets skyld bør opløses 4). Gregor siger i et brev til 
patricierinden Theutista: Der er dem, som siger, at ægteskaber for fromheds
livets skyld kan eller bør opløses. Men man må vide, at omendskønt menneske
lig lov har tilladt dette, har Guds lov dog forbudt det. Men hvis det passer 
begge parter at være afholdende, hvem vover at rejse anklage for dette? Thi 
vi ved således, at mange af de hellige mænd både først har levet et liv i af
holdenhed sammen med deres ægtefæller og derefter er gået over til at over
tage ledende stillinger i den hellige kirke. Men hvis kvinden ikke efterlever den 
afholdenhed, som manden attrår, eller manden nægter den afholdenhed, som 
hustruen attrår, kan ægteskabet ikke opløses, fordi der står skrevet: Kvinden 
har ikke rådighed over sit legeme, men manden (har det), og manden har 
ikke rådighed over sit legeme, men kvinden (har det) 5). Samme: Agathosa, 
nærværende brevviser, har klaget over, at hendes mand havde givet sig i klo
ster mod hendes vilje. Derfor påbyder vi Dig, erfarne mand 6), ved omhygge
lig undersøgelse at efterprøve, om han måske ikke har indgivet sig mod hendes 
vilje; (thi) han kan ikke undtagen efter fælles samtykke leve i afholdenhed og 
søge i kloster, medmindre begge samtidig aflægger løfte om afholdenhed.

i) citat fra Regulæ pastoralis liber, pars prima cap. 1 (Migne LXXVII 14A). - 2) bre
vet er øjensynligt tænkt stillet til en ærkebiskop og bisperne i en given kirkeprovins. - 3) 
dette problem behandles ikke i dette brev, men behandles selvstændigt i nr. 7 og 8. - 4)
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de følgende citater findes både hos Gratian og Petrus Lombardus, jf. A. Esmein II 22 
flg. - 6) i. Kor. 7, 4. - 6) d. v.s. pave Gregor til Hadrian, notar i Palermo 601, jf. Fried
berg I 1068 note 204.

I 7-
Til den herre paven.
Det, som hos os, endog blandt lærde, står som et tvivlsspørgsmål, og tvivls

spørgsmålets knude ikke løses, mener vi bør forebringes det apostoliske sæde, 
for at vi muligvis ikke skal tumle ind i farer, hvis vi drister os til selv at træffe 
afgørelse i et tvivlsspørgsmål, som vi erkender ikke at være blevet løst ved 
nogen kirkefaders autoritet. Det synes nogle - der alene bygger på deres egen 
opfattelse - at en slægtning efter en slægtnings død skal kunne ægte en kvinde, 
som den afdøde havde trolovet sig med og givet fæstenspenge, især når der 
ikke har fundet samleje sted, men alene foreligger kontrakt eller aftale om 
ægteskab de presenti1). Eftersom det derfor, såre kære fader, endnu ikke 
står os klart 2), hvad der skal overholdes i dette tvivlsspørgsmål, beder vi om, 
at I med Eders myndighed skal fremføre for os, hvad der skal forkyndes og 
overholdes i kirken i dette anliggende.

1) jf. ep. 10 note 1. - 2) jf. ep. 8.

18.
Fremdeles til den herre paven x).
For at I skal vide, at der på bedste måde er draget omsorg for Guds ære og 

Eders ry og hæder, når I har ment at måtte udbede Eder det apostoliske sædes 
råd i tvivlsomme sager, så I ikke, således som det er kommet til udtryk i Eders 
brev, skal kunne komme til at begå fejl i en sag, hvis sagforhold er usikkert - 
eftersom der jo i Eders forespørgsel stilledes det spørgsmål, om en slægtning til 
den slægtning, som havde indgået aftale om ægtskab med en kvinde, skulde 
kunne tage hende til ægte efter denne slægtnings død - ønsker vi, at det skal 
være vitterligt for Eder og klart oplyst, hvad vi har fundet herom i de hellige 
kirkefædres skrifter, for at Gudsfolket ikke skal blive vildledt af nogles fejl
fulde påstande, hvis det ikke bliver retledet af forfædrenes indsigt. For det 
første skal det derfor ikke undgå Eders opmærksomhed, at en slægtning ikke 
bør ægte en slægtnings brud, da de hellige kirkefædre bestrider, at det lader
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sig gøre. Af den grund (siger) Gregor: Hvis nogen indgår aftale om ægteskab 
med en kvinde eller giver fæstenspenge, men imidlertid på grund af sin ind
trufne død ikke senere kan hjemføre hende, er det dog ikke tilladt nogen af 
hans slægt at tage hende til ægte; og hvis man opdager, at det er sket, skal der 
ganske afgjort finde skilsmisse sted. Fremdeles (siger) pave Julius: Hvis nogen 
trolover sig med en hustru eller giver fæstenspenge og enten bliver overrasket 
af døden eller af andre tilstødende årsager ikke har haft kødelig omgang med 
hende, kan hverken hans broder eller nogen af hans slægt på noget tidspunkt 
tage hende til sin hustru. Fremdeles (siger) Gregor: Den, der tager sin slægt
nings trolovede brud til ægte, skal sammen med alle, der samtykker med ham, 
være under anathema 2), eftersom han ifølge Guds lov erklæres for at skulle 
lide døden 3).

*) overskriften er forkert; skyldes sikkert den afskriver (X), der har afskrevet abbed 
Vilhelms breve, jf. Indl. til Dipi. Dan. - 2) de anførte citater af paverne Gregor og Julius 
er taget fra Petrus Lombardus og stammer bl.a. fra Gregor 2.s koncil i Rom (721), jf. 
A. Esmein I 416 samt 136, 162 og 376. - 3) sidste sætning er en forkortet gengivelse af 
Petrus Lombardus: “Og i Deut. 22, 25 (heder det): Hvis nogen voldtager en andens 
brud ude på marken eller noget andet sted eller bortfører hende til sit hus, skal han lide 
døden.«

I 9-
Til den herre paven.
I en sag, som volder os tvivl, er der, højtelskede fader, ikke til at undres 

over og strider det ikke mod den rette kirketugt, hvis vi forelægger hele sagen 
for apostlen St. Peders efterfølger, gennem hvem hele kirkens retslige stilling 
slås fast, for at nå til vished om den rette opfattelse og til den rette ordning af 
de gode skikke. Af og til rejses det spørgsmål blandt os, om en ægteskabsaftale 
de futuro *) under edsaflæggelse kan etablere et ægteskab, således at hvis en 
mand lover eller endog aflægger ed på at ville tage en kvinde til ægte, og hun 
ydmygt også lover det samme og aflægger ed herpå, nemlig på at ville indgå 
ægteskab med ham, om en sådan ægteskabsaftale bevirker ægteskab? Men hvis 
aftalen bliver ændret, og den ene eller den anden indgår en anden ægteskabe
lig forbindelse, skal da aftalen om den anden ægteskabelige forbindelse op
hæves som følge af den første ægteskabsaftale, der støttes af edsaflæggelse? 
Hvad vi skal svare herom, vil vi gerne belæres om af Eder, kloge og vise fader, 
for at man muligvis ikke skal håne os, hvis vi synes at være ukyndige.

*) jf. ep. 10 note 1.

x. række. III. — 20
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I 10.
Den herre pavens svar på det forelagte problem.
Vi har påtaget os omsorgen for styret af hele Guds kirke, for at det, som er 

slået i stykker ved ondsindede menneskers uheldssvangre overgreb, kan gen
opbygges på bedst mulig måde, og de, som ikke har den fornødne viden, på
lideligt kan belæres, når de står over for tvivlsspørgsmål. Vi bør derfor svare 
på de af Eder over for os rejste problemer og give Eder et passende råd i Eders 
tvivl, for at I ikke skal føle, at I er afveget fra det sande i de anliggender, som 
det tilkommer os at have kendskab til. Man bør altså tage i betragtning, at der 
er en vid afstand fra at love noget og til at fuldbyrde løftet. Den, som lover 
noget, fuldbyrder det endnu ikke. Den, som derfor lover at ville hjemføre en 
kvinde som sin hustru, har endnu ikke hjemført hende som sin hustru, og den 
kvinde, som har lovet at ville gifte sig med dig, har endnu ikke giftet sig. Hvor
ledes kan de derfor kaldes ægtefæller, som endnu ikke slutter aftale om en 
ægteskabskontrakt, men under ed lover i fremtiden at ville slutte aftale om en 
ægteskabskontrakt. Fremdeles hvis de straks i kraft af den edsaflæggelse, der 
tager sigte på fremtiden, bliver til ægtefæller, hvorfor aflægger de ed på at 
ville gøre in futuro, hvad de gennemfører in presenti *)? Fremdeles hvis de 
som følge af deres edsaflæggelse straks bliver ægtefæller, da udvirker de dette, 
når de aflægger ed på at ville gøre det. Af den grund må man erklære, at det 
ikke var ægteskab, men løfte om ægteskab de futuro. Men hvis han derefter 
hjemførte hende som hustru, og hun tog ham til ægte, var det ægteskab for 
begge parter, og det kan ikke opløses. En forudgående løgn eller mened bør 
derfor berigtiges ved bod, men det efterfølgende ægteskab bør ikke opløses. 
Dog forholder det sig anderledes, når en aftale under ed om et ægteskab de 
presenti befæstes ved vidnesbyrd om ægteskabsaftalen, eftersom hvis nogen 
efter en sådan ægteskabsaftale indgår ægteskabeligt samliv med en anden, 
skal det være ugyldigt, selv om han avler børn, og han selv skal tvinges til at 
vende tilbage til det første ægteskab. Men uanset hvad I træffer bestemmelse 
om bør udrettes i disse anliggender, er vi dog ikke i tvivl om, at I på ingen 
måde tøver med at imødegå så mange onder, at lemmerne forbliver tro mod 
hovedet, og Kristi fjender overalt går til grunde.

i) Petrus Lombardus skelner - i modsætning til Gratian - mellem trolovelse, verba de 
futuro (accipiam te in virum et ego te in uxorem), og den egentlige ægteskabsstiftende 
handling, verba de presenti (accipio te in virum et ego te in uxorem), jf. A. Esmein I 
131 flg., Stig luul, Forelæsninger 62. En trolovelse per verba de futuro fører ifølge Lom- 
bardus’ mening ikke automatisk til ægteskab. Enhver af parterne har endnu efter verba
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de futuro lov til enten at lade trolovelsen gå over i ægteskabeligt samliv eller til at indgå 
et andet ægteskab mod at bøde for den brudte trolovelse, sponsalia de futuro.

I II.

Til Eder, fader, skal man tage sin tilflugt, for at vi med hensyn til det, om 
hvilket vi er i tvivl, på den mest omhyggelige måde kan blive belært, og for at 
vi ikke skal komme til at afvige fra troen og den rette lære. Vi har for nylig 
påtruffet en dreng, om hvem vi ikke har fundet, at han ifølge nogens vidnes
byrd var blevet døbt. Vi vilde derfor bestænke denne med dåbsvandet, hvis 
ikke det havde stillet sig hindrende i vejen for os - da man ikke må krænke 
noget sakramente - at sakramentet muligvis kunne blive gentaget i hans til
fælde; men for at han ikke skal gå fortabt, hvis han mangler dåben, eller 
sakramentet bliver gentaget, hvis han døbes, har vi ment at måtte spørge Eder 
til råds, nådige fader. Vi ville også gerne vide, om vi alene skal bede om vand 
som element ved dåbshandlingen eller om noget andet, og om den, som mod
tager dåben, skal bestænkes en eller to gange. Kan han siges og regnes for at 
være døbt? Thi der er dem, som synes at have forskellige meninger herom. Vi 
har ment at måtte bede om et gudinspireret råd fra det apostoliske sæde, hvil
ken part man skal fæste lid til, og om dåben er lige så meget værd, når den 
bliver forrettet af et ondt menneske, som af et godt *).

i) sidste sætning lades ubesvaret i ep. 11A, men har været besvaret selvstændigt i det 
tabte ep. 21 ifølge Index.

(InA).
I den herre pavens navn.
Når vi står over for det, som vi er forpligtet til at tage os af, frygter vi den 

højeste dommers dom, som fører til vor fordømmelse, hvis man finder os for
sømmelige. Eftersom du derfor ved dit brev indtrængende har ægget os til at 
værne om den kristne troslære, agter vi — skønt en stor opgave hviler på os, 
som ikke kender til at skåne alderdommen 2) - om kort tid at holde møde 
med de fornævnte kættere for med styrke at binde an med dem, idet vi omend 
svagelig med Guds hjælp ikke er bange for at slå ind på den vej. Men for at vi 
ikke skal synes uden rådslagning at påtage os så stor en sag, anser vi det for
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rigtigt først at indkalde den kristne kirke til i vor nærværelse at holde et kirke
møde herom, for at det, som der derefter med højtstående og fromme mænds 
råd måtte blive truffet afgørelse om, kan få en heldig, forønsket og uigen
kaldelig virkning. Men vi beslutter at styrke din stilling med legatmyndighed 
fra det apostoliske sæde til at sammenkalde til et kirkemøde og til at udøve 
denne pligt til at sammenkalde det, idet vi håber, at du i alle henseender til 
Guds ære vinder dig et passende ry for medfødt retskaffenhed og for god 
vilje 3). Men angående de problemer, som du har ønsket at forelægge os til 
udlægning, svarer vi på hvert enkelt punkt, idet vi støtter os til Guds milde 
nåde og på de hellige kirkefædre: Om ham, som om hvem der ikke foreligger 
noget vidnesbyrd, at han er døbt, siger pave Leo 4): Man bør vide, at med 
hensyn til dem, om hvem der blandt slægtninge eller gejstlige eller naboer ikke 
foreligger oplysninger, ifølge hvilke de kan godtgøres at være blevet døbt, skal 
man sørge for, at de genfødes i dåben, for at de ikke skal gå fortabt. Med hen
syn til dem begrunder omstændighederne ikke, at handlingen kan opfattes 
som en gentagelse, fordi den ikke kan påvises at være foregået; man skal over
drage dem det, som man ikke har viden om er overdraget dem, eftersom en 
uhjemlet formodning ikke skal lægge sig i vejen, hvor det drejer sig om en 
from omsorg. Og som det andet punkt i Dit tvivlsspørgsmål siger den hellige 
Augustin 6): Af den grund påbydes det generelt, at det skal ske i vand, for 
at man kan forstå, at ligesom vand aftvætter kroppens smuds og renser tøjet, 
således fjerner dåben sjælens smudspletter og de syndiges snavs. Herefter siger 
Augustin atter: Af den grund (skal det ske i vand), for at ikke armod skulde 
blive en undskyldning for, at dåben ikke kunde finde sted, dersom den skulde 
ske i vin eller olie, og for at det element, der er fælles ved alle dåbshandlinger, 
kunde forefindes hos alle; (og) eftersom vandet, som flød fra Kristi side, var 
et tegn - ligesom blodet i det andet sakramente var et tegn - kan dåben derfor 
ikke fuldbyrdes i nogen anden vædske end vand. Om det tredie punkt, nemlig 
angående den, der en eller to gange vædes med vand, er blevet døbt, svarer 
Gregor6): Om den tre gange gentagne neddykning under dåben kan der 
ikke rettere svares end, hvad I selv har følt, eftersom en forskelligartet frem
gangsmåde i den hellige kirke ikke lægger hindringer i vejen for en ensartet 
tro. Thi eftersom der er een substans i tre substanser, kan det på ingen måde 
dadies at neddykke barnet enten tre eller een gang under dåben, eftersom 
både treenigheden kan symboliseres ved de tre neddykninger og Guds enhed 
ved een. Men vi, som neddykker (barnet) for tredie gang, symboliserer den 
højhellige foreteelse: begravelsen i de tre dage. Ifølge dette er det tilladt at
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neddykke ikke blot tre, men også kun een gang. Dog er det kun der tilladt at 
neddykke een gang, hvor kirkens sædvane er således.

*) er i håndskrifterne skrevet i eet med ep. 11 uden nummerangivelse. - 2) tænkes der 
på Cølestin 3. (1191-98), der døde som 92-årig? - 3) det foregående er øjensynligt et 
(tænkt) svar på det tabte udkast, der i Index opføres under I ep. XX. Det følgende er 
svar på ep. XI. - 4) 432-40. - 5) død 430. - 6) 354-430.

I 12.
Til den herre paven.
Omend ingen fortjenester berettiger til, at vi nærmer os Eder, høje aposto

liske fader, har vi dog ment med dette brev at måtte bede og spørge Eder om 
råd, efter som I har pligter over for forstandige og uforstandige i de anliggen
der, hvoraf sjælenes frelse eller fare er afhængig. Nærværende brevviser antog 
ordensdragt i vort hus og forblev fire år sammen med os i St. Victors orden i 
Paris *). Men senere blev han forlokket af djævelen og forlod fromhedens vej, 
levede overdådigt i denne verden, bortødslede sin formue og vogtede svin 2), 
og i foragt for St. Victors orden, og uden at spørge om tilladelse trådte han 
efter at have brudt sit første klosterløfte ind i klostertilværelsen hos hospitals- 
brødrene 3) der lever i behagelighed på denne jord - da hans hu stod til denne 
tilværelse. Men sluttelig besluttede fornævnte gode mænd at bortvise ham fra 
deres samfund, da de havde erfaret, at han havde gjort sit munkeløfte ugyl
digt. Da han forstod dette, opnåede han under mange bønner tilladelse af os 
personlig, men ikke af (medlemmerne af) vort kapitel, til i ret lang tid at op
holde sig hos dem. Men den herre (ærkebispen) af Lund vilde ikke finde sig 
i dette og lyste kirkens ban over ham, idet han gav udtryk for, at ingen kan 
løses fra et højtideligt løfte uden pavens vidende, især da han har kastet vrag 
på at gå over til en mere ophøjet livsform4). Vi oversender derfor, ærvær
dige fader, denne, der omsider er løst af banlysningen, personlig til Eder, hel
lige fader, for at vi ved apostolisk brev kan blive instrueret om, hvad vi skal 
efterleve i denne sag og blive rådet med hensyn til synderens sjælefrelse.

1) 1147-48 blev St. Genovefas kloster i Paris, i hvilket Vilhelm da var klosterprovst, 
underlagt klostret St. Victor ved Paris, der levede efter augustinerordenens regel, jf. H. 
Olrik, Danske Helgeners Levned 194 flg. - 2) jf. Luk. 15, 13-15. - 3) johanniterne. - 4) 
en augustinermunk kunde kun forlade sin orden, hvis han indgav sig under en strengere 
ordensregel, jf. Tangl 233. Bestemmelsen findes ikke hos Petrus Lombardus. Et konkret 
tilfælde er rimeligvis baggrunden for dette udkast. Jf. også II ep. 69.
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113-
Til den herre paven.
Jo mere fremragende den stilling er, som det apostoliske sæde i kraft af sin 

hellige myndighed indtager i forhold til andre, des mere passende og sikkert 
er det at udbede sig dets afgørelse i tvivlstilfælde, for at vi ikke skal løbe den 
fare at blive stemplet som anmassende og miste vort embede, hvis vi med vor 
myndighed måske vilde fortolke, hvad vi ikke har kendskab til. Nærværende 
brevviser, der har knyttet en hustru til sig med ægteskabeligt bånd, kom, mens 
han med anger i sit sind tænkte tilbage på de forløbne år, i tanke om, at han 
før tidspunktet for sit giftermål havde ladet sig henrive til at have kødelig 
omgang med en slægtning til sin hustru x). Eftersom han derfor, anklaget af 
sin egen samvittighed, rejste svære klager mod sig selv, henvendte han sig 
angerfuldt og badet i tårer til os personlig og skammede sig ikke over at be
kende denne sin synd, som han havde begået med slægtningen til sin hustru; 
og for at sone sin synd underkastede han sig grædende vor dom. Men idet vi 
var i forskrækkelig vildrede over en så stor forseelse og af medlidenhed kom til 
at nære medfølelse med ham i hans jammerfulde stilling, har vi skønnet, at 
han burde sendes til det barmhjertige apostoliske sæde, belæres ved apostoliske 
formaninger og løses af sine synders bånd. Og eftersom vi, højtelskede fader, 
såre meget roser os af at nyde Eders fulde nåde, beder vi om omhyggeligt at 
blive belært af Eder, fromme fader, angående disse forseelser med den viden, 
der er givet Eder, for at vi kan være skikket til at svare dem, der henvender sig 
til os derom, hvis der muligvis senere dukker et sådant tilfælde op.

*) enhver copula carnalis opfattedes som skabende et familieskabsforhold, affinitas 
superveniens ex copula illicita, og var derfor en ægteskabshindring indtil 7. grad (efter 
Lateran-konciliet 1215 indtil 4. grad), jf. A. Esmein I 418-26. Problemet behandles ikke 
af Petrus Lombardus.

I 14.
Den herre paven svarer på spørgsmålene.
At det apostoliske sæde i tvivlstilfælde og i trængsler skal give råd til dem, 

der beder derom, og som tager deres tilflugt til det, bliver desto mere ind
lysende for kloge og ukloge, jo mere det stræber efter fra alle verdens lande at 
kalde dygtige mænd, der berømmes for deres lysende viden, til sig med henblik
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på at trænge ind i lærdom om alle ting og bringe kundskab til de åndeligt 
svage; og det apostoliske sædes beføjelser, overdraget St. Peter af Herren, og 
autoriteten af konciliebeslutninger og pavelige forordninger styrkes ved hjælp 
af disse mænd. Og efter at have indhentet deres råd svarer vi derfor i korthed 
på din forespørgsel, broder, med des mere sikkerhed, som vi ved, at de har 
anseelse i kraft af deres viden og gode sæder. Men som det ifølge dit brev er 
kommet til vor kundskab, har en mand i dit stift taget sig en hustru efter loven 
om ægteskab, men havde også tidligere stået i forhold til en slægtning eller 
svogerske til hende1), hvilket han dog tilstår dengang var gledet ham af 
minde; men senere har han under Guds indflydelse indset, at han var blevet 
ført på afveje i denne sag. Der bliver derfor stillet det spørgsmål til dig, bro
der, om han skal opfylde sine ægteskabelige forpligtelser over for hustruen, 
når hun ønsker det, eller om han skal skilles fra hende på grund af fornævnte 
slægtskab eller svogerskab. Men du skal vide, broder, at Vor Herre i evangeliet 
på ingen måde tillader, at ægteskab opløses undtagen i tilfælde af utugt. Thi 
han har sagt: Hvad Gud har sammenføjet, skal mennesker ikke adskille 2). 
Da begge jo har indgået ægteskab foran kirken, idet kirken var uvidende om, 
hvad der først var foregået, forbyder vi på enhver måde og erklærer under 
trusel om anathema, at ægteskabet ikke må opløses, idet vi tilføjer dette, 
at han på ingen måde skal opfylde sine ægteskabelige forpligtelser over for 
hustruen, medmindre han bliver bedt derom af hustruen, at han kun under 
frygt og bæven og tårers udgydelse skal opfylde det, hvis han ellers i denne 
sag om nåde opnår Guds støtte; og det, som vi udsiger om ikke i sådanne 
sager at opløse ægteskabet, skal ikke forekomme nogen at overskride grænserne 
for retfærdighed, eftersom hvis man skulde have truffet en anden afgørelse, 
vilde man give mange løgnagtige mænd lejlighed til, at de kunde skille sig fra 
deres hustruer 3). Men den mand, som tidligere havde stået i forhold til sin 
hustrus slægtning, skal fortsætte med faste og bøn og erklære sig for en uvær
dig synder og på rette måde under gråd angre sine slette handlinger, så at 
han engang med tiden kan fortjene tilgivelse for sine forseelser 4).

*) jf. I ep. 13 note 1. - 2) Matth. 19, 6. - 3) efter at ægteskabet omkr. 1100 var blevet 
fastslået at være et sakramente, søgte kirken i vid udstrækning at forhindre skilsmisse; 
utroskab førte derefter kun til separatio quoad thorum, hvis varighed dels afhang af den 
krænkede ægtefælles ønske dels af den bod, kirken pålagde ægteskabsbryderen, jf. A. Es- 
mein II 48-118 og Stig luul, Forelæsninger 63. - 4) jf. ep. 5 note 2.
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I 15-
I den herre pavens navn.
Vi oversender dig, broder, det apostoliske sædes brev, i hvilket hovedind

holdet af din forespørgsel til fulde omhandles, så din tænkeevne og forstand, 
belært af dette, kan beskæftige sig med højere ting og efter kyndig prøvelse 
træffe afgørelse i andres tvivl. Din forespørgsel er kommet til vor kundskab 
gennem det brev, der er sendt os, for at vi skriftligt skulde belære dig om, 
hvad der måtte være vor opfattelse med hensyn til en jomfru, som ikke fri
villigt havde hengivet sig, men var blevet taget med vold, nemlig om hun 
fortsat kunde regnes blandt de øvrige jomfruers tal. Men at hun kan det, be
vises af de nedenfor angivne vidnesbyrd af de hellige kirkefædre. Thi den hel
lige Ambrosius *) siger: Det er mere holdbart at regne sjælen for jomfru end 
kødet. En jomfru kan tvinges til at give sig til pris for utugt; hun kan ikke 
skændes ved (en sådan) utugt. Ej heller bringer bordeller vanære over kysk
heden, men kyskhed ophæver endog stedets vanry. Ej heller kan kødet for
dærves, medmindre sindet først er fordærvet. Thi når blot sjælen er ren for 
smitte, synder kødet ikke 2). I tillid til dette og såre mange andre vidnesbyrd 
tiltræder vi, at en jomfru, der ikke ved sit samtykke, men i kødet er fordærvet, 
må regnes blandt jomfruerne. Dette tvivlsspørgsmål, som vi ved de hellige 
kirkefædres vidnesbyrd har løst for dig, formaner vi dig, omsorgsfulde broder, 
til at forkynde i den kirkeprovins, der er betroet dig, for at ikke folket, ledet på 
afveje af vildfarelse, skal savne den guddommelige nådes gunstbevisning.

i) biskop af Milano, død 387. - 2) sidste sætning stammer fra biskop Isidor af Sevilla, 
død 636.

I 16.
Fremdeles om det samme.
Du skal vide, at det er kommet til vor kundskab, at en mand i dit stift efter 

djævelens indskydelse har vanæret sin hustrus ægteseng ved at stå i forhold til 
hendes søster, og at du, skønt du skal være vidende om, at dette liderligt har 
fundet sted, ikke har forfulgt sagen om en sådan liderlig brøde og ikke afsagt 
en tilbørlig straffedom; men begær efter penge - så du ikke engang skulde 
tale herom - har pålagt dig tavshed i denne sag, som om du var uvidende om 
den. Men hvis det står fast, at det er sandt, har du ikke alene gjort dig fortjent 
til en irettesættelse, men i højeste grad fortjent afsættelse fra dit embede. Thi
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du, som beklæder et bispeembede, burde have vidst, at den, som drister sig til 
at sove hos to søstre, skal der ikke være tilladt at have nogen af dem1), hvis en 
af dem i forvejen var hans hustru; og det er ikke tilladt ham igen at opfylde 
sine ægteskabelige forpligtelser over for sin egen hustru, som han ved at stå i 
forhold til hendes søster selv har gjort til sin uretmæssige hustru. Forkynd rig
tigheden af denne afgørelse for folket, så at det ikke muligvis engang med 
tiden i et tilsvarende tilfælde skal komme ud i en vildfarelse og pådrage sig 
evig straf og fordømmelse.

*) reglen, der både findes hos Gratian og Petrus Lombardus, er ældgammel og ifølge 
Gratian formuleret på et kirkemøde i Orléans; den stammer dog snarere fra Verberie- 
kapitulariet (758-68), jf. Friedberg I 1072 note 313.

117.
Ligesom det bør være alle til glæde, hvis der sker tilvækst i den kristne tro, 

således vækker det også øget sorg, hvis det, som de hellige fædre i kraft af 
deres myndighed fastsætter, bliver ændret af fjender af den kristne tro. Du 
skal vide, at det ved mange menneskers indberetning er kommet os for øre, på 
hvad måde de kirkelige sakramenter krænkes.........

[I 18-22 mgl.].

I 23.
.... (Men under denne) x) kommer hans syvfoldige nåde i al helligheds 

og trosstyrkes fylde til mennesket. Men dette sakramente overgives af fastende 
og til fastende ligesom dåben, medmindre nødvendigheden tvinger til noget 
andet. Det må ikke gentages ligesom heller ikke dåben. Thi man bør ikke 
krænke noget sakramente, hvilket man mener sker, når man gentager det, der 
ikke må gentages.

1) d. v. s. salvelsen. Brudstykket er et ordret udtog af Petrus Lombardus c. 2 IV Dist. 
VII De confirmatione. Ifølge placeringen i mss. har det stået foran ep. XXIV, men det 
svarer ikke til Index ep. XXIII.
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1 24.
I den norske ærkebiskop Eriks navn x).
Erik, nordmændenes ærkebiskop, til den høj hellige fader og herre Clemens, 

af Guds nåde pave, hilsen med Gud og i skyldig ærbødighed over for så høj 
en fader. Man tror og siger, at ligesom den romerske kirke i rang står over alle 
kirker, således har den også af faderlig kærlighed en hertil svarende medfølelse 
med dem i deres trængsler og undertrykkelser og yder dem støtte. Vi må der
for, højtelskede fader, udbede os det apostoliske sædes nåde i vore trængsler 
og undertrykkelser, for at den faderlige kærlighed kan understøtte sønnen i 
nødens stund, og ondskabens og nedrighedens kim knuses af strenghedens og 
retfærdighedens hammerslag. Idet vi derfor kaster os for Eders fødder, hellige 
fader, fremfører vi vor klage for Eders øren, idet vi bønfaldende anråber Eder 
om velvilligt at skænke gehør til dem, der aflægger beretning 2). I det forbi
gangne år, da vi var draget tilbage til vort land efter at have modtaget palliet 
af Eder3), hellige fader, lod han, som praler af sit kongenavn4) og af at 
have bemægtiget sig hele riget, os kalde til sig personlig og bad os om, at 
kongekronen måtte blive sat på hans hoved. Eftersom vi indså, at hans an
modning var til skade for Eders værdighed, ærværdige fader, og for vor sjæls 
frelse, har vi ment på ingen måde at burde imødekomme den ansøgning, før
end vi havde sendt vore udsendinge af sted, og vi, efter at de var vendt tilbage 
fra det apostoliske sæde, til fulde havde erfaret, hvad I, hellige fader, ved 
Eders granskning af sagen måtte træffe bestemmelse om, hvad der skulde iagt
tages af os i den anledning. Herved ophidsedes fyrsten og med ham hele hans 
hird mod os, idet han hævdede, at man ikke behøvede at indhente en pavelig 
begunstigelse i en sådan sag, da andre konger har frihed til at modtage sal
vingens sakramente, hvor og når og af hvem de vil. Fremdeles, da vi i medfør 
af den kirke, som vi har stået i spidsen for, på den dertil fastsatte dag fik ad
gang til valget 5), kom både gejstlighed og menighed enstemmigt og endræg- 
tigt overens om en person, der var velegnet både ved sit liv og sin viden, og 
som kunde forestå dem som biskop. Men fordi fornævnte fyrste ikke havde 
deltaget i dette valg og ikke havde afgivet den første stemme ved valget, lod 
han det kassere, skønt vi er vidende om, at hans forgængere, nordmændenes 
konger, under edsaflæggelse havde givet afkald på den sædvane og har givet 
vor kirke breve derpå, som er kendetegnede med deres segl og bekræftet ved 
privilegier af pave Hadrian 6) — lykkelig ihukommelse — og af Eder, hellige 
fader. Men eftersom han blev ved at råbe op om, at vi tilføjede den kongelige 
majestæt en krænkelse i denne sag, tvang han uden at spørge os til råds, og
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skønt vi gjorde indsigelse, gejstlighed og menighed til at give deres samtykke 
til en anden person 7), som under selve valget - hvis man bør kalde det så
dan - tog en tidligere gift kvinde til hustru, og han fremstillede ham for os til 
indvielse. Men eftersom fornævnte pave Hadrian - hellig ihukommelse - med 
apostolisk myndighed havde fordømt bigami8) blandt gejstligheden i vor 
egn, dristede vi os ikke til at gå videre i sagen, for at vi ikke skulde synes at 
gøre det ugyldigt, som fornævnte hellige mand havde påbudt skulde over
holdes blandt gejstligheden.

I modstrid med de hellige fædres bestemmelser og mod al sædvane i Guds 
kirke er det hans vilje, at gejstligheden skal stævnes efter verdslig lov på sæd
vanlig måde i retssager til hans gård og dømmes af hans drabanter. De dåbs
eller sognekirker, der ligger ved hans gårde, kalder han for kongelige kapeller 
og vil have det i sin magt uden vor tilladelse at give dem, til hvem han vil, og 
når han ønsker det. I den grad det afviger fra kirkelig sædvane, overlader vi 
det til Eder, hellige fader, at træffe forholdsregler. Vi beder ydmygt om, at I 
med Eders brev, hellige fader, tilkendegiver, hvad vi bør gøre i alle disse sager.

Vi bør heller ikke, højsteiskede fader, forbigå i tavshed, at han, optændt af 
vrede og harme over alt dette, har påbudt, at vort gods og alle vore indtægter 
til sidste hvid skal beslaglægges, fordi vi ikke adlyder hans befalinger; og han 
har efter at have frataget os alt stævnet os til at give møde for Eder personlig, 
idet han regner med og tager det i betragtning, at vi på grund af svigtende 
indtægter måtte være ude af stand (til at rejse til Rom) - og også, at vi er 
rejst (til Danmark) 9) - og således vilde kunne synes at pådrage os det apo
stoliske sædes mishag. Men han vidste ikke, at I i Eders klogskab forstår at 
gennemskue ondskaben i hans forslagenhed og i faderlig mildhed viser kærlig 
medfølelse med de undertryktes svigten. Men for at det, der er umuligt, ikke 
skal give anledning til mishag, hvis vi til den fastsatte tid for appellen10) 
slet ikke skulde give møde hos Eder, har vi fra vor side udsendt ansvarlige 
mænd af et godt omdømme, hvem vi bønfalder Eder, hellige fader, om vel
villigt at tage imod og, når de aflægger vidnesbyrd om sandheden, varmt tage 
i Eders favn, fader, for at den udspekulerede ondskab kan udryddes i vort 
land, og for at den frihed, der er bestyrket for vor kirke med det apostoliske 
sædes privilegier, kan blive overholdt ukrænket. I mellemtiden er vi som følge 
af de svigtende indtægter draget bort fra vort land og er med al ærbødighed 
og hæder blevet modtaget i Danmark af vor medbroder den herre ærkebispen 
af Lund, den hellige romerske kirkes særlige og højst hengivne søn, og har fået 
vort underhold på den mest menneskekærlige måde.
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1) generelt må gøres opmærksom på, at med foreliggende brev I 24 begynder afskrif
terne af abbed Vilhelms brevudkast i eget og i andres navn, jf. bemærkningen i Dipi. 
Dan. - 2) jf. slutningen. - 3) Erik fik palliet i 1189, jf. E. Vandvik 194. - 4) d. v. s. Sverre. 
- 5) meningen er nok den, at kapitlet i Stavanger har udpeget Erik som dets tidligere 
biskop til at lede valghandlingen, jf. Hinschius II 66 flg. om fremgangsmåden ved bispe- 
valg. - 6) Canones Nidrosiensis 1152, udstedt af kardinallegaten Nicolaus Breakspear, 
den senere Hadrian 4. - 7) måske Sverres hirdpræst Martin, jf. E. Vandvik 195. - 8) Ca
nones Nidrosienses §§ 6 og 7, E. Vandvik 46. En præst, der giftede sig med en enke, be
gik bigami, jf. A. Esmein I 121 og II 122. E. Vandvik 196 vil fortolke stedet i overført 
betydning: Sverre vil med det nye valg tvinge kirken i Stavanger til at ‘gifte sig* med en 
anden end den, den allerede var gift med ved det første valg. Men et valg er endnu ikke 
en vielse, hvorfor anken nok skal opfattes bogstaveligt. - 9) jf. slutningen. - 10) da Sverre 
ikke har kunnet stævne Erik til Rom under pavelig straf, må den dunkle tekst forstås på 
den måde, at Sverre først har indgivet en klage over Erik til paven, og at paven dernæst 
under en vis afstandtagen fra Sverre har stævnet Erik til Rom, jf. også W. Seegrün, 
Päpstliche Legaten in Skandinavien (1972) 215.

125.
Til den herre ærkebispen.
Hans hengivne søn og unyttige tjener til sin højsteiskede fader og herre hil

sen i ærefrygt og i lige måde i kærlighed.
En nødstilstand gør det påtrængende nødvendigt for os, at vi skriver til 

Eder, hellige fader. Thi vi har tusinde gange ved Eders nåde både erfaret 
Eders råd i tvivlsomme sager og opnået Eders lindrende hjælp i nøden. Og 
det hverken kan eller skal tilskrives vore fortjenester, hvilke er betydningsløse, 
hvis ikke Guds nåde og gunst føjer sig til, hvorved den fromme medfølelse 
finder en plads for miskundheden, så belønninger og glæder i det evige kan 
følge af det timelige gods, der med henblik på Gud er udlagt til de fattige 
(munke). Og vi uddyber ikke dette videre, fordi vi tror, at I, kloge fader, ikke 
er uvidende herom, da vi ingenlunde betvivler, at Gud med henblik på dette 
og andet lignende har ophøjet Eder over alle, som lever i dette land og hører 
under hans kirke. Dog har vi, min fader og herre, anset det for rigtigt, at lade 
det komme til Eders kendskab, at kardinalen herr Findantius *) ved sit eget 
brev og ved påmindelser fra den herre Peder, biskop, har krævet af os og af 
vore øvrige medabbeder, at vi skal fylde det gods, der tilhører Kristi arv, i 
hans pengepunge og bøsser til dækning af hans udgifter, skønt det er vor op
fattelse, at det ikke er andet end at begå kirkeran at gøre dette, især da vi i 
dette år ejer mindre kom end i noget andet år. Som det fortælles, føjes der 
utålelige trusler mod os til, nemlig at vi ikke vil kunne undgå suspension fra
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vore hverv, hvis det viser sig, at vi går imod hans befalinger. Sagen er vanske
lig, og trængsler omgiver os overalt. Thi hvis vi skulde gøre dette, er det døden 
for os, eftersom det er imod Gud; hvis vi ikke gør det, undgår vi på ingen 
måde hans (kardinalens) voldshænder, idet det hertil kommer, at han røver 
og fortærer ligesom den løve, der røver og fortærer 2). Hvad skal vi altså gøre? 
Er det velovervejet i en tid med hungersnød at fratage de fattige den smule, 
de har, og kaste det i løvens gab? Og kan Gud vel gøre dette mod mig og læg
ge mere til, hvis jeg ikke gør andet end hvad jeg ved vil behage Gud? Se, 
de gamles ondskab genoplives for vore øjne. I forfølgelsens tid sagde man jo 
til de hellige martyrer: Tilbed afgudsbillederne, og I skal leve, i modsat fald 
vil I blive dræbt. Man siger til os: Fyld kardinalens sække, i modsat fald skal 
I miste Eders hverv. Oh, fordærvede begærlighed! Oh, blinde ærgerrighed! 
Gud lever, og Eders ånd, min fader og herre, lever. Og dersom alle fattige 
abbeder og munke vil ofre til hans pengepung, for at de ikke skal blive sus
penderet fra deres embede, men ikke jeg, fremkommer han også med en an
den kundgørelse om, at den, som ikke vil ofre til hans pengepung, skal give 
møde for hans åsyn og bøje knæ for Baal. Skal jeg købe mit embede som præ
lat med fattigdom og lægge den fordærvelige simonis lænker om mine ben, 
jeg, som altid har lagt simoni for had? Kan han altså lægge hånd på mig og 
fælde mig efter forgodtbefindende, da ingens forsøg på ved smiger at overtale 
mig, vil få mig til at ændre min stilling? Jeg skal ikke savne brød i den skål, 
der bruges ved nadveren, eftersom Herren tænker på mig 3) og ikke vil svigte 
mig i onde dage og i de overmodiges tid 4). Gud vil skaffe det nødvendige 
til vore små, hvem Gud overgav i mit skød, for at de ikke skal gå til grunde 
af mangel på korn, eftersom faren for dem ikke er mindre truende end i det 
forbigangne år, i hvilket vi omtrent hele sommeren drak vand og spiste mug
gent brød - brød, siger jeg, ikke egnet til føde for fromme mænd men til foder 
for trækdyr. Og vi vilde ikke engang have haft dette, hvis barmhjertigheden, 
som er et fremtrædende karaktertræk hos Eder, havde holdt sig tilbage fra 
en gave. Men som sagt har vi besluttet at holde ud af frygt for Gud og til ære 
for klosterlivet og af særlig kærlighed til Eder, hellige fader, idet vi visselig på 
ingen måde taler med dæmpet stemme, men skyder vort skjold frem som værn 
mod et forvovent angreb. Thi den er meget havesyg, for hvem Gud ikke er 
nok. I ved - og det ved I udmærket godt - for hvem I dengang høstede, idet 
I skal modtage det evige liv i stedet for det forgængelige. Men I skal vide, at 
vore børn dag efter dag uden afbrydelse for Eders frelses skyld fremfører en 
lovprisningsbøn foran altret til Gud Herren 5) (nemlig) dag og nat til hver
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kanonisk hora 6) en psalme og en bøn til Gud med en kollekt, der er angivet 
for dem. Ligeledes bedes der under de stille tårer, der fremkommer ved be
skuelsen af det hellige 7) til Eders liflige og berømmelige ihukommelse, især 
der, hvor sønnen ofres til faderen til verdenens frelse. Vi siger dette af hensyn 
til, at den vakte og opflammede kærlighed (hos Eder) ikke - hvis vi skulde 
drage bort fra klostret - må blive kold og tage afstand fra deres kærlighed. Vi 
mener, ja, vi er endda sikre på, at den, der kaldes kardinal og legat, kun i ringe 
grad vil vise forståelse for deres mangler. Men mon St. Peters sendefærd til 
romerne var af en sådan karakter? Langt fra. Han søgte ikke sølv eller guld, 
men af hjalp de syges besværligheder med tegn og undergerninger og gav dem 
tilbage til Gud, hvem han befriede fra djævelen. Mon han ikke sagde til den, 
som blev besværet af sit legemes fortrædeligheder: Sølv og guld har jeg ikke, 
men hvad jeg har, det giver jeg Dig. I Jesu fra Nazareths navn, sagde han, 
stå op og gå 8). Mon ikke de døde stod op fra graven i kraft af så stor en 
legats, nemlig apostlen Peters krumstav, sendt hid og did? Men lad krum
staven ligge 9) og lad os befatte os med kardinalens nærværelse og gerninger. 
Hvor er kraften og styrken hos den, som gør sig stor af legathvervet? Hvem 
har han ført tilbage fra vantro til troen? Hvem har hans embede gengivet 
tabet af synet? Hvilke syge har han helbredt, hvilke spedalske har han renset, 
hvilke døde har han opvakt? Hvis han var en sådan kardinal, som vor kardi
nal siges at være, hvem vilde så ikke komme ham i møde, hvem vilde nægte 
ham det timelige? Se, han forlanger, hvad det ikke er til gavn, at vi giver, 
eftersom disse ting hverken er til stede eller viljen kan føres i den retning. Det 
er ikke hørt i umindelige tider, at St. Victors orden i Paris 10) skulde have 
hørt under nogen kardinal som skatskyldig. Skal altså jeg alene og som den 
første svække hele ordenens immunitet og den tildelte nådesbevisning? Bedre 
er det for mig, at en møllesten blev hængt om min hals og jeg blev sænket i 
havet11). Oh, uforstandige, hvis det er rigtigt kun at sige det sådan. Oh, siger 
jeg, uforstandige bisper i Danmark, hvem har forhekset Eder så meget og 
vendt Eders klogskab til uklogskab 12) - jeg vover ikke at sige dårskab - og 
forblindet Eders klarsyn? Mon ikke det er Eder, som plejede at sige: Vi har 
overflod af mad, men vi har ikke guld og sølv i rigelig mængde. Hvis det er 
sandt, hvad den af Eder fremsatte påstand gav udtryk for, hvorfor er I da så 
redebonne til at række Eders hænder frem for at give gaver til de grådige ulve, 
der kommer langvejs fra? En bestræber sig jo af alle kræfter for med et beløb 
på ioo mark, en anden med 50 og en tredie med 30 at tøjle fornævnte ulves 
rasen og slukke deres tørst; hvorfor dog så stor en fordærvelse? Amen, jeg
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siger Eder: den, som måtte drikke af dette vand, han skal tørste igen og til 
evig tid 13). Mon ikke alt dette burde gives til de fattige, ikke til ulvene, hvis 
grådighed alverdens skatkamre ikke kan mætte? Gid det måtte ske med dem, 
at man også sagde til dem, hvad man sagde til Crassus, efter at guldet var 
smeltet: I har tørstet efter guld, drik guld 14); og det ikke engang med urette, 
eftersom de, hvor mange der end kommer, er tyve og lejede røvere, ikke hyr
der. Oh ve! Kristus dør ved døren af mangel på brød; hvem af Eder har 
medlidenhed med Kristus? Men dette - for nu at sige sandheden - skønnes at 
være tom æresyge, for at den ene skal synes mere fremragende og gavmild 
med gaver end den anden. Amen, jeg siger Eder, I har modtaget Eders 
løn 15). På denne måde fremkalder I ved at øse det ud, som I har til overs, 
ganske afgjort begæret hos dem, som sønderflænger Eder, og tilskynder dem 
samt andre, som I endnu ikke har set, til at vende tilbage til Eder. Det burde 
have været tilstrækkeligt ikke at nægte at give dem et enkelt måltid med fire 
heste og fire mark sølv.

For at I ikke skal slå ind på disses vej, højtelskede fader, I, som altid i 
overflod udreder til de fattige, hvad Gud har overdraget Eder, fremsættes 
dette uden slesk kryberi over for Eder som et ønske fra vor side. Lev vel, høj
hellige fader, og hav det godt både her, til evig tid og derudover 16). Til sidst, 
såre fromme fader, anråber vi Eders inderste fromhedsføleiser: at de kloster
givne mænd og vore medbrødre, nemlig abbederne, som elsker Eder og om
fatter Eder som deres fader og herre med alle deres inderligste kærlighedsr- 
følelser, får deres ønsker opfyldt med hensyn til det, de attrår, (nemlig) at de 
ved Eders beskyttende værn må blive forsvaret mod den mand, hvis ånd er i 
hans næsebor 17), og som forbereder sig på at angribe dem, for at de ikke, 
mens de lider under mangel på kom 18), skal blive tynget af svære og uvante 
krav. Hans ånd, som opvakte Jesus fra de døde19), skal bevare og styrke 
Eder i enhver god gerning og skal som de retfærdiges løn krone Eder med 
evindelig glorie for det, som I så ofte har givet vore fattige brødre. Amen, lev 
vel.

i) kardinal Findantius kom i efteråret 1196 til landet og blev begravet i Lund 1197 
19. februar, Weeke 39. - 2) jf. Ps. 22, 14. - 3) jf. Ps. 40, 18. - 4) Sirach 51, 14. - 5) jf. 
Ps. 50, 14. - 6) døgnet inddeltes i horæ canonicæ, d. v. s. ‘tider* for gudstjeneste, jf. be
grebet tidebøger. - 7) d. v.s. under højmessen. - 8) Apost. Gem. 3, 6. - 9) sigter måske 
til den sene og tvivlsomme tradition om, at St. Peter skal have skabt kardinalinstitu
tionen, jf. Hinschius I 347. - 10) jf. II 47. - 11) jf. Matth. 18, 6. - 12) jf. Gal. 3, 1. - 13) 
Joh. 4, 13. - 14) jf. Cassius Dio 40. bog cap. 27,3, hvor der fortælles, at Partheme skulde 
have dræbt Crassus ved at hælde smeltet guld i halsen på ham. - 15) jf. Matth. 6, 2 og
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6, 5. - 16) jf. 2. Mos. 15, 18. - 17) Jes. 2, 22. - 18) klostrets kornmangel omtales også i II 
21, II 24, II 28, II 31. Ifølge II 24, der kan dateres til 1200, var den forårsaget af, at 
klostrets lader fire år i træk var gået op i luer. - 19) Rom. 8. 11.

I 26.
Til (kongedøtre) *).
Vilhelm, Guds tjeneres tjener i Paraclitus, til M. og M., de hellige jom

fruer, avlet af kongelig stamme, i ønsket om, at I i fuldt mål må nyde den 
evige konges favntag.

Hvad der fordum ved Guds indgivelse blev forkyndt af profeterne, det ser 
vi nu opfyldt i Guds kirke, idet døtre af konger bøjer nakken under Kristi såre 
liflige åg og tilbeder hans åsyn. I to lykkelige, som kongeligt blod har avlet, 
som Kristus, for at denne verden ikke skulde friste dem med falske forlokkel
ser, har optaget i sine himmelske boliger og ved sit blod har viet til sine gud
hengivne brude. I lykkelige, siger jeg, som ved Eders indtræden i klostret har 
skænket de øvrige jomfruer og mænd, der er indviklet i synd, et efterlignelses- 
værdigt eksempel, hvorved både denne verden skal vende tilbage til sin be
gyndelse, og djævelen sørge over, at han har lidt et tab. Denne højst grumme 
røver raser derfor allerede nu, da de, som han i sin frådsen i ondskab havde 
foresat sig at sluge, bliver til et kar for hæder og ære. Han jamrer og sørger 
over, at han også er blevet besejret hos det svage køn, når han ser, at de for
finede døtre af konger, opvokset i purpur 2), vier sig til at tjene Gud og slår ind 
på ydmyghedens vej, den vej, som han selv i sit stærkt opblæste hovmod har 
kastet vrag på, han, som ikke med kærlighed som mellemmand vilde være sin 
skaber underdanig, men ilde forledt vilde være Guds ligemand. Thi da han 
med hensyn til herlighed, fremragende ophøjethed og berømmelse, vilde være 
mere værd end de øvrige skabninger, som denne verdens skaber havde skabt 
sig til pris og ære, vilde han, som vi har sagt, stille sig lige med Gud; og da det 
var ond tænkning, medmindre han var lige med den Højeste, faldt han uop
retteligt ned fra himmelen tillige med sine medskyldige og blev til dragen og 
djævelen 3), han, der mere skændigt end nogen anden opfinder al ondskab, 
han, der er anstifter af lasterne og er dødens opfinder og ophavsmand. Efter
som han altså ser, at han er fordrevet fra paradisets herlighed og ikke har no
get tilflugtssted uden alene mørket, han, som i begyndelsen var en strålende 
ånd efter skinnet at dømme og tiltrækkende ved sin ynde, stønner han dybt og
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er opfyldt af brændende had, fordi mennesket, der er skabt af støv, stiger til 
himmelen og ved ydmyghedens nådegave kommer i besiddelse af det, som han 
i sit ondsind og hovmod har mistet. Derfor tilfalder det, som han i sit hovmod 
har mistet, mennesket til ære og pris i al evighed. Men som den hellige Gregor 
siger: De stores fald skal være en advarsel for de små 4). Thi når Gud ikke 
skånede englene 5), som havde en større værdighed og ære, skal man så tro, 
at han skåner mennesket, som helt igennem er støv og aske 6), hvis det syn
der? Derfor, viede jomfruer, bør man med omhu sørge for Eder, så at I på 
ingen måde elsker det, som I må kunne se er i modstrid med dydige egen
skaber; og I skal heller ikke i Eders sind godkende eller opstille det som et mål 
at tragte efter, for at I ikke skal miste den Eder af Gud tilståede ære og den 
krone, der svarende til fortjenester er bestemt for Eder. Thi der er større glæde 
ved at have savnet æren af førsterang end at have mistet det, som man har 
opnået som følge af fortjenester. Det er nødvendigt, at alle vore gerninger 
krydres med ydmyghedens nådegave, eftersom den, der samler på gode egen
skaber uden ydmyghedens nådegave, ligner den mand, som bærer sand i blæst. 
Men glæd jer over, at I ikke hører til de riges broderskab, men til de fattiges, 
eftersom Gud er på talefod med de enfoldige og fattige 7). Thi himmeriges 
rige hører sådanne til 8). Thi Gud står de hovmodige imod, men de ydmyge 
giver han nåde 9). Og en jomfru kan ikke uden ydmyghed gøre fremskridt 
hen imod det evige liv, uanset bag hvilke forsvarsværker af gode egenskaber 
hun end har forskanset sig. Thi begyndelsen til al synd er hovmod 10), hvil
ket vi læser at være sagt således af Herren, da han i sin skole talte til discip
lene om at gøre fremskridt i gode egenskaber: Lær af mig, eftersom jeg er 
sagtmodig og ydmyg af hjerte 11). Hvad han lærte med ord, viste han ved sit 
eksempel. Han ydmygede sig selv og blev lydig indtil døden, ja døden på kor
set 12). Vi har i Herren tillid til, at I ikke vil være af en anden mening 13), 
eftersom I har brudgommen hos Eder 14), al visdommens Gud 15), som læ
rer mennesket indsigt16).

Denne smule har vi skrevet sammen for Eder, såre kære veninder og fruer, 
for at vor skriftlige udredning må være Eder et pant på vor kærlighed og et 
tegn på vor inderlige hengivenhed, og for at den virak, der omgiver Eders 
nonneløfte, og som har spredt sig vidt og bredt, visseligen stedse må blive øget 
yderligere ved et helt uangribeligt omdømme, så at, således som vi ovenfor har 
sagt om at være til eksempel for andre, intet kan stå hindrende i vejen for 
Eder, men at kristenkærlighedens uudslukkelige ild kan fænge i de nærmeste.

1. række. III. — 21
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Og omend vi ikke kender Eder af ydre, beskæftiger vi os dog samvittigheds
fuldt med Eders indre som følge af vore brødres glædelige indberetning og 
som følge af et mere mildt omdømme, idet vi i ånden er hos Eder, omend 
legemligt fraværende, og vi ønsker i høj grad, at det, som er fromt, som er ret
skaffent, som er rent, og som er fredsommeligt17), helt lykkes for Eder. Vi 
tror ikke, at det er nødvendigt over for Eder at minde Eder om Eders from- 
hedsløfte og Eders livsmål, for at det ikke skal blive en vane for Eder at søge 
tilflugt i rusen under Eders måltider, omend det hører til landets sædvane; 
men den last bør være gyselig for Eder, da selv det mest standhaftige menne
ske i medfør af denne kommer i ulykke og synd. Som følge af rusen strækker 
ligeledes agtværdigheden våben over for skamløshed, frugten af gode forsætter 
svinder hen, og glansen af det virakagtige ry fortoner sig på en fordømmelig 
måde.

løvrigt glæder vi os over, at vi forenes med Eder i venskab, som gives os 
ikke efter fortjenester, men af nåde alene, og vi priser Herren mangfoldigt 
herfor. Se dog til, at I går varsomt frem 18), så muligvis den profetiske for
bandelse ikke skal ramme Eder: Ve Eder, som kalder det onde for godt og 
det gode for ondt19). Som vi har hørt, vurderer I os til at være stor, vi som 
aldeles er små 20) eller betydningsløs. Hvorfor anser I os for større hos Eder 
end det gængse omdømme hos mennesker? Vej os mere sikkert, og I kan ikke 
regne os for større, end hvad sandhedens vægt tilmåler os. Der er et ord fra 
Gud: To slags vægtlodder er en afskyelighed 21). Det er Ham i himmelen, 
som ransager hjerter og nyrer 22). Se til, at I ikke føjer noget falsk til, men 
at I vejer os ens hos Gud og mennesker.

Men at nådig gunst tilsmiler nogle af vore sønner, nemlig S. og T., gen
gælder vi Eder med dyb tak; og vi vil være forpligtet til at yde vor erkendtlig
hed herfor, når enten tid eller lejlighed byder sig. Vore såre fortrolige ven
inder K. og I. 23), som vi højagter i Herren, og som vi er nært tilknyttet i 
dyb næstekærlighed, anbefaler vi des mere hengivent til Eders yndest, jo mere 
vi nærer tiltro til Eders gode vilje. Til slut beder vi om, at vor ihukommelse 
indgår i Eders bønner, eftersom Eders er optaget i vore inderste tanker, der 
hvor sønnen ofres til faderen 24). Lev vel.

i) I modsætning til overskriften og til registerfortegnelsen ovf., der ikke er affattet af 
abbed Vilhelm selv, jf. indledningen i Dipi. Dan., har teksten gentagne gange ‘døtre af 
konger’, ikke ‘kongens’ døtre’. Højst een kan derfor have været datter af Valdemar i. den 
Store, ikke begge således som almindeligvis opfattet, jf. Kønigsfeldt, Tabeller s. 21. - 2) 
teksten har in croceis, jf. Threni (klagesangen) 4, 5 (Vulgata). - 3) jf. Luk. 10, 18 og 
Joh. Ab. 12, 7-13; endvidere Kult. Leks. s.v. Djævel. - 4) Moralium liber XXXIII c. 12
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§ 23. - 5) 2. Pet. 2, 4. - 6) 1. Moseb. 18, 27. - 7) Ordspr. 3, 32. - 8) Matth. 19, 14. - 9) 
1. Pet. 5,5. - 10) Sirach 10, 15 (Vulgata). - 11) Matth. 11, 29. - 12) Filip. 2,8. - 13) 
Galat. 5, 10. - 14) Matth. 9, 15. - 15) 1. Sam. 2, 3. - 16) Ps. 94, 10. - 17) jf. Filip. 4, 8. - 
18) jf. tankegangen i Es. 5, 19. - 19) Es. 5, 20. - 20) i evangelisk betydning. - 21) Ordspr. 
20, 23. - 22) Ps. 7, 10. - 23) jf. ep. XXVIII og XXVIIII. - 24) d.v. s. under højmessen.

127.
Til nonneklostret i Roskilde.
Vilhelm, uværdig tjener af St. Thomas i Paraclitus, til den ærværdige og i 

Herren elskede priorinde i Vor Frue og til alle søstrene, de viede jomfruer i 
inderligste kærlighed.

I ved, kæreste, at de undergivnes forseelser kun i ringe grad bliver tugtet, 
når de efter forgodtbefindende, ved forsømmelighed eller i dristig letsindig
hed, som om de var dyr, handler mod klosterreglerne. Hvis hyrden i så tilfælde 
forsømmer at træde op herimod eller skræmt af skræk ikke vover at kny, om- 
endskønt han skal udføre en hyrdes gerning, mister han givetvis hyrdens 
fortjeneste, når han i tavshed tillader dem at synde, som han bør vise til rette. 
Derfor vil vi, hvem Gud har truffet bestemmelse om at udmærke med hyrde
værdigheden i sin kirke, ved tabet af den hjord, der er betroet os, bliver del
agtig i en tilsvarende fordømmelse, hvis vi finder os i, at han, som både ved 
vort ord og eksempel burde have gjort fremskridt i dyderne, falder i lasternes 
afgrund. Af den grund er det, at vi med den myndighed, som er givet os fra 
Gud, har lagt omhyggelig vægt på at drage omsorg for dem, der er betroet os, 
for at vi med tugtens plovjern kan ompløje deres vildfarelser og sætte dyderne 
over lasterne, så at vi i sikkerhed på Herrens dag kan gøre regnskab for det 
pund, der er betroet os. Vi har tiltro til, at heller ikke I, fromme jomfruer, er 
ukendt med, hvorledes vi har taget imod Niels, søn af Eders forstander, og 
hvor langt vi har ført ham frem i troslære og kirketugt. Da vi af den grund af 
og til har tugtet ham mere strengt for hans forseelser, end han kunde ønske, 
lider han af hyppige kummerfulde anfald og truer med at opgive det livsmål, 
som han har aflagt højtideligt løfte om. Det har ført til, at han, oprørsk og 
trodsig, uden at spørge os til råds, har aflagt nogle af sine klæder, nemlig kap
pen og superpelliceum *), og, som vi har forstået det af andres beretning, 
ladet dem deponere hos Eder, hvad vi undrer os meget over. Thi vi kan ikke 
tro, at visdom slår sig sammen med ondsind, og at uoprigtig tro støtter dem, 
der handler ilde. Vi beder og råder derfor Eder, elskede jomfruer, om under
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tilsidesættelse af enhver udflugt at oversende de deponerede klæder til os, for 
at Eders orden, som altid har elsket sandheden, ikke ved at blive delagtig i 
onde gerninger skal være et skjul og et tilholdssted for ondskab og nedrighed.

*) klædning brugt af den, der bistod præsten ved alteret, jf. Arhnung, Rosk. Domkap. 
Hist. I 396.

I 28.
Til nonneklostret i Slangerup.
Broder Vilhelm, Guds tjeneres tjener i Paraclitus, til de i Herren elskede, 

de viede jomfruer, A., af Guds nåde priorinde, og K. og I.1), i ønsket om et 
sådant livsløb, at de må opnå lønnen i det Høje.

Vi har modtaget Eders brev, fromme jomfruer, og har med megen iver 
gennemlæst det. Og dersom vi har sørget for at udvirke noget, som er i over
ensstemmelse med hæder, og som bliver Eder til ære, fromme jomfruer, da 
jubler vi højt herover. Vi yder Gud skyldig tak, idet vi ønsker at gå videre 
frem ad den vej, så endnu større velgerninger kan modsvare de velgerninger, 
der er ydet os. Men vi har for nylig som udslag af caritas-overenskomsten mod
taget caritasgaver, ved hvilke vi uden tvivl har indset, at der findes caritas i 
caritas-overenskomsten 2). Dog efterdi vi gentagne gange er blevet optaget i 
Eders sødmefyldte velsignende lovprisninger, bevises dvaskheden i vort sam
vittighedsliv ved, at vi befindes mindre ivrige efter at gøre gengæld for den 
viste velgerning, end vi kunde ønske. Der er dog et forhold, som bliver til 
trøst og lægedom for os, nemlig den oprigtige kærlighedsfølelse, som, når den 
engang er opstået mellem venner, ikke på noget tidspunkt ældes, men snarere, 
når der er brøst til stede, næres ved indbyrdes samtaler og kraftigt flammer op 
ved senest modtagne breve. Og blandt alt det, som vides at have en fortrins
stilling hos os, værdsætter vi den kærlighedsfølelse, hvorom vi taler, som os 
noget meget dyrebart og liggende os på sinde, især da det er omstrålet af den 
glans, der hører hæderen til. Derfor både tilbyder vi Eder det og modtager 
det tilbudte i os, ikke for at I skal savne andet, men for at I skal have dette 
i stort og rigt mål. Vi tror også, at det vil være i os, når legemet er udbrændt, 
så at det, som hver enkelt får i kraft af fortjeneste og nåde, skal være fælles for 
alle i kraft af kærligheden.

På ingen måde har vi ment at måtte gå imod Eders anmodning, men vi 
skal så hurtigt som muligt sende ham, hvem I har bedt om. Lev vel.
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1) nonnerne K. og I. nævnes også il 26 og I 29. - 2) caritas betyder egtL den gud
inspirerede, aktive kærlighed til Gud og næsten. Dernæst også de bønneoverenskomster, 
klostre kunde slutte indbyrdes om at bede for hinanden, jf. A. Ebner, Die klösterlichen 
Gebetsverbrüderungen (1890) og MLW. II sp. 286.

129.
Til samme 1).
Vilhelm, af Guds nåde Guds tjeneres tjener i Paraclitus, til de viede jom

fruer K. og I. i ønsket om, at I lyksaligt må gå op i Kristus, Eders brudgom, 
og funkle i dydernes stråleglans.

Ligesom en brand bliver større, når der bliver gydt olie på flammerne, så
ledes flammer den dyd, der er kærlighed, kraftigere op som følge af gode ger
ninger. Ifølge beretning fra vor såre kære søn Thomas, som ærer og elsker 
Eder i Herren, viede jomfruer, har vi forstået, at I nærer en from medfølelse 
med os i vore trængsler, hvilket er os til forundring, da vi ved, at hverken 
gerning eller fortjeneste har medført dette. Men efterdi der ligger en rigere 
nåde i at ville være til gavn ikke for een men for flere, skal I vide, at denne 
Eders vilje er indgivet Eder af Gud, som kom for at hjælpe ikke een, men alle 
ved sin lidelse. Da også I i denne sag øver velgerninger mod flere, frembyder 
I et efterlignelsesværdigt eksempel på god vilje, så at I både kan modtage en 
større nåde og overalt udbrede den søde vellugt af Eders ry og - således som 
vi har forudskikket - ved Eders tjenester opildne vor nu ligesom indslumrede 
og udbrændte kærlighed, så vi både kan elske Eder i Herren og ved gensidige 
bønner anbefale hinanden til Herren 2). Thi vor modstander (djævelen) går 
omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge. Ham skal vi 
modstå, stærke i troen 3), styrket med retfærdighedens våben. Denne verdens 
falske ære og begær efter timelige ting! 4). I, mine lykkelige fruer, viede jom
fruer, og ikke fruer på anden vis end fordi I er min Herres brude! Han (djæ
velen) skal ikke med føje lede Eder i lasternes afgrund og rose sig af, at han 
ynkværdigt har kunnet nedbryde Eders kyskheds ære. Vi ved, at I har givet af
kald på denne verden og viet Eder til Gud, og vi tror, at det heller ikke endnu 
er gået Eder af minde, at begær er roden til alt ondt 5), moder til overtræ
delse, læremester i at volde skade, uretfærdighedens planteskole, ondskabens 
vognstyrer, dydernes snigmorder, tvedragtens ophav, rænkernes faldgrube. 
Ved I ikke det? Jo, afgjort ved jeg, at I ved det, eftersom al kongedatterens 
glorie kommer indefra 6). Eftersom I derfor også er kongedøtre 7) og brude,
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lad da Eders glorie komme indefra, ikke fra ydre ting, for at, når brudgom
men kommer, han ikke skal finde Eder som uforstandige jomfruer 8), der ikke 
har den gode samvittigheds olie i Eders lamper. Må endvidere nådens Gud, 
han, der viser nåde for vor skyld, selv gengælde Eder med nåde for den nåde, 
der er vist os. Lev vel.

*) jf. nr. 28. - 2) jf. nr. 28 note 2. - 3) 1. Pet. 5, 8-9. - 4) jf. brevet i Findantiussagen 
I 25. - 5) 1. Tim. 6, 10. - 6) Ps. 44, 15 (Vulgata). - 7) filiæ regis = filiæ dei = nonner. 
Nonnerne K. og I. sidestilles bevidst med nonnerne M. og M. i I 26, der var prinsesser af 
blodet. - 8) Matth. 25, 3.

I 3°-
Til den herre paven.
Jo mere det apostoliske sæde overgår de øvrige bispesæder i værdighed, des 

mere påpasseligt bør det under udøvelse af sin domsmyndighed drage omsorg 
for, at det ikke på grund af forkærlighed eller af had til nogen svigter retfær
dighedens lov eller viger bort fra sandhedens eller billighedens vej, når forhold 
overvejes og sager behandles. Thi - således som Eders faderlige nåde har 
kendskab til - hvis en dommer, og især den høje pave, til skade for sit gode ry 
svigter på et af de punkter, vil han forvolde skade og vil ved den højeste dom
mers sidste prøvelse få straf for så tung en forseelse. Det være dog langt fra, 
min fader, at Eders retsbevidsthed skal føle sig tynget af sjælekvaler, den rets
bevidsthed, som er nådig og uforanderlig i sagen vedrørende vor søster, de 
Franskes dronning, og for hvilken indtil nu endda den forløjede påstand 
gyser tilbage som for en afskyvækkende fjende. Men vi har hørt og erfaret som 
sandhed i sagen, at den kraft, fromme fader, der ligger i retfærdigheden, på 
Eders vegne på sin varme esse - der endnu ikke er afkølet, hvad vi glæder os 
over - har smedet et våben, der truer det lands konge med en forfærdelig fore
teelse, idet I under trusel af anathema har påbudt samme, at han ikke måtte 
ægte nogen anden, så længe denne, nemlig vor søster, måtte være i live. Efter
som han altså nu, hellige fader, i foragt for Gud og til evindelig skændsel som 
en oprørsk og genstridig person har ringeagtet Eders påbud 1), hellige fader, 
hvad bliver der da andet tilbage end, at afsindigheden hos den, der ringeagter 
Eders befaling, rammes på en sådan måde, at det i hans rige bliver forbudt at 
uddele de himmelske sakramenter? På den facon skal den retfærdige nidkær
hed nu give sig udslag hos Eder, min fader; og hvis han hidtil ikke har for
stået, hvor dumdristigt det er at gå imod de apostoliske påbud, skal han da
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nu tydeligt mærke det ved, at han fremkalder disse skændige forhold. Vi beder 
derfor om, fader, og bønfalder Eder i Eders dybe fromhed om, at vor anmod
ning ikke må undgå at få sin virkning, eftersom Eders kærlige følelse mod os 
er stor. Thi det har altid behaget os at bøje vor nakke i lydighed under romer
kirkens åg, og hvis ikke den romerske kirke først svigter os, vil det ikke være 
vor vilje at fjerne os fra den.

1) kong Filip 2. August giftede sig i juni 1196 med Agnes af Meran (Istrien) trods 
pavens forbud, jf. Davidsohn s. 63, Cartellieri III s. 131.

131-
Til herr pave Cølestin for de Franskes dronning.
Så ofte bør man tage sin tilflugt til sædet for barmhjertigheden indtil barm

hjertigheden fra himmelen tager hensyn hertil, og Gud opfylder ønskerne hos 
dem, hvis håb står til Ham. Derfor er det, højtelskede fader, at også jeg, hvis 
hjerte dag og nat gennembores af smertens brod, ingenlunde undlader først at 
anråbe Gud, derefter det apostoliske sædes velvilje, nemlig om Herren måske 
vil tage hensyn til hans ydmyge tjenestekvindes bøn og fjerne hans pile fra 
mig, de pile, som i vrede bliver skudt imod mig, og som fortærer min livs
ånd 1), og om apostlen Peters efterfølger i sin velvilje vil lade en velsignende 
dug falde over mit udtørrede hjerte som lægedom i min sorg over den uret, 
der er begået imod mig. Thi hvilken fader er helt fri for beklemmelse, når han 
ikke barmhjertigt har nogen medynk med sin datters sukken? Det kan ikke 
være så, at jeg, der er styrtet ned fra ærens trone og ligger henslængt på jor
den, søger efter og ikke finder en trøster i Eder. Jeg begræder tabet af fordums 
storhed, så længe Han, som genløser og som frelser 2), ikke er der. Jeg føler 
skam over min ulykke, og min ånd er bekymret for mig, i mig banker mit 
hjerte uroligt over mig3). Een ting er der, min fader, som varmer og be
roliger mig i mine sørgelige trængsler og fylder mig med en velgørende trøste
fuld forventning, og ud over det er der intet. Hvad kan det være, hvis man 
spørger? Hun har intet andet til svar uden dette, at jeg vil sige: det apostoliske 
sædes nåde. Jeg beder derfor Dig, højst nådige fader, om, at Du, idet Du til 
Din berømmelse genopretter Din datters stilling i hele dens omfang, ved hjælp 
af retfærdighed kuer ham, ved hvem jeg nedbøj es, så at jeg atter kan forsones 
med ham og tilskrive forsoningens glæder Gud og Eders faderlige nåde. Thi 
det hører jo Guds ære og menneskenes frelse til, at sandheden altid skal brin-
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ges frem i dagens lys, når domme afsiges. Hertil har (det apostoliske sæde op
højet) Eder, fædre og herrer kardinaler 4).

x) jf. Job 6, 4. - 2) jf. Ps. 7, 3. - 3) jf. Ps. 143, 4. - 4) uheldig formulering i udkastet, 
som rettes ved et nyt brevudkast I 33, jf. også Indledn. i Dipi. Dan.

132.
Til den herre paven som ovenfor x).
Eftersom det skal være alles tro og ønske, at efterfølgeren af apostlenes før

stemand må få magt til i alle forhold at råde for Guds kirke, bør man med des 
større overbevisning give ham indberetning om det, som er blevet fordrejet af 
slette mennesker, jo hyppigere de, som har hans nåde og støttes af hans be
skyttelse, i bund og grund bliver ødelagt ved skændige handlinger. Jeg, der 
blev ført ud af min faders hus og ført til de Franskes rige og ved Guds til
skikkelse ophøjet på kongetronen, blev altså kastet til jorden som en tør og 
unyttig gren 2), da menneskeslægtens fjende misundte mig min lykke og frem
gang, og er uden al trøst og gode råd. Min brudgom Filip, de Franskes konge, 
har forladt mig, skønt han ikke fandt noget hos mig, som han måtte for
dømme, undtagen hvad ondsind havde smedet sammen på løgnens ambolt. 
Og det burde med dette brev uddybes for Eders øre, dersom jeg ikke vidste, at 
det allerede ved rygte fra mand til mand er almindelig kendt blandt alt folket. 
Jeg elendige tager derfor min tilflugt til barmhjertighedens sæde, så at jeg, 
når jeg som Eders datter har fundet barmhjertighed, derefter kan erklære, 
hvis en lykkeligere og mildere skæbne skulde blive mig til del: jeg vil alle mine 
dage stå til Eders tjeneste som Eders tjenerinde.

A) hører sammen med II 22, 26 og 79 til august 1194, da man forberedte udsendelse af 
et gesandtskab til kurien. - 2) jf. Esaias 56, 3.

1 33-
Kongens (brev) til kardinalerne.
Det tjener til Guds ære og menneskene til frelse, hvis sandheden bringes for 

dagens lys, når sager forhandles og føres frem til dom. Og til det formål har 
den apostoliske førstemand som indehaver af den højeste magt ophøjet Eder,
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f ædre og herrer kardinaler 1), som dommere i denne verden, for at sand
heden ikke af kærlighed eller af had til nogen person skal blive undertrykt i 
sager, som vedrører alle fattige og undertrykte, der tager deres tilflugt til det 
apostoliske sæde. Duften af Eders gudinspirerede handlinger har spredt sig 
overalt og kalder såre mange til sig langvejsfra, for at de i deres nød kan søge 
nådens hjælp. Da også vor næse har sanset den, har denne vellugt derfor æg
get os til i gerning at ville mærke, hvad vi havde hørt i tale. Allerede for længst 
har vi overgivet vor sag, eller rettere vor søsters, de Franskes dronnings sag til 
Eder, nådige herrer, og om ikke fuldt ud så dog som følge heraf modtaget 
nogen trøst, for hvilket vi også yder Eder vor tak. Men eftersom der dog står 
meget tilbage - hvorfor vi vil føle en stor glæde, om det føres til sin rette af
slutning — har vi atter ladet vore bønner fremlægge for Eders øjne, omend 
hverken gerning eller handling gør os fortrøstningsfulde i det anliggende. Men 
hos den, der elsker retfærdighed, plejer fromhed at fremtvinge en kærlig med
følelse, især i forhold, som støttes og værnes af retfærdighed. I ved, hellige 
fædre, at den herre paven har givet kongen af Frankrig som befaling, at han 
atter skulde tage vor søster, der i ondskab er fjernet fra ham, til sig som ægte
fælle. Hvis han ikke vilde tage hende til sig igen, skulde han ikke driste sig til 
at tage en anden til ægte. Men se nu! Hvad gør det menneske, som ikke frygter 
Gud og ikke skammer sig over for mennesker? 2) Han tog ikke en anden 
ægtefælle, men en bolerske 3). Han nærede ikke frygt for at gå imod de apo
stoliske påbud. Vi begærer af Eder, at der vederfares os retfærdighed for den
ne gerning; og for øjeblikket begærer vi ingen anden retfærdighed end den, at 
han bliver udelukket fra kirkens sakramenter, som uddeles i hele hans rige, 
indtil hans sindelag ændres til det bedre, nemlig ved at støde hende fra sig, 
som han har taget til sig, og ved atter at tage hende til sig, som han har skilt 
sig fra.

*) jf. slutningen af I 31. - 2) jf. Luk. 18, 2. - 3) jf. I 30 note 1.

I 34-
Abbed Vilhelm til de Franskes dronning1).
Af kærlighedens pligt og naturens ret tvinges vi til at tage pennen i hånden 

og besøge vor frue, de Franskes dronning — om så djævelen vil det eller ej — 
omend ikke med personlig tilstedeværelse, eftersom legemet er svagt, så dog i
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ånden, som er redebon. Dog vilde vi med større glæde indlede en fortrolig 
samtale, hvis det kunde ske ansigt til ansigt, især da vi vilde fryde os over synet 
af Eder personlig og opbygges ved de fremsatte søde ord, med hvilke det sind, 
der er såret af de spyd, den ægteskabelige kærlighed har slynget mod hende, 
bærer de endnu dybere sår, den guddommelige kærlighed har slået, og som 
helt og holdent berømmer sig af at være et brændoffer til Herrens lovpris
ning 2). Han, som kender alle hemmeligheder, ved, at vi med omhu hegner 
om Eders hæder og ære. Vi siger hæder, fordi I med Eders dyders kraft søn- 
dertræder det pres, den syndige verden øver mod Eder, og ved Guds styrelse 
vokser i styrke, sålænge I ikke som en kvinde, men som en behjertet mand 3) 
modigt udholder fjendens nederdrægtighed og overgiver Eders sag og dom til 
den guddommelige nåde. Thi I ved - og det ved I udmærket godt, eftersom 
I ofte har læst i erfaringens bog - at det er dydens sag ikke at blive besejret af 
det onde, men at besejre det onde med det gode 4). Dette skal være Eder til 
berømmelse og være et eksempel til efterfølgelse for alle dem, der lider uret. 
Man må tro, at I er blevet vejledt af Gud, så at I til større forherligelse af 
dyderne svinger Eder op til at indtage en standhaftig holdning ved at holde 
Eder det for øje, som Kristus siger hos apostlene, eller rettere gennem apostlen: 
Alle, som vil leve fromt i Kristus, skal udholde forfølgelse 5). Men hvad ud
holdenheden giver, er på ingen måde fremmed for Eders viden, da sandheden 
siger: Ved Eders udholdenhed skal I vinde Eders sjæle 6). For at I, såre kære 
frue og strålende dronning, derfor ikke, som sagen nu står, skal vige bort fra 
den lige vej, I er slået ind på, eftersom han, som volder Eder uro, snart, så
ledes som vi med rette håber og nærer tiltro til, skal ifalde dom, hvis han ikke 
besinder sig 7), og for at det, som af Gud er givet Eder i medgift, i kraft af 
retfærdigheden på ingen måde skal gøres ugyldigt, skal I på ingen måde tage 
hensyn til truslerne fra dem, som hader og hjemsøger Eder, eller til de lok
kende løfter, eftersom, omendskønt kongens strenghed ofte af skrækker Eder, 
Guds straffedom vil styrke og befæste Eders stilling, den straffedom, som aldrig 
lader dem, der sætter deres lid til Ham, i stikken, og som både gør en ende på 
fyrsternes onde planer og befæster hans afgørelse til evig tid.

x) kan dateres til 1193-94, jf. Dipi. Dan. - 2) jf. Ps. 50, 14. - 3) jf. lob 34, 10. - 4) jf. 
Rom. 12, 21. - 5) 2. Tim. 3, 12. - 6) Luk. 21, 19. - 7) jf. Gal. 5, 10.
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I 35-
Abbeden til dronningen x).
Så ofte en rejsende har fremstillet sig for vort åsyn, har vi skønnet og anset 

det for upassende, hvis vor ringhed slet ikke tilstillede vor frue noget skriftligt, 
hende, hvem vi i sandhed elsker og i Herren nærer ærbødighed for. Thi I ved, 
frue - og vi ved det også - at kærlighedens styrke har det særegne i sig, at den 
opflammes ydermere ved nys modtagne breve, og at den ikke tåler at blive 
gammel ved en eller anden begivenhed. Og kærlighedens knude bindes af ven
skabets bånd til helse og glædelig lægedom for de fortvivlede, især for dem, 
hos hvem den inderlige fromhed er til stede i overflod, og der jo ikke........ 2) 
er nogen fordærvelse forbundet med de gode sæder. Vi forudskikker derfor 
helsende ønsker om Eders velfærd, høje dronning, for at I, når de er modtaget, 
både kan tage imod en helsebringende trøst i Eders sorg og ikke lide nogen 
skade på den kristne tro, den skade, som oprørsk indstilling tilføjer vantro og 
ubekymrede. Og vi ved, at når djævelen raser men Gud sørger for Eders 
bedste, er det, der er sluppet løs mod Eder fra faderen, en tidsbestemt svøbe; 
den udholdenhedens dyd, der er udvist under lidelsen, vil udvinde det reneste 
guld af blyets slagge, og der, hvor djævelen mener, at han opnår sejr, vil dyden 
lade Eder få den himmelske glories krone, og djævelen selv skal lide sin rette 
straf for den ondartede uret, der er tilføjet Eder. Denne verdens tomme ære 
må ikke narre Eder, min for tiden bortførte frue, eftersom Gud har magt til 
atter at indsætte Eder i magtfuldkommenheden, så at I, ophøjede dronning, 
som undersåtternes hoved skal herske over folket og sidde på ærens trone. I 
ved — og det ved I udmærket godt — at Han, som dækker himmelen til med 
skyer 3), også spreder dem, når han vil, og lader det klare lys skinne ned fra 
stjernerne. Således vil han til visse også ophøje Eder, når det er hans vilje, 
eftersom han ser på de ydmyges bøn og ikke lader deres bønner være uæn
sede 4), hvis jamrende klage når Ham, og den Højeste vil ikke hovere over 
dem 5). Thi Han døder og genopliver, Han fører ned i dødsriget og fører op 
igen. Herren gør fattig og gør rig, Han ydmyger og ophøjer 6). Ordene er 
den Helligånds. Derfor må I ikke miste det tålmod7), som vil få en stor 
belønning. Og Gud vil gøre en ende på dette, og Eders hjerte skal fryde sig, 
og ingen skal tage Eders fryd fra Eder 8). En konges hjerte, som skriften siger, 
er i Guds hånd, og han bøjer det, hvorhen han vil 9). løvrigt fryder vi os 
højligen, fordi vi forstår, at I frygter Herren og hans bud, og den yderst liflige 
duft af Eders yderst fromme livsførelse spredes overalt, så at fjendens tand ikke 
kan sønderslide Eder, da han ikke kan finde det, som strider mod hæder og
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gode sæder. Men I skal vide, høje dronning, at glemselen aldrig skal ælde den 
kærlighed, som vi nærer til Eder. Vi vil aldrig kunne høre op med bønnen, 
førend vi føler, at vi er blevet bønhørt af Gud, hvilket vi nærer tiltro til vil ske 
med det første. løvrigt beklager vi meget, at vi ikke modtager blot noget skrift
ligt fra Eders side - hvad vi dog lader være sagt i al ærbødighed og respekt for 
Eders fred - skønt vi virkelig har skrevet to gange til Eder, I for hvis ære og 
kærlighed vi aldrig har været bange for at udsætte vort legeme for den største 
anstrengelse, som har været rettet mod den herre konge, Eders ægtefælle. Vi 
beder derfor om, at hvad vi opfatter mindre passende at være sket i denne sag, 
i velvilje må blive gjort godt igen, eftersom vi såre meget roser os af Eders 
nådes fylde, og for at vi ikke skal synes at være gået i glemme.

*) kan dateres til slutningen af 1194, jf. Dipi. Dan. - 2) lakune i afskrifterne. - 3) Ps. 
147, 8. - 4) Ps. 102, 18. - 5) jf. Sirach 25, 19 (Vulgata). - 6) 1. Sam. 2, 6-7. - 7) jf. Si- 
rach 2, 16. - 8) Joh. 16, 22. - 9) Ordspr. 21, 11.

136.
Til abbed Walbert af Esrom.
Vilhelm, Guds tjeneres tjener i Paraclitus, til den ærværdige fader og herre 

Walbert, af Guds nåde abbed i Esrom, i ønsket om glædernes fylde i tidernes 
fylde.

Såre kære fader. Det sødmefyldte rygte, som både har vakt glæde i Guds 
stad *) og opmuntret os til at lovprise Gud i højeste grad, har nået vore ører. 
Thi hvem - selvom han er uforstandig - glæder sig ikke over, at I, som ved 
gave fra Gud 2) vil være til gavn for mange med Eders råd og dåd, har gen
nemført Eders ankomst til disse egne, en ankomst, som ofte har været ønskelig, 
således som jeg mindre vise formulerer det 3). Og selv om alle i den anledning 
føler en strålende glæde, fremfører dog vi, som er henrykt ved efterretningen 
om denne glæde, endnu større taksigelser og lovprisninger for Guds åsyn, efter
som vi ikke for syns skyld men af et oprigtigt og ærligt sind er knyttet til Eder 
i dyb kærlighed. Og det ikke uden grund. Thi hvem bliver ikke uløseligt bun
det ved de velgerninger, der så ofte er vist os i kærlighedens, oprigtighedens og 
sandhedens navn? Hvem kan til fulde fatte den medfølelse med vor nød, den 
medfølelse, der udvirker det, som forholdene gør forønskelig. Dette er, fader, 
hvad der skaber en kærkommen glæde i os som følge af Eders ankomst, og som 
gør os opsat på at tænke over og gengælde så mange og så store gaver. Men
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hvis der måske fra vor side skulde følge en mindre vis foranstaltning efter, fordi 
vore bestræbelser ikke kan sammenlignes, vil det gode venskab på værdig vis 
også finde sig i det. Thi kærligheden er godhed, den er langmodig og søger 
ikke det, som ikke er dens eget 4).

løvrigt, min fader, tvinges vi - eftersom kærlighed er utålmodig over ud
sættelse - medfølende at forhøre os om, hvad vor allerkæreste kansler 5) fore
tager sig, hvad han overvejer med hensyn til planen. Hvis det ikke strider 
mod Eders løfter, udbeder vi os derfor, at I skriftligt udvikler det for os, da vi 
under stort savn holdes i uvished under det brogede hændelsesforløb, thi lige
som den elskendes sind lider sorgens kvaler, når der berettes triste nyheder om 
vennen, således kommer det i en opløftet stemning, hvis det til helse får del i 
de gaver, en lykkeligere skæbne giver.

!) Ps. 46, 5. - 2) 2. Krøn. 14, 6. - 3) jf. 2. Kor. 11, 23. - 4) 1. Kor. 13, 4-5. - 5) An
dreas Sunesen var kansler fra begyndelsen af ngo’eme til 1201.

137-
Fremdeles ved hans tilbagekomst til kapitlet.
Til abbeden af Esrom helse med Guds frelse. At der undertiden berøves 

Eder og os lejlighed til at tale sammen, er os hverken kært eller forbundet med 
kærlighed. Thi en fortrolig samtale mellem venner plejer at være en kærlig 
trøst og et middel mod sorgen. Hvis skyld det er, at denne undladelse har fun
det sted, ved vi ikke, og vi tror, at I også er ganske uvidende herom. Men hvis 
det skyldes en eller anden falsk person, hvem måske løgnens pest har smittet, 
skal den, som besluttede at så klinte i stedet for hvede i den veldyrkede ager 1), 
få sin løn for den udpønskede ondskab. Og broderskabets kærlighed mellem os 
skal fortsætte uanfægtet, så stridens søn og ondskabens igangsætter ingensinde 
skal fryde sig over sin ondskab. Men I skal vide, at vort hjerte på ingen måde 
er ophidset mod Eder, hellige fader, da der i denne sag jo ikke er sket os nogen 
fortræd, hvorved vor ringhed kan såres, men de velgerninger, der er vist os fra 
Eders side, vidner om kærlighed og nåde. Det vil eller skal ikke kunne gå os 
af minde, medmindre vi - hvad Gud forbyde — skulde gå fra vid og sans. Hvis 
der derfor har været noget i vore gerninger eller ord og ligeledes i Eders, som 
er i modstrid hermed - hvad vi dog ikke mener - skal glemselen kaste sit slør 
over det altsammen, udslette og befri os herfor, for at ikke noget i vore sæder 
skal vansire nåden. Det bør sig, at disse sæder stedse i hjertets uskyld og enfold
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skal hengive sig til at tjene Gud; og i kraft af dem skal fjenderne ved de 
store og gode gerninger, det bliver vist dem i medfør af Guds bud, anspo
res til at elske Gud, så at Gud som et udslag af vore gerninger i alt og ved 
alt, hvad der sker, kan lovprises og forherliges, den Gud, som er priset i al 
evighed.

1) jf. Matth. 13, 25.

138.
Til abbeden af Esrom.
Når styrken i et tillidsforhold aftager stærkt, er det ikke til at undres over, 

at sandheden hos de mindre kloge, der befinder sig langt borte, bliver gen
stand for tvivl, når onde begivenheder vælter ind over dem. Herved er det 
sket, at vi, som mindre sikkert forstår at gennemskue løgnere, af og til opfatter 
det usande for sandt, idet vi regner mørke for lys og lys for mørke og kalder 
det gode for ondt og det onde for godtx). Hvad så? Bliver vi udsat for for
dømmelse hos den højeste dommer, for hvem ingen ondskab er skjult, som 
ikke lader sig føre bag lyset, og som ikke fører bag lyset? Det være langt fra. 
Thi han ved, at fjender af sandheden lyver af ondskab for at narre uskylden. 
Men hvis enfoldige undertiden bedrages og skænker tiltro til forsikringer fra 
svigefulde personer, så fordømmer den højeste dommer dem dog ikke, efter
som indre ondskab ikke tilsmudser dem. Thi skønt de tror på løgnens ord, 
mister de dog ikke fastheden i den tro, som er i Kristus. Hvis vi derfor, ær
værdige fader, måske ledes på afveje og bevises at afvige fra den rette vej, og 
hvis noget nu kaster vrag på det sete eller hørte, som har forbindelse med den 
broderlige kærlighed, idet den velvilje, med hvilken vi tidligere elskede hin
anden, ikke længere eksisterer, kan den rene kærlighed genskabes, og vild
farelsens mørke fjernes, når sandhedens lys er modtaget. Thi vi har indset 
- og det sømmer sig ikke for os, at vi nægter - at vi er blevet vildledt ved falsk 
beretning og er bukket under for forbitrelse og nag og er faldet for de spyd, 
som de ondskabfulde har udslynget, idet vort hjerte fjernede sig langt fra 
sandhedens vej og slet ikke undgik de øretudere, der gød olie på ilden. Det er 
derfor vor vilje, at det skal komme til Eders kendskab, at vi i medfør af denne 
strid har været så ophidset, så vi stirrede os blind på ry og ære og undlod at 
se hen til det, som tjente tarv og hæder. Oh, du bidske nag, hvor er du for
dærvelig, du, som hverken holder dig borte fra at forfølge dem, som du har
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indset nøje er knyttet til det gode, du, som både har bragt djævelen, al ond
skabs hushovmester, ned fra himmelen, og som ikke har været bange for at 
angribe ophavsmanden til menneskets frelse. Men nu skal angående os det 
bringes frem i dagens lys, hvorfra det har sit udgangspunkt, så at ondskaben, 
efter at dens oprindelse er erkendt, kan sættes på plads, og retfærdighed uan
fægtet beholde sin plads. Tilbedelsesværdige fader, der blev sagt, at vi efter 
løvers skik lå i baghold - hvilket dog må ligge Eders hæderlige stillingtagen 
fjernt, fromme fader — i den hensigt at drage dem, der ønskede at knytte sig til 
Eders kloster, bort fra Eder og af begær efter deres ejendele at optage dem i 
vort klostersamfund. Det skulde fremgå tilstrækkeligt klart ved optagelsen af 
Filip, vor discipel, som vi, som man sagde, ikke havde optaget af nogen anden 
grund end, at vi ønskede at iklæde de penge, der var givet ham af hans fader, 
vor klædedragt. Der blev også sagt om os — således som vi i sandhed har for
stået - at der skulde være kommet en sådan ondskab op i os, at vi skulde have 
sagt, at det var vor pligt at kalde Eder en menneskefrådser 2) og en, som efter 
vilddyrs skik huggede de grumme tænder i sine egne, hvis måske de skulde 
sætte sig ud over de foresattes bud; herom skal I vide, at både I, hvis I har 
villet fæste lid hertil, er blevet ført bag lyset, og vi, hvis vi har gjort dette, har 
løjet og overgået de vilde dyrearter i grumhed.

Dette er, hvad tvedragtens sæd såede imellem os, og perversitet forpestede 
den broderlige endrægtighed. Eftersom derfor alt dette gav næring til had 
imellem os, beder og bønfalder vi ydmygt om, at vi vender tilbage til fred og 
endrægtighed og nu - omend sent — søger det, som er fromt, retfærdigt og 
agtværdigt. Efter fjendskab er venskab jo endnu sødere, end det var før, da 
vi ikke led under splid og besværligheder.

*) Jes- 5, 20. “ 2) jf- Euc. 7, 34; Vulgata har homo devorator ligesom abbed Vilhelm.

1 39-
Broder Vilhelm, af Guds nåde Guds tjeneres tjener i Paraclitus, til vor såre 

kære herre og allerkæreste ven Ebbe *) i ønsket om, at han må få del i den 
evindelige glorie.

Der er - som I bedst ved - min herre, en indtagende og forunderlig glæde, 
ja for at udtrykke det bedre, en liflig og sød beruselse ved en samtale i kærlig
hed, der, når venner indbyrdes taler sammen, i den grad beruser de sam
talendes sind, at den skyder spøg frem for alvorlige emner og lukker af for en
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tankeudveksling om påtrængende forhold, som burde have været gået forud. 
Thi således siger vor Salomon: Kærlighed er som døden stærk 2). Alene de, 
som er fast knyttet sammen af kærlighedens lænker, og som slet ikke sættes 
under pres af lokkende ønskemål, smager denne sødme i kærligheden. Og det 
har vi til visse for ganske nylig erfaret, da vi blev styrket ved indbyrdes tanke- 
udvekslinger og glædede os over synet af Eder, thi da vi skulde slå ind på en 
samtale om påtrængende forhold, gik dette os af minde som følge af den 
glæde, der skabtes ved det kærlighedsfyldte og rige samvær. Men alt, hvad der 
blev gået uden om for kærlighedens skyld, må ikke blive til langvarig skade 
for os. Og hvis det, som der blev gået udenom, bringes frem i dagens lys af os, 
skal det ikke synes Eder et overgreb, da vi som følge af det håber, at der i kraft 
af Eders medfødte godhed og velvilje indtræder en lindring i vor nød. I skal 
derfor vide, at blandt de onder, som vi hjemsøges af, udgjorde det højde
punktet, at kongemagten, som ifølge loven skulde værne de fattige munke, går 
så hårdt frem mod os, medens der ikke er nogen, som genløser og frelser 3). 
Men af og til har vi pudset en hund, men dog ikke en hvilken som helst 
hund, men en, som ikke var bange for at gø 4), og som ved en streng konge
lig dom kunde afholde de rasende ulve fra at bide fårene. Der er tale om Eders 
bryde Bent af Alsønderup og en smed, hans landbo, som mishandler og dræ
ber dyrene. Herom har vi een gang selv personligt og to gange, hvis vi ikke 
tager fejl, ved vore mellemmænd ladet udbede os retfærdighed af Eder. Vi 
håber, eller rettere vi stoler på, at hvis ikke de talrige opgaver havde sløret 
Eders sunde omdømme, havde den skade, der er tilføjet os af dem begge to, 
været genstand for tilbørlig retsforfølgning. Vi beder Eder på ny om, elskede 
herre, hvem vi i høj grad stoler på, at I ikke længere vil finde Eder i den 
ustraffede uret mod de fattige brødre, når vi og de fornævnte mænd til et fast
lagt tidspunkt er blevet stævnet for Eder personlig.

Men det ord, som I har sagt, eller rettere som Gud har sagt gennem Eder 
og forkyndt os, har vi modtaget med tak og fastholder det i hukommelsen. Det 
er bestemt værd at huske på, så intet vil kunne udslette det. Hvis det måtte 
være det, I spørger om, svarer vi kort.........5)

i) Ebbe Sunesen. - 2) Højs. 8, 6. - 3) Ps. 7, 3. - 4) samme allegoriske billede bruges i 
nr. 255 ovf. - 5) resten af brevet mangler.

[Himgl.].
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II 2.
... 1) at de, som i samlet flok har sammensvoret sig mod Gud og hans 

salvede, skal føle, at de rammes af (straffens) brod. Ja, de skal føle, min herre, 
hvor stor en forvorpenhed det er at gå imod de apostoliske befalinger. I ved, 
hellige fader, at I i det foregående år på ottendedagen efter St. Mortens dag 
i apostlenes førstemands kirke 2) i nærværelse af en umådelig stor menneske
mængde lyste ban over de bisper, som ikke er veget tilbage for - som I bedst 
ved - i modstrid med Eders befaling at sætte kronen, tegnet på kongeværdig- 
heden, på fornævnte tyrans hoved. Men disse løgnhalse og onde mænd, alle 
tilhængere af list og bedrageri, har på løgnens ambolt smedet rænker og lagt 
onde planer op mod den fornævnte retfærdige mand, nemlig ærkebispen 3), 
for at holde Eder fast med udenomssnak, hvilket slet ikke kan være Eders agt. 
Men det er uhørt i vor tid, at en i kristenheden bandlyst præst bliver salvet til 
konge. Vi beder derfor og bønfalder om - og alle troende kristne beder med 
os - at Eders nidkærhed, hellige fader, må glimre i denne sag, og at falsk
heden med sine påstande må bukke under, idet retfærdigheden får over
hånd, og at de retfærdige må blive grebet i deres overmod, så at der kan være 
fred for mennesker af den gode vilje 4), men for de ondsindede og for dem, 
der hader freden, skal der være en forargelsens klippe og en anstødssten 5). 
Lev vel og hav det godt til evig tid og udover 6), hellige fader.

*) begyndelsen mangler i afskrifterne. - 2) Cølestin 3. lyste 1194 18. november i Peters- 
kirken i Rom band over kong Sverre og hans tilhængere. - 3) d. v. s. Erik af Nidaros. - 
4) jf. Luk. 2, 14. - 5) jf. 1. Pet. 2, 8. - 6) Chrutus rex råder in eternum et ultra, jf. MGH. 
Libelli de lite III 663 og Vandvik s. 201.

H 3-
Til kansleren hos de Danskes konge.
Vilhelm, en ydmyg ven blandt sine store venner, til sin allerkæreste ven og 

herre Andreas, kansler hos de Danskes konge af Guds nåde, i ønsket om, at 
han må opnå kærlighedens fylde og den evige lyksalighed.

Vi anser det for nødvendigt, at vi skriver blot ganske kort, men til hvem? 
Jo, til min elskede, som min sjæl har kær *); at leve uden ham er ikke læn
gere at leve, men sorg og jammer. Men de, som på ingen måde har erkendt

x. række. III. — 22
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kærlighedens styrke hos dem selv, kan komme i tvivl om det. Men det være 
langt fra.........2)

i) Højs. 1, 6 samt 3, 1, 2, 3, 4. - 2) ifølge Index s. 290 har brevet drejet sig om indstif
telse af en daglig messe gennem et år.

[4-10 mgl.].

II II.
.... [(1) hvis hertugen ikke er patronatsejer, eller (2) hvis han] x) er 

det og på noget tidspunkt har givet eller giver sit samtykke til ændringen 2), 
eller (3) hvis han ikke giver sit samtykke, og de grå munke i deres kloster 
måtte ville bevare patronatsretten, sam han havde, skal I i tillid til vor myn
dighed stadfæste, hvad der fromt og rigtigt er foretaget af fornævnte biskop 
med hensyn til denne ændring under tilsidesættelse af tilflugt til appel, således 
at der i dette St. Mikkels kloster altid skal være nogle, som ifølge de hvides 
bestemmelse skal tjene Gud der, hvis blot ovennævnte kloster forbliver hos 
dem 3).

Eftersom de hvide munke derfor i vor nærværelse og i vort påhør har til
budt den berømmelige mand, nemlig den fornævnte hertug, patronatsretten 
vedrørende deres kloster, har vi tildømt de hvide munke St. Mikkels klosters 
fornævnte besiddelser, der er overgivet dem ved gave af den herre biskop 
Valdemar, og som til værn er bekræftet med hans segl og ved den herre ærke
bispen af Lunds privilegium. Og for at ikke nogen i fremtiden skal kunne øve 
ondt mod denne vor bestemmelse, har vi bestyrket den ved at hænge vort segl 
under, idet navnene på de vidner, som har deltaget, er anført nedenfor.

Jeg Omer, kaldet biskop af Ribe, og Vilhelm, abbed af Paraclitus, der i 
kraft af en bemyndigelse fra det apostoliske sæde fungerer som dommere mel
lem munkene fra Guldholm og mellem dem fra St. Mikkel.

Og da det med hensyn til de tre artikler, som er forelagt os i den apostoliske 
herres brev, nemlig: (1) hvis hertugen ikke er patronatsejer, eller (2) hvis 
han er det og på noget tidspunkt har givet eller giver sit samtykke til ændrin
gen, eller (3) hvis han ikke giver sit samtykke, og de hvide måtte ville bevare 
patronatsretten for ham, stod som højeste sandhed klart for os, at fornævnte
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hvide munke og deres efterfølgere i redebon vilje lover, at de til evig tid vil 
vise den herre hertugen al skyldig respekt for patronatsretten, afsiger vi som 
domskendelse for de hvide, at alt, hvad der er overdraget dem af den herre 
bispen af Slesvig og stadfæstet af den herre ærkebispen, skal de med vor myn
dighed besidde ukæret og uanfægtet.

1) begyndelsen af II n er gået tabt. II n indeholder to udkast til en domsafsigelse i 
striden mellem Guldholm- og St. Mikkels kloster. Den endelige ordning har været baseret 
på en indgriben fra kong Knuds, hertug Valdemars og ærkebiskop Absalons side, jf. be
mærkningen i Dipi. Dan. Privilegiet 1196 31. marts, ovf. nr. 216, må opfattes som resul
tat heraf. Ved dette kommer man uden om de problematiske patronatsforhold. Jf. også 
II 12, 46 og 48. - 2) ved mutatio vi erectionis kunde et hidtidigt beneficium nedlægges og 
dets formue tjene til oprettelse af et nyt, jf. Hinschius II 396 og 455. - 3) ifølge De Fun
datione Auree Insule (Script, min. II 149) havde biskop Vildemar bestemt, at fire 
munke og otte nonner skulde forblive i St. Mikkels kloster for deres levetid, hvorefter 
klostret endeligt skulde ophæves.

II 12.
Til den herre pave i munkenes sag.
Broder Vilhelm, Kristi fattiges tjener i Paraclitus, til den højtelskede fader 

og herre Cølestin, af Guds nåde pave, i skyldig ærbødighed og lydighed mod 
så høj en fader.

Det var Eders vilje, hellige fader, at den sag, der skulde undersøges og af
sluttes vedrørende de sorte munke i St. Mikkels kloster og de hvide, skulde 
overlades til herren af Ribe og os. Vi har des villigere udført Eders befaling, 
jo mere afgjort vi erkender, at Eders vilje hælder mod det, som stemmer over
ens med tjenerforholdet til Gud. I, hellige fader, havde jo pålagt os som be
faling, at vi skulde være omhyggelige med at undersøge sandheden i for
nævnte sag, efter at begge parter var stævnet for os personlig 1); og hvis vi 
skulde komme til erkendelse af, at den velbyrdige mand Valdemar, jydernes 
hertug, var de sortes patronatsherre og ikke havde givet sit samtykke til æn
dringen af fornævnte St. Mikkels kloster og stadig ikke giver det, og med 
hensyn til de hvides kloster ikke kan sidde inde med patronatsretten, skulde 
disse sorte nyde den fulde tilbagegivelse og uden al bekymring besidde det, der 
var taget fra dem. Men hvis de hvide munke i deres kloster måtte ville beholde 
den (patronatsretten) over alle de ting, som St. Mikkels kirke sad inde med, 
skulde vi overgive de hvide alt dette. Men da det vilde være forbundet med 
stor møje for os at efterforske dette, har de hvide munke i vor nærværelse med
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glæde tilbudt fornævnte velbyrdige mand, hertugen, patronatsretten til deres 
kloster 2). Derfor har vi i tillid til Eders værnende myndighed ladet fornævnte 
kirke med al dens gods, såvel rørligt som urørligt, overdrage til de hvide. Vi 
bønfalder derfor om, at hvad der er overgivet dem af os i kraft af Eders magt
fuldkommenhed må blive stadfæstet med Eders myndigheds privilegium, idet 
I omfatter dem med Eders nådige gunst.

!) stævningsbrevet har været afskrevet som II 10, men er tabt, jf. Index. - 2) må op
fattes som en ukanonisk kompromisløsning, hvorved der ses bort fra den fængslede biskop 
Valdemars patronatsret. Som nævnt ved II 11 bliver den endelige ordning en anden, ud
trykt i privilegiet 1196 31. marts. Jf. videre II 46 og 48.

II13.
Til den herre pave Cølestin *).
Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til den højhellige fader og herre 

Cølestin, af samme Guds nåde pave, hilsen og skyldig ærbødighed og lydighed 
mod så høj en fader.

Jo mere hellige det apostoliske sædes bønner er, des mere værdige er de til 
med Guds hjælp at blive opfyldt. Vi har derfor med glæde taget imod de 
bønner, som det for ganske nylig ved Eders brev har været Eders vilje at ind
give til os til fordel for St. Thomas kloster af Paraclitus og dets abbed Vilhelm, 
Eders såre elskede søn. Eftersom vi har den mening, at det, som med henblik 
på Guds kærlighed bliver overdraget til fromme og agtværdige mænd, der 
lider under mangel på fødemidler, utvivlsomt bliver til frelse for dem, der 
overdrager det, har vi derfor bestemt os for at ville overdrage fornævnte klo
ster et års indtægter efter afdøde præster i vort bispedømme, såvel af hensyn 
til Eders bønner som af hensyn til Guds nåde, nemlig i den formulering, at 
klostret skal have de fornævnte indtægter fra den påske, som følger efter deres 
død, indtil næste påske. Og klostret skal uden diskussion yde os og vore efter
følgere den skyldige ret i de kirker, som klostret i et år, som vi tidligere har 
sagt, må sidde inde med, og som de kommer til at give os. Men for at gennem
føre dette udbeder vi os et brev fra Eder, fader, så at vi med større kraft kan 
gå ind for at gennemføre dette, og munden lukkes på dem, som tænker ilde og 
taler ondt herom. Gid I, hellige fader, må leve vel og have det godt.

1) II 13 må opfattes som et udkast fra Vilhelms side, der ikke er blevet accepteret fra 
højere instans, jf. Dipi. Dan. 1. rk. IV nr. 61, ifølge hvilket nådsensåret efter stiftets præ
ster i overensstemmelse med sædvane overlades kapitlet i Roskilde.
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II 14.
Til sogneboeme i Lyngby.
Absalon, af Guds nåde den hellige Roskildekirkes biskop, til sine elskede 

sønner, alle sognefolk ved kirkerne i Lyngby og Helsinge 1), hilsen og fader
lig velsignelse. Vi vil, at det skal komme til Eders kendskab, såre kære sønner, 
at grundlæggelse eller bygning af en kirke 2) for Gud vedkommer Eders og 
alle kristnes salighed. Thi ligesom det utvivlsomt er sandt, hvad den hellige 
apostel Paulus højlydt forkynder, eller rettere, hvad den Helligånd siger i Pau- 
lus’ mund: Guds tempel er helligt, og den, som krænker Guds tempel, ham 
skal Gud ødelægge3), således bør man lige så vel betænke, at den, som 
grundlægger eller bygger et tempel for Gud, han vil som gengæld modtage 
den evige løn af Gud. Når det guddommelige mysterium finder sted i Guds 
tempel, nemlig når Kristi legeme modtages, efter at Guds ord er fremført 
gennem præsternes mund, forenes jo det højeste med det laveste, englekoret 
bistår synderne, hvilke vender tilbage til Herren, der skænker syndsforladelse. 
Eftersom vi derfor har forstået, at vore sønner, brødrene af Paraclitus, som 
vi i dyb kærlighed tager i vor favn, og om hvis trivsel vor omsorg drejer sig, 
har truffet bestemmelse om at grundlægge og bygge en kirke for Gud og for 
apostlen St. Thomas, er det vor vilje, at I skal være samme brødres velvillige 
hjælpere, så også I sammen med dem kan blive delagtige i lønnen i det evige. 
Derfor maner vi Eder alle indtrængende, beder Eder fromt og pålægger Eder 
til forladelse af Eders synder, at I, førend I sætter Eders plove i jorden, af 
ærbødighed for fornævnte apostel og for hans fortjenesters skyld og med hen
blik på vor kærlighed på Eders vegne kører passende sten sammen til den for
nævnte kirkes fundament. Thi således skal både I være os mere kære og en 
endnu større løn vokse frem af frugterne af Eders retfærd, således som vi 
tidligere har sagt. Lev vel.

*) når abbed Vilhelm kun lader Absalon rette en opfordring til sogneboeme i Lille- 
Lyngby og Helsinge skyldes det vel, at han selv har formået at overtale sogneboeme i 
de nærliggende sogne Tjæreby, Alsønderup og Freerslev. - 2) her synonymt med kloster. 
-3) jf. 1. Kor. 3, 17.

II15.
Til grev Bernardus1).
Den plads i kærlighed og nåde, som vi siges at indtage hos Eder, nådige 

herre, er os både til rig glæde og giver os fortrøstning om et endnu mere
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tillidsfuldt forhold. Oplivet ved denne nådens gave beskæftiger vore inderste 
følelser sig både levende med tanken om Eder og er uophørligt opfyldt af 
længsel efter at se Eder personlig. Vi håber, og vi nærer i sandhed tiltro til, 
at Han, som opfylder ønskerne hos dem, der håber på Ham, engang med tiden 
vil opfylde vort ønske. Men selv om der ikke gives os lejlighed til at nyde synet 
af hinanden, da den legemlige ikke-tilstedeværelse lægger sig hindrende i 
vejen for vore ønsker, nægtes det os dog ikke at se Eder for vort indre øje. 
Men hvad der ikke tilstås os i øjeblikket, skal i fremtiden gå i opfyldelse under 
bedre omstændigheder. Da vi i mellemtiden med stor taknemmelighed har 
modtaget Eders brev og læst det med tilbørlig og from iver, sender vi i vor 
ringhed vort tilsvarende svarbrev til Eder, ophøjede herre. Thi lige så ofte som 
der ydes fraværende venner en rig og velgørende trøst, tilstilles der dem jo i 
velvilje noget skriftligt. Et brevskab i hengivenhed tåler jo nemlig ikke, at 
venskab svækkes, men det får følelsen af varm hengivenhed til at vokse, idet 
det fremmer længselsfulde følelser, således at en fordømmelsesværdig mangel 
på kærlighed ikke bliver en følge af valenhed eller af en dvaskhed i sindet. Af 
den grund er det, at vor sjæl er blomstret op igen ved Eders brev, stormægtige 
herre, og at den kærlighed, som tavsheden måske kunde svække, atter er kom
met til kræfter og vakt til live som følge af Eders venskabelige brevskab. Og I 
skal vide, at vi opbevarer samme Eders brev som en stor gave, og at vi er 
forpligtet til at gengælde Eders nåde på et givet sted og til given tid med store 
og gode beviser på vor tjenstvillighed. løvrigt udsender vi efter Eders opdrag 
to af vore brødre, en kannikebroder og en conversus 2), særdeles kyndige i 
klostertugt og udmærket ved agtværdig vandel; og vi stoler på og beder om, 
at de bliver modtaget af Eder og set på med velvillige øjne både under hensyn
tagen til agtværdigheden og med henblik på vor kærlighed, samt at de med 
stor opmærksomhed bliver påhørt af Eder. Men hvad der stemmer overens 
med St. Victors orden, hvad der er strengheden i samme ordens livsvandel, og 
hvilken overflod af kærlighed der findes hos dem, skal I fuldt ud få at høre, 
idet vi tier og de beretter. Men med hensyn til Eders behagelige vilje, på grund 
af hvilken I har sendt os Eders brev, kan og skal I betro dem at give os en 
beretning, da de vil være pålidelige med hensyn til at berette og vi i hengiven
hed fromt vil efterkomme Eders anmodning. Lev vel.

grev Bernhard er vel identisk med enten grev Berhard i. (1158-88) eller snarere 
med Bernhard 2. (1188-1200) af Ratzeburg. - 2) conversus er her brugt om en munk, 
der i en moden alder har aflagt munkeløfte i modsætning til en kannikebroder, der fra 
barndommen har været indgivet som oblatus i klostret.
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II 16.
Til bispen af Skara.
Broder Vilhelm, uværdig tjener ved St. Thomas af Paraclitus, til den høj- 

ærværdige fader og herre Jerpulf 1), af Guds nåde biskop af Skara, i ønsket 
om, at han i tidernes fylde må opnå glædernes fylde.

Vi lovpriser mangfoldigt, fader og herre, at I, der er langt borte - ikke i 
ånden, men i kødet - skænker os den nåde at lade os nyde Eders fromme ven
skab og kærlighed, således som det i det forgangne år ved Eders brev er kom
met til vort kendskab, og som nærværende brevviser i sin mundtlige frem
stilling har udviklet det for os. Gid enten en god gerning eller en fortjenstfuld 
handling, svarende til så stor en højagtelse, havde fundet sted, fordi da hver
ken en skamfuld rødme vilde belaste selvfølelsen eller sorg betynge det ulykke
lige sind, fordi den opgave, der i så stor nåde og kærlighed er blevet overdraget 
os, ikke er blevet opfyldt. Thi hvad angår gode og velagtede sæder, kender 
også vi til, at det ikke let befindes, at en kutteklædt og ydmyg mand, der har 
sin ydmyghed fra det Høje, nu for tiden kan opnå en kærlig velsignende tak, 
thi dagene er onde 2). Og findes der nogen, hvem denne nåde gives, hører, 
som I udmærket ved, denne gave ikke naturen til, men den hører til nåden, 
som ikke et menneske eller en engel giver liv til, men Gud, som uddeler nåde
gaver og udgyder alle velsignelser. Og hvad det angår, at vi hos Eder menes 
at være af nogen betydning, skal Han, som gavmildt giver til alle og ikke 
dadler nogen 3), gengælde Eder med nåde for nåde. Men når vore tjenester 
til en given tid og lejlighed vil have gjort sig fortjent til at få en gave, vil alt 
det, som vi har hørt ved Eders gunst og faderlige følelser er blevet udgydt i 
kærlighed og nåde for vor hengivne kærligheds skyld, af os være givet Eder 
igen.

løvrigt, min fader, har I ved Eders brev tilkendegivet os, at Henriks søn 
vil oversende os seks øre sølv for faderens arv, som han har, og at han ikke 
står i gæld til os for mere. Vi beder derfor Eder, omsorgsfulde fader, om, at 
det, som han indrømmer, gennem nærværende brevviser oversendes til vore 
brødre. Gid I, fromme fader, må leve vel og have det godt i Jesus Kristus.

biskop Jerpulf af Skara kendes kun fra to breve fra 1191, jf. Dipi. Svec. I 124 nr. 
100 og 138 nr. 113. - 2) jf. Ordspr. 15, 15. - 3) jf. Jak. 1,5.
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II 17.
Til kardinalen herr Soffredus1).
Omend store afstande til lands og til vands afskærer os fra hinanden, med

fører dog frelserens godhed og den sødme, der findes i Eders nåde, at intet, 
der står os imod, lukker os ude af Eders hjerte, hellige fader. Og det er højde
punktet af gode egenskaber, at ingen modgang kan ramme dem, som I har 
optaget i Eders nådige kærlighed, men at I altid værdiges i kærlighed at støtte 
og fremme deres sager, således som de bedendes tarv kræver det. Styrket ved 
denne opfattelse og værnet af Eders kærlighed, har vi derfor også denne gang 
ment at måtte betro Eder vor sag, især da den, som I vil kunne indse, både 
har støtte i sædvane og fornuft, fordi den bliver understøttet af sandhedens 
vidnesbyrd. Vi andrager derfor om, ophøjede fader, at I velvilligt skænker 
gehør til sagens forfølgning, så der fra Eders nådige åsyn kan fremgå en ret
sindig dom. En mand.........2)

*) Soffredus var kardinal fra 1182 til 1198, jf. Pfaff (1955) 88 og Ganzer 164. - 2) 
iflg. Index har sagen drejet sig om en voldelig beslaglæggelse af klostrets jord.

II 18.
.... x), at din tro ikke må glippe 2). Blandt øvrige ulykker, som vi lider 

under, så fremstod en anden uretfærdighedens søn, væbnet med løgne og rede 
til en skændig gerning, og han siger, at hans fader, som for tredie gang var 
lyst i ban, ikke har skødet sin jord til vor prior - som var vor stedfortræder - 
på kongens borg, mens I 3) og herr Ebbe stod hos og holdt kappefligen, som 
det er skik, for at han kunde blive løst fra den banlysningsdom, og på den 
måde søger han at komme i besiddelse af samme jord. Og nu, efter at hans 
fader er død og høsten af jorden taget, udmarves vi ved denne og tilsvarende 
uretfærdigheder, idet der ikke findes nogen, som bringer hjælp 4). Hvis der 
er nogen inderlig fromhed hos Eder, så beder vi: Gør på ret måde en ende 
på så mange ulykker, så den gudløse ikke lige så længe skal hovmode sig, som 
der ikke findes en hjælper for de faderløse 5).

1) begyndelsen af brevet mangler i afskrifterne, men det har ifølge Index været stilet 
til ærkebiskop Absalon. - 2) Luk. 22, 32. - s) ærkebiskop Absalon. - 4) jf. Job 30, 13. - 
6) jf. Job 29, 12.



Abbed Vilhelms Breve 345

II 19.
Til herr Ebbe.
Hans hengivne Vilhelm til den berømmelige mand og såre kære ven Ebbe 

i ønsket om, at han på en sådan måde må opleve og gennemleve de timelige 
goder, så han ikke mister de evige.

Vi vil måske blive opfattet som påtrængende ved så ofte at fremføre bøn
ner, og hvis ikke fromhed hæmmer vreden, vil den ubesindige forvovenhed 
hurtigt blive vist til rette ved en retfærdig dom. Vi beder derfor om, at dom
men bliver mildnet af barmhjertighed, til hvilken vi også nu efter vanlig skik 
støtter os, for at den strenge vrede hverken skal lægge sig hindrende i vejen 
for det, der anmodes om, eller skabe en sky på det ofte prøvede nådige åsyn. 
Thi vi ved, at når munterheden er forjaget og ansigtet er fortrukket, mis
danner vreden den ynde, der er forbundet med velvilje, og vansirer den nåde, 
der ligger i agtværdige sæder. Men dette være langt fra hos ham, hvis visdoms 
stråleglans oplyser hjertet, hvem både den himmelske nådes gunst betænker 
og fremragende herkomst anbefaler, og om hvem det ry, der knytter sig til 
hans navn, har fastslået, at han er elskelig. Thi hvem holder ikke af Ebbe? 
Hvem højagter ikke både troen og troens renhed hos ham? Hvem lovpriser 
ikke over for Gud og mennesker hans klogskab i alle verdslige forhold og den 
inderlige hengivenhed mod de klostergivne, der findes hos Ebbe? Hvem bil
liger ikke bønnen og lektien *) for Ebbe? Den gode egenskab, ære og nåde 
giver Herren Ebbe, så at det, som han godt har begyndt, kan han føre til en 
endnu bedre afslutning......... 2).

*) en anmindelse i klostret af Ebbe som en af klostrets velgørere. - 2) ifølge Index har 
brevets fortsættelse indeholdt en appel om støtte til klostret.

II 20.
....*) (ikke) sjælens, men kødelig kærlighed synes at ligge heri. Men 

det være langt fra, mine fædre og herrer, at I, som forretter sjælesorg, kan 
være vidende om andet end, hvad Guds vilje og dom foreskriver. Men vi har 
af Eders omtalte brev forstået, at han bliver kaldet til i person for sin levetid 
at sidde inde med en sognekirke, dog på den betingelse, at han først skal iklæde 
sig ordensdragt, hvorefter han kan få fornævnte kirke. Dette strider visserligen 
imod sjælefrelsen, eftersom hverken Guds lov eller de hellige kirkefædres 
myndighed har godkendt dette. Thi alene løftet, der sigter mod de himmel-
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ske og ikke mod de jordiske goder, fører til iklædning af ordensdragt, for at 
han, der iklæder sig den, måske ikke ved given lejlighed skal høre, at det ikke 
er mig, men Herren, der taler og truer i den hellige skrift: Ve den mand, der 
på jorden slår ind på to veje 2). Til sidst erklærer Eders brev, at hvis for
nævnte Hugo ikke anlægger ordensdragt, vil han på ingen måde kunne opnå 
fornævnte kirke uden at erlægge en stor gave. Men for at sige det tydeligere 
i Eders ører: dette er kættersk og sjæledræbende; hvis den blinde begærlighed 
alligevel har ført noget sådant ud i livet, skal den også høre med troldmanden 
Simon: Dine penge skal gå til grunde sammen med dig 3). Men dette være 
langt fra vor ven, hvem vi favner med en varm kærligheds arme. Det være 
langt fra ham, siger jeg, at han på den måde kan vansire sine sæders skønhed 
og af stank skabe den gode vellugt 4), som han ved sin gode livsførelse har 
tilført de omkringståendes næsebor, og at han efter en kort levetid, belæsset 
med synd, skal nedfare til helvede. Manden er ligefrem og usammensat, står 
fremmed over for ondskab og snuhed, har indgået forbund med freden, for at 
han kan nyde fred, og han overskrider ikke grænsen for retfærdighed, und
taget hvis han måske i sin lammefromme enfold bliver forledt af ulvens snu
hed. Men eftersom han længe har haft i sinde at vende tilbage til sin hjem
stavn, ikke tvunget af nødvendigheden, ej heller lidende under mangel på 
brød eller klæder, vil han til den kommende påskehøjtid med liv og sundhed 
i behold 5) begive sig på rejsen til Eder. Han vilde for længst have kunnet 
iværksætte dette, hvis han havde kunnet træffe bestemmelse vedrørende sin 
kirke og sit hus. Men for at gøre dette har han brug for megen agtpågivenhed 
og megen tid, hvilket han mangler, for at ikke et alt for stort hastværk skal 
føre til en splittelse af hans ejendele, og man skal sige om ham: Denne mand 
begyndte at bygge, og han kunde ikke fuldende det 6).

*) begyndelsen af brevet mangler i afskrifterne; ifølge Index har det været stilet til en 
abbed og en ærkedegn. - 2) jf. Sirach 2, 14 (Vulgata). - 3) Ap. Gem. 8, 20. - 4) jf. 2. 
Mos. 5, 21. - 5) jf. 1. Mos. 18, 10 og 14. - 6) Luk. 14, 30.

II 21.
Til den herre ærkebispen af Lund 1).
Nøden tvinger os til at skrive, højtelskede fader. Vi har ventet på det gode, 

men det kom ikke, på fred, men se, der er forvirring 2). I ved, fader - thi 
vi taler til en vidende 3) - at vor ankomst til Danmark skete for Eders skyld,



Abbed Vilhelms Breve 347

hvem vi elskede og hvem vi tørstede efter at se som en Guds engel. Ikke trang, 
understreger vi - og Gud er vort vidne - tvang os til at drage fra vort land 
og tage til Danmarks land og blive hjemsøgt af mange næsten uoverkomme
lige vanskeligheder, men vi blev drevet af den voldsomme attrå, der var op
stået i vort hjerte efter at stifte bekendtskab med den herre biskop Absalon. 
Har vi derfor handlet som venner gør, bør denne handling ikke tilskrives man
gel på nødvendige midler. Og til visse har I over for alle mennesker, som kan 
træffe Eder og gøre Eders bekendtskab, erklæret, at I som ven og herre gen
gælder den kærlige velyndest. Et i den anledning fornøjet ansigt, en gavmild 
hånd og et faderligt blik, der ikke senere flakkede i anden retning, har i den 
grad været os et sikkert tegn og bestyrket os i rigtigheden af vor ankomst til 
Eder, så vi følte os urokkeligt sikker med hensyn til det påbegyndte hverv og 
efter evne, eller snarere over evne som Gud ved, anvendte megen iver i kærlig
hedens tjeneste, til visse ikke som blikfang, men som hjælp til frelsen. Gud og 
den himmelske gård er mit vidne, at vi stedse med kærlige omfavnelser - som 
ikke er påståede, men sande og ømme - har haft Eder i tankerne, hvad enten 
lykkelige tildragelser fulgte efter eller det modsatte. Og hvad er der nu, min 
fader og herre, som har mishaget Eder, værdige fader, så meget hos os, at I 
kunde lade en ven i stikken blandt fjender, uden hjælp, uden råd, en frem
med og en pilgrim i et fremmed land? Hvad, siger jeg, var der i vejen, så I 
overlod en myndling og forældreløs til løvernes gab, mens der ikke er nogen, 
som genløser og som frelser 4). Blandt........ 5)

1) ifølge Index har brevet drejet sig om, at klostrets lader er brændt, og at Vilhelm 
har bedt Absalon om tilladelse til at vende tilbage til Frankrig, d. v.s. det må være af
fattet omkr. 1197, jf. II 47. - 2) jf. Jerem. 14, 19. - 3) jf. Rom. 7, 11. - 4) Ps. 7, 3. - 5) 
resten af brevet mangler.

II 22.
Sendes af den herre ærkebispen af Lund *).
Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund og det apostoliske sædes legat 

og Sveriges primas, til den højtelskede herre og fader Cølestin, af samme nåde 
pave, i skyldig ærbødighed og lydighed mod så høj en fader.

Ligesom de gode bestræbelser, der er fuldkomne, er i overensstemmelse med 
det hæderfulde i retfærdigheden, således tilsmudser disse bestræbelser, når de 
er vederstyggelige i deres hæslighed, kirkens ansigt. Hvad følgelig guddomme
lig autoritet og den rene kirkelære har fastsat og godtaget, er det velbetænkt
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ikke at krænke, ligesom det ukrænkeligt bør overholdes både af konger og 
fyrster, for at ikke en tilsidesættelse af de høj hellige bestemmelser skal blive et 
eksempel til efterfølgelse for ringere stillede. Men hvis der i medfør af synden 
skulde opstå en så stor forhærdelse, idet enten konger eller fyrster bliver op- 
havsmænd til eller støtter en så grov misgerning, skal I, højtelskede fader, 
hvem Gud har indsat på den højeste plads, tage Eder heraf og rette denne 
misgerning med den strengest mulige irettesættelse, så den apostoliske velsig
nelse kan følge dem, der drager nytte heraf; men en apostolisk dom skal for
følge de ildesindede og være dem, der hader freden 2), en anstødssten og en 
klippe til forargelse 3). Derfor har vi ladet Filips, de Franskes konges handle
måde, der krænker den kristne lære, fremføre for Eders hellige ører, for at I 
i Eders inderligste fromhed kan have medfølelse med hende, som med vægt 
beklager sig over det sår, der er tilføjet hendes uplettede ære af fornævnte 
konge. Vi tvivler jo ikke om, at der ved manges indberetning er blevet bragt 
Eder for øre, hellige fader, at de Franskes fornævnte konge gennem ægteskab 
har knyttet den ædle søster til de Danskes konge til sig som hustru og som 
rigets frue, efter at højtideligheder, som stemmer overens med den franske 
kirkes ritus, var blevet afholdt, men at dette ægteskab mishagede nogle ilde
sindede, hvilke brugte listige og gudsbespottelige påfund til at fremme svig og 
uret, da de aflagde ed på, at der bestod et svogerskabsforhold mellem dem. 
Under påskud af denne ægteskabshindring og uden overholdelse af nogen 
rettergangsorden er der overilet og uoverlagt afsagt en skilsmissedom mellem 
de fornævnte, så høje personer. Hvor urimeligt og i modstrid med sandhed 
det er, vil den let kunde iagttage, som måtte undersøge denne frues stamtræ, 
som vi har ladet opstille for Eder, værdige fader, idet vi vidner for Gud og 
hans helgener, at vi ikke vil fremføre andet end sandhed. Der var i Danmark 
en konge, som hed Svend, af udmærket ære. Omend han havde flere sønner, 
er det her kun nødvendigt at omtale to af dem. Den ene af dem kaldtes Knud, 
de Danskes konge og martyr, hvis hellighed indtil dagen i dag bevises ved 
mirakler. Han havde en datter af greven af Flandern som hustru, med hvem 
han avlede en søn, som hed Karl 4), greve af Flandern. Men ikke fra ham 
eller fra hans moder nedstammer denne dronning, der er forenet i ægteskab 
med fornævnte konge, men fra fornævnte kong Knuds broder, som hed Erik 
den Gode. Denne Erik avlede Knud, som var de Danskes hertug og Vender
nes konge, over hvem han fik magten ikke ifølge arveret men med våben i 
hånd. Hans moder var dronning Bodil, der nedstammede fra en meget vel
byrdig slægt hos de Danske. Han blev selv senere martyr; hvor stor hans
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anseelse må være hos Gud, vidner talrige mirakler om. Denne Knud martyr 
avlede kong Valdemar, hvis moder var Ingeborg, datter af Isislav 5), Lille
russernes stormægtige konge, og af dronning Kristine, som igen var datter af 
Inge, Sveernes konge, og af dronning Helene6). Fremdeles var fornævnte 
Ingeborgs søster moder til Bela 7), Ungarn konge, som fik en søster til Filip, 
de Franskes konge, til hustru. Men Valdemar avlede denne vor frue (Inge
borg), Frankrigs dronning, med Sofie, hvis fader var Valedar8), som lige
ledes var Lillerussernes konge; thi der er flere konger der. Men hendes moder 
var datter af hertugen af Polen, som hed Boleslav 9).

Efter at dette omhyggeligt er undersøgt, står det klarere end lyset fast, at 
denne gren overhovedet ikke hører til Flanderns slægt, og at der ikke er noget 
blodsslægtskab mellem den første dronning 10) af Frankrig og denne frue (In
geborg), eftersom den førstnævnte hverken nedstammer fra Eriks slægt, eller 
den sidstnævnte har sin kødelige oprindelse i efterkommere efter Knud 11). 
Se, nu har vi samvittighedsfuldt fremlagt hele sandheden i sagen med selve 
sandheden som vidne. Vi bønfalder derfor Eder, hellige fader, idet vi knæ
ler for Eders fødder, om, at der må fremkomme en billighedens dom fra Eders 
nådige åsyn, ved hvilken vor frue, de Franskes konges dronning, tilbagekaldes 
i nåde og vender tilbage i ære, når de slette menneskers fejl er bragt ud af 
verden. Thi så vil hun berømme sig af at være den hellige romerske kirkes 
datter og i hjertet, så længe hun lever, bevare mindet om den velgerning, der 
er vist hende. Gid I, hellige fader, må leve vel.

*) Vilhelms udkast, der kan dateres til 1194 august, repræsenterer ikke den endelige 
form, men må være blevet omarbejdet, jf. Dipi. Dan. og ovf. nr. 211. - 2) jf. Ps. 120, 7. 
- 3) jf. i. Pet. 2, 8. — 4) søn af Knud den Hellige og Edele, datter af grev Robert af Flan
dern. Han blev myrdet 1127 og efterlod sig ingen arvinger, jf. Kønigsfeldt s. 14. - 5) 
Mstislav, død 1132, jf. N. de Baumgarten s. 22. - 6) jf. Kønigsfeldt s. 149. - 7) Bela 3. 
(1172-96) var gift med Filips søster Margarete, jf. Cartellieri I 230. Gertz, Script, min. 
I 182, mener, at redegørelsen for Belas ægteskabsforhold skyldes, at kong Filip har an
ført dette som et argument. Herom foreligger der dog intet i den franske redegørelse, som 
Gertz ikke har kendt men som er trykt af Davidsohn 298-304. - 8) = Wladimir (af Novgo- 
rod), død omkr. 1141, jf. N. de Baumgarten 23. - 9) Boleslav 3.S datter Rykza (Richisa), 
der først var gift med Magnus, søn af kong Niels, blev efter dennes død gift med Wladi
mir og seenre igen med den svenske konge Sverker 1., jf. N. de Baumgarten 23. - 10) 
Isabella af Hennegau, en sidelinie af det flanderske hus. - 11) argumenteringen er rigtig 
ud fra consanguinitas - men ikke ud fra affinitasbegrebet, jf. det successivt ændrede fran
ske retsstandpunkt hos Davidsohn s. 309 flg. og den grafiske fremstilling af affinitas- 
grademe i Corpus iuris canonici I sp. 1431.
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II 23.
Til herr Knud, de Danskes konge, angående hans søsters sag x).
Broder Vilhelm, uværdig tjener hos de fattige brødre af St. Thomas af Pa- 

raclitus, til den såre ophøjede herre Knud, af Guds nåde de Danskes glorrige 
konge, i skyldig ærbødighed og hengiven tjenstvillighed mod så stor en herre.

Det hører til den kongelige krones glans, at ligesom kongens timelige ære 
gør rigets høvdinge glade og fornøjede, således gør i ikke mindre grad samme 
majestæts fornedrelse dem nedslåede. Derfor er det nødvendigt for dem, der 
står ved kongens side og varetager de kongelige forretninger, at de bevarer 
rettighederne og tingenes orden, nemlig således at rettighederne forbliver hele 
og ubeskårede, og at der sker tilvækst i de ting, der er skænket til menneskenes 
brug; men frem for alt er det nødvendigt, at kongens ære bevares ukrænket 
og forøges. Men vi siger dette, min herre, med tanke på, at hvis den hæder, 
der er tilbudt Eder af de Franskes konge ikke vinder indpas hos Eder, stor
mægtige konge, frygter vi meget for, at en langvarig fortrydelse vil følge efter 
et sådant råd, og at den høje opfattelse af Eders liflige ry, som allerede nu 
næsten har spredt sig over den hele verden, vil lide skår i sin berømmelighed. 
Ak, hvem vil da ikke sukke klagende? Ak, hvem vil da ikke fælde tårer? Penge, 
der er agtværdige, byder ikke over herren men står til herrens tjeneste. Som 
guld og sølv kommer, således forsvinder det også. Men den hæder og ære, 
enhver har erhvervet og ikke har misbrugt, den skal forblive hos ham til evig 
tid. Jeg beder om, at Eders kongelige højhed nu lægger mærke til, hvad hans 
ydmyge tjener siger til sin herre. Min herre konge skal betænke, hvilken af
stand der er mellem det, som forgår, og det, som ikke forgår, og han skal 
klart indse, at penge ikke skal gå forud for hæder. Hvis de ikke i tilstrækkeligt 
omfang er for hånden, må I, høje konge, bede om henstand for en tid, indtil 
Eders hånd, mægtige konge, med hjælp fra Eders høvdinge og venner kan 
strækkes frem og iværksætte udbetalingen. Og skønt vi hæmmes af fattig
dommens bånd, vil vi, eftersom vi attrår Eders hæder, med glæde stille det 
til Eders tjeneste, hvormed den kongelige gavmildhed for ganske nylig har 
bundet os til sig, hvis det måtte være Eder til behag. Det er, min herre, ingen 
ringe hæder, der tilbydes Eders nåde, eftersom hvis - det nævner vi dog kun 
Eder i fortrolighed - I kan regne de Franskes konge for at være knyttet til 
Eder i venskab gennem svogerskab, vil Romernes2) umættelige begær og 
havesyge i fremtiden ikke give Eder anledning til angst. Men nok herom.

løvrigt bønfalder vi i hengivenhed over for Eder om, at I i Eders dybe 
fromhed på ingen måde finder Eder i, at den lille jordlod, som I, fromme
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konge, har skænket os på Eders mark i Meløse, fratage os; thi det både kræ
ver Eders hæder og er i overensstemmelse med vor kirkes fattigdom. Der er 
en, som skaber os forstyrrelse angående den, nemlig Bjørn, og han truer med 
sværd i hånd at nedhugge vore folk. Om det behager, skal vor herre påbyde 
ham, at han afstår fra det, han har påbegyndt. Lev vel. Herren vil knuse Sa
tan under Eders fødder 3).

i) d. v. s. i spørgsmålet om ægteskabet mellem Ingeborg og kong Filip af Frankrig i 
1193, jf. bemærkningen i Dipi. Dan. - 2) d. v. s. kejser Henrik 6. og det tyske rige. - 
3) jf. Rom. 16, 20.

II 24.
Til Knud, de Danskes berømmelige konge x).
Broder Vilhelm, uværdig tjener af St. Thomas af Paraclitus, til den såre 

ophøjede herre Knud, af Guds nåde de Danskes såre berømmelige konge, i 
ønsket om, at han efter den verdslige krone må modtage den evige af Guds 
hånd.

Med des større indre sikkerhed nærmer vi os Eders æres trone, min herre 
konge, jo mere sikkert vi erkender, at kongens hjerte er i Guds hånd 2), efter
som nåden stedse lyser over Eders lykkelige styre, og den himmelske storhed 
mere og mere udvider Eders riges grænser efter fjendernes underkastelse. Hvis 
vi derfor skulde begå noget dumdristigt ved at skrive til Eder, høje konge, vil 
Guds nåde gøre Eder, renfærdige konge i Eders høje stilling, tilbøjelig til mildt 
at vise samme nåde mod en fattig mand. Thi hvem er vi, eller hvem er I? Vi 
er Eders tjener i Kristus. Derfor takker vi først og fremmest Gud som ophavs
mand til alt godt, gennem hvem vi undertiden har opnået en sådan nådegave 
som den, at I, høje konge, vilde låne øre til vore bønner, og at det forønskede 
resultat fulgte på vor anmodning, skønt vi er en fremmed og en uværdig fattig 
i de kongelige øjne. Men, herre, da vi er på pilgrimsfærd i Eders rige, er Gud 
og den himmelske gård vidne på, at ingen mangel på føde og klæder drev os 
til Eders kyster, men det var hans kærlighed til klosterlivet, hans fasthed i 
troen og hans nådefulde næstekærlighed, som allerede har gjort ærkebiskop 
Absalons berømmelige navn kendt over næsten hele jorden. Hos ham ældes 
kærligheden til vennerne aldrig, fordi mandens storsind og gavmildhed aldrig 
kender til at forlade kærlighedens område, fordi hans sjæls storsind aldrig til
lader dens ejermand at vige bort fra redelighed mod det gode. Den har jo en
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fast og urokkelig tro, hvem skæbnen, som ofte betragter de menneskelige for
hold med nidske øjne, ikke formår at bøje i anden retning. Vi kan altså ikke 
mod hans vilje, min herre, forlade ham, som omfatter os med velvillig gunst, 
for at ikke også vi skal synes at gøre uret mod kærligheden, omend vi ofte af 
kærlighed til fødelandet tvinges til at besøge den fædrene arne. løvrigt, min 
fader og herre, er vi forpligtet til des mere hengivent at knytte os til Eder i 
kærlighed og fromhed, når Gud er til stede (under messen), og at fremføre 
vore mest fromme bønner som offergave, jo oftere vi i vor nød har erfaret 
Eders hjælp, stormægtige konge, fordi Han som de retfærdiges løn vil give 
Eder det strålende syn af den evige konge i sin skønhed 3), Ham, som man 
tror, ingen forvorpen ser. Men dette siger vi Eder med Herrens ord 4), efter
som vi hver dag over for den glorrige konge og dydernes herre 5) for Eders 
velbeholdenheds skyld aldrig undlader at føje bønner på bønner. Andre kan 
sige hvad de vil og tilsmudse os med skam og skændsel, de, hvis opgave det er 
at gøre en ven til en uven. Men hvis Gud er med os, hvem er da imod os? 6) 
De slipper deres ondskabs giftstof løs mod os, men de forvirrer os aldeles ikke, 
fordi dydernes herre er med os 7). Men vi vilde gerne have den vanlige og 
hyppige adgang til Eder, høje konge, for at vi mangfoldige gange kunde fryde 
os over synet af Eder, hvis vi ikke måtte være bange for, at vort ansigt vilde 
blive furet og hærget ved krænkelser fra deres side, der fører ubillig tale. Men 
hvordan? Hvis vi ikke kommer, hvis vi ikke ser Eder, skal vi da afstå fra at ære 
og elske Eder? Det være langt fra. Og hvis vi skulde føle, at vi bliver krænket 
af Eder - det ske ikke - vilde vi dog ikke mindre varmt fremføre Eders dyder 
med skyldig lovprisning i vore bønner til Gud. Til slut bønfalder vi om, at 
det kongelige øre ikke skænker gehør til dem, der er ondsindede og som taler 
nedsættende, fordi vi ikke kan fyldestgøre alt, da vi som sønner, der er ramt 
af Herrens svøbe, i fire år efter hinanden har lidt under ildebrand og er blevet 
berøvet afgrødernes overskud. Gid I, høje konge, må leve vel og have det godt 
nu og til evig tid, og at Eders hånd falde på Eders fjenders isse 8).

1) kan dateres til år 1200 ud fra omtalen af, at Æbelholt kloster fire år i træk har mi
stet sine komforråd som følge af ildebrand, jf. II 21 og II 28, samt ud fra omtalen af 
rigsgrænsernes udvidelse, d.v.s. felttoget i Holsten år 1200, Annales Dan. 94-95. De fire 
brandår må have været 1196-99, jf. I 25 note 18. - 2) Ordspr. 21, 1. - 3) jf. Esai. 33, 17. 
- 4) 1. Thess. 4, 15. - 5) jf. Ps. 24, 10. - 6) Rom. 8, 31. - 7) Ps. 46, 8 og 12. - 8) Ps. 
68, 22.
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II 25.
Til Filip, de Franskes konge.
Broder Vilhelm, kaldet abbed i Danmark, hans tjener og den ringeste 

blandt hans venner, til sin såre kære og ophøjede herre Filip, af Guds nåde 
de Franskes konge, i ønsket om, at han må modtage den evige krone i det 
himmelske rige.

Omend ingen fortjenester befordrer os til at nærme os Eders æres trone, 
driver dog kærlighedens styrke og den uafladelige omsorg for Eders sjæl os til, 
at vor ringheds breve iler til Eder, ophøjede konge. Og vi nærmer os Eder for 
at knæle for Eders fødder, fordi vi uden forbehold i sindet elsker Eder, Eders 
ære og Eders riges yderligere fremgang; og med hensyn til kærlighed findes 
der ikke noget bedre bevis for, at den er tilstede end at have det ønske, at gode 
dyder må føje sig til de gode sæder. Altså ønsker vi dette for Eder, at Eders 
navns berømmelse fuldt og helt må leve videre i erindringen og ikke blive 
angrebet af nogen med bidsk tand. Og vi ved, at kongens hjerte er i Guds 
hånd, og hvorhen han vil, vil han bøje det x). Men det være langt fra, at 
Han, som er det godes ophavsmand 2), gennem hvem konger regerer og stor- 
mænd træffer retfærdige afgørelser3), vil bøje hjertet mod det, som lægger 
sig i vejen for det gode. Men Guds forsyn har formedelst de fattiges 4) bøn
ner og enkernes tårer ført Eder frem til ophøjelse i kraft af fødsel og hævet 
Eder op på den kongelige trone som en gave fra den guddommelige verdens
orden, så I i alt, hvad I foretager Eder og efter forudgående bedømmelse 
træffer bestemmelse om, stedse har frelsens ophavsmand for øje; og de, som 
kun har mindre kendskab til sandheden i Gud, men gør sig deres egne fore
stillinger om hans retfærdighed, skal ikke få drejet Eders så høje majestæts 
storhed nedad mod det lavere, da den kongelige ære elsker retfærdigheden 
og til ære for den højeste konge befordrer retfærdige afgørelser; ej heller skal 
en forhastet stillingtagen efter andres råd skæmme de fine sæder, der er Eder 
givet. Idet vi knæler for Eders majestæts fødder, beder, ja bønfalder vi derfor 
om, at I med Eders samvittighed som deltager på en bedre måde genbehand
ler det, der er sket med dronningen, der er blevet skilt fra Eder, og i kraft af 
retfærdighed med Gud som dommer ændrer, hvad der er sket, samt at I und- 
drager dem, der bagvasker hende, anledning til at gøre dette. I den anledning 
har vi - der ikke nærer foragt for den kongelige højhed men med iver omsorgs
fuldt arbejder for Eders ære og Eders sjæls frelse - da vi drog fra Rom, med
bragt den herre pavens formaningsbreve til Eder, breve, som er skrevet ikke i 
strenghedens men i kærlighedens ånd og som er fulde af faderlig omsorg og

i. række. III. — 23
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af fromme følelser. Thi vi elsker Eder ikke i sandhed, hvis vi kun inderligt 
ønsker Eders legemlige velfærd og ikke sjælens frelse.

løvrigt må I overveje, høje konge, om det tjener Eder til ære, at Eders ven 
holdes i fangenskab, et kutteklædt menneske, Herrens præst. Hvis det tjener 
Eder til ære, sømmer det sig for os ikke at kæmpe imod, eftersom tjenere har 
pligt til at efterkomme deres herres vilje. Vi vedkender os dog ikke, herre 
konge, den brøde, for hvilken vi holdes i fangenskab, medmindre I, vise konge, 
skulde skønne - det ske ikke — at det er en brøde at ville værne den kongelige 
majestæt mod at begå synd. Men lad det være. Dog fordømmes vel ikke den 
uskyldige med den syndige?5) Se, kansleren hos de Danskes berømmelige 
konge, pavens udsending, holdes ligesom også vi i fangenskab, en ren og 
uskyldig mand, som viger tilbage for det onde6), og hvis levned anbefales 
os og alle som et eksempel til efterfølgelse. Men hvad ondt har han gjort? 
Fordi han ligesom også vi er den herre pavens brevdrager, frygter mindre 
gode mennesker ikke for at lægge hånd på Herrens salvede 7). Og til visse 
findes der intet i de breve, hvorved det kongelige majestæts sind blot i mind
ste grad kan føle sig stødt. Når jeg derfor bliver tilbageholdt i fangenskab, så 
befal — hvis det er til behag — at han, for hvis skyld vi tror, de himmelske 
magter uden tvivl bringes i uro, bliver løsladt. Lev vel. Men lad Herren sende 
visdommens og fromhedens ånd over Eder, så der kan være fred for menne
sker af god vilje8), og I ikke være en klippe til forargelse og en anstødssten 9).

*) Ordspr. 21, 1. - 2) jf. Hebr. 2, 10. -3) jf. Ordspr. 8, 15. - 4) herved tænker Vilhelm 
især på de fattige munke. - 5) jf. 1. Mos. 18, 23. - 6) jf. Job 1, 1 el. 8 samt 2, 3. Fangen
skabet kan dateres til januar 1195, jf. II 45. Det varede en uge og afløstes af 5 ugers in
ternering, jf. II 65. - 7) d. v. s. på en præsteviet mand, jf. også 1. Sam. 26, 9. - 8) Luk. 
2, 14. - 9) 1. Pet. 2, 8.

II 26.
Til kardinalerne i de Danskes konges navn.
Knud, af Guds nåde de Danskes og Venders konge, til sine ærværdige ven

ner og herrer, den hellige romerske kirkes kardinalbisper, kardinalpræster og 
kardinaldiakoner, i ønsket om glædernes fylde i tidernes fylde.

Jo mere det apostoliske sæde overgår de øvrigt bispesæder i værdighed, i des 
større grad mener man, at det under domsafsigelser er opfyldt af de inderligste 
og frommeste følelser, idet billighedens lov omhyggeligt bliver overholdt. Thi
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det være langt fra, at barmhjertighedens mænd kunde ønske at forvrænge en 
dom til fordel for en part og afvige fra sandhedens vej, når både de fattiges 
råb om hjælp og de betrængtes klage rettes til dem, hvem Herren har indsat 
både som forsvarere for de faderløse og som dommere for enkerne. Lykkelige 
er de, for hvem hverken sandheden bliver forhadt eller falskheden ikke for
lokker i den grad, så de, hvem de hellige kirkefædre har indsat i kirken, over
skrider grænserne eller tåler, at de overskrides. Vi beder derfor Eders nåder 
som en hjælp, at disse vore udsendinge 1) velvilligt bliver modtaget og påhørt 
af Eder, og beder om, at I omfatter dem, når de er hørt, med velvillig gunst til 
fuld gennemførelse af hele vor sag, så vi kan aflokke medlidenhedens yver en 
trøstende mælk. Men hovedindholdet af vor sag er følgende. De Franskes 
konge Filip har for et år siden2) hjemført vor søster som sin hustru; og 
efter at have ophøjet hende på tronen og haft kødelig omgang med hende, har 
han skilt sig fra hende; og hun er blevet berøvet næsten al trøst, idet ondska
bens sønner, falskhedens venner, på løgnens ambolt har smedet rænkefulde 
ord sammen. De har jo aflagt ed på, at der består et slægtskabsforhold mellem 
dem. At det er lige så langt fra sandheden som falskhed er fra sandhed, det 
vil være åbenbart for Eder, når vore udsendinge fører bevis for Eder her
om 3). Vi beder derfor om, at I, hellige fædre, og Eders hellige gæstfrihed 
med hensyn til fromhedens sag ikke lammes af slaphed, så at - som Guds ord 
kræver - det, som man ikke tvivler om, er sket i modstrid med de hellige kirke
fædres bestemmelser, ved Eders virksomme mellemkomst i sit fulde omfang 
bliver gjort til intet. Lev vel.

*) d. v.s. kansleren Anders Sunesen og abbed Vilhelm. - 2) brylluppet fandt sted 1193 
14. august i Amiens; jf. iøvrigt bemærkningerne i Dipi. Dan. - 3) jf. II 22.

II 27.
Til den herre abbeden af Esrom.
Den ringeste af hans venner, Vilhelm, Kristi tjeneres tjener i Paraclitus, til 

den ærværdige fader og såre kære ven, Walbert, abbed i Esrom, i ønsket om, 
at han lykkeligt må fuldende dette liv.

Den kærlighed, som med stærke bånd knytter os til hinanden, driver og til
skynder os kraftigt til at skrive noget om vor situation til Eder. Thi der findes 
ikke sand kærlighed uden omsorg og ingen omsorg uden bekymring. I skal
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derfor vide, fromme fader, at vi ved bevågenhed fra oven har den fulde 
legemlige sundhed, og de udstedte retslige forholdsregler tjener den os be
troede sag i den udstrækning, retslig billighed og fornuft foreskriver det for 
øjeblikket. Men endnu er det ikke slut, men arbejde hober sig på arbejde i 
samme sag, indtil den fulde retfærdighed kan komme til udfoldelse i denne 
sag og sakramenternes angrebne renhed blive genskabt, som de ondsindedes 
nederdrægtighed havde tilsmudset ved, at der i modstrid med ret og kirkens 
sakramenter var udstedt en skilsmissedom mellem de Franskes konge og dron
ning. Således, således forkaster visdommen ondskabens forslagenhed, men gi
ver de ydmyge nåde2). Men omend retfærdigheden endnu ikke i fuld ud
strækning stræber efter det, som er dens eget, sætter vi dog nu tillidsfuldt vort 
håb til ham, så at han, som har begyndt, selv afslutter 3), han, gennem hvem 
det uhyrlige føres tilbage til de rette skranker. Derfor bør man i denne sag 
anråbe Guds medynk, så den højeste dommer ved sine forholdsregler fuld
byrder og nådigt gennemfører hvad den fromme kristne tigger om, både fordi 
Eders og Eders brødres fortjenstfulde bønner, hellige fader, ledsager os, og 
fordi vi med sagens fuldførelse bringer glæde og ære i rigt mål til de Danskes 
land. Vi vilde have skønnet det for rimeligt at tilstille Eder en afskrift af den 
herre pavens brev, som sendes til de Franskes konge, hvis ikke vi havde anset 
det for givet, at I kunde få den afskrift, der er tilsendt vore brødre4). Vi 
stoler på, at I opmærksomt giver agt herpå, eftersom I kan modtage den af 
dem, og fordi vort arbejde ikke skal være unyttigt. Gid I må leve vel og have 
det godt, hellige fader, og bed så ofte som muligt om, at vi gives tilbage til 
Eder. Men det være langt fra os, at fordi bekymringen i sig selv er en straf 5) 
for os, skal den også volde Eder kval, da I endnu er uvidende om, at der ved 
vor møje er sket et ret gunstigt fremskridt, og at den os betroede sag har fået 
et ret kraftigt skub fremefter.

x) kan dateres til omkr. jul-nytår 1194, jf. bemærkningerne til Dipi. Dan. - 2) Jac. 
4, 6 og 1. Pet. 5, 5. - 3) jf. 2. Kor. 8, 6. - 4) d. v. s. i Æbelholt. - 5) 1. Joh. 4, 18.

II 28.
Til ærkebispen af Lund.
Hans hengivne søn og unyttige tjener til sin såre elskede fader og herre i 

frygt og samtidig i kærlighed.
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Når den i sig selv rene sandhed klart træder frem i dagens lys, er mange 
velklingende ord ikke synderligt påkrævet, især ikke over for Eder, ophøjede 
fader, som uden at trættes nærer medynk med de fattige i deres elendighed 
og lytter til sukkene fra dem, der er i nød. Og det være ikke så, at vi skulde 
mærke andet end medynk fra Eders side, I, hvem vi især tager i vor kærlige 
favn, og hvis ihukommelse vi i vore omend uværdige bønner stedse anbefaler 
til den glorrige Gud. Ej heller, såre kære fader, søger en ubesindig forvoven
hed at være påtrængende i et anliggende, der vedrører fromhedsfølelsen. Og 
i hvilken enestående grad den faderlige velsignelse tidligere har udgydt sig 
over os, formår vi hverken at udmale i ord eller med pennens hjælp. Den dag 
skinnede solen mere venligt end vanligt, da I, de fattiges ven, deres herre og 
fromme trøster, i Eders inderste fromme følelser gav sig af med at tænke på 
os, eller snarere drog omsorg for os, tog vare på og traf bestemmelser for vor 
tilværelse. Men da ingen fortjenester gør os berettiget til så stor en begun
stigelse, er det alene Eders ædle og gavmilde karaktertræk, som giver sig ud
slag og udmærket sig til gavn for os under taksigelse fra vor side. Og fordi 
vi så ofte ryster Eder i Eders inderste, fader, og så hyppigt uden skamfølelse 
stiller krav til Eder, undrer vi os ikke, hvis I undres - undtaget herfra er, at vi 
med hensyn til regnskabsopgørelse over det, der er givet til Ham, der drager 
omsorg for de fattige, med skærpe forpligter Eder til mere rigeligt at yde Eders 
skyldige bidrag 1). Thi - som I bedre ved - fører kun det, der ved hans nåde 
udredes til de fattige, til megen berømmelse, hæder og glorie. Dog, højtelskede 
fader, for at gå over til noget andet. Medens vi som tidligere sagt, efter at 
bluselen er ryddet af vejen, hyppigt stiller krav til Eder, frygter vi meget for, 
at dette kan blive fremført mod os: En horkvindes ansigt har du, du rødmer 
ikke 2); især da vi nu er bange for og har den følelse, at den faderlige vel
villige mine i høj grad har ændret sig og skiftet karakter. Derfor bærer vi tungt 
på en skyld, som vi ikke har kendskab til og vender os under tårer af hele vort 
hjerte til Gud, idet vi bønfaldende anråber om, at han vil tilbagegive os det, 
vi har haft hos Eder, og ikke svigte os i onde tider. Men det skal ikke være så, 
min fader, at Eders ringe tjeners uheldige mening skal mørkne Eders nådes 
åsyn. Mon du vil dømme de retfærdige sammen med de gudløse?3) Det 
være langt fra dig at gøre det, du, der dømmer retfærdigt4). Hvis hyrden 
har syndet, så hug hyrden ned, for at fårene ikke skal spredes 5). Den gud
løse skal fjernes, han skal hverken slå fast rod eller have blomstrende frem
gang eller bestyrkes i sine vaner. Ellers tiltager han sig jo magten på jorden.
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Altså skal han fjernes og korsfæstes6). Eller også, beder jeg, skal øksen 
visselig lægges ved træets rod7), og det unyttige træ omhugges. Thi det 
har de får fortjent, som både ved din iver og møje hidtil har været vogtet 
mod ulvebid og i læ af din beskyttelse berømmer sig af den sikkerhed, der 
er givet dem som gave. Lad, beder jeg, denne uretfærdighed gå mig og min 
faders hus fordi. Og hvis vore handlinger ikke fortjener nåde, men straf, så 
den faderlige omsorg ikke yder hjælp til fornævnte får, ak, min fader, hvem 
vil da hjælpe de umyndige og faderløse? Hvem vil da forsvare Israels hus? 
Men det være langt fra, min fader, at et strengt sindelag skal fordreje af
gørelsen og noget sådant vansire Eders sæders ynde eller nåde. Og Eders ære 
og ry vilde blive meget formindsket - det ske ikke - hvis I, omsorgsfulde fader, 
vilde tillade, at Eders sønner, vore brødre, omkom af sult. Thi de, der blev 
fældet ved sværd, havde det bedre end dem, der døde af sult 8). Og da vi 
for nylig var hos Eder, har vi jo to gange fremført samme fattige brødres 
mangel på brød for Eders øren, men vi har endnu ikke modtaget et venligt 
eller et glædeligt svar, fordi den vanskæbne, der havde ramt os som følge af, 
at nåden var sygnet og svundet hen, havde lukket os ude af barmhjertighedens 
skød og forhærdet dette mod os. Derfor er det tilstrækkeligt for os, at det er 
kommet til Eders kundskab, vise fader, at de næppe har tilstrækkeligt med 
brød til påske9). Heller ikke denne gang frembringer vi bønner for Eder, 
fader, i dette anliggende, da vi jo er kommet i unåde hos Eder. Thi domme
ren krænkes snarere, hvis nogen, der er indblandet i slette handlinger, ud
sendes for at behage ham. Vi ved, at visdommen hos Eder har overhånd og 
drager omsorg for, hvad der vil være nødvendigt i sagen, medens vi er tavse, 
løvrigt har samme brødre forstået, at I lever i et land rigt på mennesker og 
dyr, og nærer tillid til, at I i dette anliggende efterkommer de ydmyges bøn. 
I forstår, hvad jeg siger. Til sidst skal I vide, at vi anser det for at høre til 
det mere alvorlige i vore beklagelser, at vor alderdom sluttelig vil stå i et for
agteligt skær hos det fremmede folk. Der er tilstrækkeligt sagt for den vise 10). 
Må Herren til evig tid værne om Eders person og Eders retlinede styrke, nem
lig nidkærhed og from kærlighed til de klostergivne. Lev vel.

*) abbeden bruger den sjældne glose fenus, der i romerretten betyder den lovlige rente 
af en udlånt kapital, jf. Heumann-Secked s. 206. Hans tankegang synes at være den, at 
eftersom de fattiges andel i tienden var strøget i Danmark, var Absalon følgelig forplig
tet til at yde bidrag til disse. - 2) Jerem. 3, 3. - 3) jf. 1. Mos. 18, 23. - 4) jf. 1. Mos. 
18, 25. - 5) jf. Zach. 13, 7. - 6) jf. Joh. 19, 15. - 7) Matth. 3, 10 og Luk. 3, 9. - 8) Klages. 
4, 9. - 9) jf. I 25 note 18. - 10) Plautus, Persa 7, 19.
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II 29.
Til kanniken Gaufridus *).
Hans egen Vilhelm, som aldrig søger at imødegå kærlighedens love, til sin 

Gaufridus i ønsket om, at han må elske det, der godtgøres for ham at være 
sandt.

Den, som ikke har vilje til eller er forsømmelig med skriftligt eller mundt
ligt at styrke følelserne hos dem, der er opfyldt af kærlighed, bevises derved, 
at han ikke nærer kærlighed, thi da kærligheden berører de inderste strenge i 
mennesket, tåler den ikke, at de, der elsker, ikke giver udtryk herfor. Derfor 
glæder den sig over breve, der sendes, og breve, der modtages, den kærlighed, 
som altid fremmes ved indbyrdes drøftelser, og som, når den opleves, er det 
mest glædelige, der findes, samt om hvilken det står fast, at intet er mere 
frydefuldt end, når den bliver gengældt med venligsindede handlinger og be
stræbelser. Da du derfor, kæreste, efter at have modtaget vort brev endnu ikke 
har svaret, undrer vi os nu over, at du ikke vil tilstille os noget trøstefuldt til 
gengæld for vor yndest, skønt din tjenstvillighed og dit fornøjede ansigt hidtil 
har gjort os sikre på din kærlighed. Hvis vi tidligere skulde have gjort os 
skyldig i noget, vil du finde os mere end rede til at forbedre og gøre det godt 
igen end til at undskylde os, om du blot enten mundtligt eller skriftligt vil til
kendegive den brøde, som vi er uvidende om. Thi for ikke at pådrage os en 
anmærkning for overilethed har vi på den måde valgt ikke at gøre os klog på 
den dybere baggrund men finde os i at være ydmyg med de ydmyge, for at 
det, de gode sæder foreskriver, kan betvinge alt det onde, som en ubillig hold
ning måtte forvolde. Men hvis du muligvis denne gang - det ske ikke - stødes 
af vort brev og fremturer i din hårdnakkethed, vil du nok blive kaldt en ven, 
men du godtgøres ikke at være det. Gid du må leve vel.

1) er Vilhelms reaktion på manglende svar på II 63 og kan dateres til 1195 marts.

II 3°-
Til Peder, søn af Sune.
Vilhelm til sin fortrolige, eller rettere til sit andet jeg, eller rettere ikke sit 

andet jeg, men i sandhed til den med ham selv helt identiske Peder samme 
hilsen som til sig selv og kærlighed og nåde i fuldt mål.
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Kærligheden har det særegne i sig, at den ikke vil have, at der i venners 
anliggender er valenhed eller manglende deltagelse til stede. Og at vi elsker 
dig, kæreste, tror vi på ingen måde, at du betvivler; men når vi elsker dig, 
følger vi kærlighedens love. Da vi altså elsker vor Peder, er det vort inderlige 
ønske, at en så håbefuld ung mand må være beskæftiget med gode studier og 
udmærke sig ved højst agtværdige sæder. Thi det sømmer sig ikke, at du skulde 
beskæftige dig med noget, som vansirer den nåde, der er givet dig, hvem både 
fortrin i fødsel og en begavelse, der visselig kun har sin lige hos få og som er 
en Guds gave, bestemt for boglige studier, forherliger. Den nåde skal blive dig 
til ære, hvis blot ikke hovmod sniger sig ind, som plejer at være en kilde til 
fortabelse for dem, der er forsømmelige med gode gerninger. Men det være 
ikke så, at da du en gang for alle har viet dit hjerte til Herren og til dyden, 
skal Han tillade det, som ikke vil føre til både hæder og frelse for dig. Den 
gudinspirerede fromhed føjer yderligere lykke og fremgang til en god begyn
delse, hvis den finder, at sindet er sig fromheden bevidst. løvrigt har vi, efter 
sidste år at have modtaget og læst dit brev, elskede søn, kun kunnet glæde os 
i anledning af det, som er fortalt os. Men eftersom vi har været optaget af 
mange ting og hidtil ikke har kunnet finde nogen, som kunde overbringe vort 
svarbrev til belejlig tid og sted, har det ikke været muligt at svare dig, kæreste. 
Men dine bønner, som du har fremført for vor ringhed, vilde vi gerne allerede 
for længst i from omsorg have beskæftiget os med, men din fader, ser du, har 
alt to eller tre gange afgjort forbudt, at vi bragte dem på bane. Eftersom der 
altså er mere sikkerhed i at handle uden råd end at handle imod råd, har vi 
på ingen måde ment at kunne opfylde dine bønner. Men du skal vide og 
aldrig være i tvivl om, at vi ikke undlader uafladeligt både at opretholde og 
fremme din hæder og dine tarv. At vi tænker på det højdemål af hæder, der 
jo er knyttet til dig, og på det, der er til størst gavn for dig, bliver ikke os til 
fortjeneste, men det skyldes den følelse af oprigtig kærlighed, hvormed vi 
elsker hinanden. Det er hverken vor vilje eller i overensstemmelse med for
holdene, at det bliver opfattet som udslag af ligegyldighed eller forsømmelig
hed, at vi i vor inderlige omsorg endnu ikke kan støtte dine bønner vedrørende 
dine ønsker, da jo vor redebonne og hengivne vilje til at imødekomme dine 
indtrængende bønner ikke har svigtet den kærlighed, der består mellem os, 
men det har ikke været muligt at gå imod din faders vilje og kloge råd, som 
vi ovenfor har sagt. Han er jo en mand af indsigt, mægtig i virke og tale, og 
naturens orden tvinger ham til at elske dig og drage omsorg for dit bedste, så 
intet misundeligt og ondsindet menneske med bidsk tand kan angribe dine
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ønsker. Men så snart samme din fader måtte finde det hensigtsmæssigt efter 
tid og sted eller til gavn for dit tarv og din hæder, vil han ikke finde os ufor
beredt ; og i den grad som vor indsigt foreskriver og sundhed tillader det, vil 
vi i vor ringhed vedblive med hos vor herre ærkebispen og hos alle, som kender 
og elsker os, at fremføre den kære ihukommelse af dig og fremhæve den gud
dommelige nåde, der er skænket dig med hensyn til alle retskafne og agtvær- 
dige sæder. Det er endvidere vor vilje, at det kommer til dit kendskab, at lige
som vi i vor ringhed er kommet i nåde hos din fornævnte fader, så vi i al vor 
nød får prøver på hans mildhed og hans kristne tros standhaftighed med hen
syn til det, som hører til den kongelige ret, således tilsmiler din faders nådige 
gunst os i den grad, så han begunstiger alle ønsker for vor kærligheds skyld, 
og alt, hvad blind ubetænksomhed tidligere havde skabt af uenighed imellem 
os, overgives nu helt til glemselen, eftersom han som en from og gudfrygtig 
mand ikke ønsker, at der skal være noget i hans handlinger, som kan vansire 
hans sæders pryd.

løvrigt takker vi dig mangfoldigt for, at du opbygger et godt grundlag for 
kærlighed, for hæder, for ærbødighed og nåde hos vore brødre med dine tjene
ster, eftersom du herved udspreder megen sødmefyldt vellugt i de omkring- 
boendes næser. Hvem dufter det ikke også sødt for, at boglig viden smykker 
dig sådan, at ikke hæderen gør dig berømt, men du gør hæderen berømt. Men 
vi holder op med lovprisninger, for at vi ikke, hvis vi beretter, hvad vi har 
hørt, skal synes at smigre mere end at tale sandhed. Det er tilstrækkeligt at 
have sagt lidt til den, der ved besked, og som ved og kan slutte sig til mere ud 
fra lidt; dette bønfalder vi om, dette formaner vi om, hvis det blot ikke er 
dristigt, at den kloge formanes af den dumme, den ophøjede af den ringeste. 
Vi formaner altså, at du stedse må udvikle dig og gå fremad og til en god 
begyndelse føjer en god afslutning. Du skal også med omhu betænke dette, så 
du ikke nærer tvivl om, at det også hører til din faders råd og afgørelse, at du 
hverken med hensyn til udgifter eller med hensyn til ordenens bestemmelser 
må belaste kirken, ved at dine bekendte og venner kommer strømmende til 
dig. Som et særligt og ikke et hvilket som helst lem på det legeme, som også 
vi tilhører, skal du endvidere sige din ærværdige fader tak for den erfarede 
velvilje og nåde, der som en gudsgave er vist os fra hans side, så han kan vide, 
at vi ikke har glemt den os viste nåde og velgerning, og så han svinger sig op 
til yderligere velgerninger, ansporet af din tak. Hvis du iøvrigt måtte forhøre 
dig om noget, der er værd at vide om vor tilstand, så er vi raske, brødrene 
hengiver sig med største agtpågivenhed til at tjene Gud, de efterkommer fuldt
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ud ordenens bestemmelser og deres antal ligger omkring 25, og ejendoms
massen er vokset så meget, at hvor der før næppe kunde emæres otte eller ti 
mennesker, kan der nu hver dag emæres mere end 100.

Dette brev, kæreste, var betroet til forsendelse til dig, elskede søn, førend 
dit sidste brev ankom og kom os i hænde, og det har glædet os ved at høre 
om din sundhed, men det har også voldt os en del sorg og undren. Vi er jo 
ramt i vort inderste af en dyb sorg, og vi undres over om du har noget, som 
retfærdighed begrunder, at fremføre som klage mod os, fordi det kære minde 
om dig vedvarende lever livskraftigt i os, og vi i vor ringhed ihukommer det 
af hele vort hjerte som sig bør, og fordi vi hver dag både mindes det i kapitlet 
og fremfører det for Gud. Thi det være langt fra, at vi under forbigåelse af 
dig fremstiller os for Gud i sin herlighed, dig, hvem vi en gang i et fromt 
sindelag har påtaget os at elske i Herren; og det kunde være passende, at vi 
til vor undskyldning svarede på det, som falskeligt fremføres mod os af dig i 
dit brev, hvis ikke vi skønnede, at det ovenanførte er tilstrækkeligt til vor ret
færdiggørelse. Det, som er sagt, skal derfor være tilstrækkeligt for dig, så at 
en forkert retning ikke lokker dig til afvigende anskuelser, da vi i sandhed 
elsker dig og ønsker, at der må være lykke og held forbundet med dit som 
også med vort tarv, dog til visse mere med dit end med vort; du forstår, hvad 
vi siger. Ledet af længsel efter at se dig, har vi altså bedt ærkebispen af Lund 
om tilladelse til at begive os til hjemlandet, men eftersom vi i pinseugen har 
erfaret, at han ærgrede sig over den udbedte tilladelse, er vi visselig under sorg 
og klage blevet afskåret fra vort forsæt. På den måde, kæreste, er du blevet 
udsat for glemsel fra vor side, ikke som en død, men som en levende. Klagen 
må derfor høre op, når alt er i orden, når alene dit tarv og din ære betænkes, 
inderligt ønskes, forventes og overgives til Guds gavmilde nåde. Det stræber 
vore sønner, nemlig dine medbrødre også efter at opnå hos Gud både ved an
råb, løfter og bønner. løvrigt, skønt talen kan synes lang, er, som du udmærket 
ved, intet mere kært i den menneskelige tilværelse end en fortrolig samtale 
med en ven, og for en ven synes en samtale ikke at være for lang. Gennem 
nærværende brevviser tilkommer det dig, vise søn, skriftligt at svare os, som 
det måtte behage dig. Du skal hilse magister Andreas fra os, ham, som vi i 
sandhed og i største hengivenhed elsker, og magister Jocelinus, som vi erindrer 
med velsignelse. Gid du må leve vel og have det godt.

*) Sune Ebbesen døde 1186, Ann. Dan. 91.
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II31.
Til den herre ærkebispen af Lund.
Hans sølle søn og unyttige tjener til sin højtelskede fader og herre i frygt og 

i lige måde i kærlighed. Som der er adskillig fare forbundet med at ville fort
sætte sin kurs imod stormens bølger, således er det en afsindig sjæls sag at gå 
imod de vises råd. En svag anelse herom bliver dog ikke til en klar opfattelse 
heraf, førend en rystelse skænker fornuften gehør. Hertil kommer dette, at 
menneskesindet undertiden bliver sådan presset af jordiske ønsker, at det 
vælger ikke at hige efter andet, eftersom det lukkes ude fra sandhedens lys. 
Men den guddommelige visdom, som i sit skarpsyn tager sig kærligt af de 
kloge for at føre dem fra vildfarelse tilbage til den rette vej, forstår at blande 
det bitre med det søde, så at sindet, idet det vågner op af en slags dyb søvn, 
nu foragter det, som det tidligere ubetænksomt af hele hjertet higede efter. 
Det føler også vi, fader, går i opfyldelse med hensyn til os, idet Gud i sin 
kærlighed både belærer os med svøber, unddrager os venner og tåler, at det, 
der er givet mennesket til brug, ødelægges og bliver gjort til intet. Således 
hændte det for nylig, da den, ak og ve, bortrev magister Peder fra os og atter 
lod vore lader så grundigt gå op i luer, at der intet blev til overs af vort kom1). 
Men under alt dette sejrer vi både over os selv og over djævelen på grund af 
Ham, som har elsket os 2), idet både hengivelse under Guds vilje ikke an
griber den strenge dommers afgørelse og fornuftens stemme troende godken
der, hvad der fører til lutring af dem, der synder, og til en øgning af hæderens 
krans. Thi Herren tugter enhver søn 3), som han tager i favn, og han siger 
selv gennem Johannes: Dem, jeg har kær, revser jeg4).

Men, min fader, hvad for der gennem sønnens hoved, da han både så 
laderne gå op i luer og de fattige brødres føde fuldstændigt blive unddraget 
dem? Oh, fromme, oh, gode fader, hvor var du nu, da trængsler og smerter 
fik sønnen til at krumme sig sammen ligesom de gør, der føder? Det er ham 
selv, ham selv, som under uudsigelige klager sukkede efter den faderlige sød
mes fylde og efter den i nødssituationer ofte erfarede velvilje. Og eftersom der 
da ikke fandtes en hjælper under hans trængsler 5), begræd han visselig un
der bitre tårer faderens fravær, han, som så mange gange i overmål af med
følelse havde vederkvæget ham ved sit bryst. Thi ve den ensomme, eftersom 
han ikke har nogen, der rejser ham op, når han falder 6). Nu tænkte Eders 
ringe tjener, hellige fader, på at begive sig på flugt, idet han visselig sørgede, 
visselig var ramt i sit hjertes inderste, fordi han agtede i nødens stund at for-
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lade Kristi fattige, for hvilke der ikke fandtes nogen hjælper, og fordi han 
uden tilladelse måtte drage bort fra Eder. Jesus og den faderlige kærlighed 
randt mig da i hu. Og hvad jeg først syntes var en billig beslutning, blev mig 
til galde og bitterhed, da tanken på de mange velgerninger, der gerne var ydet 
os, trængte sig på, og på samme tid det karaktertræk, der vansirede de gode 
sæder, gik op for os, ligesom kærligheden til de sønner, som vi ved Eders tidli
gere fromme bestemmelser har pålagt os at lede, gjorde sig gældende. Vi har 
derfor på ny påtaget os at forblive på vor post og afvente ham, som måtte trø
ste de forladte både i ord og i gerning, og som ikke har for vane at svigte sine 
venner i nøden. Men i mellemtiden, mens Herren så os forblive, besøgte han 
os fra det høje, idet han gennem magister Jens og gennem den herre abbed af 
Esrom samt gennem herr Peder lettede vor nød i nogen grad med tre mark 
kom og fem øre. Sandelig, sandelig forstår Gud i sit forsyn at imødegå menne
skenes planer, så at hvad de stundom har til agt, formår de ikke at føre ud i 
livet, således som vi ovenfor har fortalt. Derfor 7) overlader vi beslutningen 
om købet af magister Peders hus til Eders forgodtbefindende, da såvel de her
til nødvendige midler for tiden ikke er for hånden som også vore brødres stem
mer rejser sig derimod; dog beder de indtrængende om, at I i Eders forud
seenhed må ordne det så, at fordelen af det gæstevenskab, som vi hidtil har 
nydt i det, ikke helt unddrages os, men ordnes til vort behag. Det tvivler vi ik
ke om så vil ske, hvis det værdiges Eder, velvillige fader, i Eders rundhåndet
hed at råde og yde støtte til Eders såre trofaste magister Jens med hensyn til at 
erhverve og hjemle sig fornævnte hus, som i troskab hyppigt og uden forbehold 
kommer i sved over at gennemføre Eders hverv og for Eders hæders skyld ikke 
undslår sig for at udsætte sig for så at sige visse farer. Men hvad der skal gøres 
både af Eder og af os med hensyn til magister Peders anordning, som har 
henlagt salgssummen af dem 8) til Kristi fattige 9), kan I i Eders forudseen
hed ikke undlade at tage hensyn til. Vi beder om, at nærværende brevviser, 
vor prior, velvilligt modtages af Eder, og at han, efter at være modtaget, vel
villigt bliver påhørt angående dette, som støttes og værnes af fromhed og ret
færdighed. Gid I, hellige fader, må leve vel og have det godt.

*) jf. II 24 note 1. - 2) jf. Rom. 8, 37. - 3) jf. Hebr. 12, 7. - 4) Joh. Abenb. 3, 19. - 
5) jf. Ps. 46, 1. - 6) Præd. 4, 10. - 7) d. v. s. som følge af, at Vilhelm fortsat forbliver som 
abbed, beskæftiger han sig i det følgende med et forhold, der berører klostrets interesse. 
- 8) Peders ‘hus’ har øjensynligt haft flere bygninger. - 9) meningen synes at være den, 
at Æbelholt kloster gør krav på at få del i det, der skal gives til de fattige.
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II 32-
Til abbeden af St. Victor.
Broder Vilhelm, uværdig tjener i St. Thomas af Paraclitus, til den højt

elskede fader og herre Guarinus *), af Guds nåde abbed af St. Victor i Paris, 
hilsen, skyldig ærbødighed og lydighed mod så høj en fader og herre.

Da en rejsende har fremstillet sig for os, kæreste fader, har vi anset det for 
passende efter at have modtaget beretningerne om Eders sundhedstilstand at 
forfriske det dydige hjerte, kærlighedens og nådens hjerte med sødmefyldte, 
lindrende og trøstende ord. Thi som I ved, gælder der med hensyn til kærlig
hed den lov, at et ulykkeligt forlydende gør sindet hos dem, der elsker, ned
trykt, og at glæde over en lykkelig begivenhed gør sindet overstrømmende 
glad. Da vi derfor både glæder os over legemlig sundhed og over renheden i 
de betroede anliggender, vilde vi anse det for at såre Eder, fromme fader, hvis 
vi ikke betroede Eder det i brev, som tidligere er bebudet Eder. Derfor mener 
vi, at det stemmer overens med kærligheden, at vi så hyppigt skriver, eftersom 
vi, så ofte vi gør det, vederkvæger Eders hjerte, fader, ved på en måde at give 
et billede af os selv. De fraværendes vel og den til from kærlighed svarende el
skelighed er jo dyrebar, når de står indprægede i gode menneskers sind og er 
nedfældet i breve. Hvis I anser det for hensigtsmæssigt at vide noget mere om 
vor tilstand, kan I til fulde erfare det fra de rejsende. Vi har også for nylig 
publiceret og oversendt vor herre abbeden 2) et lille skrift, der udtømmende 
og sandt fortæller om, hvad der sker hos os. Vi beder derfor om, at I lader 
det efterspørge hos samme vor fader og herre og lader den forevise Eder, 
løvrigt har vor såre kære søn og prior, ledet af vor ordens og Eders agtvær- 
digheds berømmelse og optændt af nidkærhed for ordenen, fravristet os til
ladelse til for en tid at forblive hos Eder i såvel vort hus som i Eders. Vi 
bønfalder derfor om, idet vi kaster os for Eders fødder, fader, at det faderlige 
åsyn med vanlig hensyntagen til broderkærlighed og ved vor kærlige mellem
komst vil tilsmile ham og med glæde modtage ham ved at begunstige hans 
pilgrimsfærd, hvis han bestemmer sig til for en kortere tid at gøre ophold hos 
Eder, for at han siden, når han vender tilbage til os, kan glimre både ved 
lærdom og sæder og ved en hellig frydefuld livsvandel. Vi tror, at hans van
del og den form for sæder, som han har modtaget fra os, ikke vil være Eder 
til byrde, men til hæder. Selve hans vandel vil, hvis vi ikke tager fejl, aflægge 
et sikkert bevis herom uden megen ordgyderi fra vor side. Men alt hvad der 
fra Eders side bliver vist ham af hæder og nåde, vil utvivlsomt være at gen
gælde med tjenester fra vor side. Som en stor gave vilde det komme os til



366 Abbed Vilhelms Breve

gode, hvis I, ophøjede fader, vilde sende vor ringhed St. Victors lidelses
historie, da vi hvert år erindrer hans minde med en festum duplex 3).

1) Guarinus var 1172-93 abbed i St.-Victor i Paris, jf. Dipi. Dan. - 2) abbeden i Ste. 
Geneviève. - 3) d. v. s. en kirkelig højtid med antiphoner både før og efter salmerne, jf. 
Kult. Leks. IV sp. 242.

11 33-
Sendt til den herre af Ostia fra kansleren 1).
Min tiltro til, at jeg kan forelægge Eder dette brev, henter jeg ikke fra 

andet end fra Eders velvillige nåde. Jeg stoler på, at det ikke vil være Eder 
ukært, hvad en sandfærdig fremstilling fremfører for Eders ører. Den, der 
holder af sandheden, holder jo ikke af noget, som strider mod sandheden. Jeg 
ønsker derfor, at det kommer til Eders kundskab, at jeg ærer og elsker det 
hos Eder, som jeg har set, og det, som jeg ved agtværdige mænds beretning 
har hørt om Eders rosværdige dyder, i kraft af hvilke Eders berømmelige 
navn, ophøjede herre, på mangfoldig måde er blevet bekendt over hele jor
den; og jeg beder Ham, som aldrig svigter dem, der nærer tillid til ham, om, 
at han indtil Eders dyders ende vil bevare de gaver for Eder. Men der er et 
forhold, som er blevet højdepunktet i min sorg, nemlig at jeg uden at tage 
afsked fra Eder er draget bort fra staden Rom. Hvis I i Eders kærlighed vil 
værdiges at tænke over det, er der intet i denne handling, som bør eller kan 
krænke Eder, ærværdige fader. Thi jeg vil sige sandheden. Det var manges 
mening, og den opfattelse tog til i styrke, at der lagdes snarer for mig på 
mange steder for at fange mig; og jeg kunde ikke undslippe dem, medmindre 
jeg gav mig havets farer i vold. Efter at have meddelt denne plan til den herre 
paven alene, stod jeg derfor op om natten og gik om bord på et skib, der kom 
fra kejserens hær og skulde til Pisa 2); således landede jeg uden rejseafbry
delse næste dag i Pisa. Jeg beder derfor om, min herre, at I i Eders velvilje 
ikke harmes over dette, at jeg uden at have taget afsked fra Eder såvel som 
fra alle andre drog bort fra Rom, eftersom i sandhedens navn fornævnte nøds
situation afskar mig fra at tage afsked.

1) udfærdiget af abbed Vilhelm i kanslerens navn til den indflydelsesrige kardinal
biskop Octavian af Ostia. Kan dateres til jul-nytår 1194-95, jf. Dipi. Dan. - 2) Pisa støt
tede Henrik 6. i hans kamp om magten på Sicilien. I julen 1194 kronedes denne i Pa- 
lermo som Siciliens konge, jf. Toeche s. 338 flg.
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II 34-
Til den herre af Lund.
Vi ses at være påtrængende med fremførelse af bønner, og hvis ikke from

hed og fornuft holder harmen tilbage, bliver en formastelig dristighed straffet 
ved bedømmelsen. Vi beder altså om, at bedømmelsen bliver mildnet af barm
hjertigheden, så at ved hjælp af den nåde, til hvilken vi på vanlig vis støtter os 
ved fremsættelse af vore fromme bønner, en harmfuld hårdhed hverken stiller 
sig i vejen for det, der bedes om eller formørker det milde faderlige åsyn mod 
sønnen. I ved, fader, thi vi taler til en vidende 1), at når der ikke bliver vist 
sønnerne en fylde af varme faderlige følelser, sårer det alvorligt de sønlige 
følelser og vansirer nåden hos den, der leder de gode sæder. Derfor bønfalder 
vi om, at I, fromme fader, låner øre til de bedendes bønner, og at de fromme 
ønsker opnår den rette virkning. Men for at vi ikke ved læsningen skal skabe 
træthed hos den, der er optaget af såre mange og meget store sager, holder 
vi dette brev inden for en snæver grænse og har pålagt nærværende brevviser 
mundtligt at fremføre vore ønsker for Eder.

*) jf. Rom. 7, 11.

II 35-
Til abbeden af Esrom.
Broder Vilhelm, hans fromme tjener i Herren, til den højtelskede fader og 

herre Walbert, af Guds nåde abbed af Esrom, i ønsket om, at han altid må 
blive besejret af kærligheden.

En mangfoldighed af godgørenhed, der er en følge af nåde og velvilje, bør 
altid besvares med mangfoldige taksigelser. Af den grund er det, at vi ær
bødigt rejser os for at ære Eder, fader, fordi I med hensyn til vore anmod
ninger hyppigt og velviligt bønhører os i Eders store mildhed. Endvidere har 
vi, min fader, med glæde modtaget broder Stefan *), som I har sendt til os, 
og vi vilde allerede i rigt mål have nydt frugten af hans ankomst, hvis ikke 
vandledningen på mangfoldig måde skabte vanskeligheder og nu igen med 
megen træskhed lod vandet forsvinde, hvorover vi ofte har fremsagt bønner. 
Det synes os derfor, at ondskab skjuler sig i vandet, og den ondskab må 
lægges i bånd med stor kløgt og opfindsomhed, for at den ikke fortsat skal 
plage os. Men er nogen mere egnet hertil end broder Stefan? Men ak, min 
fader, vi kan ikke holde den tilbage, som vi ønsker at beholde hos os i nogle
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dage, medmindre Eders tilladelse foreligger, og Eders myndighed med styrke 
befaler det. Vi beder derfor om, at der heller ikke denne gang nægtes os vel
villigt gehør, så denne i ro kan forblive her i tre eller fire dage, og vi i vor 
ringhed ikke kommer til at krænke Eder, ærværdige fader. Lev vel.

!) omtales også i II 76.

II36.
Til abbeden af Næstved.
Ligesom mangel på fromhed i Guds kirke skaber sorg i fromme sind, så 

fryder en lykkelig forbedring af denne fromhed Guds stat. Af den grund er 
det, højtelskede fader, at vi opmærksomt følger Eders bestræbelser og omsorg 
for at forbedre og ændre hele ordenen i det kloster, der er betroet Eder, og vi 
ledsager det med mangfoldige lovprisninger over for Gud og hele folket, så
ledes som det sømmer sig. Derfor har klostrets.........x) (og) stanken af den 
dårlige vandel, som de omkringboendes næser har mærket, påvirket mange 
og har som følge af en enkelt persons fordømmelsesværdige forseelse — således 
siges det - afholdt mange fra under de opståede skandaløse forhold at gen
nemføre deres forsæt, hvad det er en elendighed at sige. Men nu er allerede 
øksen ved Guds nåde og Eders flid lagt ved træets rod 2).

!) lakune i afskrifterne. - 2) jf. Matth. 3, 10 el. Luk. 3, 9.

II 37-
Til de Danskes herre konge.
Hvor en trøsterig nåde kommer til, er det passende, at den sygdom, der 

skyldes trøstesløshed, forsvinder, så sjælens svækkede kraft ikke bukker under, 
når sygdommen tager til i styrke. For at derfor det sår, der for længe siden 
er tilføjet Eder, ikke fortsat skal forbitre Eders sind, skal det liflige forlydende 
som et lindrende middel komme til udtryk, et frydefuldt forlydende og en 
glædens budbringer, ved hvis frydefulde beretning I skal juble1). Retfær
digheden, der skuer ned fra himmelen, genvinder sin vante hædersplads efter 
i lang tid at være tilsløret af en syndens sky, og ufromheden lider fødselsveer 
og føder kun sorg, fordi visdommen besejrer ondskaben. Thi Herren har set 
i nåde til sin ydmyge tjenerinde2), vor datter, de Franskes dronning, som
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nu med bifald fra Kristus hentes tilbage til kongen, hendes brudgom. Himlene 
glæder sig, og jorden jubler 3), og hele deres hær opfordres til lovprisning 4), 
og alle Guds sønner jubler 5). Thi hvem vil ikke glæde sig? Hvem vil ikke 
med velbehag smage det ord, som Herren fremsatte og åbenbarede for os? 
‘Som børn, så ynglinge, oldinge sammen med de unge, som rige så fattige’ 6); 
eftersom glædens sag er fælles, da skal der ikke findes nogen hos Eder, hvem 
det skal være tilladt at nære sorg.

*) kong Filip og Ingeborg forsonedes formelt i efteråret 1200, jf. DRB. 1. rk. IV nr. 
12-17. - 2) Luk. 1,48. - 3) 1. Krøn. 16,31. - 4) jf. 1. Mos. 2, 1. - 5) Job 38, 7. - 6) 

‘skulde de love Herrens navn’, Ps. 148, 12.

II38.
Til en fortrolig ven.
Kærligheden kender ikke til at tilsløre den kærlige følelse, fordi den holder 

det at kaste et slør over kærligheden for at være en svigten hos de elskende. 
Da vi altså skriver, efterkommer vi kærlighedens bud, såsom der ved vort brev 
bliver givet kærlige og dybtfølte udtryk for det, som er indeholdt i vort inder
ste. Thi hvad er det store i at føle kærlighed andet end den sødme, der strøm
mer fra et rent hjerte? Og lastefuld kærlighed har ikke dette særegne i sig, 
fordi det ikke bør kaldes kærlighed hos den, i hvem hjertets fordærvelse tjener 
lasten. Du skal altså vide, at vi har ment, at du således skulde blive præget af 
den inderlige, dybe kærlighed, så der gennem vor kærlighed sker en øgning 
af dine dydige egenskaber, og du i kraft af et uplettet levned kan stå frem for 
andre som et eksempel til efterfølgelse. Og for at du med des større vished 
kan opnå dette, er det passende for dig og dit hæderfulde navn, at du med 
al omhu bør og skal beflitte dig på at holde dig fra de ønsker, som er kødets, 
og ubrydeligt holde fast ved dem, som hører ånden til1). Thi på den måde 
vil du opnå lov og pris hos Gud og over hele jorden udsprede duften af dine 
forfinede sæder. Vi kunde ønske at skrive mere, men er bange for at besvære 
dig ved en mere vidtløftig udredning, og af den grund holder vi dette brev 
inden for snævrere rammer. Men omend enhver forsulten mand glubsk ønsker 
at sluge mere, fortæres smulerne dog med endnu større begær, når der ikke 
måtte være mere for hånden.

1) jf. Rom. 8, 5.

1. række. III. — 24
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11 39-
Til prioren af Konghelle.
Broder Vilhelm, uværdig tjener ved St. Thomas af Paraclitus 1), til de 

elskede i Kristus, Laurentius, prior, og Henrik og de andre i Konghelle, der 
har aflagt løfte om et kanonisk levned, i ønsket om, at de må jage mod målet 
og vinde sejrskransen 2) i overensstemmelse med det kald, de har fra det 
Høje.

I ved, kæreste, thi vi taler til vidende 3), at ingen afstande til lands eller 
vands kan skille de sjæle fra hinanden, som i sandhed bindes sammen af 
kærlighedens love. Ej heller nægter vi, nej rettere vi påstår, at ligesom ilden 
ved overgydelse med olie flammer stærkere op, på samme måde gløder kær
ligheden op ved tilstillelse af nye breve, når det personlige samvær til tider 
ikke er muligt, og kærligheden ikke kan nyde godt af indbyrdes samtaler. Af 
den grund er det, at vi — legemligt fraværende men nærværende i ånden — 
sender Eder dette brev, for at hverken den hos Eder vakte kærlighed skal 
ældes eller kærlighedens styrke på grund af den korporlige afstand måske 
sygne hen. Men for ganske nyligt har vi skrevet til eder, da vi ønskede at få 
en mere klar viden om Eders forhold; og hvis en god lykke ved Guds nåde 
tilsmiler Eder, ønsker vi til lykke; men hvis en led ånd 4) ser ondt på Eders 
forhold, begræder vi den fælles ulykke. Thi det stemmer med fornuften, at 
hvad der vederfares fællesskabet, skal bæres af fællesskabet. løvrigt er det vor 
vilje, at det skal komme til Eders kendskab, at vi i meget nær fremtid vil sende 
vort skib til Eders land med malt, for at vi kan høste det tilbørlige udbytte af 
dette malt. Og vi ønsker i den anledning Eders råd, brødre, nemlig om vi 
bør frygte for et sammenstød med Eders konger 5) eller med andre af Eders 
landsmænd. Lad det derfor ligge Eder på sinde enten mundtligt eller skriftligt 
at udpege et sikkert sted for os, for at det ikke skal vederfares os, at vi går glip 
både af vore midler og af vor møje. Det er vort ønske, og vi beder om, at alt 
det må blive opfyldt gennem nærværende brevviser.

1) Vandvik har fejlagtigt s. 202, at St. Thomas de Paraclito betyder, at Æbelholt klo
ster hører til Paraclitkongregationen, stiftet 1195 i Montpellier. - 2) Filip. 3, 14, jf. 1. 
Kor. 9, 24. - 3) jf. Rom. 7, 1. - 4) ifølge Vandvik s. 202 rimeligvis hentydning til kong 
Sverre og til forholdene under borgerkrigen. - 5) kong Sverre og Baglerkongen Inge, jf. 
Vandvik s. 203.
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II 40.
Til en ven, der lider under mangel på sagtmodighed.
Mon det skulde forværre de elskendes sind, når en fortrolig samtale af og 

til udspinder sig mellem venner? Undertiden opnår de en helsende trøst af 
de trøstende ord. Derfor har vi ladet dette brev afgå, fordi vi har forstået, at 
du plages af en uro i sindet; du føler jo sorg, fordi du bliver berøvet de gaver, 
en gavmild skæbne uddeler, da denne skæbne jo dog skænker andre dyrebare 
gunstbevisninger og giver dem die af mere gavmilde bryster. Men hvis du 
vilde indse, at du har troens standhaftighed i dig, vilde en uheldig hændelse 
ikke let kunne bøje dig i anden retning. En kristen, hvis forventning jo ikke 
er det timelige, men det evige, må ikke knækkes af modgang, eftersom timelig 
lykke, som du ved, og det ikke at elske det himmelske, tjener mere til belast
ning end til frelse. Thi jo mere du lader dig optage af omsorg for hus og hjem, 
des mindre vil du erfare, optændes du af længsel efter det himmelske. Du ved 
det ikke, fordi der ikke er stor afstand mellem forseelsen: enten at narre eller 
at blive narret. Du vil fortsat blive narret, hvis du bestemmer dig for at om
bytte det himmelske med det jordiske. Men den, som ret forstår sig herpå, 
kan bekræfte, at dette er sandt. Hvis derfor en uvenlig skæbne hæmmer din 
magtudfoldelse, skal det rinde dig i hu, at Gud, når du er frigjort for jordisk 
gods, vil krone dig i himmelen.

II 41.
Til biskop Turgot1).
Der hvor troens og kirketugtens strenghed lider skade, bør det ikke skjules 

for kirkens sønner, at det at dølge en overtrædelse øger yderligere den synd, 
til hvilken der er knyttet en alvorlig straf. Af den grund er det, min fader, at 
vi med fortrøstning forelægger Eder dette brev, da vi både kender Eder af 
udseende og ydermere i sandhed har elsket Eder i Kristus såvel på grund af 
den forpligtelse, der følger med kristendommen, som på grund af den vellugt, 
som dyrebare anskuelser spreder omkring sig. Hvis vi i denne anledning måske 
skulde handle overilet, vil både nidkærhed for retlinet adfærd og broder
skabets samfølelse have os undskyldt hos den, hvem vi viser en menneske
kærlig tjeneste. I skal derfor vide, fader, at vi har glædet os over at høre om 
Eders glædelige forfremmelse, til visse des inderligere, jo mere vi forventede, 
at Guds kirke ved Eders iver måtte bære rigeligere frugt. Men hine frydede
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sig særligt over Eders herlighed, hvem I, fader, tidligere havde påtaget Eder 
at lede og gavne under udfoldelse af den mest agtværdige iver. Men se, fader, 
den bedste farve har skiftet kulør 2), strengespil og korsang har forvandlet sig 
til veklager, og fløjtespil - som vi forstår - til gråd 3), eftersom tidligere til
stande er hørt op. Skaldethed er trådt i stedet for hårpragt, stank i stedet for 
liflig duft4), idet både ordenens strenge regler fordærves og de helligste og 
ældste bestemmelser fordrejes, skønt det ikke er tilladt at ændre - undtagen 
til det bedre - de afstukne grænser, som fædrene fastlagde og pålagde søn
nerne at overholde. Synes det Eder ikke uret, fader, at gå imod de ældres 
påbud, ikke at ville adlyde provsterne, og at vor fader Augustins regel gøres 
til intet? Mon ikke det er en slags trolddomssynd ikke at ville give sig til
freds?5) At de uforstandige unge efter eget forgodtbefindende begiver sig 
til fods uden for klostret for at se og for at ville ses 6) og at besudle sove
kammerets kyskhed, mon dette ikke er uretfærdighedens våben? Når dyderne 
undertrykkes, gives der frit spillerum for lasterne, og det er dadelværdigt. Hvis 
provsten 7) drister sig til at løfte sin røst, sættes der skjold som værn, og an
sigtet brænder af skam over de fremførte skarpe afvisende ord 8). Men må 
det være mig tilladt frit at hviske lidt i Eders øre: Hvem står under skyld og 
anklage, om ikke den herre biskop, hvis myndighed er den største blandt dem, 
og som kan betvinge de oppiskede bølger og holde det uhyrlige inden for rette 
mål. Men hvis I i sandhed har magt dertil og I tier, mon det så ikke bevises, 
at I samtykker. I kender ordsproget: Den, som tier, når han kan gendrive, 
samtykker 9). Men de, der samtykker, og de, som handler, skal ifølge apostlen 
lide samme straf 10). Og gid, fader, I blot vilde tie og ikke vilde give syn
derne horn11). Vi bønfalder derfor for Kristi skyld om, at I til værn for 
retfærdigheden vil godtgøre, at I er en elsker af troen, og at I i velvilje låner 
øre til en ubetinget agtværdig provst og en mand af et helligt levned, når han 
for Eders øre fremfører manglen på orden i den kirke, der er betroet ham. 
Det er jo skændigt at ville give det udseende af at yde støtte til retfærdig
heden og finde sig i, at fordærvede mænd med slette sæder undergraver kirke
tugten. Må Gud den almægtige give, at de, som måtte være fordærvede, for 
fremtiden ikke skal have et tilflugtssted hos Eder, men at de skal føle, at nid
kærhed for det rette brænder i Eder, efter at vildfarelsen er ryddet af vejen, 
thi dette stemmer overens både med Eders ry og Eders frelse.

1) Turgot kendes som biskop af Børglum 1187 eller 1188. - 2) Klages. 4, 1. - 3) jf. 
Job 30, 31. - 4) jf. Esai. 3, 24. - 5) jf. 1. Sam. 15, 23. - 6) tydeligere udtrykt i II 66. - 
7) jf. II 42. - 8) ligeledes klarere udtrykt i II 66. Sidstnævnte brev må opfattes som en
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forbedret redaktion af Vilhelms udkast II 41, skrevet af klostrets skriver in persona ab- 
batis Willelmi, jf. Indledn. i Dipi. Dan. s. 424. - 9) formuleret af Ulpian (f 228) i skriftet 
Ad edictum i 32. bog, bevaret gennem Dig. XIX, 2, 13, n. - 10) jf. Rom. 1, 32, kombi
neret med Ps. 37, 28. - 11) jf. 1. Mac. 2, 48 (Vulgata). Horn er brugt i betydning: kraft, 
styrke. Bispen har altså støttet munkene mod provsten.

II 42.
Til provsten af St. Thøger1).
Ved at høre om de sorger, bekymringer og uretfærdigheder, som I udstår 

for Guds skyld, tilskynder følelsen af broderkærlighed os til at skrive lidt til 
Eder, elskede broder. I skal derfor vide, at vi ikke kan undlade at føle sorg, 
når vi forstår, at I føler sorg, eftersom vi på ingen måde har ophørt med at 
elske Eder, efter vi har lært Eder at kende. Men vi vilde gerne ansigt til 
ansigt2) indlede en samtale med Eder, fordi I da fuldt ud vilde erkende, 
hvilken og hvor stor den kærlige følelse er, som vi nærer for Eder, en følelse, 
som med Guds vilje aldrig skal blive svækket som følge af genvordigheder. 
Hvis besvær og genvordigheder derfor skulde tårne sig op for Eder, skal den 
kristne sjæl, når Kristus måtte være grund hertil, ikke opgive den kristne tål
modighedens dyd, men med Herren og for Herrens skyld udsætte dette legeme 
for genvordighedernes sting. I kender jo Ham, som sagde til sine lemmer: I 
verden vil I have trængsel, men vær tillidsfulde: jeg har besejret verden 3). 
Hvis vi derfor er Kristi lemmer4), skal det arbejde, vi har påtaget os for 
Herrens skyld, ikke afskrække os, eftersom Kristus - og det ved I udmærket - 
med en fortjent og uforlignelig løn vil belønne sine stridsmænd. løvrigt skal 
- hvis I på grund af lede ved de udstående genvordigheder beslutter på en 
eller anden måde at vige for de onde - en skiften af opholdssted ikke lamme 
Eders hjerte og hæmme dets kraft, fordi der deri ikke er noget, som strider 
mod Eders agtværdige og uangribelige berømmelse. Hvad vi er, hvad vi kan, 
stiller vi gerne til rådighed for Eders hæder og tarv. Vi tilbyder, at vort hus 
og hele dets ydre forvaltning skal ledes med bistand fra Eder. Men hvis I 
måske siger, at I må afslå det, råder vi Eder til at opnå fællesskab med de 
fromme brødre i Esrom. Hvad end I måtte vælge af disse muligheder, skal I 
vide for vist, at der er sørget for Eders frelse, eftersom begge stiftelser har 
sjælenes frelse til mål.

J) augustinerklostret i Vestervig. - 2) jf. 4. Mos. 12, 8. - 3) Joh. 16, 33. - 4) jf. 1. Kor. 
6, I5 “5) jf- nr. 41.
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H 43-
Til den herre paven.
I i Eders hellighed skal vide, hellige fader, at jeg, Eders tjener, blev hid

kaldt til Danmark af herr Absalon, dengang biskop af Roskilde, nu ærke
biskop af Lund, for at jeg sammesteds skulde beklæde et abbedembede i et 
kloster - ganske vist fattigt - i hvilket jeg da på det tidspunkt kun forefandt 
syv oste og en halv flæskeside. Men herr Absalon, der, som jeg har sagt, nu 
er i Lund, har både som en from elsker af troen og opretholder af Guds kær
lighed og med henblik på min kærlighed på udmærket måde lagt til af sit 
eget og i mange henseender forbedret samme kloster med hensyn til føde for 
brødrene, men ikke så meget, at det også forslår til deres beklædning. Og af 
den grund lider de, som tjener Herren sammesteds, under meget store mang
ler. Men i den kirkeprovins pryder Peder1), kannik i vor orden, som efterfulg
te herr Absalon, bispeembedet, en mand i besiddelse af agtværdighed og høj
lært ved boglige studier. Jeg bønfalder derfor Eder i Eders fromme barmhjer
tighed om, at I vil værdiges at skrive til ham og bede om, at eftersom han er 
kannik i vor orden, skal et eller andet beneficium til ære for Gud og under 
hensyn til Eders kærlighed overlades til vore fattige brødre, hvorved deres 
trang til dels kunde blive afhjulpet.

*) udkastet er rimeligvis formuleret efter et afslag på de meget vidtgående ønsker i 
II 13. Da det udtrykker tilfredshed med klostrets emæringsforhold, er det sikkert udstedt 
før brandkatastroferne 1196-99, jfr. II 24, altså i tiden 1192-96.

II44.
I de Danskes konges navn x).
Lige så ofte bør vi anråbe det apostoliske sæde om at yde os hjælp, som 

der i kraft af synderne opstår forargelige tilstande i vort rige, hvilke hverken 
ved vor eller vore stormænds råd eller ved domsafsigelse får en tilbørlig af
slutning. Af den grund er det, at vi har bragt den handling, der er begået af 
Valdemar, forhenværende biskop af Slesvig, frem for Eders øre, fader, fordi 
det er en forfærdelig handling, ved hvilken den kongelige majestæts stor
mægtighed krænkes. Men da syndens sky måske har lagt sig hindrende i 
vejen, så bønnen ikke kunde trænge igennem, har vi endnu ikke modtaget 
et svar om rettens fuldbyrdelse, skønt den forfærdelige handling er notorisk



Abbed Vilhelms Breve 375

hos os, og der omtrent findes lige så mange vidner herom, som der er menne
sker til. Og det kunde være hensigtsmæssigt for os på ny at udvikle dette for 
Eder, ærværdige fader, hvis ikke vi måtte befrygte at støde Eders øre ved den 
påtrængenhed, der ligger i den hyppige indberetning. Men vi tvivler ikke om, 
at brevet fra den herre af Lund, det apostoliske sædes legat, og fra hans lyd
bisper er kommet Eder i hænde, og at det, støttet til det vidnesbyrd, som 
sandheden aflægger, til fulde har fremlagt eller udredet hele sagen. Derfor 
undrer vi os over, ærværdige fader, at den inderlige faderlige kærlighed mod 
Eders søn, som hidtil ikke har mishaget Eder i noget, men i alle henseender 
og under alle forhold af fri vilje har vist sin lydighed mod det apostoliske 
sæde, har forhærdet sig således, at der i denne sag, som vi ovenfor har sagt, 
ingen retfærdighed kommer til udtryk over for os, hvilket vi under iagttagelse 
af ærbødighed for Eder, fører Eder for øre. Men ved at vi holder fornævnte 
forhenværende biskop i varetægt, sørger vi for vort riges fred og ro og dets 
beståen, ikke fordi denne med sin person volder os frygt, men fordi vi ikke 
uden fare for os selv kan modarbejde hans medskyldiges og tilhængeres snu 
rænker. Derfor bønfalder vi atter og atter om, at den faderlige kærlighed må 
blødgøres ved sønnens bønner, og den bitterhed, der er opstået som følge af 
den retfærdighed, der ikke er vederfaret os, omsider ved hjælp af lægedommen 
i samme retfærdighed kan mærke sødmen i Eders velsignelse. Derfor beder 
vi om, at I, nådige fader, bøjer Eder for vor anmodning, og bønfalder om, at 
det lykkelige minde om vor fader, der, så længe han levede, gjorde sig yndet 
hos Eder, må støtte de fremsatte bønner, så at vi, ligesom vi hidtil har været 
lydhøre med hensyn til de apostoliske befalinger, herefter kan være endnu 
mere redebon og endnu mere lydhør med hensyn til disse befalinger.

1) Vilhelms udkast må være forårsaget af Cølestinbrevet 1192 23. december til kong 
Knud 6., nr. 177. Det kan antages at være affattet omkr. 1. februar 1193, på et tidspunkt, 
da de danske bisper i virkeligheden havde ført hans sag til sejr ved kurien, cf. bemærk
ningen i Dipi. Dan. til nr. 176.

n«.
Til herren af Lund i kanslerens navn.
Andreas, de Danskes konges kansler, og de, som er sammen med ham, til 

den såre kære fader Absalon, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, hilsen og 
tjeneste i from hengivenhed.



376 Abbed Vilhelms Breve

Da der hos frænder og venner vanlig er en vis tvivl og uro til stede vedrø
rende de hændelser, som de kommer ud for, der tager på pilgrimsfærd eller 
til fjerne lande, har vi ladet tilstille Eder, fader, en beretning om vor situation i 
den hensigt, at, når vor situation er forstået, denne gode nyhed kan fjerne den 
bekymring — om der skulde være nogen bekymring til stede i Eders inderste, 
som forværrer Eders tilstand - og så at den derved fremkomne glæde kan 
dulme al uro ved den glans, der udstråler fra den. Altså, da vi til fulde var 
optaget af mange bryderier og besværligheder, medførte både hensynet til 
kongens ære og tarv samt den store vanskelighed ved den os betroede op
gave 1), at vi måtte væbne os med tålmodigheden som et skjold mod besvær
lighederne. For et påtrængende nødvendigt arbejde er det jo mindre frem
mende, hvis der ved tjenernes dorskhed eller forsømmelighed fremkommer et 
mindre gavnligt og agtværdigt udfald af sagerne. For at det følgelig ikke skal 
blive os til skændsel og vort arbejde forblive uden det tilsigtede resultat, bliver 
vi holdt borte fra Eder i længere tid, hvorover vi sukker af hele vort hjertes 
længsel, fordi der er ikke een men mange dages arbejde tilbage, indtil i glæde 
Guds nåde følger. Og I skal vide, at det ustadige skæbnehjul siden vor bort
rejse fra Rom ikke har været os gunstigt, da den særdeles upålidelige skæbne 
har blandet bittert med det mere søde, idet den, efter at vi i seks uger var 
holdt i fangenskab af hertugen af Burgund i Dijon og Chåtillon, frarøvede os 
16 stykker breve fra den herre paven. Men efter at der sluttelig ved herren 
af Citeaux’ og herren af Clairvaux’ iver og møje var opnået en kongelig gunst
bevisning for os, nåede vi ved Herrens førelse til Paris, hvor vi afventer for
nævnte konges ankomst, da han - således som han nu hemmeligt ved en 
mellemmand, der er udsendt til os, har underrettet os om - ønsker at få en 
fortrolig samtale med os. Men hvor stærke de følelser, der rådede hos for
nævnte abbeder, var mod os, beviser det sømmelige udfald af sagen på mang
foldig måde. Ej heller er hændelsen med de tabte breve årsag til nedslåethed 
hos os, da vi intet mangler for at føre sagen til ende, eftersom vi sidder inde 
med andre pergamentbreve, men ikke anderiedeh af ordlyd. Den herre pave, 
hvis minde være velsignet, sendte, idet han drog omsorg for hele rigets tarv og 
ære, og også havde from medfølelse med dronningen, sin notar, nemlig prioren 
af Sta. Prassede, en overmåde boglærd mand, efter os, forsynet med aposto
liske breve til kongen og til alle prælater i Frankrig, som, hvis vi ikke også 
havde andre, vilde være tilstrækkelige til at føre sagen til ende. På den søndag, 
på hvilken der synges Isti sunt dies2), skal ærkebispen af Sens, bispen af
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Arras, abbederne af Citeaux og Clairvaux tillige med magister Petrus, kantor i 
Paris, som beskikkede dommere af paven, omhyggeligt undersøge rettergangs
måden under den skilsmisse, der skete mellem kongen og dronningen og på 
alle mulige måder tilskynde kongen til at tage samme dronning til sig igen, og 
hvis de muligvis ikke kan udrette noget - det ske ikke - har den romerske 
kirkes legat herr Melior 3) i kraft af den herre pavens befaling på det stren
geste påbudt ærkebispen af Reims tilligemed alle lydbisper og ærkebispen af 
Sens og ærkebispen af Tours og ærkebispen af Bourges tillige med deres lyd
bisper at være til stede tirsdag i den uge, på hvilken der læses: Jeg er den 
gode hyrde 4), for at denne legat og den herre pavens notar tillige med for
nævnte ærkebisper og bisper og kirkens øvrige tro mænd kan forhandle for
nævnte sag og af alle kræfter bevæge kongen til at tage omtalte dronning til 
sig igen 5). Men den forsinkelse, som holder os tilbage, er os mere end ærger
lig nok, eftersom den er årsag til udgifter i stort omfang; men Gud er vidne, 
at vi i dette både har kongens ære for øje og at vi skyer begærlighedens og 
vanærens last, så at de, som kender os, heller ikke kan have os i foragt.

1) d. v. s. Ingeborgsagen. - 2) 19. marts (1195). - 3) Melior opholdt sig i Frankrig juni 
1193 til begyndelsen af 1196 med det hovedformål at stifte fred mellem kong Filip og 
kong Richard Løvehjerte, jf. Janssen 142-46. - 4) 16. april (1195). For året jf. Dipi. 
Dan. II 27-II 45. - 5) mødet fandt ifølge den samtidige franske historiker Rigord cap. 92 
virkelig sted. Men kong Filip afviste blankt alle mæglingsforslag, jf. Fabricius s. 65 og 
Davidsohn s. 62.

II 46.
Til den herre paven.
Når synd fører til forargelige sammenstød mellem kirkens sønner, hvirvles 

avner op af ondsindets blæst, og kærnerne dækkes til af avnerne. Derfor råber 
apostlen og siger: Hvem er svag, uden at jeg svækkes? Hvem vækker anstød, 
uden at det fortærer mig? *) Derfor fortæres vi, hellige fader, fortæres både 
af sorg og smerte over det onde, når vi ser, at de, som skulde ses at bære 
verden, bukker under, og Kain atter på marken springer ind på Abel 2). De 
sorte rejser sig mod de grå 3), munke mod munke, som der siges med knipler 
og kampberedte sværd, så man må tro, at de sorgens dage nu er forestående, 
hvorom Herren har talt: Der vil være dage, på hvilke de skal sige til bjergene:
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Fald ned over os 4). Dette kunde udvikles yderligere for Eder, hvis det ikke 
helt klart var udredet for Eder i andre personers breve. Men for at denne 
forbrydelse ikke skal ses uhævnet, vil Vor Herre løfte sin magtfulde arm 5) 
og knække deres halse, som hverken overholder retsordenen eller holdes i bånd 
af den, så der kan være fred blandt mennesker af god vilje 6); men for de 
ondsindede og dem, der hader fred, skal der være en klippe til ærgrelse og en 
anstødssten 7).

*) 2. Kor. 11, 29. - 2) jf. 1. Mos. 4, 8. - 3) jf. II 48. - 4) jf. Luk. 23, 30. - 5) jf. Ps. 
89, 14. - 6) jf. Luk. 2, 14. - 7) 1. Pet. 2, 8.

H47-
Til den herre paven.
Der var to, som higede efter at komme i besiddelse af mine beneficier. 

Eftersom disse så, at jeg stilede efter ordensdragten, omgav de mig med svig 
og kneb, idet de sagde, at de også vilde stile efter den. Der blev derfor aflagt 
ed af os på evangeliet. Et kloster, nemlig Pontigny, blev udset, dagen blev 
fastlagt, på hvilken vi stod for abbeden, jeg og en af dem........ 1), men 
han vilde ikke .... 2) Efter et års forløb skulde vi atter vende tilbage til 
klostret, men det gjorde vi ikke, fordi jeg blev klar over deres nedrighed. I 
mellemtiden blev St. Victors orden indført i vor kirke, en orden, som jeg an
tog, og jeg underkastede mig dens bestemmelser; og jeg har været i den i 
næsten 50 år3). Nu beder jeg Eder, min fader, i Eders hellighed om, at I 
med Eders brev tilkendegiver Eders søn, at han må forblive i den orden, hvor 
der er mere sikkerhed for mig. Jeg ansøger også om, min herre fader, at fri
heden til at vende tilbage til min kirke i Paris, når jeg ønsker det, stadfæstes 
for mig med Eders brev, især da jeg, førend jeg drog ud, har forbeholdt mig 
både rang og sæde i koret og allevegne under almindeligt kapitelmøde. Jeg 
beder ligeledes om, at dette bliver til trøst for mig, således at alle kan forstå, 
som ser og læser det, hvor oprigtigt I har elsket mig, og at jeg kan rose mig 
af det under mine genvordigheder og trængsler.

*) lakune i afskrifterne. - 2) teksten har se reddere, men betydningen kan ikke tolkes 
på grund af lakunen i teksten. - 3) St.Victor ordensreglen indførtes 1147-48 i Ste.-Gene- 
viéve. Tanken om at vende tilbage til Frankrig berøres også i I 25 og II 21, der kan da
teres til begyndelsen af 1197, samt i II 31 og II 24, men er her opgivet.
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II 48.
Til den herre paven.
Den strid, der verserer mellem de sorte og munkene af cistercienserorde- 

nen *), skulde vi have anset for passende at indbringe for Eder, ærværdige 
helige fader, hvis ikke vi vidste, at den med omhu var udviklet for Eders øre 
i breve fra overordentligt mange, som skriver til Eder. For at vi derfor ikke 
skal fremkalde lede hos den, hvis ører er optaget af sager fra hele verden, har 
vi ment blot at fremføre dette ved overrækkelsen af vore bønner, nemlig at 
den forseelse, som vides at være begået af de sorte munke mod de grå munke 
både før og efter appellen til Eder, må blive strengt straffet. Thi som vi har 
forstået af andre munkes beretning, har de sorte, efter at cistercienseme havde 
stillet sig og deres under Eders beskyttelse og troede sig støttet ved sikker
hedens gode, overfaldet dem både med uretfærdige handlinger og med skælds
ord og har skånselsløst såret dem og frarøvet dem deres gods. Vort land jam
rer badet i tårer over deres afsind, de, som vansirer nåden ved de gode sæder, 
og som ved deres skændige livsvandel vansirer deres opgave og fylder de om
boende munkes næsebor med ildelugtende stank, idet de gør det honningsøde 
til bedskhed og mørke til lys 2). Se, disse kommer til Eder personlig 3) som 
om de var mænd, som havde øvet ret og retfærdighed, men de er mænd, der 
er bevæbnet med ugudelighedens kastespyd, hvormed de angriber, men ikke 
overvinder fromhedens borg, da visdommen altid vil besejre ondskaben. På 
deres frugter skal I kende dem 4). Men det være langt fra, at de skal fange 
Eder, min fader, med snak, de, hvis mund er fuld af forbandelse 5), og hvis 
tunge er som et hvast sværd 6). Det være langt fra, siger jeg, at de med snak 
skal fange Eder7), som dømmer hele verden8), som altid har elsket ret
færdighed og hadet ondskab9), hvis lov i de helliges kirke og hvis minde 
i velsignelse er evindelig. Derfor skal forvirringens sønner forvirres og ikke 
finde et tilflugtssted hos Eder, de, som har øvet deres hænder til kamp 10) 
og berømmer sig af, at deres tunger taler løgn 11).

1) jf. II (10), II 11, II 12 og II 46. - 2) jf. Esai. 5, 20. — 3) argumentationen her og 
hele tonen i brevet tyder på, at Vilhelm er til stede ved kurien, d. v. s. i efteråret 1194, 
jf. II 27. II 46 og II 48 kan antages at være forudsætningen for, at abbed Vilhelm og 
biskop Omer bliver udpeget som paveligt delegerede dommere, jf. II 11 og II 12. - 
4) Matth. 7, 16. - 5) Ps. 10, 7. - 6) Ps. 57, 5. - 7) jf. Matth. 22, 15 el. Luk. 20, 20. - 8) jf. 
Ps. 9, 9. - 9) jf. Ps. 45, 8. - 10) jf. Ps. 18, 35 el. 144, 1. - U) jf. Jerem. 9, 5.
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II 49.
Til herr Peder *).
Hans Vilhelm - fordi han er, hvad han formår - til sin såre fortrolige 

Peder.
Så ofte som sygdommen hos en syg tager en mere end vanlig alvorlig ven

ding, lige så ofte søger den syge i hast en læges hjælp. Da en nødsituation på 
tilsvarende måde sætter os under tvang, beder vi om, at vor påtrængende hen
vendelse til Eder hverken fremkalder vrede eller undren hos Eder, især da 
vi i en ond tid ikke har nogen anden, som kan stå op og svare for os; mens 
den gudløse hovmoder sig, bringes den fattige i fordærv 2). Men vedrørende 
nærværende brevviser affinder vi os med tabet af vor sindsro, fordi han som 
bundet til os ved broderskabets bånd, hvilket skal regnes ham til gode, ofte 
stævnes for en dommers sæde, dog ved en anden lejlighed ved Eders nådes 
hjælp blev udfriet af de gudløse hænder. Vi undlader at uddybe hans sag for 
Eder, for at vi ikke skal volde Eder lede ved at læse, men overlader det til 
ham med omhu at fremføre den for Eder mundtligt og få den påhørt med 
velvilje. Vi bønfalder derfor om, at Eders medfølelse med hans sag ikke må 
ligge langt fra vores, hvorved det af os ønskede resultat kan fremkomme, for 
at ikke vi - det ske ikke — som tillidsfuldt støtter os til Eders nåde, ynkeligt 
skal bukke under, når vi er stedet for vore fjender. Lev vel.

*) Peder Sunesen blev biskop af Roskilde 1192.- 2) jf. Ps. 10, 2.

II50.
Til abbeden i Prémontré.
Broder Vilhelm, uværdig tjener af St. Thomas af Paraclitus, til den højt

elskede fader og herre Hugo1), af Guds nåde abbed af Prémontré, i dyb 
følelse af kærlighed.

Den kærlighed, som vi erkender vitterligt i fordums tid at have følt for 
hinanden, driver os bestandigt til at skrive til Eder, den kærlighed, som ikke 
kræver at blive vakt på ny ved nye tjenester, eftersom den - medmindre vi 
tager fejl - ikke ældes med tiden. Ej heller er det ret at lamme den nidkære 
iver, da en ret og rimelig indstilling finder sin rette løn i nåden. Og vi har 
påtaget os, vennesæle fader, at virke til fordel for den ærværdige broder og 
vor medabbed Jens af St. Trinitatis kloster i Lund, eftersom vi angående hans
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bønner eller hans tarv hverken vil eller bør svigte ham, hvem vi tager i vor 
favn ud fra et dyrebart fortrolighedsforhold, og især fordi hans opfattelse ikke 
afviger fra retfærdighedens vej. Han er jo en oprigtig og retsindig mand, der 
viger bort fra det onde 2). Ej heller anbefaler vi ham hos Eder, fader, som 
en ukendt, han, som roser sig af det uforbeholdne i Eders vidnesbyrd. Men 
hvis måske en eller anden skulde have fortalt Eder et eller andet nedsættende 
om ham, hvorved hans omdømme nedsættes, skal I ihukomme, hvad den 
hellige Hieronymus siger: Løgnhalse bevirker, at man ikke nærer tiltro til 
dem, der taler sandt 3). Og selve dette, at han har mindre at henvise til med 
hensyn til gode gerninger og dyber, det skal I ikke tilskrive hans forsømmelig
hed eller brøde, men lasten og ondsindetheden hos dem, som såvel af hensyn til 
Eders kærlighed som til klosterlivets ære burde have lettet ham hans byrder. 
Men hvad siger apostlen: Thi troen er ikke alles4), men Gud er trofast; 
han tåler ikke, at de, der hører ham til, fristes over evne 5). Og netop det, 
som vi taler om, har vi fået at høre fra de troens mænd, som føler sorg over 
Josefs elendighed 6). Der er derfor een ting, kæreste fader, som vi både beder 
og bønfalder om: at I, idet I drager omsorg for Eders ordens hæder, skaffer 
de ondsindede af vejen, gennem hvem klostret vanæres, gennem hvem, som 
vi har hørt, klostres midler går til grunde og ordenen ødelægges. Vi ved, kære
ste fader - blot I dog ikke vil udlægge det, som vi siger, som tegn på for
vorpenhed - at nogle personer, som ses at være Eders ordens eller kirkes støt
ter, ikke hører op med som bidske hunde at forfølge og anfalde denne, så store 
og fremragende mand, ja sammen med ham hele hans kloster, hvilket vi jo 
mere end en gang har forstået på dem; disse forhold, selv om der skulde findes 
at være svagheder i dem, burde de til visse ikke have bragt offentligt frem, 
især da beskadigelsen af et lem berører hele legemet. Men hvis Eders under
søgelse, gode fader, ikke undertrykker ophidselsen hos dem, der gør indsigelser 
og er oprørske i samme hus - det ske ikke - skal I vide, at den herre ærkebisp, 
som i sin gerning hyppigt og påpasseligt beskæftiger sig med klostrene, vil 
lægge sin straffende hånd på ryggesløshedeme og med faderlig omsorg afsige 
dom og fjerne uhyrlighederne i fornævnte kloster. Derfor, ve dem, gennem 
hvem forargelsen kommer7). Men hvem er de? I skal fuldt ud erfare det 
fra den rejsende, uden at vi uddyber det i vor tale.

t) abbed Hugo af Prémontré døde 1189 21. august, jf. Weeke s. 203. - 2) Job 1, 8 el. 
2, 3. - 3) i brev nr. 6, Migne XXII sp. 337. - 4) 2. Thess. 3, 2. - 5) 1. Kor. 10, 13. - 6) jf. 
Amos 6, 6. - 7) jf. Matth. 18, 7.
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II 51.
Til kardinalen Cinthius *).
Skønt en beklagelsesværdig nød for tiden lægger sit pres på os, vækker 

Eders ofte prøvede velvilje dog håbet i os. Thi såvel som følge af Eders nåde 
som vore tjenester stoler vi på, at hvor I måtte være til stede, vil intet lægge 
sig i vejen for vore anliggender. Vi har derfor ladet betro Eder det, som vi 
ved Eders flid og møje stoler på bliver befalet at skulle gennemføres. Thi 
beder vi om, at vi af Eder i nåde opnår det, som vi håber på. Vi beder om, 
at nærværende brevviser i velvilje bliver påhørt af Eder og taget kærligt i 
favn, så at vi både kan være Eder endnu mere hengiven og stå endnu mere 
til Eders tjeneste.

1) kardinalpræst af S. Lorenzo in Lucina 1191—1217.

II 52.
Til den herre Soffredus, kardinal1).
Vi er overbevist om, at det vil være en helsebringende foranstaltning for 

os og vore anliggender at tage vor tilflugt til Eders hjælp. Da vi altså stoler 
på Eder, tager vi tillidsfuldt vor tilflugt til Eder og betror Eder at fremme vor 
sag. Og det afviger ikke fra billighedens vej, eftersom fornuft på ingen måder 
strider mod det, der stilles forslag om. Men eftersom vi ikke har anset det for 
hensigtsmæssigt at betro det til dette brev, har vi betroet det til nærværende 
brevviser, som mundtligt og mere udførligt vil uddybe det, som brevet slet ikke 
udtrykker. Vi beder derfor om, at han i dybeste fortrolighed må få adgang 
til Eder personlig, fromme fader, og i velvilje blive påhørt under udførelsen 
af sit hverv. Og for at ikke et utilfredsstillende arbejde skal tynge Eder, skal 
I vide, at vi har givet ham i opdrag, at han, når opgaven er løst, som et udslag 
af vor kærlighed skal forstrække Eder med fem mark sølv.

i) jf. II 17.

n 53-
Til den herre Cinthius, kardinal1).
Vi anbefaler ingenlunde nærværende brevviser til Eder, kære fader, efter

som han ikke behøver, at vor anbefaling ledsager ham, han, som kan rose sig
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af sin egen samvittigheds vidnesbyrd og af Eders fuldkomne nåde. For at vi 
dog ikke skal synes at have unddraget ham enten råd eller hjælp i hans nød, 
anbefaler vi hans anliggende indtrængende til Eder, kære fader, for at han 
både kan knyttes til og forenes med Eder i yderligere kærlighed samt befindes 
at være mere redebon og hengiven med at yde Eder tjenester. Og hvilken 
vægt det har hos Gud at række en fattig en hjælpende hånd, er det ikke vor 
sag at udvikle. Som I sikkert er kendt med, kyndige fader, er der jo en større 
og vissere erkendelse til stede om en sag hos den kyndige end hos den, hvem 
uvidenhed ikke fører frem til de ting, hvis erkendelse fører til saligheden. 
Den sande kærlighed bliver aldrig gammel, men styrkes ved nye breve, så 
dens styrke sandest giver sig udslag i vennens anliggender. At vi elsker Eders 
hæder og fremgang, mener vi, at I på ingen måde kan komme i tvivl om. 
Derfor anbefaler vi magister Jens, som ved at drage til Rom tjener os med 
hensyn til at udføre vore pålæg, og vore anliggender, des mere indtrængende 
til Eder, jo mere vi har erkendt, at han er os utrættelig hengiven. Det vil være 
et tegn på begge parters kærlighed og på det forønskede fremme af vore an
liggender, (at han modtages velvilligt); angående disse anliggender bønfalder 
vi udmygt om, at hverken lunkenhed eller uvirksomhed gør sig gældende.

!) jf. II 51 note 1.

II54.
Til en provst.
Så ofte modtagne velgerninger genopfriskes i hukommelsen, lige så ofte 

kaldes lovprisninger frem til forherligelse af giveren. Ellers, hvis en givers vel
gerning belønnes med utak, holder giverens hånd sig med rette tilbage fra 
gaven. [Og dette forskyldes ikke ved velvilje men ved sløvhed.] *) Og det 
være langt fra, at de velgerninger, som måtte være ydet os ved Eders nåde, 
skal belønnes med utak; så længe vi lever, skylder vi tak for dem. Men ved en 
betragtning af de senere ydede velgerninger ses de tidligere dog til tider at 
blive overgået, nemlig når en endnu mere righoldig nåde yder sit bidrag. Der
for maner og bønfalder vi Eder med ydmyge bønner om, at vi i denne sag må 
erfare, hvor stor Eders kærlige følelse endnu er til os.

1) findes kun i to håndskrifter (af tre) og må opfattes som en glosse, der bryder sam
menhængen, og hvis opståelse skyldes, at et oprindeligt largientium er blevet forvansket 
til languentium.
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n 55.
Broder Vilhelm, den lille smule, som han er, til den ærværdige fader og 

herre B.1), af Guds nåde biskop af Schwerin.
De ønsker, som støttes af fornuft, bliver imødekommet og ført ud i livet 

hos dem, der elsker sandhed. Af den grund er det, at vi med fremstrakte 
hænder har modtaget Eders brev, fromme fader; og under forbehold af, at vi 
er i live, agter vi at opsøge det sted, som er angivet for os i brevet, og det til det 
tidspunkt, der er fastlagt. Men om det besvær, som en sølle, stakkels mand 
har påtaget sig ved sin tilstedeværelse, kan være blot til en smule gavn for 
Eder, får I selv se til med og afgøre, eftersom vi ikke selv kan mene andet 
end, at I drager en skygge fra klostret frem i offentligheden. Men hvad? Til 
visse vil vor ringe tilbøjelighed ikke undslå det, selv om det ikke kan føre til 
noget eller kun få ringe betydning, fordi kærlighedens bud tvinger os.

i) der kendes en biskop Bemo (ca. 1155-91) og en biskop Brunward (1192-1238) af 
Schwerin. Da abbed Vilhelm udtrykker sig som en livstræt mand, er det rimeligvis sidst
nævnte, der er tale om.

II56.
Til munken Goswin.
Hans egen Vilhelm til sin inderligt fortrolige Goswin hilsen i en dyb og 

inderlig kærlighedsfølelse.
Eftersom, kæreste, næstekærligheden efter guddommeligt forsyn har vævet 

et uopløseligt bånd omkring os på en sådan måde, at den ofte blander sig i 
vore anliggender, så binder den os til tider til i overensstemmelse med en 
velvillighedens lov at forudbetænke dem, hvem vi i tankerne favner med 
mange nådegivne følelser, med en helsebringende hilsen, særligt når en rej
sende fremstiller sig i person for os(, som kan viderebringe hilsenen). Af den 
grund er det, at vi både hilser dig og ved en særlig hilseformel knytter dig til 
os i vort venskab. Thi på samme måde som vi erkender, at det stemmer over
ens med iver eller agtværdighed, at vi holder uærlige og uforskammede men
nesker borte fra vore enemærker, således anser vi det for at være ikke mindre 
gunstigt for retfærd, at vi optager mænd af agtværdighed og venner af ædrue
lighed i vort hjerte. Thi det er i nogen grad en hjælp i vor landflygtighed, 
hvor man møder så mange skuffende syner og tomme indbildningers skygger.
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at du har en, som du elsker, hvem du tror på, gennem hvem du igen kan 
rejse dig fra åndelig nedslåethed og fra verdens storme1) og være i stand 
til at holde de forurettelser og genvordigheder, der vælter ind over dig, borte 
fra dig, thi på den måde genoprettes det nedslidte hjertes friskhed, fordi en 
olie, der er kastet på flammerne, fremkalder et større og mere flammende bål. 
Derfor bør der ordineres og fastholdes eet lægemiddel i forbindelse med kær
ligheden: den samtale, der ved indbyrdes brevveksling er ført om det gud
dommelige, styrker de sårede hjerter, hvorved kærligheden hos dem, der lever 
adskilt fra hinanden, aldrig ældes, og hvorved iveren for det hellige mål stedse 
vokser til større højder. Thi der er ikke tvivl om, at du svigter hver time, 
hvis du ikke gør fremskridt. Men hvorledes? Belærer vi Minerva? 2) Vi ses 
jo at gøre dem uret, der hver dag deltager i prægtige gilder og gæstebud, hvis 
vi skulde ville sætte bygbrød, foder for plovheste, på bordene. Rent ud latter
ligt, hvis tjeneren mener, at han bør sættes over herren 3), når det med hen
syn til tjeneren står i herrens magt og til hans forgodtbefindende, hvad han 
ønsker tjeneren skal gøre4). Ja, ja, vi begår visselig en dristig handling, hvis 
vi skulde give dig en påmindelse, du, som helt synes at have del i himmelen, 
mens vi i medfør af hyrdegemingens embedspligt kun synes at kaste os over 
forgængelige ting. Men du vil tilgive dristigheden, da vi aldeles ikke nægter 
brøden. Vi vilde gerne sige mere, men vor uvidenhed rejser sig imod os, efter
som det er en samtale med en viis. løvrigt beder vi om, at notaterne eller 
heftet med vore løse betragtninger tilbagesendes os.

4) jf. Ps. 55, 9. - 2) det romerske ordsprog sus Minervam benyttes første gang i denne 
formulering af Cicero i Academia posterior I, V, 18: tamen inepte quisquis Minervam 
docet og var ret yndet af brevskrivere i 11. og 12. årh. f. eks. Fulbert og Ivo af Chartres. 
Petrus venerabilis og Petrus af La Celle. - 3) jf. Matth. 10, 24. - 4) jf. Joh. 15, 20 og 
Matth. 8, 9.

1157.
Til abbeden af Ste.-Geneviéve.
Broder Vilhelm, Eders helligheds uværdige tjener, til den højtelskede fader 

og herre Stefan, af Guds nåde abbed ag Ste.-Geneviéve i Paris, i ære og kær
lighed og stående helt til hans rådighed med hele sin person.

På kærlighedens venligtsindede bud tvinges vi til, at vi skriver, omend sent; 
eftersom han jo er en hellig mand blandt hellige mænd, anser vi det for

1. række. III. — 25
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urigtigt at foreholde ham de tiltaleformler, der er givet ham, eller ikke at 
være fornøjet med dem, han, som længe helt havde indtaget vort hjerte, efter 
at skammen var fjernet. Thi det skammede sig i sandhed over ikke før at 
have forudskikket så stor en fader af så stor en ærværdighed og ophøj ethed et 
glædebringende budskab og over ikke at have opfyldt sit løfte, som om sand
heden var faldet i søvn, som om falskhed lagde sit slør over sandheden. Men 
hvad siger den hellige Hieronymus? Løgnhalse, siger han, bevirker, at man 
ikke tror dem, der taler sandt x). Men hvis det skulde synes Eder at være sket 
en kedelig forsinkelse med hensyn til gennemførelsen af løftet - hvad vi nok 
formoder og befrygter - så skyldes forsinkelsen dog ikke noget tillidsbrud fra 
vor side, men til tider har hestesyge, til andre tider vanskeligheder ved udrejse 
på grund af krige, undertiden en stor fodermangel, som i år tungt har hvilet 
på Danmark, og ind imellem har også savnet af et pålideligt sendebud lagt 
sig hindrende i vejen med hensyn til opfyldelse af vor forpligtelse. Eftersom 
nu en mere glædelig og lykkelig skæbne har tilsmilet os, og da der også skal 
findes større sikkerhed på vejene, og man håber på rigeligere komforsynin- 
ger, samt også et pålideligt sendebud har fremstillet sig for os, har der ikke 
været yderligere grund for en udsættelse af det lovede. Vi sender derfor ikke 
en hvilken som helst hest, men den, som vi blandt vore heste har anset for 
værdigt at sende Eders værdighed. Hvis den måske skulde behage Eder, vil 
den føje meget til vor ære i denne sag og forskaffe os Eders nådige tilgivelse. 
Men hvis den - det ske ikke - på nogen måde skulde vække mishag hos Eder 
og formørke Eders klare åsyn, vil det også skabe bedrøvelse i os. Men I skal 
vide, at vi har pålagt nærværende brevviser, der er os tro, som vor befaling, 
at han både skulde skåne hesten så meget som muligt under ridningen og i 
rigeste mål sørge for dens fornødenheder. Om han gør det eller ikke gør det, 
vil Eders brev til os berette om 2). løvrigt, min fader, pålægger og beder vi 
om, at I ved brev fra Eder underetter os om Eders og Eders brødres tilstand, 
så vi kan glæde os, hvis lykken tilsmiler Eder, men i lige måde sørge, hvis 
- det ske ikke - der er indtrådt triste begivenheder. Af hele vort hjerte an
befaler vi indtrængende vor højtelskede Peder til Eder - omend han ved sin 
lydighed og tjenstvillighed selv skaber sig en plads hos Eder, fader, takket væ
re hans gode vandel samt fine ry - så at han ved støtte fra Eder dag for dag, 
mere og mere udvikler sig både med hensyn til sæder, tugt og boglig viden. 
Gid I, hellige fader, må leve vel og have det godt.

!) jf. II 50 note 3. - 2) jf. ovf. nr. 82.
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II58.
For at kalde Daniel tilbage.
Broder Vilhelm, af Guds nåde uværdig tjener af St. Thomas i Paraclitus, 

til sin elskede søn Daniel hilsen og faderlig kærlighed.
Som apostlen siger: Alle de, som vil leve fromt i Kristus, lider forfølgelse x). 

Deraf kommer det, at under vort fravær er både din ånd, kæreste søn, blevet 
fortrædiget af genvordigheder og modgang, og at du er blevet tvunget til at 
svigte de åndelige sysler. Men da du af egen vilje havde betroet din sjæl til 
vor varetægt, har vi, bevæget af barmhjertighed, anset det for rigtigt, at vi 
barmhjertigt kalder dig tilbage og med ord og eksempel tilskynder dig til at 
genoptage tidligere pligter. Der er stadig kamp for hånden; skønt Amalek er 
angrebet, er han endnu ikke overvundet. Israel kæmper ganske vist, men 
endnu er det ikke blevet til sejr for Israel, måske fordi Moses hviler ud under 
bønnerne 2). Kom derfor og opsæt ikke at komme, mens der endnu kæmpes 
mod fjenderne, eftersom ingen vinder sejrskransen, medmindre han kæmper 
efter reglerne 3). Hvis du har gjort noget, som har voldt broderkærligheden 
fortræd, skal du vide, at samme broderkærlighed i fromhed er blevet bevæget 
til at vise overbærenhed. Men hvis du kaster vrag på at vende tilbage, når 
faderen med vanlig velvilje kalder dig tilbage, skal du alvorligt overveje med 
dig selv, hvad du for Krist domstol vil svare hertil, da hos ham opsætsighed 
eller ondsind ikke retfærdiggør nogen.

*) 2. Tim. 3, 12. - 2) hentyder til skildringen af kampen med Amalekitteme i 2. Mos. 
17, 8 ff. - 3) jf. 2. Tim. 2, 5.

II 59-
Til kansleren.
Ikke i ord men i gerning lærer en ven med sikkerhed en vens velvilje at 

kende. For at en ven derfor kan få del i og mærke kærligheden, mener vi, 
at der i påtrængende anliggender bør drages omsorg for vennen, så han 
mærker, at nådig gunst følger ham og fører til gunstigt resultat, især når 
fornuft ingenlunde strider mod det, der anmodes om. Men vi tror ikke, at 
det er gået Eder af minde, at vi gentagne gange har ment at burde rette 
opfordringer til Eder, ophøjede herre, da vi ikke skåner os for møje og besvær 
i vore anliggender; men endnu har vi ikke modtaget nogen trøst ved gennem
førelse af det, der var lovet, måske fordi den sky, der omgiver vore synder,
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er taget til i styrke, så bønnen ikke har kunnet trænge igennem. Hvis billighed 
og ret hjemler dette blandt venner, har vi intet at skulle beklage os over. Men 
strider det mod ret og agtværdig skik, overlader vi det visselig til kærlighedens 
love at rette det, for at den sårede kærlighed ikke skal lade sig forlede til dad
lende udtalelses - det ske ikke - idet der ikke er mangel på dem, der kalder 
godt for ondt og ondt for godt. Men det være ikke så, at løgnagtig snak eller 
ondsindet fordrejelse under kærlighedens maske skal vansire Eders sæders 
ynde. Thi begge dele er en afskyelighed hos Gud og mennesker. Det er derfor 
Eders vens råd — dog således at han ikke pådrager sig skyggen af en beskyld
ning for utidig indblanding - at en nådig gunst fromt må modvirke vennernes 
nød og ikke ved ondsindede menneskers fordrejelser fjerne sig fra sandhedens 
stier. Men ak! Hvor ender vi? Mon vi skal belære en uvidende? Mon vi 
belærer Minerva? x) Det være fjernt. Men kærlighedsfølelsen har ikke kun
net lægge bånd på sig, tværtimod må den enten med rette eller med urette 
fremdrage i lyset, hvad den føler, og hvad der ikke er i overensstemmelse 
med gode sæder. Men har vi med denne ordrige argumentation overskredet 
den rette måde - hvad der ikke har været mig bevidst - har I tvunget mig 
dertil, I, som har gjort så meget for mig, så at jeg hos Eders nåde indtager 
en så fortrolig plads, at det er mig tilladt at sige, hvad der end falder mig i 
munden, og I kender mig godt nok, eftersom kærligheden, som en mand har 
sagt og skrevet, avler tillid. Hvis vi derfor har overskredet en grænse, vil den 
kærlige nåde i velvilje bære over med det. Det hører også til sande venners 
skik ikke at være øjentjenere, og aldrig - hvad enten det behager eller ej - må 
de følge en linie, der fører bort fra sandhedens vej. Ellers er det at tale ikke 
at tjene dyden, men at betjene sin egen last.

!) jf. II 56.

II 60.
Til en ven.
Så ofte en tid med nød bryder ind over nogen, bør der ikke tilsløres ved 

nogen fordrejelse, at en ven skal komme en anden til hjælp, hvis der stilles 
krav om hjælp. Ellers bevises den ikke at være en ven, som tidligere syntes 
begavet med bedre gaver. Men det være langt fra, at I, hengivne søn, lider 
af den art af sygdom, og at billighed og retsind kan lede Eder i anden retning, 
I, hvis velvillige indstilling aldrig er gået i retning af at lukke fromheden ude
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af Eders hjerte. Det være langt fra, siger jeg, at vi kan tro andet om Eder 
end at vennens retfærdige anmodning bliver modtaget og under velvillig del
tagelse bliver ført ud i livet. I skal altså vide, at eftersom vi bliver hjemsøgt af 
genvordigheder, som tårner sig op imod os, og eftersom der ikke er nogen, 
der nærer medfølelse med Josefs elendighed 1), og eftersom den, som plejede 
at være et værn for de bekymrede, heller ikke - omend han fra det fjerne 
begunstiger de bedendes ønsker - formår at bringe hjælp, er det grunden til, 
at vi anråber Herren om, at han måtte ville tage hensyn til de ydmyges bøn 
og ikke kaste vrag på deres bønner 2), idet der ikke er nogen, som genløser 
og som frelser3). Gid også vort råb må bøje Eders øre, fromme ven, mod 
vore bønner, så at der ikke længere skal være nogen, som røver og sluger de 
fattige 4).

!) jf. Amos 6, 6. - 2) Ps. 102, 18. - 3) Ps. 7, 3. - 4) jf. Ps. 10, 9, jf. iøvrigt tankegangen 
i II 21.

II 6l.
Til de Danskes konge.
Omend det i Eders majestæts øjne kan synes at være uden ære, at en 

fattig munk 4) nærmer sig ærens trone, plejer den kongelige vennesæle mild
hed dog i velvilje at omfavne eller rejse dem op, hvem anseelse ikke udmær
ker. Derfor, min herre konge, (er) vi, omend ingen fortjenester understøtter 
os i, at vi får adgang til Eder, høje konge,........ ,2) vil rettens hårdhed 
- hvad enten den vil eller ej - blidgøres, når den fromme sag3) behandles, 
ved at barmhjertighed virker ind på dommen. Vi bønfalder altså om og føjer 
bønner på bønner til, at fromhed også denne gang må få Eder, høje konge, 
til at låne øre til vor bøn, og hvis der hos os måtte være noget, som fortjener 
irettesættelse, lad da glemselen kaste et slør over det hele, for at vi muligvis 
ikke skal komme for had hos kongen og vore anliggender derved lide skade. 
Det er sandt, herre, og det kan vi ikke nægte, at vi af Eder, høje konge, har 
været udsendt til de Franskes konge og fremført for kongens øre, hvad der 
tjente til hæder for Eder, og hvad rigets fred og ære krævede, således som 
denne dag beviser. Det er til visse vor største synd, at Eders søster overgives 
til de Franskes konges favntag, efter at ægteskab er bekræftet efter kirkelig 
lov. Se, dette blod kræves af vore hænder4). Vi anråber om, min herre, at 
det ikke skal synes ringe, som vides at være det største. Ej heller må de ud-
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betalte penge gøre Eder bestyrtet, eftersom det er mere værd at vinde hæder 
end at eje penge. Selv om pengene er blevet ført bort, forbliver hæderen i sit 
fulde omfang. De penge er at rose, som ikke byder over herren, men som 
tjener herren til ære.

x) teksten har pauper, af Vilhelm brugt = pauper Christi = munk. - 2) sætningen er 
ufuldstændigt overleveret i afskrifterne. - 3) teksten har pietatis negocium, der må for
stås som en sag, der vedrører klostret i Æbelholt, måske samme sag, som Vilhelm berører 
i et andet, nogenlunde samtidigt brev til kongen, II 23, der også behandler de problemer 
Ingeborgs ægteskab rejste. - 4) jf. Ezek. 3, 18; denne overraskende slutning må forstås 
sådan, at kong Knud har været modstander af det ægteskab, som Vilhelm navnlig har 
arbejdet for, jf. II 23 og iøvrigt bemærkningerne i Dipi. Dan.

II 62.
Til den herre af Lund.
Eftersom vi gang på gang udsættes for forskellige genvordigheder, anråber 

vi hyppigt højt om hjælp hos den, der lindrer nød. Men eftersom vi dog 
endnu ikke har opnået at blive bønhørt, frygter vi for, at vore råb enten ikke 
er nået til Eder, eller at I — det være ikke så - har ringeagtet dem. Men råbet 
vil i sandhed ikke høre op, førend ophavsmanden falder til ro, og det tror vi 
ikke sker uden ved hjælp af en stærk hånd og en udstrakt arm x). For at 
vi derfor kan erfare, at det ikke er med Eders vilje, at vi fortsat bliver hjem
søgt, beder vi om at blive vederkvæget i Eders beskyttende favn, så at alle, 
såvel mennesker som Herren, kan vide, at vi som følge af Eders trøst i den 
grad ånder op, så at vi kan frigøres for de vanlige fortrædeligheder. Dette 
vil være Eder, herre, til ære og os til sikkerhed og fred.

x) jf. Ezek. 20, 33.

n 63.
Til Gaufridus.
At dette brev tilstilles Eder, nøder omsorgen for kærligheden os til. Thi 

kærligheden er utålmodig over dvaskhed, glæder sig over nye efterretninger 
og væmmes ved forsinkelse med at skrive. Derfor skal I vide, at storheden i 
den hæder og kærlighed, som I har vist os, fuldt ud drager os til sig og på 
samme måde de mange tanker, der er knyttet til erindringen om disse forhold,
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så det snarere må kaldes død end liv at leve uden Eder. I ved det ikke? Jo 
vist ved I - thi vi taler til en vidende x) - at det fornyede syn af venner, 
når de genser og glæder sig over synet af hinanden, er en uudsigelig årsag 
til glæde, og ligesom når olie kastes på flammerne, opflammes sindet stærkere, 
og kærligheden tager til i styrke. Derfor, eftersom vi på ingen måde er bange 
for, at vor ankomst til Eder medfører ubehageligheder, meddeler vi Eder, 
fromme broder, med dette brev, at vi er ankommet til Paris 2); og i mor
gen vil vi med Herrens nåde gøre os fortjent til at opnå de forønskede glæder 
ved Eders nærværelse, som vi meget stærkt beder om. Men hvad der har 
været årsag til forsinkelsen med at skrive, vilde det have været passende at 
betro til brevet, hvis ikke vi havde til hensigt mundtligt at fremføre selve dette 
for Eders ører, fromme broder.

1) jf. Rom. 7, 1. - 2) omkr. 1. marts 1195, jf. bemærkningerne i Dipi. Dan.

II 64.
Til ærkebispen af Lund x).
Hans hengivne søn og unyttige tjener til sin allerkæreste fader og herre i 

ærefrygt som også i kærlighed.
Næstekærlighedens bud byder os, at vi hos Eder, nådige fader, drister os 

til at udvise omsorg for mænd, hvem et langvarigt klosterliv under tugtens 
ris har gjort trætte, hvem både bedømmelsen hos gode mennesker anbefaler 
og vanærende laster på ingen måde tilsmudser, for at ikke ondskaben skal 
rose sig af at have fundet et tilflugtssted hos retsindighedens dommer. På 
nærværende brevvisers vegne, som ingenlunde behøver vor anbefaling, han, 
som ærefuldt støtter sig til sin egen samvittigheds vidnesbyrd samt på op
fattelsen hos gode mennesker, bønfalder vi derfor om, at Eders nådige gunst 
vil tilsmile ham, og falskheden med fortrukket ansigt må stå afsløret for Eders 
øjne, og at munden lukkes på dem, der taler ilde 2), og hvis stræben det er 
at fjerne vennen fra sin nærmeste ven. Vi vilde skønne det for hensigtsmæs
sigt at uddybe hans sag i brev til Eder, hvis vi ikke vidste, at den var skildret 
i magistrene Peders og Osmars breve, for at den bitre uret ved Eders trøst 
kan blive fjernet fra hans hjerte, den uret, som vedvarende og heftigt ram
mer ham i hans inderste følelser, fordi han ikke har høstet frugten for sin møje.

!) brevudkastet kan vistnok dateres til før 1197, da en magister Peder omtales som 
afdød i II 31. - 2) jf. Ps. 63, 12.
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II 65.
Til kardinalen magister Melior.
Andreas, kaldet kansler hos de Danskes herre konge, tillige med sine fæl

ler x) til den ærværdige herre Melior, kardinalpræst af SS. Giovanni e Paolo 
og det apostoliske sædes legat2), i skyldig ærbødighed og kærlighed til så 
høj en herre.

Det er, som I ved, en stor hjælp under de hjemsøgtes trængsler at søge til
flugt til de foresattes prøvede støtte, da de hjemsøgte des mere til overmål 
fryder sig over frihedens3) gave, jo mere de føler, at fromhedens store 
hjælpemidler vederkvæger dem. I skal derfor vide, hellige fader, at vi, der 
er udsendt til Rom af de Danskes berømmelige konge, med omhu har frem
ført samme vor herre konges sag for pavens ører, og at vi, således som situa
tionen dikterede det, har fået videreudførelsen af samme sag fastlagt i den 
herre pavens breve4), at forelægge Eder til gennemsyn, hellige fader. Men 
den herre konges sag drejer sig om den skilsmisse, der er foregået mellem 
kongen og dronningen. Men hvis I spørger om, hvorfor vi ikke selv gennem
fører, hvad vi har fået i opdrag, svarer vi i korthed. Vi tog fra Rom eller fra 
‘staden’ og nåede til Dijon, men der blev vi under tilsidesættelse af ærbødig
heden for det apostoliske sæde og under foragt for påkaldelsen af Eders navn, 
nemlig i foragt for det apostoliske legatembede, i syv dage holdt tilbage af 
hertugen af Burgunds ministerialer og sat under streng bevogtning. Men om
sider, efterat vi på herren 5) af Citeaux’ bønner var blevet ført bort derfra, 
nåede vi ved Herrens førelse til Clairvaux, efter at der var truffet aftale om 
og aflagt ed på, at hvis den lemfældighed, der var vist os, mishager den herre 
konge, skal vi atter føres tilbage til Dijon eller til et andet sted 6). Eftersom 
vi derfor, som vi har sagt, ikke selv kan komme til Eder personlig, oversender 
vi Eder den herre pavens breve, idet vi beder og på enhver måde bønfalder 
om, at I hos den herre konge opnår tilladelse for os til at komme til Eder og 
føre samtaler. Men hvad der skal gøres angående det, som med urette er til
føjet os, når han 7) har fundet ud af, at vi intet har i hænde, der strider mod 
kongens eller rigets hæder eller fred, har vi ment, at I i kraft af Eders autoritet 
må drage omsorg for. Men at vi sender Eder vor hilsen og oversender den 
herre pavens breve gennem en sådan mand, skyldes ikke foragt for Eders 
person, men mangel på en højerestående og mere værdig person.

4) bl. a. abbed Vilhelm. - 2) jf. II 45 note 3. - 3) d. v. s. den kirkelige frihed. - 4) ifølge 
II 45 havde det danske gesandtskab 16 breve med sig fra paven. Ingen af disse er kendte.
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Hovedindholdet fremgår dog af II 45. - 5) d. v. s. abbeden. - 6) ifølge II 45 strakte fan
genskabet og interneringen sig sammenlagt over 6 uger, II 65 må derfor være udstedt 
omkr. 15. februar 1195. - 7) kong Filip.

II 66.
Til biskop Turgot 4).
Broder Vilhelm af St. Thomas af Paraclitus til den ærværdige fader og 

herre Turgot, af Guds nåde biskop, i ønsket om, at han lykkeligt må bringe 
de onde dage til afslutning.

Når troens og kirketugtens strenghed lider skade ved fordærvede menne
skers ondsindede handlinger, bør det ikke, min fader, skjules for kirkens søn
ner, der er nidkære for loven, at det at dølge en overtrædelse øger yderligere 
den synd, til hvilken der er knyttet en alvorlig straf. Af den grund er det, at 
vi med fortrøstning forelægger Eder dette brev, eftersom vi både kender Eder 
af udseende og i sandhed har elsket Eder i Kristus såvel på grund af den 
forpligtelse, der følger med kristendommen, som på grund af den vellugt, 
som dyrebare anskuelser spreder omkring sig. Men hvis vi beskyldes for 
dristighed, fordi vi skriver, vil både nidkærhed for retlinet adfærd og broder
skabets samfølelse have os undskyldt hos den, hvem vi viser en menneske- 
kærlig tjeneste. Først skal I derfor vide, elskelige fader, at vi har frydet os 
over at høre om Eders glædelige forfremmelse, til visse des inderligere, jo 
mere vi forventede, at Guds kirke ved Eders iver måtte bære rigeligere frugt. 
Men hine frydede sig særligt over Eders herlighed, hvem I, fader, tidligere, 
som I ved, havde påtaget Eder at styre og med agtværdig iver lede frem til 
de højeste dyder. Thi Eders navns berømmelse indgav os intet andet end 
ønsket om, at I skulde overgå dem, der er undergivet Eder, i ædle sædens 
skønhed og ved eksempel på et helligt levned være et lys for dem, der farer 
vild. Ej heller opfatter vi andet med vor forstand eller hører andet ved andres 
beretning om Eders tidligere gerninger end det vi længe har vidst, at I har 
været klostergivet sammen med dem. Men ak, min fader, den bedste farve 
har skiftet kulør 2), og guldet er blevet til slagge 3). Vingården, som burde 
bære druer, bar vilde druer4). Deres strengespil har forvandlet sig til ve
klager, og fløjtespillet er blevet til gråd 5), således som vi forstår, eftersom 
de tidligere tilstande er hørt op, og det, man hører, virker som stank i de 
omkringboendes næser. I stedet for det krusende hår er skaldethed taget til,
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og stank er trådt i stedet for liflig duft 6), idet både ordenens strenge regler 
fordærves og de helligste og ældste bestemmelser fordrejes, skønt det ikke er 
tilladt at ændre - undtagen til det bedre - de afstukne grænser, som fædrene 
fastlagde og pålagde sønnerne at overholde. Synes det Eder ikke uret, fader, 
at gå imod de ældres påbud, at de undergivne ikke vil adlyde provsterne, og 
at vor fader Augustins regel gøres til intet? Det er jo en slags trolddomssynd, 
som skriften siger 7), ikke at ville give sig tilfreds. Hvad er det for et kloster
liv, hvor den påbudte stilhed opgives, og det gøres indholdsløst ved fjas og 
fjant. At forlade klostret efter forgodtbefindende, at se skøger og at ville ses 
af dem og at besudle sovekammerets kyskhed, mon dette ikke er uretfærdig
hedens våben? Når dyderne bliver undertrykt, gives der frit spillerum for 
lasterne, og hvis provsten dadlende frister sig til at løfte sin røst, slippes der 
straks en skoggerlatter løs mod ham, fornærmelige ytringer fremsættes, og 
hårde trusler udtales. Giv os derfor tilladelse til at hviske Eder i øret. Jeg 
bønfalder om, at det må være sagt til fred for Eder. Hvem, siger jeg, står 
under skyld og anklage, om ikke den herre biskop, hvis myndighed er den 
største blandt dem, og som kan betvinge de oppiskede bølger og holde det 
uhyrlige inden for det rette mål? Men hvis I i sandhed har magt dertil og I 
tier, mon det så ikke bevises, at I samtykker. Det er et kendt ordsprog: Den, 
der tier, samtykker8). Men hvad siger skriften? De, som samtykker, og de 
som handler, skal lide samme straf 9). Og gid, fader, I blot vilde tie og ikke 
give synderne horn 10). Vi bønfalder derfor, såre milde fader, om, at I til 
værn for retfærdigheden vil godtgøre, at I er en elsker af troen, således som 
I tidligere har været, og i velvilje låner øre til én, der både er en ubetinget 
agtværdig provst og en mand af et helligt levned, når han for Eders øre, hel
lige fader, fremfører manglen på orden i den kirke, der er betroet ham. Det er 
jo skændigt at ville give det udseende af at begunstige retfærdighed og finde 
sig i, at fordærvede mænd undergraver kirketugten. Må Gud den almægtige 
give, at de, efter at vildfarelsen er ryddet af vejen, skal føle, at nidkærhed for 
det rette brænder i Eder, så at der kan være fred for mennesker af god vil
je 11), men for de ondsindede og dem, der hader fred, skal der være en klip
pe til ærgrelse og en anstødssten 12).

1) jf. II 41 note 1 og 7. - 2) Klages. 4, 1. - 3) jf. Esai. 1, 22. - 4) jf. Esai. 5, 2. - 5) Job 
30, 31. - 6) jf. Esai. 3, 24. - 7) jf. 1. Sam. 15, 23. - 8) jf. II 41 note 2. - 9) jf. Rom. 1, 32 
kombineret med Ps. 37, 28. - 10) jf. 1. Mac. 2,48. - 11) jf. Luk. 2, 14. - 12) jf. 1. Pet. 
2, 8.
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II 67.
Til den herre ærkebispen af Lund.
Hans hengivne søn og unyttige tjener til sin højtelskede fader og herre i 

ærefrygt og i lige måde i kærlighed.
Som den hellige Hieronymus siger: Løgnhalse bevirker, at man ikke tror 

dem, der taler sandt x). Af den grund er det, såre ærværdige fader, at vi, 
ombølget af falskhedens tåge, har kunnet nære frygt for, at det faderlige an
sigt havde ændret sig til det værre over for os, og at ondskabens sky havde lagt 
sig imellem, så bønnen ikke kunde trænge igennem. Men det er forkert. Thi 
visdom har besejret uforstand, og barmhjertighed har set hen til de ydmyges 
beden og ikke foragtet deres bønner 2), idet den faderlige fromhed ikke har 
kunnet holde sig tilbage for de fattiges råb, men - omend ikke til fulde - vist 
sig tjenstvillig med at komme dem til hjælp, og de er som trøstede 3). Dette 
erkender vi, kæreste fader, angående Eders gerninger, og det anses i alle hen
seender for glorværdigt, og det fortjener at have en høj plads blandt Eders 
dyder, at I, fromme fader, med hensyn til lindringen af de fattiges kår har 
den glorværdige konge og dydernes herre for øje4). Han skal derfor svare 
for os og lønne Eder igen i fremtiden 5).

løvrigt, min fader, tragter vi i høj grad efter det mål, at flodens strøm ved 
ledning af kildevandet må glæde Guds stad 6) til ære for Guds hus 7) og 
til pryd for glorien omkring Eders hoved. Men eftersom vi i håb om hjælp 
fra Eders nåde har påbegyndt dette (arbejde), som I allerede har lagt grun
den til ved at skænke vandrender 8), beder vi om, at det må blive fuldført 
på storladen vis.

x) brev 6, Migne XXII sp. 337. - 2) Ps. 102, 18. - 3) jf. Ps. 126, 1. - 4) jf. Ps. 24, 10. 
- 5) jf. Sirach 51, 38 (Vulgata). - 6) jf. Ps. 26, 8. - 7) Ps. 46, 8. - 8) formodes af G. G. 
Schultz i Æbelholt kloster s. 13 at sigte til de blyvandrør, der er fundet på klostrets tomt. 
Udkastet kan dateres til tiden efter II 28, da Vilhelm nu føler, at han til en vis grad har 
genvundet sin gunst hos Absalon.

II 68.
Til alle til fordel for en, der bør anbefales.
Når gode gerninger øves af troende, vel hvilke menneskelig svaghed får 

øgede muligheder for fremgang til det bedre, bør der omhyggeligt drages 
omsorg for, at det afskyvækkende ondsind hos slette mennesker ikke rejser 
hovedet til de troendes fordærv. Af den grund viser vi derfor ved vort brev G.,
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vor broder og nærværende brevviser, den nåde, at det skal komme til alles 
kundskab, at han under gennemførelsen af sin rejse med Eders billigelse må 
nyde al (gæst)frihed *). Enhver, der skaber ubehageligheder eller chikanerer 
ham på den vej, han drager, skal derfor lide skyldig straf for sin ondsindet- 
hed. Men den, som yder ham medmenneskelig hjælp, skal oppebære evig løn 
hos Ham, der gengælder alt godt.

*) d.v. s. at G. som augustinermunk på sin rejse ikke skal være forpligtet til alene at 
holde sig til augustinerklostre.

II69.
Til bispen af Odense.
Broder Vilhelm, tjener for St. Thomas af Paraclitus, en synder, til den 

ærværdige fader og herre Jens 1), af Guds nåde biskop af Odense, i skyldig 
ærbødighed og i kærlighed mod så høj en fader.

Hvis ikke nådig gunst og velvilje er til stede hos modtageren, kan vi måske 
pådrage os en anmærkning for dristighed ved at skrive. Vi tror, eller rettere 
vi er sikker på, at omend fortjenester ikke hæver vor ydmyghed op til Eders 
biskoppelige højhed2), vil denne højhed dog ikke kunne holde sig tilbage 
angående det, som hører Gud til, og som troens hæder, retfærdighedens nid
kærhed og fromhedens forurettigelse kræver. Det være langt fra, at vi skal 
tænke noget andet om Eder, hvem både ædelt blod udmærker og ry for gode 
egenskaber anbefaler. I skal derfor vide, at vor flygtning i en egn langt borte 
har vogtet svin 3), og at han, da mangel på brød truede ham, og da eksistens
midlerne - som han førte bort fra os - var forødt ved et dårligt levned, nu er 
vendt tilbage til sin fader og ønsker at lade sit livsmål og det aflagte kloster
løfte gå i glemme. Men hvis han fortsat skulde ville skjule sig i sit ondsindet- 
hedens skjulested, er I dog, velbyrdige fader, vidende om, med hvor stor 
bevågenhed og med hvor indtrængende henstillinger den herre ærkebiskop, 
mens vi var i Roskilde, under måltidet hos Eder gav udtryk for, at hvis han 
kunde findes, skulde han personlig fremstilles for hans åsyn. Vi beder derfor 
om, at I med henblik på så stor en herres kærlighed og for troens hæder og 
for vor skyld - hvis I ellers mener, at vi er af nogen betydning hos Eder - 
lader ham blive pågrebet og fremstillet for den herre ærkebispen. Lev vel.

nævnes første gang 1187 og døde 1213. - 2) abbed Vilhelm skriver ad excellentiam 
uestræ maiestatis, en sprogbrug der er betinget af, at bispen sidder på den bispestol, ‘der 
er helliggjort ved kongehelgenen* Knud. - 3) jf. Luk. 15, 13-15.
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II 70.
Til Jens, subprior i Esrom.
Broder Vilhelm, uværdig tjener for St. Thomas af Paraclitus, til sin såre 

kære ven Jens, subprior i Esrom, i såre inderlig følelse af kærlighed.
Med des større følelse af sikkerhed tilstiller vi Eder dette brev, jo mere 

sikker vi er på fromheden, troens renhed og den oprigtige kærlighed hos 
Eder. Thi den sande kærlighed, som I jo visselig ved, afslår aldrig i venners 
nød at udvirke det, der bliver anmodet om. Og eftersom vi gentagne gange 
har erkendt, at det er sandt, udbeder vi os af Eders kærlighed hverken det, 
som mispryder naturlig rimelighed eller sædernes skønhed at give, og som til 
tider bedækker den bedendes ansigt med skam. Men for at vi ikke skal trætte 
Eder ved læsningen, har vi betroet nærværende brevviser at uddybe hele det 
anliggende for Eder, som vi i fromhed beder om må blive befalet gennemført, 
så vi i sandhed kan vide, at kærligheden ikke er lunken eller kraftesløs i ven
nernes anliggender. Lev vel.

1171.
Til den herre kongen.
Det er ikke en naturlig skyldighed men en nådens gave, at den fattige til

stedes fri adgang til den rige, den ydmyge til den ophøjede, trællen til herren. 
Vi undres derfor ikke, hvis I undres; men hvis I ikke undres, forundres vi i 
høj grad over vor dristighed, fordi vi, der intet eller såre lidet har med hensyn 
til fortjenester, ikke skyer os for at plage de kongelige ører. Men hvis en sand
færdig fremstilling bør komme til offentligt kendskab, synes vi kun at have 
det til støtte for en undskyldning af dristigheden, at den kongelige vennesæle 
mildhed ofte er kommet os i forkøbet med dyrebare velsignelsesrige hand
linger. Derfor går kærligheden, der har glemt den frygt, der er gået forud, 
under sikkerhedens lejde frem til Eders æres trone, og vi følger skridt for 
skridt efter den, såsom den jo er deltager i Eders anliggender, idet vi sammen 
med den bønfalder om, at I, fromme konge, vil låne øre til dens og vore bøn
ner, for at ikke ondsindetheden - det ske ikke — skal hovere over, at den har 
overtag over retfærdigheden. Vi har i korthed ladet Eder meddele hoved
indholdet af sagen, for at I ikke skal trættes af at skulle beskæftige Eder med 
enkeltheder.
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II 72.
Til abbeden i Esrom.
Højtelskede fader. Da, som vi tror, retfærdighed er med i vore indstændige 

bønner, frygter vi ingenlunde for at lægge dem i Eders nådige skød. Vi bøn
falder derfor om, at vore bønner vil blive modtaget i velvilje og ført ud i livet, 
så vi, når det er opnået, kan få hjælp i nøden. Og I skal vide, at den os viste 
velvilje på ingen måde vil mangle velsignelse, men at alt, hvad der af vel
gerninger måtte tilflyde os gennem Eder, vil være at belønne med tjenester 
fra vor side.

II 73-
Til herr Ebbe.
Omend ingen fortjenester berettiger til, at vi nærmer os Eder, ophøjede 

herre, nærer vi dog tiltro til, at Eders barmhjertige følelser ikke lukker kærlig
heden ude fra vor sag. Det forkynder et berømmeligt ry hos alle, et ry som 
overalt med en liflig duft bringer bud om Eders rosværdige egenskaber. 
Lykkelig den, hvis livsførelse ikke anklager ham i de onde dage og i de hov
modiges tid 1), men hvis dyd tager til i de lovprisendes mund, og hvis ger
ninger forkynder og anbefaler dyden. Vi beder om, at denne fattige mands 
trang for vor skyld bliver afhjulpet, så at vi ved at dette sker, kan erkende, 
at det er sandt, hvad der forkyndes om Eder.

1) Sirach 51, 14 (Vulgata).

II 74-
Til en kardinal.
Eftersom I i Eders velvilje altid har vist Eder imødekommende i vore an

liggender - ja, endda uden at vi skriver til Eder - har hånden ikke kunnet 
holde sig tilbage fra at skrive. Vi beder derfor først og fremmest om, da Eders 
gunstige nåde har tilsmilet os, at Eders råd også står til rådighed i disse an
liggender, hvis gennemførelse vil aflægge vidnesbyrd om Eders gerninger, 
fordi de vil være gode. Vi beder om, at vi må mærke, at ingen anden er til
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stede ved vore bønner end han, hvis ry forkyndes overalt. Vi kunde ønske at 
skrive mere, men vi har betroet nærværende brevviser fuldt ud at klarlægge 
det, som ikke overgives til brevet. Vi plages af mange svøber, vi underkastes 
tyranniske love, og det vil derfor være i overensstemmelse med Eders medynk 
at gøre tilbørlig ende på det, der bliver forlangt. Vi anbefaler med des større 
tillid nærværende brevviser til Eder, fromme fader, jo mere kendskab vi har 
til hans rosværdige vandel........

11 75-
Til munken Jens.
Hans Vilhelm til sin Jens i ønsket om, at han i gerningen formår at efter

leve det, som hører navnet til.
Men, allerkæreste, i din kærlighed ved du, at der, hvor der blandt op

hidsede mennesker opstår skrig og skrål, tages der hverken hensyn til agt- 
værdige sæder eller værnes om rettens agtværdighed. Eftersom vi altså ser, 
at splid sættes højere i eders kloster1) end fred, og ubillighed højere end 
billighed, befrygter vi, at vi snart bliver lukket ude fra kærligheden i dit indre. 
Men over for de onder, som vælter frem, kommer du til at aflægge et klart 
vidnesbyrd om din retskaffenhed, eller du vil komme til at beslutte dig for at 
holde dig udenfor. Men det er ikke tegn på dyd at indtage det standpunkt 
ikke at ville skade nogen, når ingen angriber dig, men at ville gavne alle. 
Derimod er det højst udsøgte træk hos mennesker dette, og ofte at betænke: 
Ikke, når fjenden angriber, at ville tilføje angriberne skade, skønt man kan. 
Ej heller er den kærlighed oprigtig, som alene tilsmiler en under lykkelige 
forhold, men fortoner sig under modgang. Oh, bedrageriske, oh, ulykkelige 
og usikre hændelsesforløb! Oh, troløse menneskesind, i hvilket der enten kun 
findes en skrøbelig eller slet ingen fasthed i troskaben. Men hvad skal jeg 
sige? Kun, at kærligheden forgår med tiden. En digter blandt mange ud
bryder: Hvis du er rig, kan du opregne mange venner. Hvis tiderne er mørke, 
vil du være ene 2). Men det være langt fra, at vi vilde regne dig til deres 
slags, hos hvem der ikke findes nogen fasthed i troskaben.

I 37, 38, II 75 og 76 giver udtryk for, at der på et vist tidspunkt har bestået et 
skarpt modsætningsforhold mellem klostrene i Esrom og Æbelholt. - 2) jf. Ovid, Trist 
bog 1, IX, 5.
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II 76.
Til munken broder Stefan *).
Omend vi lider uret i vore anliggender fra nogle af dine medbrødres side, 

favner vi dog sødt den behagelige erindring om dig i vort inderste hjerte. Thi 
med hensyn til kærlighed er der fastsat en lov; den, som overtræder den, 
bevises, skønt han kaldes ven, dog ikke at nære kærlighed. Vil du lære den 
lov at kende? Hvor der er en fast forbindelse mellem sjælene, er der næppe 
tvivl om, at der er der også fællesskab i den Helligånd. Men hvis det er sandt, 
eller rettere, eftersom det er sandt, forenes sande venner i en tilsvarende for
bindelse, så at de ikke tåler, at noget skadeligt, som fører til adskillelse, træn
ger sig ind på kærlighedens område. På den måde drager vi den følgeslutning, 
at du ikke vil kunne skilles fra os ved nogen form for tvang eller modgang. 
Det er derfor godt og lifligt, at det er sådan mellem os. En udenforstående 
har dog ikke del i dette gode og visselige, heller ikke et kødeligt, ubesjælet 
menneske, da han jo ikke forstår det, som hører Gud til 2). Men for at knytte 
tråden til det foregående, så glæder vi os i den grad over din eksistens, at vi 
anser vor væren uden dig for at være intet eller kun lidet. At du derfor skulde 
føle anderledes, tror vi ingenlunde. Thi om de samme forhold gælder samme 
dom.

løvrigt overlader vi til din klogskab at sørge for frø til grøntsager og til 
diverse urter samt for rodstiklinger og podekviste til os. Og den sande kær
lighed føler aldrig en lunken slaphed med hensyn til vennens trang, men viser 
sig helt igennem tjenstvillig vedrørende de tjenester, der bedes om.

!) omtales også i II 35. - 2) jf. 1. Kor. 2, 14.

II 77-
Til broder Bernard af Vincennes 1).
Når man mener, at der er lægedom til stede i kærligheden, er det passende, 

at en plaget ven får det rette udslag af den medfølende kærlighed at mærke. 
Af den grund er det, at vi, der for forsvaret af retfærdighed udstår genvordig
heder og trængsler, fortrøstningsfuldt søger tilflugt i Eders kærlighed. Og selv 
om vi har været underkastet trange fangevilkår, var den uhæmmede levende 
kærlighed mellem os ikke lagt i bånd, således som den heller ikke burde være 
det. Derfor, ukendt med afvisning og utålmodig over forsinkelse, flyver vor 
tanke hastigt til Eder, for at det kan erkendes, hvor stor den kærlige følelse
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måtte være mellem os. Vi nærer tillid til, nej rettere vi er sikker på, at den, 
der er udsendt af os, vil blive modtaget af Eder med hjertelige omfavnelser, 
og at det, som han kæmper for og støttet af retfærdighed tjener, vil I, hellige 
broder, ved Eders fromme fortjenester befordre. Thi det være langt fra, at 
kærligheden i nødens stund fjernes sig fra den medynk, der findes i Eders 
inderste, den kærlighed, der roser sig af Eders fulde nåde. I ved, herre, hvad vi 
også sammen med Eder erkender, at vi (begge) har anvendt såre megen møje 
og besvær med at stifte ægteskabet mellem kongen og den dronning, som 
han godtgøres at have frastødt som følge af et nedrigt og ynkeligt råd; og det 
vilde være blevet til ære for os, hvis det ikke var sket, at ondskaben havde 
vundet overhånd over retfærdigheden. Og vi nævner dristigt den ondskab, ved 
hvilken de kirkelige sakramenter krænkes, og der gives folket et eksempel til 
efterfølgelse. Ak, hvem føler ikke sorg over en sådan gerning? Hvem sukker 
ikke? Hvem begræder ikke, at kongens lykkelige begyndelse er blevet for
vandlet til vanvid? Og hvis det ifølge Herrens røst er nødvendigt, at for
argelser kommer2), er det dog ikke sødt eller lifligt, men deres forekomst 
udstås i bitterhed. Som en følge er vi blevet udsendt til det apostoliske sæde 
af de Danskes berømmelige herre konge, som både elsker og ærer os i Herren, 
for at kongens mindre passende og ifølge de hellige love forfærdende hand
ling ved vor beretning skulde komme til pavens kendskab. Derfor har samme 
pave, der mere end det kan siges, blev fyldt af vrede og forundring, og som 
bøjede sig for bønnerne fra de Danskes fornævnte konge, anset det for rigtigt 
at skrive til den herre konge, hvem han faderligt og ret sagtmodigt formaner, 
at han skal kalde dronningen tilbage til sin nåde og viser hende ægteskabelig 
kærlighed, som det sig sømmer. Vi bønfalder derfor også Eder om, da samme 
konge støtter sig til Eders råd, at Eders fraktion3) går ind for opfyldelsen 
af denne opgave, så at noget mere glædeligt og bedre ved Guds nåde kan 
følge oven på de onde handlinger.

1) Bernard af Vincennes var en af kong Filips nærmeste rådgivere, jf. Cartellieri III 
s. 61. Brevet må være omtrent samtidig med II 65. - 2) jf. Matth. 18, 7. - 3) viser, at der 
har været delte meninger blandt Filips rådgivere om hans optræden.

II 78.
Til en svagelig.
Eftersom den hellige Gregor siger, at de kastespyd ikke rammer, som ses 

i forvejen x) - skønt vi ængstes under pres af mange genvordigheder, må vi 
dog aldrig mistvivle om Guds barmhjertighed 2) - bør altså det menneske-

1. række. III. — 26
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lige seen sig for agte på sin åndelige dyds styrke på en sådan måde, så den 
kristne tro altid bevarer sin fasthed. Styrken i troen visner jo hurtigt hen, hvis 
ikke den stadig giver sig udslag i gode gerninger og fremmer det, der i hellig
hed er anordnet. Thi siger apostlen: Tro uden gerninger er død 3). Lad os, 
som samme apostel siger, gøre godt mod alle, mens vi altså har tid 4). Du 
skal vide, at det ved manges beretning er kommet os for øre, at du har lidt 
så stor en sorg, at fornuft ikke formår at få dig til at beskæftige dig med noget 
andet, så du dog blot i nogen grad kunde have et helsebringende middel mod 
trængslerne. Men hverken tilsteder fornuft dette hos den kristne eller bør han 
finde nogen støtte på det punkt, da det himmelske skal optage ham mere, 
end han skal attrå jordisk fremgang og fryde sig over denne verdens tillok
kelser. Men om du med omhu gav agt herpå, nemlig således at du i forvejen 
så de onder, der kommer, vilde der blive handlet mildere mod dig, og dit 
hjerte vilde ikke hengive sig til et sådant afsind. Genvind, beder vi, på ny 
styrken i det kristne bryst, efter at så mange genvordigheder har stunget dig, 
for at du ikke helt skal styrte i fortvivlelsens afgrund, og dit endeligt blive værre 
end hvad der er gået forud. Hvis du har mistet meget, så sig tak for, at du 
er fri for det, hvis eje lagde mange byrder på dig og vendte hele dit sind mod 
denne verden, og som gjorde, at du kastede vrag på de himmelske ting. For 
kærlighedens skyld har vi sørget for at fremføre dette til overvejelse, kæreste, 
så du kunde erkende den kærlighed - ikke lunkenhed - vi har til dig, og 
så vi med kærlige formaninger kunde udfri dig af sorgen. Hvis du hører på 
os, skal du erfare, at vi ikke unyttigt har anstrengt os; hvis ikke, vil du her 
til ingen nytte hentæres af sorger og ikke senere undgå fortabelse og den evige 
død - det ske ikke.

!) jf. Gregor, Homilia 2. bog kap. 35, Migne LXXVI 1259 C. - 2) synes at være en 
tankedublet. - 3) Jak. 2, 26. - 4) Galat. 6, 10.

1179-
Til den herre paven i de Danskes konges navn.
Knud, de Danskes konge, til den såre ærværdige fader og herre Cølestin, 

af Guds nåde pave, i ønsket om, at han i medfør af retfærdigheden på en så
dan måde træffer bestemmelse vedrørende den kirke, der er betroet ham, så 
han modtager den evige løn af alles ophavsmand.

Med hvor stor en følelse af from hengivenhed vi glæder os over det, som 
det berømmelige ry udspreder om Eders ære, højtelskede fader, kan vi hver-
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ken udtrykke i skriftlig form eller ved vor tales strøm. Thi hvem hører ikke 
med glæde, at I, fader, står i spidsen for konger og fyrster, og at hos Eder, 
som man siger, ondskaben klager over, at den ikke har plads, men hvor ret
færdighed ikke svigter, når det gælder betvingelse af genvordigheder. Som 
følge af dette, fader, vil Eders glories stråleglans yderligere tage til, så det 
berømmelige ry om Eders hellige handlinger, der er udspredt over jorden, 
vil udbrede sødmefyldt vellugt overalt. Når det guddommelige forsyn med 
hensyn til de menneskelige forhold spiller sin rolle således, at ondskabens 
svækkede kraft i vore dage bukker under, bryder retfærdighedens nidkærhed 
frem, og sandheden svigter ikke ved domskendelser, idet den sætter det uhyr
lige på dets rette plads. I ved, fader, thi vi taler til en vidende1), at vor 
fader, så længe han levede, var bundet til Eder i venskab, hvorfor vi er over
bevist om ved Eders nidkærhed at have modtaget vort rige i besiddelse af 
øget glans og hæder, og at vi ved en nidkærhed, der ikke skiller sig derfra, 
begunstiges af Eder, fromme fader, i vort styre og ikke ved en eller anden 
hændelse vil blive lukket ude af Eders inderlige, faderlige følelser. løvrigt 
nærer vi ikke tvivl om, at det er kommet til Eders kendskab, at Filip, de 
Franskes konge, har udbedt sig vor søster til ægtefælle, og at hun er blevet 
forenet med ham i overensstemmelse med Guds lov og kirkens forskrift og 
kronet med det kongelige diadem, efter at der var truffet bestemmelse om 
medgift, bekræftet på tro og love og under edsaflæggelse fra manges side. 
Men eftersom fjenden efterstræber de gode gerninger, for at de skal gå til 
grunde, fremstod nogle fjender af sandheden, som sagde, at der bestod et 
svogerskabsforhold mellem den dronning, som gik forud2), og vor søster, 
og de har aflagt en forbandelsesværdig ed herpå. De, som læser, kan se, at 
vi under fare for vor sjæl bevidner, og at hele den danske kirke sammen med 
os erklærer, at de ubetænksomt har aflagt ed herom, således som det vil være 
åbenbart for Eder efter at have set dette instrument 3). Vi erklærer derfor, 
at Eders omsorg, fader, skal være årvågen i denne sag, og at det, som falsk
heden berømmer sig af lastefuldt at have udrettet, dadies og gøres ugyldigt 
ved en sand og retfærdig kendelse, for at ikke noget sådant skal blive et 
eksempel til skændsel for Eder og for den kirke, som er uden lyde og skam
plet4). Det vil blive tilskrevet Eders fortjeneste og pris, fader, hvis en så 
afskyelig forbrydelse ryddes af vejen.

*) jf. Rom. 7, 1. - 2) Isabella af Hainaut, død 1190. - 3) jf. bemærkningen i Dipi. 
Dan. til II 22. De tre brev (udkast) II 22, 26 og 79 hører til forberedelserne i august 1194 
af det gesandtskab, der skulde afgå til Rom. - 4) jf. Efes. 5, 27.
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II 80.
I den herre af Lunds navn.
Jo fjernere fra os det apostoliske sæde ses at være, desto hyppigere tvinges 

vi, der døjer mange uretfærdigheder, til at udbede os råd og hjælp hos Eders 
nåde, idet ulykker vælter ind over os, højhellige fader. Den nåde, vi i forbi
gangne tider har erfaret, giver os jo tillid til samme nåde i fremtiden. Vi tror, 
eller rettere vi ved, fader, at den hædersstilling, der af Eders forgængere og 
af Eders nåde er skænket i det apostoliske sædes privilegier angående Dan
marks og Sveriges riger, samt at vor kirke fra gammel tid har primatet over 
dette Sverige, ikke er gået Eder i glemme. Men da folket i det rige kun i 
ringe grad underkaster sig og efterfølger de fromme påbud, ydes der os næppe 
nogensinde den skyldige hæder. Derved sker det, at ærkebispen og hans lyd- 
bisper undlader at give møde, og at de tit og ofte som undskyldning for (ikke 
at efterkomme) vor stævning foregiver, at de holdes tilbage af kongelige 
udbud x). Hvis der derfor til tider måtte være noget at irettesætte der, skal 
I vide, hellige fader, at alt forbliver ustraffet, da der også nægtes os lov til 
at rette. Vi har derfor anset det for rigtigt at spørge Eder, fader, til råds i 
dette anliggende, idet vi beder om, at de skal mærke den apostoliske strenge 
ubøjelighed som følge af, at de undviger vore stævninger, så at de ikke fortsat 
skal driste sig til at forsøge noget sådant.

i) hvilken konkret situation, der har givet anledning til dette brevudkast, er ukendt, så
ledes også Seegriin 216 note 45.

II 81.
Til abbeden x) af Ste.-Geneviéve.
Skønt vi ikke har været lagt i jern, men holdt tilbage under trange fange- 

kår2), lades vi dog med Herrens hjælp ikke modløst i stikken, eftersom vi 
modigt kæmper for retfærdighed og ikke blot er rede til at blive lænket men 
af kærlighed til retfærdigheden også til at bøje nakken under sværdet. Thi 
vi har lært Ham at kende, som har sagt: Salige er de, som lider forfølgelse for 
retfærdighedens skyld 3). Hvad lidelsesårsagen er, har vi ikke anset for på
krævet at nedfælde i brevet, eftersom vi ikke er i tvivl om, at den hellige skrift 
har indprentet den i Eders sind. Ud fra det bør dette opnås ved Eders bønner 
hos Herren, nemlig at han blødgør den høje konges hårdhed over for den 
hellige retfærdighed, hvis vej han efter nedrige menneskers råd skammeligt 
er veget bort fra, eller også skal - som det sømmer sig for retfærdighed - den
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romerske kirkes strenghed komme til udfoldelse - hvad der endnu ikke er 
sket, og hvad vi heller ikke har ønsket skulde ske - for at alt folket kan vide, 
at der er en hellig mand 4) i Israel til at fælde dom og øve retfærdighed 5) 
på jorden. Og vi ønsker, at I fuldt ud forstår, at hvis vi prisgives forfølgernes 
sværd, vil dog ikke de svigte, som nærer medfølelse med Josefs elendighed 6), 
som ikke vil bøje knæ for Baal 7), eller som hverken vil ophøre med eller 
blive trætte af at fortsætte med at rejse frem og tilbage til den høje pave for 
at lægge ham på sinde, at Akitofels råd bliver gjort til intet 8), og at Davids 
hus skal herske i Israel.

!) Johannes af Toucy. - 2) jf. II 65 og II 77. - 3) Matth. 5, 10. - 4) teksten har sacer
dotem. - 5) Jer. 23, 5. - 6) jf. Amos 6, 6. - 7) jf. 1. Kg. 19, 18. - 8) jf. 2. Sam. 15, 34.

II 82.
Til herr Knud, de Danskes konge.
Vilhelm, Kristi tjeneres tjener i Paraclitus, til de Danskes berømmelige 

konge Knud, af Guds nåde de Danskes konge, i ønsket om, at han må for
valte styret af det jordiske rige på en sådan måde, at han fortjener at få den 
evige krone.

Af næstekærlig pligt tvinges vi, og vor såre kære, nej rettere Eders såre kære 
H.s, nærværende brevvisers afrejse tilskynder os til at overgive dette brev til 
Eders påhør, ophøjede konge,.........

[HI 1-20 mgl.].

III 21.
.... og den kærlighed, som ved Guds nåde er blevet fattet til os, og den os 

på mangfoldig måde viste godgørenhed fra Eders kronede hoveds side.........

III 22.
Til abbeden af Ste.-Geneviéve.
Et kært og velkomment forlydende, højtelskede fader, er for nylig kommet 

os for øre, nemlig at alles hyrde har indsat Eder som hyrde i sin husstand.
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Lyksalig hin dag og mindeværdig i al sin glæde, da Herren løftede det lys, 
som var skjult i mørket *), og satte det i stagen, for at det kunde lyse for 
alle, som er i huset2), så strenghed kan komme til ordenen og tugt til sæ
derne. Dette er udvirket af Herren, og det er vidunderligt, ja lifligt og pris
værdigt i vore øjne. Også vor jomfrus dyd har givet sig udtryk i dette, at den, 
hvem ingen beskæmmende sæder vansirer, skulde stå i spidsen for hendes 
husstand, og at han efter Guds bestemmelse som ret arving skulde efterfølge 
herr Stefan 3), en mand, der er lykkeligt at ihukomme og er værdig til al lov
prisning, som bød over lasterne og ved rosværdig vandel lagde dyder på 
dyder. Jomfruen i sin renhed udvirkede dette, siger jeg, for at hendes kirke ved 
sæder og ved bedre, nej rettere ædlere indretninger kunde overgå de øvrige 
kirker i sin stræben efter dyderne og for fremtiden stå som en norm for agt- 
værdigt levned for dem, der farer vild og er splittet i alle retninger, og for 
dem, der lever mindre fromt. Det er dette, min fader og herre, som vi ønsker 
at høre om Eder, for at det uhyrlige ved Eders stræben kan blive ført tilbage 
til dets rette skranker, så at intet, hvorved ærens Gud kan krænkes, fore
kommer for Guds åsyn. Det er ikke en ubetydelig byrde, fader, som I har 
taget på Eders skuldre, eftersom - som den hellige Gregor siger - kunsten 
over alle kunster er at styre sjæle4). Men den, som skal udføre en læges 
tjeneste for de sjæle, han skal tage vare på, skal have både brændejem og 
salve i hænderne, nemlig for at han både kan skære og brænde og lægge salve 
på dem, der er gået i forrådnelse........

x) jf. Rom. 2, 19. - 2) jf. Matth. 5, 15. - 3) Stefan blev 1192 biskop i Toumai og efter
fulgtes som abbed i Ste.-Geneviéve af Johannes af Touci. - 4) regulæ pastoralis liber, pars 
prima kap. 1, Migne LXXVIII 14 A.

(III 22b).
.... har vi erfaret på mangfoldig vis. Til det formål fremsender vi også 

dette brev til Eder, nemlig for at kærligheden kan blusse endnu stærkere op 
ved det seneste brev; og hvis noget enten ved klodsethed eller uagtsomhed af 
og til er blevet lagt til vore ord eller føjet til vore handlinger, bunder det i 
bondskhed og i sindsophidselse; og vi beder om, at kærlighedens renhed vil 
udbedre det, at godhedens sødme vil genoprette det, at den prøvede velvilje 
ganske vil udslette og udryde det, så at uvilje ikke vil komme til at råde der, 
hvor det ærlige og elskelige har lagt beslag på alt. Og ligesom en større brand 
blusser op, når der kastes olie på flammerne, således styrker en fortrolig drøf-
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telse ofte kærligheden. Følgelig sender vi, således som det er berørt foran, 
Eder, kære, dette brev til gennemlæsning efter fremførelse af helsebringende 
ønsker, for at brevet kan belægge, hvor stor den kærlighed er, som vort hjerte 
har fattet til Eder. Det, som vi altså ved selvsyn har opfattet som minde- 
værdigt med hensyn til Eder, og det, som det berømmelige ry nu ved manges 
beretning udbreder hos os, fylder vort inderste hjerte med glæde og gen
opleves med megen glæde, til visse med des større glæde, jo hyppigere det 
høres. Idet vi derfor af vort hjertes inderligste kærlighed opløfter vore hænder 
til Herren, beder vi uophørligt og bønfalder ham ydmygt om, at en stedse 
mere lykkebringende nåde må føje sig til de magtfulde gaver, der er tilstået 
Eder af Herren. I ved, min herre, at når held og lykke følges ad, bør man 
nære frygt for og i høj grad være på vagt mod, at det af søde smigrerier 
påvirkede sind ikke med stor lethed forfalder - det ske ikke - til tomheden. 
Thi overflod af jordiske ting har for vane at ændre menneskenes følelser samt 
deres livsmål, hvis ikke gudsfrygtens strenghed kraftigt arbejder for at fjerne 
hældningen mod de brovtende ting. Men hvor bevæger vi os hen? Hvortil 
disse ordgyderier? Belærer vi Minerva? 1) Det være langt fra. Men idet vi 
lader ønsket om, at den gode vilje må være til stede, flyve forud, beder vi 
om, at den ånd, som er kvalt af mange begærlige ønsker, aldrig nogensinde 
kunde ønske sig at lade sig tilpasse denne verden 2). Men med hensyn til 
alle Eders gerninger skal I stedse have ærbødighed og frygten for Gud for 
øje, således som I har begyndt, og skal stræbe efter altid at gå videre frem 
ad den vej. Thi omend der til yndere af lykkens store gaver.........

*) jf. nr. II 56 note 2. - 2) III 22b var et løst brudstykke, placeret sidst i membran
håndskriftet, jf. indl. til Dipi. Dan. s. 418. Det har været stilet til en mand, som abbed 
Vilhelm personligt kender, hvis fremragende evner og høje uddannelse han anerkender, 
men hvem han mener at burde advare mod at lade sig afspore fra den rette vej og lade 
sig friste af rigdom og magt.Biskop Valdemar af Slesvig?

(Additamentum) x).

Til den herre pave.
Jeg er den Vilhelm, der først var verdslig, dernæst regelbunden kannik ved 

Ste.-Geneviéve og blev sendt til Danmark, hvor jeg efter at være blevet abbed 
to gange blev sendt til Eder i Venedig, en anden gang til Tusculum 2) af 
den herre ærkebispen af Lund, og er nevø af Hugo, abbed i St.-Germain,
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hvem I elskede såre højt, jeg, som har modtaget Eder og herr Bernardus, 
biskop af Porto, i et hus tilhørende Ste.-Geneviéve nær staden Senlis, da I 
på vejen til Compiegne drog den herre af Magdeburg i møde 3). Eftersom 
I stedse har elsket mig for min herre, fornævnte abbed af St.-Germains skyld, 
søger jeg råd hos Eder om en af mine gerninger. Jeg var en ung mand på 15 
eller 16 år.........

*) brudstykket har i det tabte membranhåndskrift (X) været tilføjet som en slags bio
grafisk notits om Vilhelm, jf. Indl. i Dipi. Dan. s. 420. - 2) pave Alexander 3. opholdt sig 
een gang i Venezia i 1177 og to gange i Tusculum i tiden 1178-81, jf. bemærkningen i 
Dipi. Dan. - 3) i 1165, da der tilstræbtes et forlig mellem pave og kejser, jf. Scandia XV 
(1943) s- 37 Ag-
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Gerusalemme. 1178: 76, 1182: 100.
Arnfast Voss, i Dørpum. 1182-1300: 110. 
Arnsten se Walter.
Askrik, prior i Vor Frue og St. Peters non

nekloster i Lund. 1180: 90.
Asser: 1. A., biskop af Viborg. 1191-1209: 

172, 173. 1192: 175. — 2. A., provst i 
Lund. 1171: 19.1174: 45, 46. Omkr. 1175: 
50. 1180: 94, 1184: 119. 1185: 125, 126, 
127. 1198-1201: 246. — 3. A., dronning 
Sofies kapellan. 1193: 189. — 4. A. Rig, 
søn af Skjalm. 1197-1201: 225. — 5. A., 
staller. 1177: 62. — 6. A., hertug Valde
mars staller. 1193: 189. — 7. A., har ejet 
gods i Gudum. Omkr. 1170: 1.

Atte fra Okome. Omkr. 1177: 66.
Augustin: 1. A., kirkefader. 1187-1188: 146.

1188: 156. — Will. ep. I ii A. — 2. A., 
Anglernes biskop. Will. ep. I 3.

Aute, bryde i Ramløse. 1192-1201: 179.

B
Balduin: 1. B., biskop af Växjö. 1170: 14. — 

2. B., kong Valdemar i.s klerk. 1180: 89. 
Balti se Gunne.
Bare, fra Okome. Omkr. 1177: 66.
Barnutha, søn af fyrst Jaromar af Rügen. 

1193: 196.
Bartholomæus: 1. B., ærkebiskop af Tours. 

Will. ep. II 45. — 2. B., præst. 1177: 64. 
— 3. B., hans årtid fejres i St.-Rémi i 
Reims. 1197: 222.

Bela 3., konge af Ungarn, ~ Margarete, sø
ster til kong Filip 2. August. Will. ep. II 
22.

Benno, afdød biskop af Oldenburg. 1186: 
136.

Bent bryde i Alsønderup. Will. ep. I 39.
Bernardus (se også Bernhard): 1. B., kardi

nalbiskop af Porto og Sta. Rufina. 1170: 
ii. 1173-1174: 43. — Will. ep. Addita
mentum. — 2. B., kardinalpresbyter af S. 
Pietro in Vincoli. 1193: 193. — 3. B., kar
dinaldiakon af S. Nicola in carcere Tulli
ano. 1178: 76. — 4. B., kardinaldiakon af 
Sta. Maria Nuova. 1188: 149. 1189: 160. 
1193: 192. — 5. B., nevø af Bernardus, kar
dinalbiskop af Porto. 1173-1174: 43. — 
6. B. af Vincennes, kong Filip 2. Augusts 
rådgiver. Will. ep. II 77.

Bernhard: 1. B., hertug af Sachsen. 1185: 
127. — 2. B., greve af Ratzeburg. Will. ep. 
II 15. — 3. B. Hermanni, gejstlig fra Mün
ster stift. 1182-1300: 110.

Berno (se også Bjørn): 1. B., biskop af 
Schwerin. Omkr. 1176: 58, 59. — 2. B., 
mundskænk. 1185: 125, 126.

Bernward, forhen biskop af Hildesheim. 
1186: 136.

Bertold: 1. B., kannik i Merseburg. 1184: 
119. — 2. B., hertug af Meran. 1185: 125, 
126. 1196: 217. — 3. B. v. Wilmersleven, 
fader til Crafto. 1180: 94. — 4. B., »vice- 
dominus« i Erfurt. 1195: 209.
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Bilstein se Erfo.
Bjørn: 1. B., kannik i Lund. Omkr. 1175: 

50. — 2. B., anfægter Æbelholt klosters 
gods i Meløse. Will. ep. II 23.

Bo: 1. B., præst i Lime. 1176: 54. — 2. B., 
forstander for Vor Frue nonnekloster i 
Bergen. 1193: 196.

Bobo: 1. B., kardinaldiakon af S. Angelo. 
1186: 138. — 2. B., kardinalpresbyter af 
Sta. Anastasia. 1188: 149. 1189: 160. — 
3. B., kardinaldiakon af S. Teodoro. 1193: 
193. 1198: 241.

Bodil: 1. B., dronning, Erik Ejegod. Will, 
ep. II 22. — 2. B. Hemmingsdatter, provst 
Ingemars moder. 1192-1225: 183, 184.

Bodo: 1. B., dekan ved St. Nikolaj kirke i 
Magdeburg. 1180:94.—2. B. de Rosenmont, 
hr., bevidner brev af Wéry des Prés. Omkr. 
1197: 224.

Boleslav, Bolezlauus, 3., hertug af Polen. 
Will. ep. II 22.

Bonde, munk i Ryd kloster. 1182-1300: 110.
Bratto, har svaret afgift til hertug Kasimir 1. 

1177:64.
Brun v. Gevekensten, bevidner brev af ærke

biskop Wikman af Magdeburg. 1184: 119.
Brunward, biskop af Schwerin. Will. ep. II 

55-
Bunfred, Bunfridus, kannik i Viborg. Efter 

1188: 152.
Burchard: 1. B., kannik i Magdeburg. 1180: 

94. — 2. B., borggreve i Magdeburg. 1180: 
94-

Buso, kardinalpresbyter af Sta. Pudenziana. 
1170: 11.

Butti se Erik.
Børge (Gunnersen), ærkebiskop af Lund (f 

1519). 1182-1202: 109.

G
Cecilie, Cecilia, datter af Skjalm Hvide. 1197- 

1201:225.
Gentius (se også Cinthius): 1. G., kardinal

diakon af Sta. Lucia in Orthea. 1193: 193. 
1198: 241. — 2. C., subdiakon, pavelig no
tar, legat i Frankrig. 1195: 211, 212. 1198: 
227.

Cinthius: !• C., kardinaldiakon af S. Adri
ano, senere kardinalpresbyter af Sta. Ceci
lia. 1170: 11. 1178: 76. — 2. G., kardinal
presbyter af S. Lorenzo in Lucina. 1191- 
1192: 174. 1192: 177- 1193* I92, ’93, ’94- 
1195: 210. 1198: 241. — Will. ep. II 51, 
53-

Clemens 3., pave. 1188: 147, 148, 149, 150. 
1189: 160. 1191-1192: 174. 1198: 240. — 
Will. ep. I 24. — Som Paulus, kardinal
biskop af Palestrina: 1186: 138.

Coille se Rainerus.
Crafto, søn af Bertold v. Wilmersleven. 1180: 

94*
Crassus, romersk diktator. Will. ep. I 25.
Grecoz, bevidner brev af fyrst Jaromar af 

Rügen. 1193: 196.
Grispinus, magister. 1176: 57. 1176-1177: 

60.
Cølestin: 1. C. 2., afdød pave. 1170: 16. 

1182: 105. 1196: 214. — 2. C. 3., pave. 
1185-1187: 124. 1191: 165, 166. 1191- 
1198: 167, 168. 1192: 175, 176, 177. 1193: 
190, 191, 192, 193, 194, 196. 1194: 203. 
1195: 210, 211, 212, 213. 1196: 214, 216, 
217. 1197: 218, 219, 220, 221. 1198: 226, 
227, 233, 240. 1199: 255. — Will. ep. I 30, 
3L 32, 33, 34 (note). II 2, 11, 12, 13, 22, 
25. 27, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 65, 77, 
79. — Som lacintus, lacinctus, kardinal
diakon af Sta. Maria in Gosmedin. 1170: 
11. 1178: 76. 1182: 100. 1186: 138. 1188: 
149. 1189: 160.

D
Daniel: 1. D. de Flemalle, bevidner brev af 

Wéry des Prés. Omkr. 1197: 224. — 2. 
D., munk i Æbelholt kloster. Will. ep. II 
58.

Dedo, markgreve »mod øst«. 1185: 126.
Degenhard, klokker i Magdeburg. 1180: 94.
Didrik: 1. D., domprovst i Naumburg. 1185: 

126. — 2. D., provst ved St. Andreaskirken 
i Köln. 1195: 210. — 3. D., kammermester 
(tysk). 1195: 209. — 4. D., mundskænk 
(tysk). 1195: 209.

Dieter, broder til Anselm v. Peigun. 1185: 
125, 126.
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Dirsico, bevidner breve af biskop Berno af 
Schwerin og Kasimir i. Omkr. 1176: 58, 
59*

Ditmar, abbed i St. Peters kloster i Erfurt. 
1195: 209. (Se også Thietmar).

Dobeslav, bevidner brev af Kasimir 1. Omkr. 
1176: 59-

Dobin se Otto.
Dota se Niels.
Dukke, præst, Knud 6.s kapellan. 1186: 134.

Omkr. 1186: 135.

E
E., provst i Slesvig. 1198: 242.
Ebbe: 1. E., munk i Esrom kloster. 1180- 

1192: 97. — 2. E., søn af Glug. 1192-1199: 
178. — 3. E. Hirtap, bevidner brev 
af Knud 6. 1183: 111. — 4. E., søn af 
Skjalm Hvide. 1192-1199: 178. 1197-1201: 
225. — 5. E. Sunesen, broder til Andreas 
og Peder Sunesen. 1192-1199: 178. 1192- 
1201: 179. 1196: 216. — Will. ep. I 39. II 
18, 19, 73. — 6. E., staller. 1186: 134.

Edele, dronning, kong Knud 4. den Hel
lige. Will. ep. II 22.

Edmund, konge af East Anglia, martyr. 
Slutn. af 12. årh.: 258.

Egidius: 1. E., kardinaldiakon af S. Nicola 
in carcere Tulliano. 1193: 192, 193. — 2. 
E., hertug Valdemars kapellan. Omkr. 
1186: 135.

Ekkehard, biskop af Slesvig (f 1026). 1186: 
136.

Elav, af Sprogø. 1193: 189.
Emeline ~ Rudolf, moder til abbed Vil

helm. Omkr. 1175: 52.
Emer, kapellan hos kongerne Valdemar 1. 

og Knud 6. 1175: 49. 1180: 89. 1183: in. 
1193-1202: 197.

Erenfred v. Suterhusen, drost (tysk). 1185: 
125, 126.

Erfo v. Bilstein, bevidner brev af ærkebiskop 
Konrad af Mainz. 1195: 209.

Erik: 1. E., ærkebiskop af Nidaros (Trond
heim). 1190-1197: 163. 1197-1201: 225. 
1199: 257. — Will. ep. I 24. II 2. — 2. E. 
Ejegod, konge (f 1103). 1174: 48. 1179: 

85. 1193: 189. — Will. ep. II 22. — 3. E., 
konge (hvilken?) 1182-1202: 109. — 4. 
E. Butti, bevidner brev om Sorø. 1197- 
1201:225.

Ernisius, forhen abbed i St.-Victor kloster 
i Paris. 1172: 32, 33- 1172-1174* 35- H73“ 
1174’ 38, 39, 40, 42.

Ernst, greve af Gleichen, broder til Lambert. 
1195: 209.

Esbern: 1. E. Hågensen, bevidner brev af 
kong Valdemar 1. 1180: 89, 90. — 2. E. 
Snare af Kalundborg, broder til Absalon, 
~ Ingeborg. Omkr. 1170: 1, 3. 1182: 100. 
1186: 138. 1197-1201: 225. 1199: 253, 257.

Esger: 1. E., provst. 1180: 89. 1183: 111, 
116. — 2. E., bryde. 1183: 111.

Eskil: 1. E., ærkebiskop af Lund. 1170: 12, 
13, 14. 1171: 19. 1171-1172: 23, 24. 1172: 
32, 33- 1172-1174* 34» 35- II73-II74* 38» 
37» 38, 39» 40» 41* 1176: 54» 57* 1176-1177: 
60, 61. 1177: 65, 66(?). 1177-1180: 73. 
1178-1180: 81. 1179-1180: 88. 1180: 91, 
92. 1182: 106. 1188: 151. 1190-1197: 163, 
164. 1191-1198: 167. 1197: 222. 1198: 
240. — 2. E., præst i Havn. Omkr. 1192- 
1201: 180.

d’Etampes se Nicolaus.
Eugenius 3., afdød pave. 1170: 16. 1182: 

105. 1196:214.
Everhard, biskop af Merseburg. 1184: 119.
Eystein, biskop af Trondheim. 1171-1172: 

26.

F
Fed se Absalon.
Fedder Guthang, i Dørpum. 1182-1300: 110.
Felix, biskop af Messina. Will. ep. I 3.
Felix se Johannes.
Filip: 1. F., ærkebiskop af Köln. 1187: 145.

1195: 210. — 2. F. 2. August, konge af 
Frankrig, ~ Ingeborg. 1193: 195. 1195: 
211, 212, 213. 1196: 217. 1198: 226, 227, 
228, 229, 230. 1198-1208: 248. 1109: 255. 
— Will. ep. I 30 (note), 31, 32, 33, 34, 35. 
II 22, 23, 25, 26, 27, 37, 45, 61, 65, 77, 79, 
81. — 3. F., greve af Flandern. 1187: 145. 
— 4. F., i Clairvaux. 1177: 65. — 5. F., 
munk i Æbelholt kloster. Will. ep. I 38.
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Findantius, kardinalpresbyter af S. Marcello.
1193: 193. — Will. ep. I 25.

Flemalle se Daniel.
Folkmar, scultus i Halle. 1184: 119. 
Frankensten se Gebhard.
Frederik: 1. F., biskop af Slesvig. Omkr.

1170: 8. 1174: 48. 1175: 49. Omkr. 1175: 
50. — 2. F., provst i Seeburg. 1180: 94.
1184: 119. 1185: 127. — 3. F., kannik i 
Magdeburg. 1180: 94. — 4. F., pave Alex
ander 3.s kapellan. 1173-1174: 44. — 5. 
F. i. Barbarossa, kejser af Tyskland. 1187: 
145. — 6. F. v. Krosigk, bevidner brev af 
ærkebiskop Wikman af Magdeburg. 1185: 
127.

Fulko, biskop af Estland. 1171-1172: 21, 22, 
26, 28. 1171-1173: 29. 1172-1174: 34. 
1178-1180: 81. 1179-1180: 88. 1180: 91.

G
G., munk. Will. ep. II 68.
Gabriel, Knud 6.s notar. 1196: 215, 216.
Gangulf, af Næsby. 1176: 55.
Gatersleven se Rudolf.
Gaucherius, prior i Clairvaux. 1177: 65.
Gaufred, abbed i Sorø kloster. 1186-1197: 

140. 1190:162. 1197:218. 1198:241. 1199: 
257-

Gaufridus (se også Gaufred) : 1. G., afdød 
biskop af Châlons-sur-Marne. 1188: 151. 
— 2. G., kannik i Ste.-Geneviève kloster 
1188: 154, 155, 157, 158, 159. — Will. ep. 
II 29, 63.

Gebhard: 1. G., abbed i Paulinzella kloster. 
1195: 209. — 2. G. v. Frankensten, bevid
ner brev af ærkebiskop Wikman af Magde
burg. 1184: 119.

Gerardus, kardinaldiakon af S. Adriano. 
1189: 160. 1198: 241.

Gerbert, foged. 1180: 94.
Gere, »vicedominus«. 1180: 94. 1185: 127.
Gerold, munk i Seitenstetten kloster. 1185: 

125, 126.
Gertrud, dronning, kong Knud 6. 1186: 

*34-
Gerwig, provst ved St. Severus i Erfurt. 1195 : 

209.

Gevekensten se Brun, Henrik, Johan og Kri
stian.

Gilbert, abbed i Væ kloster. 1170: 13.
Giselbert, ærkepræst i Erfurt. 1195: 209. 
Gleiss se Konrad.
Godfred: 1. G., præst. 1177: 64. — 2. G., 

Knud Prizlavsens staller. 1183: 116. — 3. 
G., markgrev Bertolds ministerial. 1185: 
125, 126.

Godskalk, kannik i Magdeburg. 1180: 94.
Goldon, broder til Zapacha. Omkr. 1176: 59.
Gorm (den Gamle), konge. 1183: 111 (note 

2)-
Goswin: 1. G., abbed af St. Jacques i Liège. 

Omkr. 1197: 224. — 2. G., munk. Will, 
ep. II 56.

Grabow se Heidenrik.
Gratianus, subdiakon og notar, senere kardi

naldiakon af SS. Cosma e Damiano. 1170: 
ii. 1178: 76. 1182: 100. 1184: 117. 1186: 
138. 1188: 149. 1189: 160. 1193: 192, 193.

Gregor: 1. G. 1. den Store, afdød pave. Will, 
ep. I 3, 6, 8, 11 A, 26. II 78. III 22. — 2. 
G. 8., pave. 1187: 142, 144. — Som Alber
tus, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in 
Lucina. 1170: 11. 1178: 76. 1182: 100, 101. 
1186: 138. — 3. G., kardinaldiakon af S. 
Angelo. 1198: 241. — 4. G., kardinaldia
kon af S. Giorgio in Velabro. 1193: 192, 
193. 1198: 241. — 5. G., kardinaldiakon 
af Sta. Maria in Aquiro. 1189: 160. 1193: 
193. — 6. G., kardinaldiakon af Sta. Ma
ria in Portico. 1193: 192, 193. 1198: 241.

Grimme Tagesen, bevidner brev af Knud, 
søn af fyrst Prizlav. 1183: 116.

Grimulf Ulfsen, skænker gods til Æbelholt 
kloster. 1185: 121.

Gris se Sakse.
Guarinus, abbed i St.-Victor kloster. 1172: 

33- 1173-1174: 36, 37> 39> 4'» 42> 43> 44- 
— Will. ep. II 32.

Guido: 1. G., kardinalpresbyter af Sta. Ma
ria in Trastevere. 1193: 193. — 2. G., ab
bed i Cîteaux. Will. ep. II 45, 65. — 3. G., 
abbed i Clairvaux. Will. ep. II 45.

Guillelmus, kardinalpresbyter af S. Pietro in 
Vincoli. 1170: ii. (Se også Vilhelm).

Gunnar, på Fyn, afdød. 1183: 111.
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Gunne: 1. G., Knud 6.s staller og marsk. 
1186: 134. Omkr. 1186: 135. — 2. G. 
Balti, bevidner brev af Knud 6. 1193: 189.

Gunthar, afdød ærkebiskop af Koln. 1195: 
211, 212.

Gunzelin, v. Krosigk, bevidner brev af ærke
biskop Wikman af Magdeburg. 1185: 127.

Guthang se Fedder.
Guttorm, jarl over sveerne. 1171-1172: 24, 

25-
Gyde, moder til Ebbe, søn af Glug. 1192- 

1199: 178.
Gunther, provst i Gottesgnaden kloster. 1195: 

127.
Gøde, abbed i Voer kloster. 1183: 111.

H
H., sendt af abbed Vilhelm til kong Knud 6. 

Will. ep. II 82.
Hadrian 4., forhen pave. 1198: 240. — Will, 

ep. I 24.
Hale se Tove.
Hans, konge (f 1513). 1182-1202: 108.
Hardeknud, fader til Gorm den Gamle. 1183: 

111 (note 2).
Hartvig 2., ærkebiskop af Bremen. 1185: 120. 

1195:210.
Heidenrik: 1. H., abbed af St. Johannes i 

forstaden til Magdeburg. 1185: 127. — 2. 
H., kapellan på bispegården i Magdeburg. 
1185: 125, 126. — 3. H. v. Grabow, be
vidner brev af ærkebiskop Wikman af Mag
deburg. 1180: 94.

Helene, dronning, ~ kong Inge af Sverige. 
Will. ep. II 22.

Helge, underprior i Esrom kloster. 1180- 
1192: 97-

Hellembert, biskop af Havelberg. 1195: 209.
Helmwig, kannik ved St. Cyriacus i 

Braunschweig. 1184: 119.
Heloise, Abailards elskede. Omkr. 1175: 51 

(note).
Helwig, provst, senere abbed i Stolpe. Omkr. 

1176: 58, 59. 1177: 64.
Hemming Olufsen, bevidner brev af Knud 

Prizlavsen. 1183: 116.
Henricus (se også Henrik): 1. H., kardinal-

biskop af Albano. 1184: 117. 1186: 138.— 
2. H., ærkebiskop af Bourges. Will. ep. II 
45-

Henrik (se også Henricus):
I. Gejstlige: 1. H. Keclik, ærkebiskop af 
Gnesen. 1180: 93. — 2. H., ærkebiskop af 
Reims. 1171-1173: 29. — 3. H., biskop af 
Hjaltland. 1183: 111. — 4. H., provst af 
Hundisburg. 1184: 119. — 5. provst i 
Mainz. 1185: 125. — 6. H., kannik i Vi
borg, biskop Svends kapellan. 1176: 54. — 
7. H., forstander for Vor Frue kloster i 
Roskilde. 1178: 74. — 8. kapellan og læge 
hos Knud Prizlavsen. 1183: 116. — 9. H., 
munk i Konghelle kloster. Will. ep. II 39. 
II. Verdslige: 1. H. 2., konge af England. 
1187: 145. — 2. H. 6., kejser, søn af kejser 
Frederik 1. Barbarossa. 1187: 145, 1195: 
209. — Will. ep. II 23 (note 2), 33 (note 2). 
— 3. H. Løve, hertug af Sachsen. 1187: 
145. Omkr. 1189: 161. — 4. H., afdød 
greve, broder til ærkebiskop Willelmus af 
Reims. 1188: 151. — 5. H. v. Geveken- 
sten, mundskænk (tysk). 1184: 119. 1185: 
127. — 6. H. v. Konre, bevidner brev af 
ærkebiskop Wikman af Magdeburg. 1180: 
94. — 7. H. Plochimeris, bevidner brev af 
Kasimir 1. Omkr. 1176: 59. — 8. H. Ro- 
the, af Halle. 1184: 119. — 9. H. Skerp, 
på Fyn. 1175: 49. 1180: 89, 90. 1183: 111.
1193: 189. — 10. H., kong Valdemar i.s 
kammermester. 1177: 62. — 11. H., foged 
(tysk). 1195: 209. — 12. H., scultus. 1195: 
209. — 13. H., afdød. Will. ep. II 16.

Herman: 1. abbed i Gerode kloster. 1195: 
209. — 2. H., provst. 1193: 196. — 3. H., 
notar. 1195: 209. — 4. H. den Tyske, be
vidner brev af Kasimir 1. Omkr. 1176: 59.

Herrand, bevidner brev af ærkebiskop Wik
man af Magdeburg. 1185: 125.

Hesbert, prior i Æbelholt kloster. 1180-1192: 
98.

Hieronymus, kirkefader. Will. ep. II 50, 57, 
67.

Hilarius, magister. 1183: 116.
Hirtap se Ebbe.
Honorius 2., afdød pave. 1170: 16. 1182: 

105. 1196: 214.
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Hubaid, forhen biskop af Odense. 1174: 48. 
1179: 85, (Se også Hubaldus).

Hubaldus (se også Hubald): 1. H., kardinal
biskop af Ostia, se Lucius 3. — 2. H., kar- 
dinalpresbyter af Sta. Croce in Gerusa- 
lemme. 1170: 11.

Hubertus, kardinalpresbyter af S. Lorenzo in 
Damaso, se Urban 3.

Hugo: 1. H. Pierleoni, kardinaldiakon af S. 
Angelo, senere kardinalpresbyter af S. 
Clemente. 1173-1174: 42. 1182: 100. — 2. 
H., kardinalpresbyter af S. Martino, tituli 
Equicii. 1193: 192, 193. 1198: 241. — 3. 
H., kardinaldiakon af S. Eustachio. 1170: 
ii. — 4. H., abbed i Prémontré kloster. 
Will. ep. II 50. — 5. H., abbed i St.-Ger- 
main-des-Prés, abbed Vilhelms morbroder. 
Omkr.1175: 52. — Will. ep. Additamen
tum. — 6. H., abbed i Tommerup kloster. 
1170: 12, 1180: 90. — 7. H., magister. 
1197-1201: 225. — 8. H., pavelig notar. 
1184: 117. — 9. H., novice i Æbelholt klo
ster. Will. ep. II 20.

Hungold, kapellan på bispegården i Magde
burg. 1184: 119.

Hvid se Niels.
Hvide se Skjalm og Stig Andersen.

Lavard. Will. ep. II 22. — 3. I., afdød, ~ 
Esbern Snare. Omkr. 1170: 3.

Ingemar, provst af Lolland, søn af Bodil 
Hemmingsdatter. 1192-1225: 183, 185, 
186.

Ingvar, Danernes anfører. Slutn. af 12. årh.: 
258.

Innocens: 1. I. 2., afdød pave. 1170: 11, 16, 
1182: 105. 1188: 149. 1196: 214. — 2. I. 
3., pave. Omkr. 1170: 4. 1186-1197: 141. 
1198: 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
2|2, 243, 244, 245. 1198-1201: 246 (note 
1). 1198-1208: 248. 1198-1216: 249. 1198- 
1215: 250. 1198-1216: 251, 252. 1199: 
254, 255, 256. — Som Lotarius, kardinal
diakon af SS. Sergio e Bacco. 1193: 192, 
J93’

lordanus, kardinalpresbyter af Sta. Puden- 
ziana, tituli pastoris. 1188: 149. 1198: 241. 
(Se også Jordan).

Isabella, dronning (f 1190), ~ Filip 2. Au
gust af Frankrig. Will. ep. II 79.

Isak, søn af Stoislav. 1193: 196.
Isidor, biskop af Sevilla (f 636). Will. ep. I 3. 
Isislav se Mstislav.
Ivar, biskop af Hamar. 1197-1201: 225.

I
I., nonne i Slangerup kloster. Will. ep. I 26, 

28, 29.
lacintus, kardinaldiakon af Sta. Maria in 

Gosmedin, se Gølestin 3.
Ildebrandus, kardinalpresbyter af Basilica 

SS. Apostoli. 1170: 11.
Inge: 1. I., konge af Sverige, Helene. 

Will. ep. II 22. — 2. L, konge af Norge. 
Will. ep. II 39 (note 5).

Ingeborg: 1. I., søster til Knud 6., dronning,
Filip 2. August af Frankrig. 1193: 195. 

1194: 204, 205. Omkr. 1194: 206, 207. 
1195: 211, 212, 213. 1196: 217. 1198: 226, 
227, 228, 229, 230, 231. 1198-1208: 248. 
H99- 255, 256. — Will. ep. I 30, 31, 32, 33, 
34, 35. II 22, 23, 25, 26, 27, 37, 45, 61, 65, 
77, 79. — 2. I., datter af Mstislav, Knud

J
Jakob: 1. J., forstander for Vor Frue kloster 

i Bergen. 1193: 196. — 2. J., broder til 
Andreas og Peder Sunesen. 1192-1199: 
178.

Jaldrik Troch. i Dørpum, afdød. 1182-1300: 
110.

Jaromar, fyrste af Rügen. 1193: 196. 1194: 
202.

Jens (se også Jon og Jöns): I. Gejstlige: 1. 
J., biskop af Odense. 1187-1188: 146. — 
Will. ep. II 69. — 2. J., abbed ved Trefol- 
dighedskirken i Lund. 1180: 90. — Will, 
ep. II 50. — 3. J., prior i Odense. 1180: 
92. — 4. J., underprior i Esrom kloster. 
Will. ep. II 70. — 5. J., magister. Omkr. 
1175: 5°- 1180: 89. — 6. J., magister. 
1178: 74. — 7. J. af Hagested, magister. 
1196: 215. — 8. J., magister. Will. ep. II
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31, 53. — 9. J., biskop Valdemars kapellan. 
1182: 102. — 10. J., ærkebiskop Absalons 
notar. 1180: 90. — 11. J., munk. Will. ep. 
II 75-
II. Verdslige: 1. J., kong Valdemar i.s 
kammermester. 1170-1186: 6 (note 1). — 
2. J. fra Danmark. Omkr. 1197: 224. — 
3. J., broder til Andreas og Peder Sunesen. 
1192-1199: 178. 1199: 257. — 4. J., søn af 
Esbern Snare, broder til Absalon Fed. 
1199: 253.

Jerichow se Rudolf.
Jerpulf, biskop af Skara. Will. ep. II 16.
Johan (se også Hans og Johannes): 1. J. v. 

Gevekensten, bevidner brev af ærkebiskop 
Wikman af Magdeburg. 1184: 119. — 2. 
J. Mosen, i Faurås herred. 1182: 103. — 
3. J. v. Plote, bevidner brev af ærkebiskop 
Wikman af Magdeburg. 1180: 94. — 4. 
J., slotshøvedsmand i Demmin. 1177: 64.

Johannes (se også Jens, Johan, Jon og Jons): 
1. J., kardinalpresbyter af S. Marco, senere 
kardinalbiskop af Palestrina. 1170: 11. 
1184: 117. 1188: 149. 1189: 160, 1193: 
192, 193« — 2. J. fra Napoli, kardinalpres
byter af Sta. Anastasia. 1170: 11. 1173- 
1174: 40, 41. — 3. J., kardinalpresbyter 
af S. Stefano in Celiomonte. 1193: 192, 
193. 1198: 241. — 4. J., kardinal af S. 
Clemente, biskop af Viterbo og Toscanella. 
1193: 192, 193. 1198: 241. — 5. J., kar
dinalpresbyter af SS. Giovanni e Paolo, 
tituli Pamachii. 1170: 11. — 6. J. Felix, kar
dinalpresbyter af Sta. Susanna. 1193: 192. 
— 7. J., kardinaldiakon af S. Angelo. 1178: 
76. — 8. J., kardinaldiakon af S.Teodoro. 
1188: 149. — 9. J. af Salisbury, magister, 
biskop af Chartres. 1176: 57. 1177-1180: 
73 (note 1). 1188: 151.— 10. J. de Touci, 
abbed i Ste.-Genevidve kloster. Will. ep. 
II 81. III 22. — 11. J., borger i Reims. 
1176:57.

Jon, kong Valdemar i.s klerk. 1180: 89. 
Jonatan, skolemester i Erfurt. 1195: 209. 
Jordan, præst. 1193: 196.
Josef, munk i Esrom kloster. 1180-1192: 97. 
Juliane, priorinde i Bosjo kloster. 1182: 101. 
Julius, forhen pave. Will. ep. I 3, 8.

Jons, forhen ærkebiskop af Uppsala. 1198: 
240.

Jørgen Pedersen, bevidner stadfæstelser af 
kong Valdemar 1. 1174: 45, 46. 1176: 55.

K
K., nonne i Slangerup kloster. Will. ep. I 26, 

28, 29.
Kaleman, fyrst Jaromars kapellan. 1193: 196. 
Karl: 1. K., biskop af Odense 1474-1501.

1182-1202: 109. — 2. K., kong Valdemar 
i.s kansler. Omkr. 1175: 50. 1180: 89, 90. 
— 3. K. (den danske), greve af Flandern. 
Will. ep. II 22. — 4. K. Karlsen, ærkebi
skop Eskils nevø. 1178-1180: 81. — 5. K., 
bryde. 1193: 196.

Kasimir 1., hertug af Pommern. Omkr. 1176: 
58,59.1177:64.

Kate, abbed i Glenstrup kloster. 1170-1172 
el. 1178 el. 1180: 17.

Keclik se Henrik.
Kjeld, afdød provst i Viborg. 1188: 150.
Knud: 1. K. den 4. Hellige, konge af Dan

mark, martyr. 1171: 19. 1183: 111, 116, 
1186: 134. — Will. ep. II 22. — 2. K. 5. 
(Magnussen), konge, fader til Niels. 1176: 
55. 1194: 201. — 3. K. 6., konge, søn af 
Valdemar 1. den Store. 1174: 45, 46. 
1177-1178: 67. 1177-1182: 72.1180:89,90, 
92. 1182: 103. 1182-1193: 107. 1182-1202: 
108,109.1183:111,112,113,115,116.1186: 
134. Omkr. 1186:135.1187:143, 145.1188: 
147, 150, 159. 1192: 175, 177- 1192-
1201: 179. Før 1193: 188. 1193: 189, 195, 
196. 1193-1202: 197. 1194: 201, 202. 1195: 
211, 212. 1196: 215, 216. 1197: 218, 219. 
1198: 233, 241. — Will. ep. I 30, 33. II 3, 
11 (note), 18, 22, 23, 24, 26, 37, 44, 45, 61, 
$5, 71» 77, 79» 82. — 4. K. Lavard, her
tug, martyr. 1170: 15. 1177: 63. — Will. 
ep. II 22. — 5. K., søn af fyrst Prizlav, 
Knud 6.s frænde. 1176: 55. 1183: 116. 
1188: 158, 159. — 6. K. Jørgensen, over
drager gods til Næstved St. Petri kloster. 
Slutn. af 12. årh.: 260. — 7. K. Karlsen, 
ærkebiskop Eskils nevø. 1178-1180: 81.
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Knut Eriksson, sveernes konge. 1171-1172: 
24, 27. 1171-1173: 29.

Kol, biskop af Linkoping. 1171-1172: 24.
Konrad: 1. K., ærkebiskop af Mainz. 1195: 

209. — 2. K., abbed i Seitenstetten klo
ster. 1185: 125, 126. — 3. K., skolemester 
i Magdeburg. 1180: 94. — 4. K. greve af 
Lupburg. 1185: 126. — 5. K. v. Gleiss, 
bevidner brev af ærkebiskop Wikman af 
Magdeburg. 1185: 125.

Konre se Henrik.
Konstance hertug Przemysl Ottokar 1. af 

Böhmen. 1199: 255.
Kotimar, broder til Miregrav og Monic. 

Omkr. 1176: 58, 59.
Krig se Torben.
Kristian: 1. K., domprovst i Merseburg.

1184: 119. — 2. K. v. Gevekensten, be
vidner brev af ærkebiskop Wikman af 
Magdeburg. 1184: 119. 1185: 127.

Kristine, datter af kong Inge af Sverige, 
Mstislav af Lillerusland. Will. ep. II 22.

Kristoffer: 1. K., broder til kong Knud 6. 
1194: 201. — 2. K. v. Alsleven, broder til 
Rudolf v. Vrekenleven. 1180: 94.

Krog se Tord.
Krosigk se Frederik og Gunzelin.

L
Laborans, kardinalpresbyter af Sta. Maria 

in Trastevere, tituli Calixti. 1182:100.1184: 
117. 1186: 138. 1188: 149.

Lambert, greve af Gleichen, broder til Ernst. 
1195: 209.

Lambinus, ærkebiskop Willelmus af Reims’ 
kansler. 1188: 151.

Landsberg se Otto.
Lars Sunesen, broder til Andreas og Peder 

Sunesen. 1192-1199: 178.
Laurentius, prior i Konghelle kloster. Will, 

ep. II 39.
Lavard se Knud.
Leo i., pave 432-40. Will. ep. I 11 A.
Lotarius, kardinaldiakon se Innocens 3.
Lothar 2., konge af Tyskland, Thietberga 

1195: 211, 212.
Lucius: 1. L. 2., afdød pave. 1170: 16. 1182:

105. 1196: 214. — 2. L. 3., pave. Omkr. 
1170: 1, 4, 5. Omkr. 1170-1186: 6. 1182: 
100, 101. 1182-1185: 104. 1182: 105, 1184: 
117, 118. 1185: 120. 1185-1187: 124. 1186- 
1189 el. 1190-1194: 139. 1191-1198: 168. 
1198: 240. — Som Hubaldus, kardinalbi
skop af Ostia: 1170: 11. 1178: 76.

Ludolf, provst ved St. Wipert i Nienburg. 
1180: 94. 1184: 119. 1185: 126.

Ludvig: 1. L. 7., konge af Frankrig. 1172: 
32. 1198: 226. — 2. L. v. Sebeke, kannik i 
Erfurt. 1195: 209.

Luther, dekan i Erfurt. 1195: 209.

M
M.: 1. M., kongedatter. Will. ep. I 26. — 2. 

M., kongedatter. Will. ep. I 26.
Macela, afdød, ~ Richerus. 1197: 222.
Magga, datter af Skjalm Hvide. 1197-1201: 

225.
Magnus Erlingsøn, konge af Norge. 1171- 

1172: 27. (Se også Mogens).
Manasses, biskop af Langres. 1186-1189 d- 

1190-1194: 139.
Manfredus, kardinaldiakon af S. Giorgio in 

Velabro. 1170: 11.
Margarete, søster til kong Filip 2. August, 

~ Bela 3., konge af Ungarn. Will. ep. II 
22.

Margrete, helgen, begravet i Vor Frue klo
ster i Roskilde. 1177-1178: 69. 1182: 100.

Markus, abbed i Allehelgenskloster i Lund. 
1170: 14. 1171: 19, 1174: 45, 46. 1180: 90. 
1182: 102. 1183: in.

Markvard, præst i ærkebispen af Mainz’ gård. 
1195:209.

Marsilius, også kaldet Amilius, abbed i Øm 
kloster. Efter 1172: 31.

Martin (se også Morten): 1. M., biskop af 
Bergen. 1199: 257. — 2. M., biskop af 
Meissen. 1185: 126.

Matheus: 1. M., kardinaldiakon af Sta. Ma
ria Nuova. 1178: 76. — 2. M., biskop af 
Troyes. 1173-1174: 36, 37, 38, 40. — 3. 
M., præst. Omkr. 1197: 224.

Mathias, abbed i Ryd kloster. 1182-1300: 
110.

i. række. III. — 27A
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Mauritius, biskop af Paris. 1172: 33. 1172- 
1174: 35. 1173-1174: 38, 40.

Meiner, dekan i Seeburg. 1184: 119.
Meinhard, biskop af Livland. 1199: 254.
Melior, kardinalpresbyter af SS. Giovanni e 

Paolo, tituli Pamachii, pavelig legat i Fran
krig. 1188: 149. 1193: 193. 1198: 227. — 
Will. ep. II 25, 45, 65.

Michael, ærkebiskop af Sens. 1195: 211. — 
Will. ep. II 45.

Miregrav, broder til Kotimar og Monic. 
Omkr. 1176: 58, 59.

Mogens: 1. M., ærkebiskop Absalons diakon. 
1180-1182: 96. — 2. M. Ulfsen, bevidner 
brev af kong Valdemar 1. 1174: 45, 46. 
1182:103.

Monic, broder til Kotimar og Miregrav. 
Omkr. 1176: 58, 59.

Morten, kong Valdemar i.s staller. 1177: 62.
Moses, subdiakon, pavelig vicekansler. 1188: 

149. 1189: 160.
Mstislav, Isislav, konge af Lillerusland, 

Kristine. Will. ep. II 22.
Myurz, bevidner brev af fyrst Jaromar af 

Rügen. 1193: 196.

N
Navne Eskilsen, i Dørpum. 1182-1300: 110. 
Nedamir, af Wolgast. 1177: 64.
Nicolaus (se også Niels): 1. N. 1., pave 858- 

67. Will. ep. I 3. — 2. N., kardinaldiakon 
af Sta. Maria in Cosmedin. 1193: 192, 193. 
1198: 241. — 3. N., biskop af Oslo. 1197- 
1201: 225. — 4. N., præst. 1177: 64. — 5. 
N., klerk hos kardinalbiskop Bernardus af 
Porto. 1173-1174: 43. — 6. N., estnisk 
munk. 1171-1172: 26. — 7. N. d’Etampes, 
afdød, fejres med årtid i St.-Rémi i Reims. 
1197: 222.

Niels: I. Gejstlige: 1. N., biskop af Viborg. 
Omkr. 1170: 8, 9, 10. 1170: 11. 1176: 53, 
54, 56. 1183: in. 1188: 149. — 2. N. 
Hvid, abbed i Ryd kloster (omkr. 1300). 
1182-1300: 110. — 3. N., provst. 1192- 
1201: 179. — 4. N., dekan i Lund. 1180: 
90. 1182: 102. — 5. N., dekan i Roskilde 
1180: 91. 1182-1185: 104.— 6. N. af Gam-

tofte, kong Knud 6.s diakon. 1193: 189. 
— 7. N. af Walin (Wallum), præst, kong 
Knud 6.s kapellan. 1193: 189. — 8. N. 
af Vestervig, magister, kong Knud 6.s ka
pellan. 1193: 189. 1196: 215, 216. — 9. 
N., præst og kapellan. 1186: 134.— 10. N., 
skriver af kongebrev. Omkr. 1186: 135. — 
11. N., søn af forstanderen for Vor Frue 
kloster i Roskilde, novice i Æbelholt klo
ster. Will. ep. I 27.
II. Verdslige: 1. N., søn af kong Knud 5. 
Magnussen, broder til biskop Valdemar af 
Slesvig. 1176: 55. 1182: 102. — 2. N. 
Dota, fader til Peder Scalle. 1174: 45, 46. 
— 3. N. Stigsen bevidner brev af kong Val
demar 1. 1180: 89, 90. — 4. N. Torkilsen, 
bevidner brev af kong Valdemar 1. 1180: 
89, 90. — 5. N., afdød, søn af Bodil Hem- 
mingsdatter. 1192-1225: 183, 184. — 6. 
N., søn af Esbern Snare. 1199: 257. — 7. 
N. ærkebiskop Absalons slotshøvedsmand. 
1186: 137. 1191-1192: 174. 1198: 236.

Niuelo, biskop af Soissons. 1198: 227.
Njal, biskop af Stavanger. 1197-1201: 225. 
Nonne Tarte, i Dørpum. 1182-1300: 110. 
Norbert, kapellan på bispegården i Magde

burg. 1184: 119, 1185: 125, 126.
Nuenburg se Sigfred.

O
Octauianus, kardinaldiakon af SS. Sergio e 

Bacco, senere kardinalbiskop af Ostia og 
Velletri. 1188: 149. 1193: 192, 193. 1198: 
241. — Will. ep. II 33.

Odelrik: 1. O., provst ved Vor Frue i Mag
deburg. 1184: 119. 1185: 127. — 2. O., 
kannik i Merseburg. 1184: 119. — 3. O. 
v. Penkleven, bevidner brev af ærkebiskop 
Wikman af Magdeburg. 1185: 127.

Odo: 1. O., biskop af Paris. 1198: 226, 229. 
1199: 255. — 2. O. 3., hertug af Burgund. 
Will. ep. II 65.

Olov, Olauus, ærkebiskop af Uppsala. 1198: 
232, 240, 243.

Oluf: 1. O., abbed i Næstved St. Peders klo
ster. 1192-1225: 183. — 2. O., hertug Val
demars kapellan. 1196: 216. — 3. O. Pribe, 
bevidner brev af kong Knud 6. 1193: 189.
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Omer: 1. O., biskop af Børglum. 1179: 86. 
1183: 112, 115. — 2. O., kong Valdemar 
i.s kapellan, senere biskop af Ribe. Omkr. 
1175: 5°- H77: 62. 1183: in. 1187-1188: 
146. 1188: 157. 1190-1197: 163, 164. 1191- 
1198: 167. 1192: 175. 1193: 191- 1196: 
215. 1197: 219. 1198-1204: 247. Will. ep. 
II 11, 12, 48 (note). — 3. O., præst, kong 
Knud 6.s kapellan. 1186: 134.

Ornere se Albrecht.
Osmar, magister. Will. ep. II 64.
Otto: 1. O., kannik i Ribe. Omkr. 1175: 50. 

— 2. O., kong Valdemar i.s kapellan. 
1175: 49. 1177: 63. — 3. O. v. Dobin, be
vidner brev af ærkebiskop Wikman af 
Magdeburg. 1185: 127. — 4. O. v. Lands- 
berg, bevidner brev af ærkebiskop Wik
man af Magdeburg. 1184: 119. — 5. O., 
bevidner brev af ærkebiskop Wikman af 
Magdeburg. 1185: 125.

Ove: 1. O., provst af Ejdersted. 1195: 208. 
— 2. O. Vind, bevidner brev af kong Knud 
6. 1193: 189.

P
Pain, abbed i Ringsted kloster. 1177: 62. 

1180: 90.
Palle, provst i Halland. 1170: 13, 14.
Pandulfus, kardinalpresbyter af Basilica SS.

Apostoli. 1184: 117. 1186: 138. 1188: 149. 
1189: 160. 1193: 192, 193.

Panten Mistizlawi, bevidner brev af Kasimir 
1. 1177: 64.

Paschalis 2., afdød pave. 1171: 19.
Paulus, kardinalbiskop af Palestrina, se de

mens 3.
Peder (se også Peter og Petrus): I. Gejstlige:

1. P. Sunesen, kannik i Ste.-Geneviéve, 
senere biskop af Roskilde. Omkr. 1185: 
128, 129, 130, 131, 132, 133. 1188: 153, 
154. 1192: 175. 1192-1199: 178. Omkr. 
1192-1201: 180 (note 1). 1193: 190, 196. 
1194: 202. 1197-1201: 225. 1198-1201: 
246. 1199: 257. — Will. ep. I 25. II 13, 30, 
31, 43, 49, 57. — 2. P., biskop af Roskilde 
(= 1, el. = Peder Jakobsen). 1192-1201 
el. 1216-1225: 181. 1192-1225: 183. — 3. 
P., biskop af Roskilde (= 1, el. Peder Ja-

kobsen el. Peder Bang). 1192-1201 el. 1216- 
1225 el. 1254-1277: 182. — 4. P., biskop 
af Roskilde (= 1, el. Peder Jakobsen, Pe
der Bang el. Peder Jensen Lodehat). 1192- 
1416: 187. — 5. P. Vognsen, biskop af År
hus. 1191-1204: 170. 1195: 208. 1197: 220, 
221. 1198: 237. — 6. P., diakon i Lund. 
1170: 13. 1171: 19. — 7. P., kældermester 
i Esrom kloster. 1180-1192: 97. — 8. P., 
magister. 1199: 257. — 9. P., magister. 
Will. ep. II 31, 64. — 10. P., munk i Es
rom kloster. 1180-1192: 97.
II. Verdslige: 1. P. Pallesen, bevidner 
brev af kong Valdemar 1. 1180: 89, 90. 
1182: 103. — 2. P. Scalle, søn af Niels 
Dota. 1174: 45, 46. — 3. P. Strangesen, 
bevidner brev af kong Knud 6. 1193: 189. 
— 4. P. Vagnsen, bevidner brev af Knud 
Prizlavsen. 1183: 116. — 5. P., velbyrdig 
mand fra Danmark. 1195: 209. — 6. P., 
i »Lukki«. 1183: in. — 7. P., fra Ulstrup. 
Omkr. 1170: i.

Peigun se Anselm og Dieter.
Penkleven se Odelrik.
Percy se Vilhelm.
Peter, forhen ærkebiskop af Uppsala. 1198: 

240, 243.
Petrus (se også Peder og Peter): 1. P., kar

dinalpresbyter af S. Lorenzo in Damaso, 
senere kardinalbiskop af Porto og Sta. 
Rufina. 1189: 160. 1193: 192, 193. 1198: 
241. — 2. P., kardinaldiakon af S. Nicola 
in carcere Tulliano, senere kardinalpres
byter af Sta. Cecilia. 1186: 138. 1188: 149. 
3. P., kardinalpresbyter af S. Giemente. 
1188: 149. — 4. P. af Pavia, kardinal
presbyter af S. Grisogono. 1173-1174: 
39. — 5. P., kardinalpresbyter af S. Lo
renzo in Damaso. 1170: 11. — 6. P., kar
dinalpresbyter af S. Pietro in Vincoli. 
1188: 149. — 7. P. af Bologna, kardinal
diakon af Sta. Maria in Aquiro, senere 
kardinalpresbyter af Sta. Susanna. 1170: 
11. 1182: 100. 1186: 138.— 8. P., kar
dinaldiakon af Sta. Maria in Via lata, 
pavelig legat i Frankrig. 1193: 193. 1198: 
229, 230, 231. 1199: 255, 256. — 9. P., 
biskop af Arras. Will. ep. II 45. — 10.
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P., abbed i St.-Rémi i Reims, tidl. i La 
Celle, senere biskop af Chartres. 1171- 
1172: 21, 22. 1171-1173: 29. 1172-1174: 
34. 1176: 57. 1176-1177: 60. 1177: 65. 
1177-1180: 73. 1178-1180: 81. 1179-1180: 
88. 1188: 151. — 11. P., magister, kan
tor i Paris. Will. ep. II 45. — 12. P., 
munk i St.-Victor i Paris. 1173-1174: 41. 

Pierleone se Hugo.
Plochimeris se Henrik.
Plote se Johan.
Poveth, bevidner brev af fyrst Jaromar af 

Rügen. 1193: 196.
Praus, broder til Preche. Omkr. 1176: 59. 
Preche, broder til Praus. Omkr. 1176: 59. 
Pribe se Oluf.
Pr ibislav, bevidner brev af fyrst Jaromar af 

Rügen. 1193: 196.
Pruz, bevidner brev af fyrst Jaromar af Rü

gen. 1193: 196.
Przemysl Ottokar 1., hertug af Böhmen. ~ 

1) Adela, 2) Konstance. 1199: 255.

R
Radulf: 1. R., forhen biskop af Ribe. 1190- 

1197: 163, 164. — 2. R., bevidner brev af 
fyrst Jaromar af Rügen. 1193: 196.

Radulfus (se også Radulf): 1. R., kardinal- 
presbyter af Sta. Prassede. 1188: 149. — 
2. R., kardinaldiakon af S. Giorgio in Ve- 
labro. 1186: 138.

Rainaldus, pavelig notar og vicekansler. 
1198: 240, 241.

Rainerius: 1. R., kardinaldiakon af S. Adri
ano. 1178: 76. — 2. R., kardinaldiakon af 
S. Giorgio in Velabro. 1178: 76, 1182: 100.

Rainerus de Goille, i Condé-sur-Marne. 
1197: 222.

Reder, bevidner brev af kong Valdemar 1. 
1180: 89, 90.

Reinfred: 1. R., notar. 1195: 209. — 2. R., 
ridder, senere munk i Evesham kloster. 
Slutn. af 12 årh.: 258.

Richard (se også Rikard): 1. R., dekan i 
Amiens, senere biskop smstds. Omkr. 1194: 
206, 207. — 2. R. 1. Løvehjerte, konge af 
England. 1198: 229.

Richerus, fransk kirkeværge, Macela. 
1197: 222.

Richisa se Rykza.
Rig se Asser.
Rikard: 1. R., abbed i Guldholm. 1196: 216. 

— 2. R., underprior i Æbelholt kloster. 
1180-1192: 98.

Robert: 1. R. 2., abbed i Malmesbury klo
ster. 1191-1205: 171. — 2. R., præst i Hes
selager. 1183: 116.

Rodinger: 1. R., kong Valdemar i.s staller, 
senere mundskænk. 1177: 62. 1186: 134. 
Omkr. 1186: 135. — 2. R., af Magdeburg. 
1185: 126.

Roger 2., abbed i Evesham kloster. 1191- 
1205: 171. (Se også Rothger).

Rokel, hertuginde Anastasia af Pommerns 
udsending. 1194: 202.

Rollandus, kardinaldiakon af Sta. Maria in 
Portico. 1186: 138.

Romanus, kardinalpresbyter af Sta. Ana
stasia. 1193: 192, 193.

Rosenmont se Bodo.
Rothe se Henrik.
Rothger, domprovst i Magdeburg. 1180: 94. 

1184: 119. 1185: 127.
Rothmar, domprovst i Halberstadt. 1180: 94.
Rudolf: 1. R. v. Gatersleven, bevidner brev 

af ærkebiskop Wikman af Magdeburg. 
1185: 127. — 2. R. v. Jerichow, bevidner 
brev af ærkebiskop Wikman af Magde
burg. 1180: 94. — 3. R. v. Vrekenleven, 
broder til Kristoffer v. Alsleven. 1180: 94. 
1185: 127. — 4. R., Emelina, abbed 
Vilhelms fader. Omkr. 1175: 52.

Rykza (Richisa), datter af hertug Boleslav 3. 
af Polen, Vladimir af Novgorod. Will, 
ep. II 22.

S
S.: 1. S., provst af Strand. 1198: 234, 235, 

239, 242. — 2. S., munk i Æbelholt kloster. 
Will. ep. I 26.

Sakse: 1. S., provst i Roskilde. 1180: 89, 90. 
1183: in. — 2. S., kannik i Lund. 1180- 
1182: 96. — 3. S., magister. 1197-1201: 
225. — 4. S. Gris, på Fyn. 1183: 111.
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Salomon: 1. S., provst i Lund. 1194: 201. 
1196: 216. — 2. S., se Peder Sunesen.

Saltr, søn af Megindor, i Faurås herred. 1182: 
103.

Samson, forhen ærkebiskop af Reims. 1188: 
151. 1197: 222.

Scalle se Peder.
Schapstede se Sigfred.
Sebeke se Ludvig.
Sigbod, kannik i Magdeburg. 1180: 94.
Sigfred: 1. S., dekan og provst ved St. Niko

laj i Magdeburg. 1180: 94. — 2. S. v. Am- 
vorde, kannik i Magdeburg. 1185: 125, 
126, 127. — 3. S., greve af Orlamünde. 
1195: 209. — 4. S. v. Nuenburg, bevidner 
brev af ærkebiskop Wikman af Magde
burg. 1184: 119. — 5. S. v. Schapstede, 
bevidner brev af ærkebiskop Wikman af 
Magdeburg. 1184: 119. — (i. S., bevidner 
brev af ærkebiskop Wikman af Magde
burg. 1185: 125.

Simon: 1. S., biskop af Odense. 1170: 12. 
1174: 48. 1175: 49. 1180: 89, 90, 92. 1183: 
in, 116. — 2. S., abbed i St.-Rémi i 
Reims. 1197: 222. — 3. S., abbed i Sorø 
kloster. 1178: 74. 1182: 100. 1183: 111.

Skerp se Henrik.
Skjalm Hvide, fader til Asser Rig, Ebbe og 

Toke Trulle. Omkr. 1170: 4. 1192-1199: 
178. 1197-1201: 225.

Skore, skænker 2 mark sølv til Ringsted klo
ster. Omkr. 1186: 135.

Slaumer, hertuginde Anastasia af Pommerns 
udsending. 1194: 202.

Snare se Esbern.
Soffredus, kardinaldiakon af Sta. Maria in 

Via lata, senere kardinalpresbyter af Sta. 
Prassede. 1184: 117. 1193: 192, 193. 1198: 
241. — Will. ep. II 17, 52.

Sofie, dronning, Valdemar 1. den Store. 
1170: 12. Omkr. 1175: 50. 1183: in. 
Omkr. 1186: 135. 1193: 189. — Will. ep. 
II 22.

Stefan: 1. S., ærkebiskop af Uppsala. 1170: 
12, 13. 1171-1172: 25. 1171-1173: 29. 
1198: 240. — 2. S., biskop af Au tun. 
1186-1189 el. 1190-1194: 139. — 3. S., 
biskop af Noyon. 1198: 227. — 4. S., for-

hen biskop af Ribe. 1190-1197: 163, 164. 
— 5. S., abbed i Ste.-Geneviéve kloster i 
Paris, senere biskop af Tournai. 1178- 
1186: 82. 1178-1192: 83. Omkr. 1185: 
128, 129, 130, 131, 132, 133. 1188: 153, 
154, 155, ’56, <57, 158, 159- 1194* 204.— 
Will. ep. II 57. III 22. — 6. S., munk i 
Esrom kloster. Will. ep. II 35, 76.

Stenar: 1. S., biskop af Linköping. 1170: 13. 
1171-1172: 24. — 2. S., biskop af Växjö. 
1180: 90. 1183: 112, 115.

Stig Andersen Hvide, ridder (f 1369). Omkr. 
1170-1186: 6 (note 1).

Stodorchowitz se Subemir.
Stoislav, bevidner brev af fyrst Jaromar af 

Rügen. 1193: 196.
Strange: 1. S. den unge, på Fyn. 1175: 49. 

1180: 89, 90. 1183: in. — 2. S., kong 
Knud 6.s staller. 1186: 134.

Subemir Stodorchowitz, bevidner brev af 
Kasimir 1. 1177: 64.

Sune Ebbesen, ærkebiskop Absalons fætter. 
Omkr. 1170-1186: 6. 1176: 55. 1182: 100. 
1197-1201: 225. — Will. ep. II 30.

Sunne, i Ullerød. 1192-1201: 179. 
Suterhusen se Erenfred.
Svantopolk, hertug af Pommern. 1180: 93.
Svend: 1. S., afdød biskop af Viborg. 1176: 

54. — 2. S., biskop af Århus. Omkr. 1170: 
8. Efter 1172: 31. 1177-1178: 70. 1177- 
1182: 71, 72. 1183: in, 112, 113, 114, 115. 
1185-1187: 123. 1191: 165, 166. 1193- 
1202: 197. — 3. S., provst i Viborg. Omkr. 
1170: 8. 1170: 11. 1176: 54, 56. — 4. S., 
præst i Vejrum. 1196: 215, 216. — 5. S. 
(Estridsen), konge (f 1076). Will. ep. II 
22. — 6. S. Grathe, konge (f 1157). 1193: 
191.

Sverker, sveernes konge, 1193: 189.
Sverre, konge af Norge. 1198: 233. — Will, 

ep. I 24. II 2, 39 (note).

T
T., munk i Æbelholt kloster. Will. ep. I 26. 
Tage: 1. T. Algotsen, bevidner brev af kong

Valdemar 1. 1175: 49. 1180: 89, 90. — 
2. T., foged i Ribe. 1183: 111.
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Tammo, biskop af Verden. 1186: 136.
Tarte se Nonne.
Theobaldus: 1. T., kardinalbiskop af Ostia 

og Velletri. 1184: 117. 1188: 149. — 2. T., 
biskop af Amiens. 1173-1174: 36, 37, 38, 
40.

Theodinus, kardinalpresbyter af S. Vitale, 
senere kardinalbiskop af Porto og Sta. 
Rufina. 1170: 11. 1182: 100. 1184: 117.

Theutgald, forhen biskop af Trier. 1195: 
211, 212.

Theutista, romerinde af patricierslægt. Will. 
ep. I 6.

Thietberga, Lothar 2. 1195: 211, 212.
Thietmar (se også Ditmar): 1. T., biskop af 

Minden. 1186: 136. — 2. T., kannik i 
Munster. 1184: 119.

Thoder, kong Valdemar i.s staller, broder 
til Tune. 1177: 62. Omkr. 1186: 135.

Thomas: 1. T., abbed i Holme kloster. 1175: 
49. 1180: 89, 90. 1183: ni. — 2. T., ab
bed i Ryd kloster (Omkr. 1300). 1182- 
1300: 110. — 3. T., munk i Æbelholt klo
ster. Will. ep. I 29.

Tobias: 1. T., abbed i Væ kloster. 1180- 
1182: 96. 1182: 102. — 2. T., magister, 
ærkebiskop Absalons udsending. Omkr. 
1185: 129. — 3. T., ærkebiskop Absalons 
udsending. 1198: 232.

Toke: 1. T. Knudsen, overdrager gods til 
Næstved St. Peders kloster. Slutn. af 12. 
årh.: 259. — 2. T. Trulle, fader til Skjalm 
Hvide. 1197-1201: 225. — 3. T., søn af 
Skjalm Hvide, broder til Asser Rig og 
Ebbe. Omkr. 1170: 4. 1197-1201: 225. — 
4. T., staller hos Knud Prizlavsen. 1183: 
116.

Torben: 1. T., prior i Esrom kloster. 11 So
li 92: 97. — 2. T. Krig, bevidner brev af 
Knud 6. 1193: 189. — 3. T., slotshøveds
mand. 1174: 45, 46. 1192-1201: 179. — 
4. T., har ejet gods i Asserbo. Omkr. 
1170-1186: 6.

Tord: 1. T. Krog, i Dørpum. 1182-1300: 
110. — 2. T., stifter af Bosjø kloster. 1182: 
101.

Toste, i Græse. 1179: 87.
de Touci se Johannes.

Tove Hale, bevidner brev af kong Knud 6. 
1183: 111.

Troch se Jaldrik.
Troels: 1. T., prior i Næstved St. Peders 

kloster. 1192-1225: 183. — 2. T., biskop 
Peder af Århus’ notar. 1195: 208. — 3. 
T., af Als, subdiakon. 1195: 208.

Trulle se Toke.
Tue, provst. 1176: 54.
Tune, broder til Thoder. Omkr. 1186: 135.
Ture: 1. T. Skjalmsen, bevidner breve af 

Valdemar 1. og Knud, søn af fyrst Prizlav. 
1175: 49- 1180: 89, 90. 1182: 103. 1183: 
116. — 2. T., kong Valdemar i.s staller. 
1177: 62. — 3. T., kong Valdemar i.s 
kammermester (= nr. 2?). 1183: 111.

Turgot: 1. T., biskop af Børglum. Will. ep.
II 41, 66. — 2. T., præst i Strø. 1192-1201: 
>79-

Tyge (se også Toke): 1. T., biskop af Børg
lum. Omkr. 1170: 7, 8. — 2. T., provst i 
Viborg. 1188: 149. Efter 1188: 152. — 3. 
T. Tygesen, i Dørpum. 1182-1300: 110.

U
Ubbe: 1. U., danernes anfører. Slutn. af 12. 

årh.: 258. — 2. U. Poppensen, i Dørpum. 
1182-1300: 110. — 3. U., staller hos Knud 
Prizlavsen. 1183: 116.

Ulf Ingerdsen ~ Una. 1190: 162. 1198-1201: 
246.

Ulrik, dekan ved domkirken i Koln. 1195: 
210.

Una, afdød, ~ Ulf Ingerdsen. 1198-1201: 
246.

Unwan, forhen ærkebiskop af Hamburg- 
Bremen. 1186: 136.

Urban 3., pave. Omkr. 1170: 4. Omkr. 1170- 
1186: 6. 1185-1187: 122, 123, 124. Omkr. 
1185: i29(?). 1186: 137, 138. 1186-1197: 
i4i(note 1). 1191: 165, 166. 1191-1198: 
168. 1191-1192: 174. 1198: 236, 240. — 
Som Hubertus, kardinalpresbyter af S. 
Lorenzo in Damaso. 1184: 117.

Vog W
Vagn: 1. V., abbed i Løgum kloster. 1190- 

1197: 163, 164. 1191-1198: 167. 1198-
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1204: 247. — 2. V., subdiakon hos biskop 
Valdemar af Slesvig. 1182: 102.

Walbert, abbed i Esrom kloster. 1170: 13. 
Omkr. 1176: 58, 59. 1178: 76, 77. 1180: 
90. 1180-1192: 97. 1183: 112, 115. 1184: 
117. 1189: 160. 1193: 193. — Will. ep. I 
36, 37» 38, II 27, 31, 35, 72.

Valdemar: 1. V., udvalgt biskop, senere bi
skop af Slesvig. 1182: 102. 1182-1300: 110. 
1183: 112, 115. 1187: 143. 1188: 146, 147, 
148. 1188: 155. 1191: 169. 1192: 175, 176, 
177. 1196: 216. 1198: 234, 239. — Will. ep. 
II 11, 44. III 22 b (note). — 2. V., afdød 
kannik i Ste.-Geneviève kloster, broder til 
Knud Prizlavsen. 1188: 158, 159. — 3. 
V. i. den Store, konge, ~ Sofie. Omkr. 
1170:4,8.1170: 12,13,15.1171:19.1171- 
1172: 27. Efter 1172: 31. 1174» 45» 4$» 47» 
48. 1175: 49. Omkr. 1175: 50. 1176: 55. 
1177: 62, 63. Omkr. 1177: 66. 1177-1178: 
67. 1177-1182: 71. 1180: 89, 90, 91, 92, 93. 
1182: 102, 103. 1182-1185: 104. 1183: in. 
1186: 134, 137. 1191-1192: 174. 1193: 
189, 194. 1193-1202: 197. 1194: 201. 1197: 
218. 1198: 236, 241. 1198-1216: 249. — 
Will. ep. II 22. — 4. V., konge (hvilken?). 
1182-1375: 99. — 5. V., hertug af Norge 
og Slesvig, senere kong V. 2. Sejr, 1183: 
in, 112, 115. 1186: 134. Omkr. 1186: 135. 
Omkr. 1189: 161. 1192: 175, 176, 177. 
1193: 189. 1194: 201. 1196: 216. — Will, 
ep. II 11, 12.

Walter: 1. W., provst i Grobe. Omkr. 1176: 
58, 59. 1177: 64. — 2. W., biskop Absa
lons kapellan. 1171: 20. — 3. W., magi
ster. 1197-1201: 225. — 4. W., ærkebiskop 
Olov af Uppsalas udsending. 1198: 232. 
— 5. W. v. Arnsten, bevidner brev af ær
kebiskop Wikman af Magdeburg. 1185: 
127.

Venceslav, søn af fyrst Jaromar af Rügen. 
1193:196.

Werner: 1. W., magister. Omkr. 1197: 224. 
— 2. W., marsk (tysk). 1184: 119.

Wéry des Prés, bispen af Lièges drost. Omkr. 
1197: 224.

Victor 4., modpave. 1179: 86.

Wikman, ærkebiskop af Magdeburg. 1180: 
94. 1184: 119, 1185: 125, 126, 127. 1198- 
1201: 246 (note 1). — Will. ep. Addita
mentum.

Vilhelm (se også Willelmus): 1. V., biskop 
af Strängnäs. 1171-1172: 23. — 2. V., ab
bed i St. Thomas af Eskilsø, senere i Para- 
clitus (Æbelholt) kloster. 1171: 20. Omkr. 
1175: 51. Omkr. 1175-1180: 52. 1178: 79. 
1178-1186: 82. 1179: 87. 1180-1181: 95. 
1180-1192: 97 (noterne), 98. 1185: 121. 
Omkr. 1185: 131. 1188: 156. 1192-1201: 
179. 1194: 203. — Will. ep. I-III. — 3. V., 
abbed i Øm kloster. 1183: 114, 115. — 4. 
V., prior i Odense. 1174: 48. — 5. V. Ero
breren, konge af England. Slutn. af 12. 
årh.: 258. — 6. V., greve af Hainburg. 
1185: 125, 126. — 7. V. de Percy, genop
retter klostret i Whitby. Slutn. af 12. årh. 
258. — 8. V. Saksesen, bevidner brev af 
Knud Prizlavsen. 1183: 116.

Willelmus (se også Vilhelm): 1. W., ærkebi
skop af Sens, senere af Reims samt kardi- 
nalpresbyter af Sta. Sabina. 1172: 33. 
1172-1174: 35. 1173-1174: 38, 40. 1176: 
57. 1184: 117. 1188: 151. 1194: 204, 205. 
1195: 212. — Will. ep. II 45. — 2. W., 
biskop af Auxerre. 1177: 65. — 3. W., ab
bed i Giteaux. 1186-1189 el. 1190-1194: 
139-

Wilmersleven se Bertold.
Vind se Ove.
Witan, bevidner brev af fyrst Jaromar af Rü

gen. 1193: 196.
Witold, provst. 1180: 94.
Vivianus, kardinalpresbyter af S. Stefano. 

1182: 100.
Wladimir, Waledar, konge af Lillerusland 

(t 1141), fader til Sofie. Will. ep. II 22.
Vladislav, den ældre, hertug af Polen. 1180: 

93-
Voss se Arnfast.

Z
Zapacha, broder til Goldon. Omkr. 1176: 

59-



STED NAVN E RE GI STER

A og Å 
Ågerup (Sømme h.): 51.
Ålborg: 173. — St. Clemens kirke: 173. — 

Vor Frue kloster: 173.
Ålebæk (Mønbo h.): 67.
Århus: Biskop: 8, 70, 71, 72, 111, 112, 113, 

114, 115, 123, 165, 166, 170, 197, 208, 
220, 221, 237. — Domkirke (St. Clemens), 
kapitel og kanniker: 112, 114, 208, 220, 
221, 237, 251. — Stift: 170, 252.

Årslev (Rise h.): 216.
Årslev (Slagelse h.): 1.
Afsketes Wech (lokalitet i Dørpum, N. Gøs 

h., Sdrj.): 110.
Agnesio (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 76, 77.
Ahagia (hvor?): 16, 105, 214.
Aholm (forsv. bebyggelse, Hornbæk s., Lyn- 

ge-Kronborg h.): 76,77.
Akselholm (Skippinge h.): 253.
Alani: 258.
Albano (Italien): 117, 138, 192, 193.
Albo h. (Skåne): 109.
Almsruth, Halinsruth (forsv. bebyggelse, 

Lynge-Kronborg h.): 76, 77.
Als (Hindsted h.): 17, 208.
Als: 116, 216.
Alsted (Alsted h.): 257.
Alsønderup (Strø h.): 51, 78, 79, 95, 203. —

Will. ep. I 39.
Amager: 174.
Amiens (Frankrig): 36, 37, 38, 40, 195, 206, 

207.
Aneby (Ny h., Sdrj.): 216.
Annisse (Holbo h.): 51, 78, 79, 95, 203.
Antiochia (Syrien): 129.
Antvorskov kloster (Slagelse h.): 6 (note 1).
Arnakke (Merløse h.): 20.

Arras (Frankrig): Will. ep. II 45.
Asmild, St. Margrethe kirke (Nørlyng h.): 

9, 10, ii, 149.
Asserbo (Holbo h.): 6, 100, 138, 140, 241.
Assertorp (forsv. bebyggelse, nu under Oden

se): in.
Attrup (Djurs S. h.): 70, 112, 113, 115.
Autun (Frankrig): 139.
Auxerre (Frankrig): 65.

B
Backerydtz staff (skelmærke i Albo h., Skåne): 

109.
Bagsværd (Sokkelund h.): 137, 174, 236.
Barth (Pommern): 196.
Benevent (Italien): 11.
Benløse (Ringsted h.): 18, 181, 182.
Bergen (Norge): 257.
Bergen (Rügen): 196.
Birkenæs (Skippinge h.): 253.
Birsethorp (forsv. bebyggelse, Lynge-Kron

borg h.): 76, 77.
Biueruth (skelmærke, Halland): 55.
Bjemæs (Fuglse h.): 183.
Bjæverskov (Bjæverskov h.): 246.
Blambersbæk, Høje (skelmærke i Albo h., 

Skåne): 109.
Blekinge: 102.
Bockeboda (Gårds h., Skåne): 102.
Bognæs (Sømme h.): 118.
Bojbøl (forsv. bebyggelse, Arns h., Sdrj.): 

216.
Bolde skov (skelmærke i Albo h., Skåne): 109.
Bollingsted (Ugle h., Sdrj.): 216.
Bologna (Italien): 138.
Bordelum (N. Gøs h., Sdrj.): no.
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Borrevejle (Volborg h.) : 3.
Borsholm (Lynge-Kronborg h.): 76, 77, 117, 

160, 193.
Borup (nu Borupgård, Lynge-Kronborg h.): 

76, 77-
Bosjø kloster (Frosta h., Skåne): 84, loi.
Bourges (Frankrig): Will. ep. II 45.
Brandsbøl (Als N. h.): 216.
Braunschweig (Tyskland): 119.
Bregling (Strukstrup h., Sdrj.): 216.
Brekendorf (Hütten h., Sdrj.): 216.
Bremen (Tyskland): 120, 210.
Brosamuste (forsv. bebyggelse, Pommern) : 

64.
Brønshøj (nu under København): 137, 174, 

236.
Bukow (Pommern): 196, 202.
Burgund (nu under Frankrig) : Will. ep. II 

45-
Bursø (Fuglse h.) : 183.
Bøgeøre (forsv. skov, Frosta h., Skåne): 101.
Børglum (Børglum h.): 7, 8, 86, 112, 115.

Will. ep. II 41 (note 1).

G
Ghaeslaff (forsv. bebyggelse, Blekinge): 102.
Chalon-sur-Saône (Frankrig): Will. ep. I 2.
Châlons-sur-Marne (Frankrig): 151.
Champagne (Frankrig): 51 (note 1).
Chartres (Frankrig): 57, 73 (note 1), 151.
Chåteauneuf (Frankrig): 195.
Chåtillon-sur-Seine (Frankrig): Will. ep. II 

45-
Chécy (Frankrig): 195.
Citeaux kloster (Frankrig): 139. — Will. ep.

II 45> 65-
Civitå Castellana (Italien) : 233.
Clairvaux kloster (Frankrig) : 65, 73, 83. —

Will. ep. II 45, 65.
Cluny kloster (Frankrig): 106.
Compiègne (Frankrig) : Will. ep. Addita

mentum.
Condé-sur-Mame (Frankrig): 222.
Cysoing (Frankrig) : 204, 205.

D
Dagerød (Lynge-Kronborg h.) : 76, 77.
Dalum kloster (Odense h.) 198, 199, 200.

Danmark: 13, 16, 19, 27, 28, 59, 64, 77, 78, 
81, 85, 89, 96, 103, 105, 106, 114, 116, 
120, 133, 134, 145, 154, 158, 159, 161, 
164, 174, 175, 176, 177, 196, 209, 210, 214, 
220, 224, 238, 249, 258. — Will. ep. I 24. 
II 21, 22, 25, 27, 43, 44, 57, 61, 79, 80. 
Additamentum. — Kirkeprovins: 86, 164, 
Ærkebiskop: 33, 151, 222.

Dargun kloster (Mecklenburg): 58, 59.
Darsow (Pommern): 64.
Davidstorp (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 

76, 77-
Demmin (Pommern): 64.
Dijon (Frankrig): Will. ep. II 45, 65.
Djurs S. h.: 71, 72, 112, 113, 115.
Djursland: 71, 72.
Dragholm (eng i Bjæverskov h.): 246.
Driancourt (Frankrig): 151.
Drosedow (Pommern): 64.
Dusum (forsv. bebyggelse, Blekinge?): 102.
Dævidsrød (Slagelse h.): 253.
Dønnerup (Skippinge h.): 253.
Dørpum (N. Gøs. h., Sdrj.): no.

E
Eggenstedt (Tyskland): 127.
Eggeslevmagle (V. Flakkebjerg h.): 260.
Eilwersdorf (Tyskland): 127.
Ejby (Ramsø h.): 140, 241.
Ejby (nu under Odense): 199, 200.
Ejder (flod, Sdrj.): 146.
Ejdersted (Sdrj.): 208.
Ejeby (forsv. bebyggelse, Fuglse h.): 183, 

186.
Elben (flod, Tyskland): 254.
Eldena kloster (Pommern): 110.
Ellinge (nu Løvenborg, Merløse h.): 3, 6, 

100.
Emdrup (nu under København): 137, 174, 

236.
Engebølle (Fuglse h.): 183.
England: 16, 47, 105, 145, 214. — Will. ep.

I 3.
Ening (nu Enegårde, Djurs S. h.): 70, 112, 

”3, ”5-
Erfurt (Tyskland): 209.
Errindlev (Fuglse h.): 183, 186.
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Esbønderup (Holbo h.): 76, 77, 193.
Esetoft (forsv. bebyggelse ved Odense): 111.
Eskilsholm (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 76, 

77-
Eskilsø (Horns h.): 20, 51 (note 1), 52 (note 

5), 78, 79, 95, 203.
Esrom kloster (Holbo h.): 6, 13, 45, 46, 

55, 58» 59» 66» 7$» 77» 9°» 97» 98» IO3» II2> 
115, 117, 160, 193, 201, 225, 250. — Will. 
ep- I 36» 37» 38- H 27, 31, 35, 42, 70, 72.

Estland: 26, 27, 28, 91.
Evesham kloster (England): 48, 85, 171, 258.

F
Fårdrup (V. Flakkebjerg h.): 140.
Faksinge (Bårse h.): 67.
Falster: 92. 174.
Faurås (Faurås h., Halland): 103.
Faurås h., (Halland): 66, 103.
Fentby (forsv. bebyggelse, Blekinge): 102.
Finderup (Løve h.): 30, 100, 140, 241.
Finland: 25.
Finnvcden (del af Småland, Sverige): 80.
Fiske Maglesteen (skelmærke i Albo h., Skå

ne) : 109.
Fjelsted (Onsild h.): 17.
Flandern: Will. ep. II 22.
Flensborg (Sdrj.): 107.
Foess (Skåne): 102.
Fogdarp (Frosta h., Skåne): 101.
Fokbæk (Hohn h., Sdrj.): 216.
Fontenay kloster (Frankrig): 139.
Forlev (Slagelse h.): 140, 241.
Frankrig: 32, 81, 129, 154, 155, 159, 207, 

211, 212, 213, 226, 227, 229, 230, 231, 255, 
256. — Will. ep. I 32. II 22, 45, 65. — 
Kirkeprovins: 42, 211, 212, 226. — Will. 
ep. II 22.

Fredtofte (Lynge-Kronborg h.): 95, 203.
Freerslev (Lynge-Frederiksborg h.): 51, 52, 

78, 79-
Frosta h. (Skåne): 84.
Fuglse h.: 186.
Fur (Harreh.): 11, 149.
Fyn: 89, 90, 109, 111, 134.
Fælmyng (forsv. bebyggelse, Mou s., Fleskum 

h.): 17-
Før (vesterhavsø, Sdrj.): 239.

G
Gårdstånga (Frosta h., Skåne): 101.
Gadstrup (Ramsø h.): 74.
Garn tofte (Bågh.): 189.
Garding h., (Sdrj.): 146.
Gargolizi (rimeligvis = Zargelitz, Rügen): 

196.
Gedemose (skelmærke i Albo h., Skåne): 

109.
Gentofte (Sokkelund h.): 137, 174, 236.
Gerdrup (Sømme h.): 20, 51 (note 1).
Gerlev (Slagelse h.): 30, 100, 140, 241.
Gerode kloster (Tyskland): 209.
Gierslev (Løve h.): 30, 100, 140, 241.
Ginnegarth, Gininggarth (forsv. fiskevand, 

Lø h.): 163, 164.
Glenstrup kloster (Nørhald h.): 17.
Glostrup (Smørum h.): 140, 241.
Glumstenschog, Glumsteenswigh (forsv. skov, 

Faurås h., Halland): 66, 160, 193.
Gnesen (nu Gniezno, Polen): 93.
Gotland (Sverige): 63.
Gottesgnaden kloster (Tyskland): 127.
Gram h.: 163, 164.
Grimstrup (nu under Næstved): 67.
Grimstrup (Musse h.(?)): 143.
Grinderslev (Nørre h.): 56.
Grobe (Pommern): 58, 59, 64.
Græse (Lynge-Frb. h.): 87.
Gräsma (Gårds h., Skåne): 102.
Grønholt (Lynge-Kronborg h.): 76, 77, 201, 

216.
Guderup (Als N. h.): 216.
Gudum, Guthemæ (Slagelse h.): 1, 5, 100, 

138, 140, 241.
Guldholm kloster (Strukstrup h., Sdrj.): 169,

216. — Will. ep. II 11.
Gummin (Pommern): 64.
Gundsømagle (Sømme h.): 20, 51.
Gungethorp (forsv. bebyggelse, Skippinge 

h-): 253-
Gyohej, Gyohøg (forskrevet, Sdrj.): 216.
Gützkow (Pommern): 202.
Gützkow (landskab, Pommern): 196.
Gøtstorp (forsv. bebyggelse, Sjælland, el.

Gødstrup, Hammer h.): 241.
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H
Hagested (Tuse h.): 215.
Hainburg (Østrig): 125, 126.
Halberstadt (Tyskland): 94.
Haldenstorp (forsv. bebyggelse, Lynge-Kron- 

borg h.): 76, 77-
Halinsruth se Almsruth.
Halland: 14, 55, 76, 77, 103, 108, 160, 192,

i93> 223, 241.
Halle (Tyskland): 119.
Halsnæs (Strø h.): 20, 51 (note 1).
Halsted (Lollands N.-h.): 62.
Hamar (Norge): 225.
Hamburg (Tyskland): 136.
Handest (Nørhald h.): 17.
Haralds ted (Ringsted h.): 30, 100, 140, 241.
Harburg (Tyskland): 210.
Harløse (Strø h.): 20, 78, 79, 95, 203.
Havelberg (Tyskland): 209.
Haverup (Alsted h.): 178.
Havn (nu København): 137, 174, 180, 190, 

194, 236, 253.
Havnelev (Stevns h.): 140.
Havreholm (Lynge-Kronborg h.): 76, 77, 

117, 160, 193.
Heden (Sallinge h.): 49.
Helfta (Tyskland): 119.
Hellige Land, Det: 144.
Helnede (skelmærke i Albo h., Skåne): 109.
Helsingborg (Skåne): 109.
Helsinge (Holbo h.): 51, 78, 79, 95, 203. —

Will. ep. II 14.
Heresbøl (Edoms h., Sdrj.): 242.
Herrevad kloster (N. Åsbo h., Skåne): m, 

163, 164.
Hesselager (Gudme h.): 116.
Hesselrød (Lynge-Kronborg h.): 4.
Hesleteruth (forsv. bebyggelse, Blekinge(?)): 

102.
Hever (nu Vesterhever og Østerhever, Ut- 

holm (Holmbo h.), Sdrj.): 216.
Hildesheim (Tyskland): 136.
Hillested (Fuglse h.): 183.
Himmelev (Sømme h.): 118.
Hindsted h.: 17.
Hiortes egen (skelmærke i Albo h., Skåne): 

109.
Hjaltland (nu Shetlandsøerne, England): 111.

Hjernerup (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 
160, 193.

Hjordkær (Rise h.): 216.
Hjortheholm (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 

76, 77-
Hjulby (Vindinge h.): 89, 111.
Hoed (Djurs S. h.): 112, 113, 115.
Hov (Hoks h., Halland): 14.
Holbæk: 253.
Holebech (skelmærke i Halland): 55.
Holgestrup (Lynge-Kronborg h.): 76, 77.
Holløse (Holbo h.): 193.
Holm (Als N. h.): 216.
Holmbo h. (= Utholm, Sdrj.): 146.
Holme kloster (nu Brahetrolleborg, Sallinge 

h.): 49, 89, in.
Holmynweck (vejstrækning i Dørpum, N.

Gøs h., Sdrj.): 110.
Holsted (0. Flakkebjerg h.): 183, 184, 259.
Holsten: Will. ep. II 24 (note).
Holt (Holbo h.): 95, 203.
Homand spange (skelmærke i Albo h., Skå

ne): 109.
Homtofh (forsv. bebyggelse, Nørhald h.(?)): 

>7-
Horserød (Lynge-Kronborg h.): 76, 77.
Hubæk, (forsv. bebyggelse, Onsild h.): 17.
Hunderup (nu under Odense): m, 188, 

199, 200.
Hundisburg (Tyskland): 119.
Hundshale (forsv. lokalitet, Dørpum, N.

Gøs h., Sdrj.): 110.
Husby (Hysby) (Arns h., Sdrj.): 216.
Huvarod (Gårds h., Skåne): 102.
Hvide træ (skelmærke i Albo h., Skåne): 109.
Hvidovre se Ovre.
Hyllested (Djurs S. h.): 70, 112, 113, 115.
Hylstrup (Alsted h.): 100.
Hånninge (Frosta h., Skåne): 84.
Hårløv (Gårds h., Skåne): 102.
Høje-Tåstrup (Smørum h.): 51.
Høsterkøb (Lynge-Kronborg h.): 137, 174, 

236.

I
Ingelslund (forsv. bebyggelse, Syv s., Ramsø 

h.): 118.
Ingelstads h. (Skåne): 109.
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Issuse (forsv. bebyggelse, nu under Odense): 
188, 189.

Isted (Strukstrup h., Sdrj.): 216.

J
Jarchow (Pommern): 64.
Jerslev (Ars h.): 253.
Jerusalem (Israel): 16, 105, 144, 210, 214.
Johanrive (Belgien): 224.
Jylland: 19, 92.
Jyllinge (Sømme h.): 20, 51 (note 1), 78, 79, 

95, 203.
Jælinge ore (måske fejl for Lellinge ore, Bjæ

verskov h.): 246.
Jämsunda (Medelstads h., Blekinge): 102.
Järrestads h. (Skåne): 109.
Jørlunde (Lynge-Frb. h.): 4.

K
Kalleby (Strukstrup h., Sdrj.): 169, 216.
Kalundborg: 257.
Kalvø (Hjelmslev h.): 31.
Karlby (Nørhald h.): 17.
Karleby (nu Kalbygård, Låsby s., Gern h.): 

71, 112, 113, 115.
Karlesthorp, Karlestorp (forsv. bebyggelse, 

Holbo h.?): 76, 77.
Karnitz (Pommern): 64.
Karow (Rügen): 196.
Katbjerg (Onsild h.): 17.
Keldbymagle (Mønbo h.): 67.
Kiaby (Villands h., Skåne): 13, 96, 102.
Kienow (Pommern): 64.
Kirkerup (Sømme h.): 20, 51.
Kjuge (Villands h., Skåne): 96.
Klensby (Strukstrup h., Sdrj.): 216.
Klinta (Frosta h., Skåne): 101.
Klønne (forsv. lokalitet, Strø h.): 51, 78, 79, 

179-
Kolberg (Pommern): 64.
Konghelle kloster (Sverige): Will. ep. II 39.
Konstantinopel (nu Istanbul, Tyrkiet): 16, 

105, 214.
Kornerup (Sømme h.): 118.
Kregme (Strø h.): 51, 78, 79, 95, 203.
Krogdal (Holbo h.): 160, 193.

Krænkerup (Løve h.) : 253.
Kulleberga (Frosta h., Skåne): 101. 
Kværkeby (Ringsted h.) : 140, 241.
Kærligbæk (skelmærke i Al bo h., Skåne): 

109.
København se Havn.
Koln (Tyskland): 145, 210, 211, 212.

L
La Celle (Frankrig): 21.
Ladby (0. Flakkebjerg h.): 67, 187. 
Ladbytorp (0. Flakkebjerg h.) : 67. 
Langerøds kilde (skelmærke i Albo h., Skå

ne): 109.
Langholm (forsv. bebyggelse, Holbo h.) : 76, 

77-
Langres (Frankrig): 139.
Lassan (landskab, Pommern): 202.
Lateranet (Italien): 85, 86, 100, 101, 147, 

148, 149, 150, 160, 176, 190, 191, 192, 193, 
194, 210, 211, 214, 218, 219, 220, 221, 226, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 245, 254.

Lellinge ore se Jælinge ore.
Lerbæk (vandløb i Albo h., Skåne): 109.
Lerholt (forsv. bebyggelse, Lillerød s., Lyn

ge-Frb. h.) : 4.
Liège (Belgien): 224.
Lillerusland: 16, 105, 214.
Lime (Rødding h.) : 54.
Lindebjerg (skelmærke i Halland) : 55.
Lindedal (skelmærke i Halland) : 55.
Linkôping (Sverige): 13, 24.
Lith (skelmærke i Dørpum, N. Gøs h., Sdrj.) : 

110.
Livland: 254.
Loitz (landskab, Pommern): 202. (Se også 

Wasitha).
Lolland: 19, 92, 183, 185, 186.
Lukki (Fyn) : 111.
Lund: 19, 45, 46, 64, 90, 134. — Will. ep. II 

50. — Allehelgens kloster: 14, 19, 45, 46, 
90, 102, ni. — By: 45, 106, 134. — De
kan: 90, 102. — Diakon: 13, 19. — Dom
kirke, kapitel og kanniker: 13, 14, 19, 50, 
61, 78, 80, 90, 92, 96, 102, 103, 108, 112, 
114, 115, 134, 146, 174, 196, 201, 216,
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238, 240, 246. — Helligtrefoldighedsklo- 
ster: 64, 90. — Will. ep. II 50. — Kirke- 
provins: 245. — St. Marias og St. Peders 
nonnekloster: 90. — Provst: 19, 45, 46, 50, 
94, 119, 125, 126, 127, 201, 216, 246. — 
Ærkebiskop (se også Danmark): 6, 12, 13, 
’4, ’9, 23> 24, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 60 ,61, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 96, 103, 
IO4, I06, I 12, I 14, I 15, 118, 122, 128, I29, 

13°, !3b !32, ’34, T37> 138, 139, 140, ’4b 
143, 146, 147, 148, 150, 154, 163, 164, 165, 
166, 167, 174, 175, 176, 177, 180, 190, 193, 
194, 196, 211, 212, 213, 218, 219, 221, 223, 
225, 232, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 
244, 245, 246, 253, 257. — Will. ep. I 12, 
24. II ii, 21, 22, 28, 31, 34, 43, 44, 45, 
62, 64, 67, 80. Additamentum.

Lupburg (forsv. borg, Tyskland): 126. 
Lyglingi (forsv. bebyggelse, Fuglse h.): 183. 
Lyngby, Lille- (Strø h.): Will. ep. II 14. 
Lynge (Alsted h.): 2, no, 138, 140, 241. 
Lystrup (Lynge-Frb. h.): 97, 98.
Læsøholm (forsv. gård, Skippinge h.): 253. 
Lø h.: 163, 164.
Løgum kloster (Lø h.): 163, 164, 167, 247. 
Løgum, N.- (Lø h.): 163, 164.
Lörby (Listers h., Blekinge): 102. 
Løve (Løve h.): 30, 100, 140, 241.

M
Magdeburg (Tyskland): 94, 119, 125, 126, 

127, 246 (note 1). — Will. ep. Additamen
tum.

Maglemer (Musse h.): 183.
Mainz (Tyskland): 125, 209. 
Malmesbury (England): 171. 
Mamertinum (titulærbispedømme, hvor?):

129.
Meissen (Tyskland): 126.
Meløse (Strø h.): Will ep. II 23.
Merseburg (Tyskland): 119.
Meseritz (landskab, Pommern): 196, 202. 
Messina (Italien): Will. ep. I 3.
Middelsyssel (Sjælland): 68. 
Minden (Tyskland): 136.
Miroslauece (forsv. bebyggelse, Pommern): 64.

Morup (Faurås h., Halland): 76, 77, 103, 
117, 160, 193, 223.

Mulneholt (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 76, 
77-

Mulnethorp (forsv. bebyggelse, Lynge-Kron- 
borg h.): 76, 77.

Munke-Bjergby (Alsted h.): 138, 140, 241.
Mylziz (muligvis identisk med Nonnendorf, 

Pommern): 196.
Münster (Westfalen): 110, 119.
Møn (Mønbo h.): 67.
Mønge (Holbo h.): 121.
Mørkhøj (Sokkelund h.): 137, 174, 236.

N
Napoli (Italien): 40, 41.
Naumburg (Tyskland): 126.
Nejede (Strø h.): 51, 78, 79, 95, 203.
Neuville (Frankrig): 195.
Nienburg (Tyskland): 84, 119, 126.
Niflose (indsø, Pommern): 64.
Nisted (Lunde h.): 99.
Njudung (del af Småland, Sverige): 80.
Nonneborg (nu under Odense): 188, 189, 

198.
Nordfrisland (Sdrj.): 146, 234, 235.
Norge: 27, 120, 154, 233. — Will. ep. I 24.
Normandiet (Frankrig): 154.
Northumberland (England): 258.
Noyon (Frankrig): 227.
Nyborg: 189, 202.
Nybøl (Rise h.): 216.
Nybøl (Strukstrup h., Sdrj.): 169, 216.
Nybølle (nu Nybøllegård, Fuglse h.): 183.
Nydala kloster (Småland, Sverige): 80.
Nyrup (Lynge-Kronborg h.): 76, 77.
Nyrup (forsv. bebyggelse, Lynge s., Alsted 

h.): 241.
Nyrup (forsv. bebyggelse, Holmstrup s., 

Skippinge h.): 253.
Næbbe (skelmærke ved Asserbo, Holbo h.): 6.
Närke (Sverige): 23.
Nærum (Sokkelund h.): 137, 174, 236.
Næsby (Tybjerg h.): 55.
Næstved: 67. — St. Peders kloster: 67, 102, 

183, 184, 185, 186, 187, 249, 259, 260. — 
Will. ep. II 36.
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Næstved, Lille- (nu under Næstved): 67.
Næuitzbro (nu Bromølle, Holmstrup s., Skip- 

pinge h.): 253.

O
Odense: 48, 89, 90, 189. — Biskop: 12, 48, 

49, 85? 89» 90, ni, 116, 146- — Will. ep. 
II 69. — By og borgere: 49, 171 (note 2), 
189. — St. Knuds kloster: 19, 48, 49, 85, 
89, 90, 92, in, 116, 162, 171, 188, 189, 
198, 199, 200. — Kongsgård: 89, 90. — 
Munkenes mølle: 49, — Provst: 111.

Ohrsleben (Tyskland): 127.
Okome (Faurås h., Halland): 66.
Oksenvad (skelmærke i Albo h., Skåne): 109. 
Oldenburg (Tyskland): 136.
Onsild, S.- (Onsild h.): 17.
Openstorp (forsv. bebyggelse ved Slesvig, 

Sdrj.): 216.
Orléans (Frankrig): 195.
Osby (Frosta h., Skåne): 101.
Oslo (Norge): 225.
Ostia (Italien): 11, 76, 117, 149, 192, 193, 

241. — Will. ep. II 33.
Ottestrup (Slagelse h.): 1.
Ovre (nu Hvidovre og Rødovre, Sokkelund 

h-): 3> »37. *74> 236.

P
Palestrina (Italien): 138, 192, 193.
Paraclitus kloster (Champagne, Frankrig): 

51 (note 1).
Paraclitus se Æbelholt.
Paris (Frankrig): 32, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 52, 78, 79, 82, 83, 95, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 203. — Will. ep. I 12, 25, II 45, 47, 
63. — Biskop: 33, 35, 38, 40, 226, 229, 
255. — S te.-Geneviéve kloster: 51 (note 1), 
82, 83, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159- — Will. ep. 
II 32 (note 3), 47 (note), 57, 81. III 22. 
Additamentum. — St.-Germain-des-Prés 
kloster: 52. — Will. ep. Additamentum. 
— St.-Victor kloster: 20, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39> 4°> 4b 42> 43. 44. 78, 79. 95. 
203. — Will. ep. II 32, 47.

Parma (Italien): 144 (note).
Paulinzella kloster (Tyskland): 209.
Perugia (Italien): 232, 236 (note 1), 237 

(note 3).
Phyalzmose (skelmærke, Halland): 55.
Pisa (Italien): Will. ep. II 33.
Polen: 16, 93, 105, 214.
Pontigny (Frankrig): Will. ep. II 47.
Porskile, (forsv. lokalitet i Dørpum, N. Gøs 

h., Sdrj.): 110.
Porto (Italien): 11, 43, 100, 117, 192, 193, 

241. — Will. ep. Additamentum.
Prémontré kloster (Frankrig): Will. ep. II 50. 
Prenestinus se Palestrina.

Q
Quarstathe (forsv. bebyggelse på Fyn(?)): 

89, 90, in.

R
Ramløse (Holboh.): 179.
Rangstrup h.: 163, 164.
Rega (flod, Pommern): 64.
Reims (Frankrig): 21, 22, 29, 34, 57, 60, 65, 

73, 81, 88, 117, 151, 204, 205, 212, 222. — 
Will. ep. II 45.

Rettestrup (Hammer h.): 184, 185.
Ribe: Biskop: 111, 146, 157, 163, 164, 167, 

*75, 2I9, 247- — Will. ep. II 11, 12,
48 (note). — By: 191, 215, 219. — Dom
kirke og kanniker: 50, 163, 191, 215, 219. 
— Foged: 111. — Stift: 163, 164.

Ringsebølle (Fuglse h.): 183, 186.
Ringsjön (indsø, Skåne): 101.
Ringsted: 14, 15, 18, 62, 63, 90, 135, 181, 

182, 192.
Ringsted h.: 140.
Robermont (Belgien): 224.
Rodensleben (Tyskland): 127.
Rold (Hindsted h.): 17.
Rom (Italien): 29, 86, 227. — Will. ep. I 35 

(note). II 2, 26 (note), 27 (note), 33, 45, 
53.65.

Rosager (Arns h., Sdrj.): 216.
Roskilde (se også Sjælland): 51 (note 1), 69, 

74, 140, 196, 241. — Will. ep. II 69. —



Rosmus—Sner tinge 433

Biskop: 6, 18, 20, 30, 46, 51, 67, 68, 69, 76, 
79, 91, 100, 104, 178, 181, 182, 183, 187, 
190, 196, 202, 225, 246, 257. — Will. ep. 
II >3, 14, 43, 49 (note). — By: 74, 78, 79. 
— Dekan: 91, 104. — Domkirke, kapitel 
og kanniker: 18, 20, 30, 46, 51, 68, 89, 90, 
91, 104, 118, 124, 137, 140, 168, 174, 181, 
182, 190, 236. — Will. ep. II 14. — Provst: 
89, 90, 11 b !79- — Stift: 4, 5, 18, 181, 182. 
— Vor Frue kloster: 69, 74, 100, 140, 196, 
241. — Will. ep. I 27.

Rosmus (Djurs S.h.): 70, 112, 113, 115. 
Rosted (V. Flakkebjerg h.): 1.
Rottersdorf (Tyskland): 94.
Ryd kloster (Husby h., Sdrj.): no. — Will, 

ep. XI (note). (Se også Guldholm).
Rügen: 91, 104, 124, 168, 196.
Rødby: 183, 186.
Rödeby (Östra h., Blekinge): 102. 
Rødovre se Ovre.
Rømø (Højer h.): 162.
Rønnebæksrud (forsv. bebyggelse, Hammer 

h.): 186.

S
Såne (Lynge-Kronborg h.): 45, 46, 76, 77, 

117, 160, 193.
Sabro (Sabro h.): 197.
Sacerethorp (forsv. bebyggelse, Hornbæk 

s., Lynge-Kronborg h.): 76, 77.
Sachsen: 254.
Santiago di Compostela (Spanien): 83.
Sasserup (forsv. bebyggelse, Hjembæk s., 

Tuse h.): 253.
Saxolfthorp (forsv. bebyggelse, vistnok Hol- 

bo h.): 76, 77.
Schaprode (Rügen): 196.
Schwerin (Mecklenburg): 58. — Will. ep. II 

55-
Seeburg (Tyskland): 94, 119, 127.
Seem (Ribe h.): 163, 164.
Segozszi (forsv. lokalitet på Rügen): 196. 
Seitenstetten kloster (Østrig): 125, 126. 
Sengeløse (Smørum h.): 74.
Senlis (Frankrig): Will. ep. Additamentum. 
Sens (Frankrig): 33, 35, 38, 40, 57, 211, 240.

Will. ep. II 45.

Serreslev (forsv. bebyggelse, nu under Kø
benhavn): 137, 174, 236.

Sidivandung (skelmærke i Dørpum, N. Gøs 
h., Sdrj.): 110.

Sigerslewester (Lynge-Frb. h.): 95, 203.
Sild (vesterhavsø, Sdrj.): 89, 90.
Siothiuet (forsv. lokalitet, 0. Flakkebjerg 

h.?): 186.
Sjælland (se også Roskilde): 19, 45, 68, 91, 

92, 100, 104, 174, 175, 183, 186, 192, 241.
Sjælstofte (Fuglse h.): 186.
Skåne: 91, 104, 174, 246.
Skamstrup (Tuse h.): 253.
Skara (Sverige): Will. ep. II 16.
Skarhult (Frosta h., Skåne): 101.
Skellerød (Ringsted h.): 4, 5.
Skepparslov (Gårds h., Skåne): 96.
Skillinge (Medelstads h., Blekinge): 102. 
Skjellerup (Onsild h.): 17.
Sklandethorp (måske Slangerup, Ringsted 

55-
Skor torp (forsv. bebyggelse, Giens trup s., 

Nørhald h.): 17.
Skuerød (forsv. bebyggelse, Lynge-Frb. h.): 

97,98.
Skørpinge (V. Flakkebjerg h.): 140, 241.
Slagelse: 1.
Slagelsebo (forsv. bebyggelse, nu Store La

degård, Slaglille s., Alsted h.); 4, 100, 138, 
140, 241.

Slangerup kloster (Lynge-Frb. h.): Will. ep. 
I 28, 29.

Slesvig (Sdrj.): 50, 216. — Biskop: 8, 48, 49, 
50, 102, 110, 112, 115, 136, 143, 146, 147, 
148, 155, 169, 175, 176, 177, 239. — Will. 
ep. II 11, 44. III 22 b (note). — By: 50, 
216. — Domkirke (St. Peter): 50, 102, 143, 
216. — Provst: 242. — Stift: 148. — St. 
Clemens sogn: 216. — St. Jakobs sogn: 
216. — St. Mikkels kirke på Bjerget: 169, 
216. Will. ep. II 11, 12, 46, 48. — St. Ni
kolaj sogn: 216. — St. Olufs sogn: 216. — 
St. Trinitatis sogn: 216. — Vor Frue sogn: 
216.

Slien (farvand, Sdrj.): 146.
Slots-Bjergby (Slagelse h.): 30, 100, 140, 241.
Sminge (Gjern h.): 31.
Snertinge (Skippinge h.): 140, 241.
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Socq (Belgien): 224.
Soissons (Frankrig): 227.
Solbjerg (nu under Frederiksberg): 137, 174, 

236.
Sorterup (Slagelse h.): 30, 100, 140, 241, 

253-
Sorø kloster (Alsted h.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 

69, 100, m, 138, 140, 141, 142, 162, 178, 
218, 223, 225, 241, 246, 253, 257.

Spånild (nu Spånildshus, Holbo h.): 97, 98.
Sprogø (0 i Storebælt): 189.
Stade (Tyskland): 210.
Stagby (forsv. bebyggelse ved Slesvig, Sdrj., 

el. måske fejl for Skovby i St. Michaelis 
landsogn, Arns h., Sdrj.): 216.

Starham (forsv. lokalitet i Dørpum, N. Gøs 
h., Sdrj.): 110.

Stavanger (Norge): 26, 225.
Stenderup (vistnok Nybøl h.): 216.
Stenhas (forsv. bebyggelse, Lynge-Kron- 

borg h.): 76, 77.
Stenholt (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 76, 

77, 160, 193.
Stintebøl (Edoms h., Sdrj.): 242.
St. Mortens huse (forsv. bebyggelse, Holbo 

h.): 160, 193.
Stocby (forsv. bebyggelse, Arns el. Struk- 

strup h.): 216.
Stolp (fogedi, Bagpommern): 93.
Stolpe kloster (Pommern): 58, 59, 64.
Strand (provsti, Sdrj.): 234, 235, 239, 242.
Strandby (Gislum h.): 172.
Streckentin (forsv. bebyggelse, Pommern): 

64.
Stripperup (forsv. bebyggelse ved Holbæk): 

253-
Strognæs (forsv. bebyggelse, nu navn på en 

gård og et næs, Fuglse h.): 186.
Strångnås (Sverige): 23.
Strø (Strø h.): 179.
Strø(dam) (Lynge-Frb. h.): 97 (indledning), 

98.
Stubbe (mellem Slesvig og Gottorp, Sdrj.): 

216.
Sunsphialholt (forsv. bebyggelse, Lynge- 

Kronborg h.): 76, 77.
Svenstrup (Tjæreby s., Lynge-Kronborg h.): 

97«

Svenstrup (Hammer h.): 184, 185.
Sverige: 13, 19, 23, 24, 27, 29, 75, 77, 78, 80, 

83, 90, 96, 103, 114, 115, 120, 140, 146, 
154, 163, 164, 174, 180, 196, 240, 243, 257, 
— Will. ep. II 22, 80.

Svine Vele (skelmærke i Albo h., Skåne): 
109.

Sæby (hvor?): 102.
Såtofta (Frosta h., Skåne): 101.
Søllested (Båg h.): 49.
Sønderby (Horns h.): 20, 51 (note 1), 95, 

203.
Sønderjylland: 50.
Søndersø (Skovby h.): 89, 90, 111.
Sønderup (Slagelse h.): 30, 100, 140, 241.
Sørninge (Tuse h.): 253.

T
Tågerup (Fuglse h.): 186.
Tårnby (Sokkelund h.): 137, 174, 236.
Tåstrup (nu under Holbæk): 253.
Taissy (Frankrig): 222.
Tandslet (Als S. h.): 116.
Tanga (forsv. bebyggelse, Holbo h.): 76, 77
Thorp (muligvis Terp, Skivholme s., Fram- 

lev h.): 208.
Tisvilde (Holbo h.): 6.
Tjæreby (Strø h.): 20, 51, 52, 78, 79, 95, 97, 

98, 203.
Toelt (Lynge-Kronborg h.): 76, 77, 193.
Tolk (Strukstrup h., Sdrj.): 169, 216.
Tollerup (Lynge-Frb. h.): 95, 203.
Tommerup kloster (Jårrestads h., Skåne): 

12, 90.
Tornby (forsv. bebyggelse, Mønbo h.): 67.
Tomshøje (skelmærke ved Asserbo, Holbo 

h.): 6.
Tornved (Tuse h.): 253.
Torp (forsv. skov; nu muligvis Torpe, Er- 

rindlev s., Fuglse h.): 183.
Torslunde (Fuglse h.): 186.
Torup (Holbo h.): 76, 77.
Toscanella (Italien): 192, 193.
Tournai (Belgien): 204.
Tours (Frankrig): Will. ep. II 45.
Tovebæk (forsv. vandløb, Tibirke s., Holbo 

h.): 6, 100.
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Treptow (Pommern): 64.
Tribsees (landskab, Pommern): 196, 202.
Triebs (Pommern): 64.
Trier (Tyskland): 211, 212.
Trondheim (Norge): 26, 163, 225, 257. (Se 

også Norge).
Troyes (Frankrig): 36, 37, 38, 40.
Tuekøb (forsv. bebyggelse, Lynge-Frb. h.): 

97> 98-
Tune (Tune h.): 118.
Tusculum (Italien): 17, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 75, 76, 91, 92. — Will. ep. Additamen
tum.

Tveje-Merløse (nu under Holbæk): 253.
Tvååker (Himle h., Halland): 223, 241.
Tyskland: 16, 59, 105, 214. — Will. ep. II 

23-
Tyvelse (Slagelse h.): 253.
Tømmerup (forsv. bebyggelse, Tikøb s., 

Lynge-Kronborg h.): 76, 77, 117, 160, 193.
Tønning h. (Sdrj.): 146, 216.
Törle (å i Himle og Faurås h., Halland): 223.
Tørslev (Horns h.): 20.

U
Ubby (Ars h.): 140.
Ullerød (Strø h.): 78, 79 (note 2), 179.
Ulstrup (vistnok Løve h.): 1.
Ulstrup (forsv. bebyggelse, nu under Hol

bæk) : 253.
Undløse (Merløsc h.): 6, 138, 140, 241.
Ungarn: 16, 105, 214.
Uppsala (Sverige): 12, 13, 25, 29, 232, 240, 

243-
Utterslev (nu under København): 137, 174, 

236.

V og W
Valby (nu under København): 137, 174, 236.
Valby (nær Roskilde): 51 (note 1).
Vallby (östra h., Blekinge): 102.
Vallensbæk (Smørum h.): 118.
Walin, Wallum (Voldum, Galten h., el. Ul

dum, Nørvang h.?): 189.
Vanløse (nu under København): 137, 174, 

236.
Wasitha (fejl for Loitz, Pommern?): 196.

Waterberg (forsv. lokalitet under Slesvig): 
216.

Vedhave (forsv. skov, Tågerup s., Fuglse h.): 
183.

Vejleby (Ods h.): 140, 141, 241.
Vejlø (Hammer h.): 185.
Vejrum (Hjerm h.): 215, 216.
Vellerup (Horns h.): 215.
Velletri (Italien): 105, 117, 139, 149, 193, 

241.
Vemmelev (Slagelse h.): 5, 100.
Venden: 59, 64, 202, 254.
Venedig (Italien): Will ep. Additamentum.
Verberie (Frankrig): Will. ep. I 2.
Verden (Tyskland): 136.
Veroli (Italien): 16.
Verona (Italien): 117, 120, 137, 138.
Vester syssel (Sjælland): 68.
Vestervig (Refs h.): 189, 215, 216.
Vestervig kloster (Refs h.): Will. ep. II 42.
Westfalen (Tyskland): 254.
Whitby kloster (England): 258.
Viborg: 53, 54. — Biskop: 8, 9, 10, 11, 53, 

54, 56, in, 149, 172, 173, 175. — St. Bo- 
tulfs sogn: 152. — By: 152. — Domkirke, 
kapitel og kanniker: 11, 53, 54, 56, 149, 
150, 152, 170. — Provst: 8, 10, 11, 54, 56, 
149, 150, 152. — Stift: 53. — St. Trinita
tis: 152. — St. Villehad: 152.

Vigerslev (nu under København): 137, 174, 
236.

Villingerød (Lynge-Kronborg h.): 76, 77, 
117, 160, 193.

Vincennes (Frankrig): Will. ep. II 77.
Vindinge (Tuneh.): 118, 140, 241.
Virum (Sokkelund h.): 137, 174, 236.
Wischow (Pommern): 64.
Viterbo (Italien): 192, 193, 241.
Vitskøl kloster (Års h.): 172.
Wittow (Rügen): 196.
Voer kloster (Tyrsting h.): 111.
Voldum se Walln.
Wolgast (Pommern): 64, 202.
Wolgast (landskab, Pommern): 202.
Wollung (landskab, Rügen): 196.
Vordingborg: 202.
Wusterhusen (landskab, Pommern): 196, 202.
Wustrow (Pommern): 64.
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Væ kloster (Gärds h., Skåne): 12, 13, 96, 102.
Vämö (nu under Karlskrona, Blekinge): 102.
Værebro (Gundsømagle s., Sømme h.): 78, 

79, 95, 203.
Värend (del af Småland, Sverige): 80.
Växjö (Sverige): 14, 90, 112, 115.

Y
yadehr (jæder, Lille-Lyngby s., Strø h.): 179.
Ybbs (flod, Østrig): 125.

Z
Ziethen (landskab, Pommern): 196, 202.

Æ
Æbelholt kloster (Strø h.): 51, 52, 78, 79, 82, 

87, 95, 97, 98, 121, 13b 156, *79, 203. — 

Will. ep. Præfatio. I 26, 27, 28, 29, 36, 39. 
II 11, 12, 13, 14, 16,23,24,27,32,39,50, 
58, 66, 69, 70, 82.

Åtran (å, Halland): 103.

0
0 kloster (Ø.-Han h.): 7.
Ølsemagle (Ramsø h.): 30, 100, 140, 241.
Øm kloster (Tyrsting h.): 31, 70, 71, 72, 

112, 113, 114, 115, 122.
Ørbæk (skelmærke i Albo h., Skåne): 109.
Ørnstrup (forsv. bebyggelse, nu skovfoged

hus, Lynge s., Alsted h.): 138.
Ørup (Djurs S. h.): 70, 112, 113, 115.
Ørvid (skov, Lyngby-Kronborg h.): 6.
Østofte (Fuglse h.): 183.
Østre Vele (skelmærke, Albo h., Skåne): 109.
Østrig, Nedre (Østrig): 125, 126.
Øverup (0. Flakkebjerg h.): 186, 259.


