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Wilhelm Ernst Christianis

Historiske og Khronologiske Underssgelse
af

S k i l s m i sse t r e t t e n
mellem

Philip II. eller Philip August, Konge

i

Fraukerig,

og hans Gemalinde

Ingeborg, fod Prindsesse af Danmark.

Forste

Afsnit.

Fra Philips og Jngeborgs Formaling til Pave Coelestinö II. Dod,

d. e. fra 119351198.

F o r e r i n d r L n g.
Ä lierede i mit Priisffrivt: Vergleichung der Nachrichten von dänischen Begebenheitem von 1182 bis 1209, die bei Arnold von Lübeck anzutreffen sind,
mit andern Schriftstellern desselben Zeitalters (Copenhagen 1789. 4-) S. 77 f.,
har jeg anfsrt, at mange Kilder til den her nnderfsgie SkilsmissetretteS Hi
storie ere aabncde. Deraf har jeg stdcn endnu erholdt flere. Af Hvidtfeld,
Pontanus, Gram og Holberg ere ikkun enkelte Stykker af denne Historie
underfsgte.
Blondel de formtilæ Criflo regnante in monumentis Ve
terum ufa, betragter den kun fra et eneste Synöpunct, i Hensyn til Virk
ningen af de mod Frankrig og ders Konge udgaaede Band- og Interdicts-Foranstaltninger. De Nyere, der have ffrevet over den frauffe og danffe Historie,
faasom

Velly, Meusel

og

Gebhardi,

bersre vel disse Tildragelser, men

det
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det Hele er hidkildagS endnu ikke af nogen underssgt.
Jeg tor da haabe ved
neervcercnde Undersogelft at have opfyldt Huller i den danste Historie og berigtiget endeel as dens Tidsberegning, fom vel sortiente at opfyldes og berigliges.
Da jeg formedelst andre Forretninger ikke kunde levere den hele Af
handling paa eengang, faa syntes mig Pave Coelestins III. Dsd at veere et
beqvcmt Tidspunkt n! at ende det fscste Affnit, da Striden fsrst under hans

Eftermand

Inuoccntius

III. blev dreven med stsrre Heftighed.

§.

i.

Philip II. eller Philip August blev af sin Fader Ludvig VII. for- H79
medelst hans overhaandkagende Legemsfvaghed, fom en fennenaarig Prinds
anlagen ril Medregent og kronet til Konge C).
)
(*

Rigordus de geftis Philippi Augufti ap. Duchesne fcript. rer. Franc. T. V. p. 5.
Guilelm. Armoricus de geflis Phil. Aug. 1. c. p. yr. Den famine eller forti han
kalder sig i sin i Vers forfattede Phnips II. Historie, With. Britonis Armorici Philippidos. L. I. 1 c. p. itu. Guilelmi de Nangis Chron. ad ann. 1179 apud d'Achery
Spicil. Tora. III. p. 12. edit. nov.

§. 2.

I det folgende Aar formalede den unge Konge sig med Isabella eller,
fom andre kalde hende, Elisabeth, en Datter af Balduiu, Greve af Hen
negau (r).
Det Kongelige Brudepars festlige Vielse tilligemed Philip n8o
Augusts Kroning stedte i Sk. DeniS paa Himmelfartsdagen (2).
Hans
Fader Ludvig VIL eller den yngre overlevede ikke lttNge den Glade, fom den
ne forsnstede Begivenhed havde opvakt hos ham; han dsde den sierde Maa- d. 18.
ned efter sin Sons Formaling (3).
(1) Hendes Herkomst viser cn Stamtavle hos Blondel de form. Ch rifto regnante in
vet. mon. ufu. p. 323.
(2) Bigord I. c. p. 7 siger, det stedte 1 igi den 1. Znn. paa HimmelfartsdagLir; men
det passer ikke. Plasten indfaldt den Tid den $. April, og Himmelfartsdagen den
14. Maj i. Derimod siger den, saavelsom Nigord, ogsaa samtidige Guilelm. Årmor.
1. c. p. 72, at det stedte Himmelfartsdagen n8o; d. c., siden Paasse var den 20,
April, den 29. Maji. See og Guil. de Nangis. 1. c.

D 3

(3)
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(Z) Rigord 1. c. siger, eod. anno (altsaa Ii8 r) XIV. Kai. Octobr. feria quinta, det
er den 18. Seplb. om Torsdagen; men dette indtræffer kun i iSo; thi usi var
den i8. Septb. en Fredag. Rigtigere er ogsaa her (juil. Armoric. 1. c. See oa
Nangis. 1. c.

§. 3‘

Efter et ncesten kiaarigr Wgtrstab dode bemeldte Isabella cller Elisa-

1190

Philip Augusts ferste

Maj?.
*)
(.

Dronning (*).

Rigord 1. c. p. 29 ffriver. Anno millefimo centefimo octogefimo nono, regni
Philippi decimo, Idus Märtii, obiit Elilabeth Regina, uxor Philippi Francorum
Regis; altsaa den 15. Martii 1189. Guil. Armoric. angiver 1. c. p. 75 det sam
me, som Dronningens Dodsaar, uden at nævne Dagen. Ligesaa Guil. de Nan gi s.
1. c. p. 17. Ikke desmindre har man Fsie til ak antage 1190 for Dronningens
Dodsaar; thi alle disse franske Skribentere synes at have fulgt den i Frankrig for
dum meget brugelige Skik, at begynde Aaret med Paasten. Derom vidner et saavel hos Rigord. 1. c. p. 28 , 'som hos Guil. Armoric. de gessis Phil. Augufti. 1. c.
besindtligt Sted. Hiin siger. Eodem anno millefimo centefimo octogefimo octavo,
fecunda die Februarii feria quinta fuit eclipfis lunae univerfalis, hora noctis quarta
et duravit per tres horas. Denne, i det han ligeledes taler cm 1188 Tildragelser,
farer saaledes fort, Eodem anno quarto nonas Februarii feria quinta, hora jnoctis
quarta, fuit eclipfis lunæ univerfalis et duravit per tres hores. Men ester astrono
mi ste Beregninger var i 1189 (Aaret regnet fra i. Januar) den 2. Febr. en Maaneformorkelse af henved 9 Tommer (Calvifii opus Chronol. ad ann. 1189'. P- m*
955)- Ogsaa faldt i dette samme.Aar den 2. Febr. eller quarta non. Febr. pan en
Torsdag, ‘feria quinta; thi i bette Aar, hvori Paasten indfaldt den 9. April, var
Soudagsbogstavet A. Det er altsaa klart, at de have regnet Aaret 1188 fta sam
me Aars Paaste, d. e. fra 17. April til 8. April i det folgende Aar 1189“, og ak
altsaa deres Tids Anforsel om den d. 2. Febr. indtrufne Maaneformorkelse horer til
Aaret 1189»
2(f samme Grunde maa den Idns Martii eller den 15. Marts hos
Rigord 1. c., og altsaa Dronningens Dodsdag, kun forstaacs om 1190. Det selv
samme Dodsaar og den her anførte Dodsdag antage ogsaa Udgiverne af Gessis Innocentii III, i det de Pag. 54. Not. 8. beraabe sig paa ait de verifier les dates. T. II.
PaSv 579' Om denne ny Udgave gives-Efterretning i Noten til næstfølgende §. 4.

§1193»

4-

Kong Philip August, fom havde bestukket at indla.de sig i nytTEgteskab,
henvendte $tft til en danff Prindsesse, den navnkundige Kong Waldemars L
Datter. Til den Ende sendte han Biskop Stephan 1 Noyon til Danmark, og
lod anholde hos Kongen af Danmark Knud VI. om een af hans Sostre til

'

Dron-

mellem Kong Philip IL og hans Gemalinde Ingeborg.
Dronning.
Deri komme alle Skribenlcre overeens (*
),
af Omstændighederne ere de forffiellige fra hinanden.
)
(*

•

Zr

men i Fortoellingen

Rigord. ap. Duchesne S. R. F. Tom. V. p. 36 feq., Guil. Armoric. ibid. p. 77,
og Gefta Phil. Aug. ibid. p. 258 tale vel om bett fransse Konges Formæling med
den dansse Prindsesse, men ikke om Gesandtskabet. Paa det sidste Sicd kaldes den
dansse Konge, enten formedelst Afskriverens Fejltagelse, eller den gamle Skribents
Il v i ben b et) og SkiodesloShed, Frannicus. Gefta Innocentii III. p. 54 feq , efter
den ny Udgave, som findes i det store Verk, der 1791 er udkommen i Paris i 3
store Foliobind under folgende Titel, Diplomata, carta?, epiftolæ et alia Documenta
ad res francicas fpectantia, ex diverfis regni, exterarumqve regionum Archivis et
Bibliothecis, jqffu Regis Chriftianifliini multorum eruditorum curis, plurimum ad
id conferente Congregatione S. Mauri eruta. Notis illuftrarunt et ediderunt L G.
O. Feudrix de Brequigni, et F. I. 6. La Porte du Theil. Det forste Vind og tillige
den forste Deel af dette vigtige Verk indeholder Beviisssrivter, Dreve og Instrumen
ter af den merovingisse Tidsalder, med foranstaaende paa 38Z Sider aftrykte Pro
legomena. Den anden Deel bestaaer af to Tomer og ligcsaa mange Vind, og inde
holder, Innocentii Papæ III. epiftolas aneedotas, quotquot in archivis vaticanis
hucusque delitefcentcs, in collectione Baluziana o lim defideribantur
Ved Enden
af denne anden Deels forste Tome har Udgiveren paa nye ladet aftrykke disse Gefla
Innocentii III., hvilke allerede Baluze foran i den af ham udgivne denne PaveS
Brevsamling og Muratori Sc. Rer. I tal. Tom. III. havde udgivet, men efter et
Haandskrivt i Bibliotheca Vallicellana (d. 'c. Fcedrenes af Oratorio St. Philippi af
Neri i Nom) med en Mængde af lær be og meget oplysende Anmærkninger. Jeg anforer derfor disse Gefla Innocentii III. her og i det folgende bestandig efter denne nveste Udgave. Guil. Neubrigenlis Rer. Anglic. Lil?. IV. Cap. xxiv. ap. Commelin.
S. R. A. p. 465.
Joh. Bromton Chron. ap. Twysden et Seiden. S. R. A. col.
1244. Henr. de Knyghton de eventib. Angl. L. II. 1. c. col. 2406.
Nigord melder udtrykkelig, at Kong Philip havde hoS Kong Knud anholdet om
een af hans Sestre. At denne endnu den Gang virkelig havde mere end een ugivt
Soster, beviser Gruber Orig. Livon. p. n$ med uforkastelige Vidnesbyrd, og fo
rer hende navnlig an, saavidt han om hendes Navn og paafolgende Formælinger
fandt optegnet i Historien. At tvende af Kongens Söstre vare bestemte til Kloster
levnet, sees af et Brev, som den i demre hele Historie saa mærkværdige Abbed Wil
helm paa Eschildkoe eller Eb lholt har tilsstevet dem. .S. Willi. Abbat. Fpift. xxvi.
L. I. i de af Kammerherre Suhm udgivne og fortsatte Langcbecksse S. R. D. Tom.
VI. p. 23 feq. (See og Gram ad Meurf. col. 3 56). Abbedens Drev ssal efter Bar
tholin være ssrevet li 88/ men efter Langcbeck 1187«
Efter den lærde Udgivers
Anmærkninger heder den ene af disse Kongedottre, som begge betegnes med M. og M.,
i nogle Haandssrivter Margaretha, den anden kan da have hedt Marie eller Magda
lene, omendssiont ingen Datter af Valdemar L er bekicndt, som ssulde have havt
dette Navn.

Nigord 1 c. melder, at Gcsandtssabct ssulde 1193 være afgaaet til Danncmaik,
^solgelig i dit samme Aar, hvori, eftex hans og flere gamle Skribenteres Udsagn",
den
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den banste Prindscsse er bleven formælet med Kongen, hvorom her snart stal gives
«armere Underretning. Det fsrste synes ikke heller at vare nogen Tvil underkaster,
med mindre maaffee ct dette Frieris vedkommende Brev af fornavnte Abbed Wilhelm
allerede stulde vare strevet 1192, hvorom mere i det folgende.

§

5»

Kong Philip August, 'der paa det Korstog, hvilket han tilligemed
den engelffe Konge Richard I. med Tilnavn Lovehierte havde foretaget for
ot hielpe paa de Christnes Anliggender i Orienten, var bleven ueens med den
ne Konge, og tidligere end han kommet tilbage fra Morgcnlandene, havde ikke
saafnarr faaet Tidende om det Fangenfaab, hvori Richard paa sin Hjemrejse
fra Korstoget var faldet, for han var bctcenkl paa ak rive denne faa frygtelige
Modstanders franske Besiddelfcr til sig, og indfaldt til den Ende med en stor
Krigsmagt i Normandie (1).
Han havde altfaa nu Aar fag nok at fatte sig
i en faadan Forfatning, at han faavel kunde vcere Richards Feldtherre i hans
Fravcerclfa, som ham selv, naar han kom i Frihed, voxcn, og i faa Hense
ende ved Forbund ot sikaffe sig merglig Bistand.
Efter gamle ja endog sam
tidige ikke faa meget franste som cnqelsike Skribenteres Efterretninger skal han,
ved at anholde om den danske Priudsesse, tillige have begieret at stutte For
bund med den dansike Konge imod Kongen af England.
Roger af Hovden (der dog urigtig kalder Pnudseffe Ingeborg, som
Philip August begicrede, Votilde) siger udtrykkelig, at Kongen af Frankrig
havde ved dette TEgtcskab til Hensigt at bcvcege Kongen af Danmark til Soerog mod England (2).
Gervastuö (der dog urigtig angiver 1195 for Brylluvsaaret) sikriver, at Kong Philip paa denne Maade har vildet forsikaffe sig
de Danskes Hiclp mod den cngelsike Konge (3). Noget omstændeligere fortorlles det af Henrik Knyghton, Canik i Leycestcr (g); men ingen giver udfar
ligere Beretning herom end Wilhelm af Neubery (5) og Bl'0ttt0N (6):
"Kongen af Frankrig, faa fortcelle de, ifar den sidste, fagte at indvikle den
" engelske Konge i sikrcekkelige Uroclighcder og paa en listig Maade opegge de
"Dansike, diffe Englands gamle Fjender, til at oprippe en for lang Tid siden
" ueddyffet Tvistighed; han lod altfaa ved et meget anseeligt Gesandtskab anholde
"hos de Danskes Konge om hans Sester, en ypperlig Prindfasse; Kongen af
" Danmark, der viste Gefanterne en.meget ceresuld Modtagelse, og ester Rigets
"ypperste

mellem Kong Philip lp. og hans Gemalinde Ingeborg.

33

" ypperste Mænds Raad meget ve4 optog deres Andragende, spurgte dem, hvad
" forlanger da Eders Herre ti! Brudeskat? De svarede i Overeensstemmelse med
"deres Fuldmagt: Han suffer de danske Kongers gamle Rer og Paarale ti! Eng
bland, og for «i udfore den en dansk Krigshår og en danffFlaade paa et Aar.
"Eders Herre, svarede Kongen, forlanger noget, som ikke er uden stor Vanffe" lighed; imidlertid vil ieg tage der i Overvielse. Da han dcrpaa raadstog her"om med Folkets ypperste Mænd, erklærede de sig paa felgende Maade: Vi have
"nok at skaffe med et hedensk Folk, som er vore Grændser nær, med Venderne;
" ffulde vi nu vende os fra diffe, angribe Englænderne, et christeligt, uffyl"«digt Folk, og saaledes indvikle os i en dobbelt Fare? thi angribe vi Englæn«
"verne, faa blotte vi vore Grcendfcr for de vildeste Barbarer, der boe nær hos
"06. Desuden er Englænderne et stort, et stærkt Folk, beromt for anseelig For"mue, og, som man mener, mægtigt nok til at beffytte deres Velfærd og Frihed
"mod ethvert Angreb udenfta. Den franffe Konge faaer altsaa at begisre en
"anden Brudeffak.
Du, o Konge! ker ikke med Dit Folkes Fare forffaffe
"din Sej>er et ærefuldt TEgteffab. Randet stod Kongen vel an, og han bad
"de franffe Sendebud at giere andre Forstag. o s. v."
, .

Denne Efterretning, og een af de Skribentcre som give den, Wilhelm
afNeubery, har Blondel (7) segl at igiendrive, og vor udedelige Gram (8)
har billiget hane Dom.
Men hverken den store Forraad af Lærdom eller den
krniffe Skarpsinvighed, hvormed han i Overeensstemmelse med sin Hensigt har
undersogt forffielUge Dele af denne Formælingshistorie, et heller den Anseelse
og billige TErbodighed, som dennes vidtudstrakte Vrdenffab og ubegrændsede
Fortjenester af Fædrenelandets Historie har forffaffet ham, bor standse en
frimodig Prevclse.
Jeg vi! anstille den, uden derved fit ville giere mlttdste
Skaar i den Agtelse, hvorpaa disse sande store Lærde have forhvervet dem den
retmessrgste Adkomst hos Efterslægten.
Bloudel forekaster forst den gamle Skribent hans Partiffhed: Wil
helm af Neubcry, siger han, havde uden Tvivl kunder give os sande Efterret
ninger om der som tildrog sig i hans Naboskab, ja næsten under hano Hine,
om han ikke havde næret el uforsonligt Had mod Kong Philip August (9).
For Partiffhed kan vel ingen Skribent frikiendeS, der har opregnet Philip
Augusts og den forste Richards Stridigheder, han være Franff eller Eng.
SamlittS V, B,
S
lænder,
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lander, han have strevek for eller imod den franste Konge; men deraf folger
ikke, at enhver Omstændighed, han beretter, stulde vare opdigtet; allermindst
gicldcr Felgen da, naar Beretningen qandste og aldeles stemmer med de hand
lende Personers Caraeter og Tcenkemaade; at dette er Tllfceldet, vil af det fol
gende blive klart.
"Wilhelm, siger fremdeles Blondes, digter siet og modsiger sig selv,

" tiaar han foregiver, ot Kong Philip kun derfor beilcde til Prindfeffe Jttge" borg, at han ved denne Forbindelse kunde sikkre sig Englands Erobring. Hvad
"han kalder de danske Kongers gamle Ret kil England, mastte han rettere have
"kaldet forcrldede; thi siden 1040 havde de dan^e Konger aldeles tabt Eng
ilands Besiddelse; og Skribenten er ubetcrnksom nok til selv at fortcette, at Ri" gets Store selv havde erkiendt, at denne Besiddelse ikke tilkom deres Konge.
"Var del Uret 1193 at angribe det ehristelige og uskyldige engelste Folk, sag
" har ogsaa Kong Svend Aar 1013 ingen Ret havt at bringe det under Aaget;
»saa have ikke heller de Danske ved ham kunder vinde nogen rermessig Paatale
"derpaa, den de kunde overdrage til andre" (10).
Om de danske Kongers Ret og Paa-ale tit England var forcrldet, kan
vel i disse Tilsaelde kun bedommeS efter Grunde af den conventienelle Folkeret,
i hvis Felge alle Folk og alle Konger i celdre og nyere Tider havde antaget og
endnu antage, at ethvert Folk og enhver Fyrste, som ved Magt eller Tilfcrlde er fortr«ngt fra et Lands Besiddelse, saalcruge de ikke udtrykkelig have afsiaact og frafagt sig deres Ret, forbeholde sig samme saaledeS, ar de igien kan
giore den gieldende, naar en gunstig Leilighed tidlig eller sildig maatke indkrcrsse;
thi om philosophiste ErhvervelseSmaadcr af HerstabS- eller Regieringsret kan
her ikke være Spsrgsmaal, og det saa megcr mindre, som man af det tolvte
Aarhundrede umuelig kan vente sig Begreb, .hvilke, om end skarpsindige Arbeidcre i Stats og Folkeretten lcrnge havde fattet dein og yttret dem, enten
som henstrsede Tanker eller paa en mere betydelig Maade, dog neppe i Hen
seende til almeen Kundskab, have begyndt almindelig al fremspire i vores op
lyste og mere dannede Europa.
Efter hine Folkerettens Grundfcetninger var
altsaa de Danskes Paatale paa England, grundet paa deres Feedres fordums
Besiddelse, endnu aldeles ikke forcrldet.
Men Danmarks Pppersts, siger

Blondel,

have, efter

Wilhelm af

Neuberys egen Udsagn, erkiendt denne
Paa-
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Paatales Ugyldighed, Naar de holdt et Angreb paa det cheisteliqe og uskyldige
engelle Folk t 1193 for uretfærdigt, saa maatte de ogsaa horde Svends 10 f 3
foretagne Undertvingelse af England for ubcfoiek; og altsaa kunde de Danffe
ingen lovlig Adkomst vinde derved, og folgelig ikke heller overdrage nogen
saadan Ret paa England til andre. Gram (n), der billiger Blondels Dom,
siger om de brittiffe Skribenter e, der have efterladt disse Efterretninger, al de
talede saaledes om disse Sager, ak man ffulde troe de havde bivaanet det dan
ske Statsraads Forsamlinger og dets Underhandlinger med de franske Gesand
ter. Nu kunde man svare, at Skribenterne havde et'tfrabet de græffe og romer
ske, hvilke, for at give der^S Foredrag mere Liv, lade deres Konger og Feldtherrer
holde Taler til Folket eller Harren, saaledes font de kunde have takl, som de
og i Henseende til Hovedindholdet virkelig have holdt, men ikke i det Hele
saaledes som de af Historieffriverne findes anteanede.
Paa famine ViiS kun
de det være gandffe sandt, hvad Wilhelm ai Neubery og andre brittiffe Histostorikere fortælle, at de Store i Danmark havde ftaraadt deres Konge at be
gynde noget mod England, ffient Grunden de lægae de Store i Munden
kunde vatre udtænkt af dem selv. Men det er ikke umuekigt, al Skribenterne kan
have været vel underrettede endog om det danffe Raads eller de Stores og TEdleS
Grunde; Kongernes ypperste Raad vare Gcistlige; i Spidsen as Raadet stod
den Gang den store Erkebisp Absalon.
Ved de manqehaande Forbindelser,
hvori alle Landes Gejstlige i de Dage stode med hinanden, ved de Gejstliges
gientaqne Mellemreiser fra Land til Land, kunne Efterretninger af Natur lom
disse letteligen forplantes fra danffe Gejstlige til eng lffe.
Men hvorom
alting er, saa kan det dog ikke udledes af den gamk Amors Ord, at det dan
ffe Raad har kiendt deres Konges Ret til England ugyldig; de fraraade ikkun
en Krig mod Englænderne, et christeligt og skyldfrit Folk, paa en Tid, da de
have nok at ffuffe med deres hedenske I'kaooer Venderne, og det alt fa a silde
st ide imod al Klogffab gandffe at blotte st g for disse og an tribe hine, og saa
ledes udsætte stg for en dobbelt Fare; Ehristne vare dog Englænderne, og
ffyldsnl, uagtet ald oe Danffes Paatale paa England, Det da levende engel ffe
Folk. Venderne, fom deels as Kong Waldemar L, deel S af Kong Knud VI.
oa den store Feldtherre E» kebisp Absalon vare undertvungne og gjort de Danffe
underdanige, kunde let lure paa en Lejlighed, den en Kuz mod England kunde
E 2
give,
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give, gribe den, afkaste det forhadte danske Aag, og sige dem af med Christendommen selv, der var dem med Magt paansdt. Aarsager nok for danste Mcend,
for Kongens StarSministere og Riad at fraraahe et Angreb paa England, og
det faa meget mere, da paa samme Tid de danste Stater af Bisp Waldemar
i Slesvig og Grev Adolph III. af Holsteen, eller begge Bundsforvandte, deels
virkelig vare foruroligede, deels havde Uroe at befrygte (t 2); men at de Ban«
stee Paatale paa England ikke gandste ansaaeS fotafDet, det beviser klarlig
Waldemar II., Kong Knud VI. Broders og umiddelbare Eftermands Teenkemaade og Afsigt.
Foruden det at han satte de tre Lover eller Leoparder tv
meligviis af det engelste Vaabsn i det danste Vaabenstildt, havde han, efter
en gammel brinist Skribents Udsagn, trust at vilde angribe England (13); og
med hans bekiendte Erobresyge vilde han ventelig ogsaa have udfort sin Trudsel, om ikke forst hans mangehaande andre Foretagender og Uroligheder, saa
hanS uheldige Fangenstab og hans endog ester hans Befrielse gandste foran
drede Stilling havde holdt ham derfra.
Alt dette viser da, at de Danstes
Paastand paa England kunde ansees for intet mindre end forældet; og Kongen
af Frankrig, som det var saameget om at giøre at overraste sin britciste Mod
stander, der ikke undsaae sig ved at opegge Kong Richards egen Broder,,
den siden saa kaldte Jahan Ilben Land, til Opror mod sin Kongelige Broder,
vilde uden Tvivl gierne, havde han kundet faae dem, have feet danste Hielpetropper og en danst Flaade at rykke an imod England.
Med hans Caracter og hans Omstændigheder passer sig altfaa heel vel
den Hensigt, formedelst sin Formceling med en dan st Prindftsse at tilvejebringe
sig de Danstes Hielp.
Blondel synes altsaa uden Fsie at giøre den gamle
Skribents Troværdighed t Henseende til denne Efterretning tvivlsom.
Just
af famine Aar sag fan jeg ikke heller bifalde hans Mening, naar han siger (15):
"De Store i Danmark kunde lige fa a lidet selv troe, som søge at overtyde de
ures Konge om, at den engelste Nation, hvilken, som de selv vidste, 1013
” var betvunget af Kong Svend ved Danste/ og\o66 af Wilhelm d.en Ero-

” 6rer ved Normanniste Vaahen, stuldc verve sterrk nok kil at forsvare sin Vel»
" scerd og Frihed mod enhver udvortes Magt. ”
Hvorfor stulde England ikke i Aaret 1193 kunde have havt en Styrke,
som det 1013 og io66 ikke besad? Alk var jo dog under Henrich IL, dcn
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forste as de Plantagenetiffe Konger, Englands Magt voxel til «almindelig Stor
hed, da denne modige Fyrste deels ved Arv, dcels ved sil Givrermaal, deets
Seier og Erobringer, paa en overordentlig Maade havde forsget sine Lande,
sin Vcelde og sin Frygkelighed; og lecd end hans personlige Anseelse, bleve
end hans sidste Dage kummerfulde formedelst den ulykkelige Tvedragt med
Erkebrspen Thomas Becket, og hans-egen Families Medvirkning til hans
Uheld; saa blev dog derved Skarens og hans Sons Efterfolger Kong Richard
den forstes Magt langt fra ikke saa svakket, at den jo fremdeles vedblev ar
vcrre frygtelig.
Af lige Grunde er det og let at giendrive, hvad Blonde! siger om Ven
derne, at de 1193, da der handledes om Angrebet mod England, ikke kunde
vcere frygteligere end de vare til Kong Svends Tid, da han vandt Eng
land ((6).
Danmark havde mere Aarsag at frygte for de under Aaget
bragte Venders Frafald, end fordum for disse Folkestags streifende Ssetoge.
(1) Rigord. 1. c. p. 36. Guilclm. Armoric. ibid. p. 77.
poft ap. Henr. Savillum S. R. Angl. p. 724 feq.

Roger Hoved. Afinal, pars

(2) Roger. Hoved. 1. c. p. 73 i. Hvorfra Skribenten har taget Navnet Botilde, er
»vist. Ved Middelalderens Skribentcres store Skiodesloshed og Forvirring er det
ikke uden al Rimelighed, ar han kan have forvexlet Prindsesse Jngeborgs Navn med
hendes Destcmvders Dronning DorildeS. der var givt med Erik Ejegod, hvis Navn
kan have varet ham af den Danstc Historie bcficndt.
(3) Gervaf. ap. Twysden et Selden. S. R. Angl. col. 1589«

(4) Henr. de Knyghton ap. Twysden et Selden 1. c. col. 2406- Expetiit Rex Fiaiir
ciæ per legatos nuptias Germanae Regis Dacorum, eo tamen pacto, ut dotis nomine
{ibi concederetur illud antiquum jus, quod Dacis ab olim competebat, fiinul cum
clade et exercitu per unum annum ad hoc aflequendum.

(5) Guiliehn. Neubrigenfis. L. IV. C. 23 et 24. ap. Commelin. S. R. A. p. 464 feq,
(6) Job. Bromton Cron. ap. Twysden et Selden. S, R. Angi. col. 1244.
(7) De formulae: regnante Chrifto in fnonumeutis veterum ufu, diatribe,

(8) Gratfim. ad Meurf. col. 3.62. not. d,

(9) Blondel de formulæ Regn. Clirift. p. 353.
(10) I- c. p. 355.

(11) Gramm, ad Meurf. 1. c.

E 3^

(12) Dcr,
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(12) Der em Kar jeq handlet i mit Priisssrivt, Vergleichung der Nachrichten Arnolds
von Lübeck von dänischen Begebenheiten mit andern Schriftstellern. §. 14. Dag. 46 leq.
(13) Matthæus Pavif. hi flor. Angl. p. m. 533.
Anno eodem (1241) Valdemarus
Rex Daciæ, poftquam quadraginta annis regnaverat, qui au fu temerario commina
tus e ft, Angliæ fines invadere et hoftihter impugnare, multiplicans loqui Sublimia
gloiiando, lublatus e ft de medio.
(14) Roger Hoveden Annal, pars posterior ap. Henr. Savile S. R. A. p. 724.
(1 $) Blondellue. 1. c. p. 355«

(16) I. c.
§. 6.
Efter de anferte brittiste Skribentercs yderlige Beretninger andrage
de franske Gesandter om en Brudeskat af 10000 Mark Selv, hvortil Kongen
af Danmark svarede: Hvad Kongen af Frankrig nu lader begiere af mig er

i

sig selv en ringe Ting med Hensyn til Sagen og Personerne.
Jeg indvilli
ger med Forusielse hans Forlangende, og stal til rette Tid opkylde mit Lovle (r).
Danste Skribenters nedsætte denne Sun« meget, og paaftaae, atPrindseffen kun
har faaet 4000 Mark Solo i Medqivt (2).
I Efterretningen om den Res
debonhed, hvormed Kong Knud VI. stal have antaget TEgtestabs Tilbudet,
stemmer en franst Skribent overeens med de brilliste (3).
Imidlertid mang
ler det ikke paa Vidnesbyrd, hvoraf erfares, ak han ikke har vcrret saa aldeles
redebon, og at stærkere Over-talelseSgrnnde have været udfordrede for at be«
væge ham kil Samtykke, især i Henseende ril Brudestatten. Gram har alle
rede anmærker (4), at den franste Gesandt B'stop Stephan Nsyon har feet
stg nsdt kil at bekiene sig af sin Landsmand Adbed Wilhelm fra Estilsse
eller Ebelholt, hvorhen Klosteret, som for var paa EstUsoe, er bleven hen»
lagt (5), for at formaae Kongen kil ingen Penge at spare, hvor det gialt om
at tilvejebringe en Forening, der efter Abbedens Tanker var saa ærefuld for
Kongen.
Gram beviser dette med et af Abbed Wilhelms Breve, som nu er
trykt, men i hans Tid alene var i Haandstrivt (6); deri striver Abbeden, at
han bef ygtede, om Kongen ikke stulde modtage den ham af de Franst s Kon
ge tilbudue ‘Mre, han da siden vilde angre det, og at Kongens Roes og Bes
rsmmelse, hvoraf næsten hele Verden gav Gienlyd, derover maalke tide Af
bræk. Ach! udcaaber han, hvo vilde dg ei sukket Hvo vstde da ei fælde
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Taarer? En ffikkelig Pengesum herffer ikke over sin Herre, men adlyder ham.
Guld og Solv gaaer som del kommer, men QSccn bliver for sin Erhverver,
der ikke misbruger den, evig.
Kongen maaue dog overveic hvad en under
danig Tiener forestiller sin Herre. . 9)Hn Herre og Konge bcreenke dog, hvor
sior Afstanden er mellem del Forgamgelige og Uforgængelige, og Hans opkla
rede Øk vil see, at Penge bor ikke veje op imod 2Ercn. Skulde ingen klcekkelig Pengesum vcrre forhaanden, faa kunde jo en Udsoettelse erholdes, indtil
Kongens Haand saaledes ved Fyrster eller Herrer blev styrket, at Han kunde
betale.
Vi selv, sil'iont vor Nodtsrft indskrornker os, vilde gierne, om der
saa tcekkes Ham, lydigst tiene med det, hvormed Hans Rundhed fer kort siden
haver giort oS Ham forpligtede. ,Herre! der er ingen ringe Mre, som anbydes Eders Naade; thi, i Fortrolighed sagt, naar Kongen af Danmark er
ved et neie Venffabsbaand forenet med Kongen af Frankrig, har Han ikke
nsdig at frygte for Romernes Pengesyge og Gierrighed.
(1) Guilelm. Ne übrig". 1. c. p. 465.

Bromton. 1. e. col. 1244.

Henr. de Knvghton.

1. c. col. 2406.

(2) Dvitfcld Danm. Ni g. Kron. Forste Bind ilt Fol. Pag. 159.
Hift. L. VI. p. 286.

Pontan. Rer. Dan.

(3) Rigord. 1. c. p. 37.
(4) Gramm
*
ad Mcurf. col. 361 feq.

(5) Om denne fra Frank»ria til Dannemark indkaldre og siden canoniccrcde Abbed Wil,
helm f. Vi ram Vilhelmi Abbaris i de af Kammerherre Suhm udgivne Langebeckffe
S. R. D. Tom. V. No. 143.
»
(6) S. R. D. Tom. VI. p. 42 feq. Det hele Brev, for saavidt hidhorer, lyder paa
Latin, i hvilket Sprog det er skrevet, saaledes.
Ad Dominum Regem Danorum,
C. pro negotio Sororis ejus.
Præcellentiffimo Domino Canuto Dei gratia gloriofo Regi Danor um Frater
Guilelmus pauperum fratrum Sancti Thoms de pa aclito miniller indignus debitam
tanto Domino reverentiam et devotum obfequium.
Ad decorem corons Regalis
accedit, ut ficut Principes Regni Istos et hilares reddit temporalis gloria Regis fic
nihilominus eosdem dejiciat depreffio Majefiatis. Qui igitur Lateri Regis afiifhint
et regalibus pradmit negotiis, necefle eft, ut jura et rerum ordinem confervent, ut
jura videlicet integ: a et illibata permaneant et rebus hominpm ufibus attributis aug
menta proveniant: fed fuper hæc omnia, ut horior Regis confervetur et accrefcat
illxfus. Hoc autem, mi Domine, eo dicimus intuitu, ut fi vobis a Rege Franco
rum apud Excellentiam Veftram locum non habeat honor oblatus, valde veremur,

ne
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ne tale confilium diuturna poenitentia fubfequatur, ut famæ ve ftræ fu a vi s opinio,
quæ jam fere per totum redolet mundum , celebritatis fuæ fentiat detrimentum.
Heu! quis tunc non ingemifcat? heu, quis tunc non currat ad lacrymas? honefta
pecunia Domino non imperat, fed Domini famulatur obfequio. Argentum et au, rum fi cut accedit ita et recedit. Honoris autem gloria; quisquis adeptus et eo non
abufus fuerit, cum eo in feculum feculi permanebit. Intendat nunc quæfo Regia
Celcitudo, quid humilis fervulus ejus loquatur Domino fuo. Recogitet Dominus
méus Rex, quae fit inter id, quod perit et quod non perit didentia, et videbis oculo
puriori, quod non debeat honori praevalere pecunia, qua? fi manibus non occurrat,
alterius temporis inducias vefba fublimitas duxerit expetendas , donec ad perfolvendum Principum et amicorum vedrorum auxilio manus vedræ Potentia? fublevetur.
Nos vero, licet paupertatis articulis condringamur, qvia Ve (Irum defid eramus ho
norem, illud, quo nuperrime fibi nos munificentia Regalis aflrinxit, vedris obfequiis, fi Ve drum beneplacitum fuerit, alacriter inferviemus. Non ed ini Domine
parvus honor, qui offertur Grati æ Vedræ, quod tamen Vobis in aure loquimur,
quia fi copulatum Vedris amicitiis habueritis Regem Francorum, non eiit de coetero vobis formidini cupiditas et avaritia Romanorum.

§- 7-

Dette Abbed Wilhelms Brev er efter Bartholins Mening ffrevet
1193, men efter Langebecks allerede l/92 (l); af der sidste vilde felge, at
der fraude Gesandtskabs Underhandlinger i 1192 havde taget deres Begyn
delse.
Mig ere de Grunde tf fe bekiendre, der have bevæget denne ypperlige
Grandster at antage denne Tidsregning.
Men da den samtidige Rigord
fætter baade G.saudt^abcl og Formælingen i 1.93 (2), da alle udfordrrljge
Underhandlinger gandske gierne k^n have gaaet for sig i det samme Aar indtil
den TidSpunct, da Afreifen og Formælingen skedte; saa seer jeg ingen Grund,
hvorfor bi meldte Brev ikke ogsaa kan være Drevet i 1193.
Vel kunde man
af Vromtons Fortælling (3) med et Skin af Sandhed troe sig befoiet at
sætte det franske Andragende og Formælingen selv t 1192. Men denne Skri
bents Fortælling om denne og flere samtidige Tildragelser ere saa lidet tydelige
og bestemte, ot den her, hvor det kommer an paa en notagtig Tidsbestemmelse,
ikke er afgisrende.

(1) Efter den dette Brev i Ser. R. D. Tom. VI. p. 42 vedfoiede Note (y).
(2) Rigord. ap. Duchesne. Tom. V. p. 36 feq.

(3) Ap. Twysden et Selden, col. 1236-1260.
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§. 8.

Saasnart den Sag om Brudeskatten og hver Betingelse ved Jaordet n§Z.
var bragt i Rigtighed, og Sikkerhed for 'ZEgteskabetS Fuldbyrdelse stiller, over
gav Kong Knud de franske Gesandter, som han tillige riaeliqen bcfftenkede,
fin Soster.
Da han havde tager Asskeed med dem, og de stk Medbor, gik de
med et anseeligt Folgeffab, hvilket Kongen havde givet dem med, og hvoraf den
ypperste var Peter Biskop i RoeSkNde, med deres Konges Brud om Bord.
)
(*

Rigord. 1. c. p. 37. Gefta Innocent. III. 1. c. p. 55. Om Disv Peter i No.-k'sde,
hvilken efter Chronic, Siæland. ap. Lan Rebeck. S. R. D. Tom. II p. 622 kgev ind
viet 1192, fte Teltament Abfalonis c tun notis Otton. Sperling« S. R. D. Tom. V.
p. 438- not. 31.

*
9

§

Efter en samtidig fransk Skribent landede de til ArraS, hvorhen Philip
Uugttst i Felge med Biskopperne og Rigers store Mand cwfom for at imodrage sin Brud, tog der denne med Lorngscl forventede Prindsesse kil sin retmesstge Gemalinde, og lod hende krone til de Frankers Dronning (1).
Efter en
anden ogsaa samtidig fransk Skribent (2) og efter stere brirriske (3) og andre
Skribenter (4), kom Kongen sin Brud »mede til Amienö, og der fu!dbyr<
dede forst Formcrlingcn, siden Kroningen efter eet Vidnesbyrd paa een Dag (5), 1193
efter andre i to paa hinanden folgende Dage (6).
(i) Rig ord. 1. c.
(2) Guilelm. Armor, ap. Duchesne. Tom. V. p. 77.
<3) Radolf. de Diceto ap. Twisden. et Selden, col. 674. Jo. Bromton. ibid. col. 7244.
Roger. Hoveden. Annal, pars poder, ap. Henr. Savile. p. 737. Guiliehn. Neu brig.
rer. Angl L. VI. ap. Commelin. p. 465.

(4) Gefta Innocent. III. 1. c. p. 55, et Vita Coeleftini III. ap. Murator. S. R. I. Tom.
III. p. 480.

(5) Guilelm. Armoric. 1. c.
(6) Gefta Innocent. Hl. 1. c. Roger. Hoveden. 1. c.

Den udforligste Efterretning og
den nsiagtigste Tldsdesteimw lft derom giver Chronic. Andren fe ap. d’Achery Spici 1.
Tom. II. p. 823. Anno Domini 1593 Philippus Rex anno xm regni fui fecundam
duxit uxorem Ingelburgem Regis Daciar filiam in Vigiliis affumtionis Mariæ Ambianis.' Omftina autem die Dominica, aditante Wilhélmo Rcmenfi Archiepifcopo:

Jfty Sawling V. B.

F

Petr0

*
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Petro Atrebatenfi, Joanne Cameracenfi, Theöbaldo Amianenfi , Stephano Fornn.ccr.fi
et aliis Epifcopis, Archiepdcopis, Suftraganeis, multis etiam Frahciæ Principibus
aditantibus Regio diademate coronata eft. Samme Efterremng har og det til Siegberto Gemblacenfi i den Struvite Udgave af Piftorii S. R. G. Tom. i. hos fole de
Auctuarium Aquicinctinum ad arm. 1193. Denne Efterretning, foruden det at den
er-udforlig, har soetdeles Kiendemcrikcr paa deus Troværdighed. Vigilia aijumtionist
Mariae, eller Dagen for Marias Himmelfart, er den 14. August. Paa denne Dag
skal Formalingen vare (Teet, og Kroningen paa den folgende eller 15., som var en
Sondag, paa hvilken- Maxice Himmelfartsdag just indfaldt.
Alt dette trasser, i
Fslze Calcnderregninaen, rigtig ind for Aaret 1193; thi da Sondagsbögstavet i
iette Aar var C, og Paastcn faldt paa den 28. Marts, saa faldt og den 15. August
paa en Sondag. De nyeste Udgivere af Gests Innocent. 1. c. not. 4. bevise ogsaa
denne Overeensstcmmclse af de chronologiffe Kiendetegn, beraabende dem paa Art de
verifier les dates. Rad. de Diceto sig^r blot, at Formalingen stedte in ailumfione
beatæ Virginis. Roger Hoveden 1. c. angiver, at Philip August har formalet sig
med Prindsessen til Amiens om Loverdagen, og ben folgende Dag, i de af bcitbe
medbragte danste Gcsandleres Overværelse, ladet hende krone. Man seer let at Skri
benten blot haver feilet i Maaneden.
Det synes underligt, at de to franste Skribenter Nigvrd og Wilhelm af Bretagne
(Guilelmus Armcricus) ikke stemme med hinanden i at angive Stedet, hvor Formcrlivgen og Kroningen blev fuldbyrdet, at Nigvrd ncevner 2lvras, og Wilhelm
Amiens'. Begge vare samtidige. Rigord as Profession en' Lage, Kong Philips
Histericstriver, og Monk i St. Denis; Wilhelm, denne samme Konges Capcllan,
der ns-sten allevegne var i hans Folge. Den forste var vel noget celdtc af Aar, og
horer endnu for det meste til det tolvte Aarhnndrede; den anden rimeligviis fod hens . ved 1170; den forste en tidligere Skribent, som den an ben forst fra 1209 af haver
fortsadk, og ikkun givet et gientageirye Udtog af den fvregaaende og tidligere Deel af
sammes Historie (See, Memoires del. pcad. des lide, et belles lettr. Tom. VIII.
* p. 528 feq. Udg. i 4.); og der er mcerkeligt, at Will)-lur nf Bretagne i ommeldte
gientagende Udtog, fom han giorde af Rigords Vcrk, hvori han eil rs saa noie fol
ger ham, og kun sielden gior en liden Tilsætning, her afsiger fra ham, og nervnee
det samme Amiens, som ikke blot britkiste Skribenter, men endnu en franst Chro
nik (Chronicon. Andrenie) angive. Wilhelm af Bretagne synes altsaa virkelig med
Flid nt have vildct rette en Feiltageise hos Skribenten, han fortsatte. Dette bliver
endnu troligere derved, at et Document af Kong Philip August, betreffende Dron
ning Ingcborgs Mcdgivt, er udstcedt i Amiens. S. R. D. Tom. VI. p. go.

§.

10.

Midt under Kroningens Festligheder bekom Kongen, efter Middelal
derens gejstlige Skribenters Formening, ved Dievelens Indskydelse, eller
formedelst Guds Straffedom, eller formedelst en stinkende Aande etter anden
hemmelig Feil, eller formedelst Mangel paa den jomftuelige Uffyldighed, en
heftig
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he ft i a Afffye for sin unge Brud, begyndte nt fFicetve og blegne, og vnr i en saa
uroelig Sindsforfatning, nt han noppe kunde oppebie Enden pra Høilidelighe-

den. 'Strap derpaa begyndte man nt tale om Skilsmisse formedelst det
for noere Slcrgtffab (*
).
)
(*
'

alt

Rigord. I. c. p. 37. Guilelm. Armor. 1. c. p. 77. Gefta Innocent. I. c. p. 55.
Guil. de Nangis Chrcn. ap. d’Acbery Spicil. Tom. III. p. ig.
Bromton. 1. c. coL
-1244. Henr. de Knyghton. 1. c. col. 2406. Kog’. Hoveden. 1. c. p. 731. Neu-

brig. 1. c. p. 465.

§.

ir.

At Dievelens Indskydelse og Troldsms Konster, som nogle Skriben
ter .anfore ot have virket paa Kongen, nraa skrives paä den Ovcrttoeo Reg
ning , dcr hernede i Middelalderen, behøver vel ikke at erindres.
De øvrige
Aarsager til Kongens Had og Assays for sin unge Gemalinde, den stinkende
Alande, anden hemmelig Legemsfeil og Mangel paa jomfruelig Ustyldighed
komme ikke i Betragtning, da de i de paafølgende Forhandlinger og Domme i
Skilsmissesagen ikke anføres som Grunde til samme; der bliver altsaa ikkun det
eneste Spogrsmaal om desalt for nAreSlcegtfkab tilbage.
Man paastod, at

Dronning Jngebdkg formedelst hendes Slce.tskab med Grev Carl af Flan
dren, en Son af Ven i Odeisse oræbte Kong KlUld den Hellige, og Grevinde
Adelheil, Roberts Greve af Flandern Datter, var i fierde eller femte Grad
besiegtet med Kong Philip Augusts forste Dronning (<), og altsaa sin Mand
Konge,» i samme alt fer ncerc Grad besvogret (2).
Alen dette er urigtigt.
Grev Carl as Flandren døde uden Livsarvinger; Dronning 'Isabella eller
Elisabeth, Kyng Philip Augusts søkste Gemalinde, kunde altsaa ikke nedstamme fra ham; hun var altsaa af denne Grund ikke Dronning Jngeborgs
Blodsforvandte.
(1) Gella Innocent. III. I. c.
(2) Rigord. 1. c.

(3

-

Den oven meldte Abbed Wilhelm af Ebelholt har, for at giendrive dette foregivne
(Siagi|T'.w mellem *Kong Philip AnguftL forste og anden Dronning, skrevet den bekiendte genealogisk. Deduction, fom Henrich Ernst forst har 1646 udgivet, Soroe,
i gvo., og det rftir en hxmdffreven Kirkechrgnik fra Laon. Denne samme tilligemed
en anden vel h.st og her forkortede, men og paa mange Skeder bedre og suldstcendigere
Text- har Langrbeck paa nye udgivet efter en Afstrivl, som Arnas MagnauS havde
F 2
taget
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taget af en i Kiobenhavns Ildebrand 1723 forkommen Codex, i hans S. R. D. Tom.
II. p. 154 feq., og forsynet den med sine, som sædvanligt, ypperlige Anmærkninger.
Hvor ugrundet altsaa Dronning JugeborgS og Dronning Isabelles Slagtskab
er, bevises- klarligen af efterstaaende Stamtavle.
Gertrude,
Knud den Hellige, — Erik Eicgod,
?lde!heit.
Hertug Theodo«
Grev Roberts
Konge i Danmark,
Konge i Danne«
riks af Lolhrim
af'Flandren
drabt i Odense.
mark.
Datter.
gen Gemalinde.
I
I

1

Theodorik,
givt med Sybille af
Anjou, GrevCarls af
Flandren Eftermand
i Regieringen.

l

Carl,
Greve af Flandren,
blev drabr, og bsde
uden Livsarvinger.

Knud Lav-ard,
Hertug i Slesvig og
Vendernes Konge,
drcebt af den danske
Pcinds Magnus.

' I
Margaretha,
Waldemar I.,
tzivt med Ba'dnin X.,
Konge i Danne»
eller, som andre kalde
mark.
ham, V., Greve af
I
Hennegau.
I .
I
I
Elisabeth eller Isa
Ingeborg
belle , Kong Philip
K. Philip Augusts
Augusts forste Dron
anden Dronning.
ning.
Deviserne for denne Nedstammelse ere klare deels af foranforte Abbed Wilhelms
genealogiske Deduction (ap. Langebeck. 1. c. p. 162), deels af de henneganfke og
fiandriske Historieskrivere, i S«rde!eshed af Olevarii Vredii Geneal. Comitum Flandriæ. Vol. i. Tab. 2, 5, 6, 7 et g, og didhsrende^Beviscr. Ogsaa maa Blondel de
formula Chiifto regnante, p. 323 efterfecs.

§.

12.

Af de samme Grunde, hvormed Urigtigheden af det foregivne Slcegtstab
mellem den forste og anden af Kong Philip Augusts Gemalinder formedelst
Grev Carl af Flandren bevises, er det tillige klart, at Dronning Ingeborg
ikke, som en britriØ5 Skribent vil (*
),
har vceret besiegtet til Dronning Isa
bella formedelst Greven af Hennegau; thi denne Kongens af Frankrig fsrste
Gemalindes Fader (som bemeldte Forfatter selv kalder ham) var uden Tvivl
ingen anden end just den i forestaaende Stamtavle anfene Balduin X. eller V.
)
(*

Rog. Hoveden. 1. c. p. 73 i.

§-13.
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§» 13
*
- Efter nogle st^al Ingeborg endnu paa en anden Maade have v«ret beflcrgtet med Philip August, nemlig ved den ungerffe Konge Vela (i). Be
la IIL, Konge af Ungarn, var en Descendent af den samme Russier Konge eller
Fyrste Jzistav/ som de russiske, eller Harald/ fom de islandffe Annaler
kalde ham, fra hvilken sidste ogsaa Dronning Ingeborg nedstammede, og hav
de verret i Mgteffab med den samme Sester til Philip August, som tilforn
havde havt Henrik af England til Gemal, en Son og allerede til Eftermand
salver Tronfolger aftHenrik IL, mod hvilke han siden satte sig op, og dode
før Faderen (2); men ved at kaste et Hie paa Stamtavlen, sees det tydelig, at
denne Forbindelse hverken bestemte Slcrgtffab eller Svogerffab mellem Kongen
af Frankrig og hans Dronning (3).
(1) Hvitfeld Danm. Rig. Chronike. I. B. S. 160 f., Pontan. Rer. Dan. Hift. L. VI.
p. 28^8 leg., Gram, ad Meurf. col. 364, have allerede erkläret sig over det Ugrun
dede i dette foregivne Slcrgtstab.

(2) Rigord. 1. c. p. 20, et Guil. Armor, p. 73.
I Allg. Welthisiorie efter Gntries
og Grays Plan af Gebhardi 1 5. Binds 1. Afdel. S. 535 meldes med Henviisning
til et Hoveddocument.i Pray, Annal. Reg. Hung. p. 174, at dette LEgtestab syncs
at have mishaget adstillige Personer af det Kongelige Huns, eftersom, da det var
sluttet, og Kongen havde ladet sin Son Emerik krone, et Opror udbrod.

(3) Langebeck S. R. D. Tom. II. p. 160 i Noten (a) til Abbed Wilhelms Geneal. Reg.
Danorum, leverer en paa denne Geticalogie, Snorro Sturleson og Knytlingasagn
bygget Stamtavle, hvoraf folgende Udtog, hvortil jeg har foret det herhen horende,
giver lilstrcrkkelig Beviis og Oplysning.
Jariflav, Konge i Holmgaard.
- Waldemar, Konge i Holmgaard.

Istsiav, Russist Konge eller Fyrste.
N, en Datter,
Gemalinde til
Gciza II, Kon
ge i Ungarn.
1
1

Dela HI,
Konge i
Ungarn.

Ingeborg,
givc med Knud Lavard,
Hertug i Slesvig, og
Vendernes Konge.

•
Margaretha,----- Enke efter K. Hen«
rik as England.

F 3

Kong Phi,
lip August.

Waldemar I.,
Konge i Dannemark.
Ingeborg.
1

Om
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Om den russiske Priudsesse Jugcbsrqtz Herkomst har jeg handlet i min Dcsva,
reife paa PriiLsporgsmaalet om Tidsregningen i Waldemar den horstes Historie efter
Saxo, hvilken 1780 vandt Priftn, og 1781 er tryfe i Kiobenhavn in 4., §. 1. 03
de didhorende Zlnmrrkninger.
.

§- 14-

-

Blsndel, der ni eb saa meien Iver soqer at redde de franske Kongers
Philip I. oq Philip II. ^Ere mod den romerske Stoel, hvorfra Bandstraaler
udfo?r og Intcrdicter ivrerksattes mod dem, og derfor soger at retfcndigqiore Kong
Philip Augusts Skilsmisse >sta hans Gemalinde Ingeborg, var starpsindig
nok ril at indste, at Dronningens af Rig ord og Roger Hoveden cmferte
Slcr.ftstab med Philip IL Mfie Gemalinde, og følgelig Philips og I uge
borgs derpaa grundede Svogerstab, tf fe stod ril ar bevist.
Da nu denne
lcerde Grandstcr pønsede paa at udfinde et andet og bcviisligt Slregtstab, der
kunde berettige Kongen af ^Frankrig til Skilsmissen, lykkedes det ham at op
dage et virkeligt Sloegtstab nullem dette 'Mgtepar; han fandt at de vare besiregs
tcde i den femte lige Sidelinie efter den Pavelige Rets Computation; dette
føget han at bevist ved en Stamtavle, hvoraf kan stes, at Kong Pfj'ip IL
i lige Grad med Dronningen nedstammer fra hendes Russiste Forfadre (r). Den hele Opdagelse og denne lrerde Franstmands note ^ektcndtstab med den
celdre nordiste Historie, der savnes hos faa mange aldre og nyere Forfattere
af denne Nation, geraader ham til megen Wre.
Ocifaa er Stamtavlen i

Hovedsagen, i Henseende til saa ncer en Grad af Slregrstab, som udfordres
til Skilr,nusse, gandste rigtig, og haver kun nogle smaa Urigtigheder-, hvilke,
Uden at stade d.t Hele, let kan rettes. Men Resultatet, han deraf udleder, at
nemlig Philip IL virkelig af en efter den canoniste Ret gyldig^Aarsag er
vorden stridt fra fin Dronning, folger ikke deraf.
Vel paastaaer ban, at
Visterne, der ved Wgustabets Ophrevelst havde Hensyn paa det af ham an
givne Slrrgtstab, intet have giort, der kunde kaldes nyt, usædvanligt, Kongen
eller det galUcanste Clerefie uvrerdigt, at de meget mere kun have giort, hvad
Ler var stedt i mange Tilfrekdc i Philip IL og det derpaa følgende Aarhun
drede, hvilket han beviser med en 'Bi ren g De Ex. w pier af høre Mgtefvrcninger,
der paa lige Grund? cre blevne ophrevcde (3).
Men det maatte dog vrere
scrlstmt, at ikke en eneste gammel Skribent anfører denne lovmessige Grund

til
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til Skilsmissen, og at alle de gamle Historie.' og Krsnifeffrivere, der handle om
Aarsagerme til Skilsmissen, heller anfore falffe og ulilstrcekkclige, end denne
sande og lovgyldige, naar Kongen og Bisperne virkelig havde kiendl denne
Art af Slægtskab.
Det er aldeles ikke sandsynligt, ligcsaa strider det mod
al Rimelighed, nt selv den samtidige Rigord, som Blondel vil, ffulde ikke
have agtet denne sande Aarsag til Skilsmissen (4).
Dertil femmer, at alle
Skribenter tale kun om dette Kongelige Pars Svogerffab.
Selv Paven
Innocentius III. taler ogsaa paa et Sted, som Blondel anforer og som fin
des i Decrckalcrne, betrcrffcnde denne Skilsmissesag og Kongens tredie Giotermaal, Mot om Svogerffab.
(1) Blondel de formula regnante Chriflo. p. 324 feq.

(2) Dct er fornodent her foxst at meddele Stamtavlen, saaledes fom Dlondel har givet
den, og b evnet ft at anbringe, hvad derved endnu kan vare at erindre og forbedre. Her
er den.
Vlodimir,
af de Dansse Waldemar kaldet.

I
Jaroslav.
Anna, givt med Kong
Henrik I- afFrankerig.

Zzoflav.

I
I

I

Philip I.,
Frankcrig.

Vlodimir eller
Jarostav II.

Konge i

I

I

Ludvig VI., Konge i
Frankcrig.

Ingeborg, givt med
Knud IV., Konge i
Danmark.
!
Waldemar I., Konge
' i Danmark, den 9tup
si ske Tophiec G cma 1.

I
I

Ludvig VII., Konge i
Frankcrig.

I

Philip II., Konge i
Frankcrig, givt med
Ingeborg.
Efter denne Stamtavle bliver da Kong Philip II. og Dronning Ingeborg
slagtede i femte Grad i den lige Sidelinie. Herved er folgende at marke:
1) Faderen til den russiske Prindsesse Ingeborg, den dansse Kong Waldemars II.
Moder, hed ikke (som Dlondel vil) Vlodimir eller Jaroslav, men Jzissav.
2) Denne Isssiavs Fader var Vlodimir, Fyrste af Novogrod. Naar og nogle
kalde ham Iarosiav eller Iarisiav, saa kommer det deraf, at han, efter den
Knud V. (VI.), Konge i Danmark.

Ingeborg, Kong Phi
Iip6 H Dronning.

gamle
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gamle og cndnu brugelige russiffe Skik, at satte Faderens Navn til Sonnens,
blev kalder Vlodimir Jarostavssn (Vlodimir Zaroffavih); ligesom man og hos

• de Danffe finder Svend Haraldsen, Knud.Mogenssen 0. a. fl.
3) Den russiffe Prindsesse Zngeborgs Gemal kaldes urigtig Knud IV., Konge i

jute

Dannemark. Han horer aldeles ikke til den danffe Kongefolge. Han var en
Son af den navnkundige danffe Konge Erik Eiegod; var blot Hertug i Sles
vig, og Vendernes Konge. Man adskiller ham bedst ved hans Tilnavn Lavard.
4) Waldemars I- Son og Ingeborgs Broder heder i den danffe Kvngefolge ikke
den Femte, men den Siene.
De ril denne hele Genealogie henhorende Deviser ere at finde hos Langeberk,
8. R. D. Tom. II. p. 160,' og i mit foranforte Priisffrivr, Zeitrechnung der Ge
schichte Waldemars L, §. 1. Not. 2. og 3., eet undtagen, betreffende Prindsesse An
nes Herkomst, givr med Henrich I-, Konge i Frankcrig, hvilket jeg haver t'lfoier nes
delistaaende Stamtavle. Ester Foranforte er Blondels Stamtavle saaledes at forbedre.
Zarosiav,
Konge eller Storfyrste i Nusland.
Vladimir Zarosiavitz,
Fyrste i Novogrod.
I

Anna, den franffe Kong Hen
richs I. Gemalinde.
Vid. fragm. bist. Franc. <ip Duchesne. Totn.
IV. p. go. ct fragm div. Script, ibid. p. j 50.

-1
Jziflav, en Russi ff Fyrste.
Philip I, Konge i Frankcrig.
I
Ingeborg, givt med Knud
Ludvig VI. eller den Tykke,
Lavard, Hertug i Slesvig,
Konge i Frankcrig.
Vendernes Konge.
Vid Suhms Historie af Oanm.
i. Tome. Pag. 223 feq.
I
Waldemar I., Konge i
Ludvig VII. eller den Pugre,
Dannemark.
Konge i Frankcrig.
i
I
K n u d VI.,
Ingeborg, givt med Phi
Philip II. eller PhilipAugust,
Konge i Dan
lip II- eller PhilipAugust,
Konge i Frankerig, givt med
mark.
Konge i Frankcrig.
den danffePrindsesseJngeborg
Paa denne Maade er Philips II. og Zngeborgs Slrgtffab i den femte lige Si
delinie uimodsigelige!, beviist.
(3, Blondel. 1. c. p. 325 - 329.
(4) Idem. I. c. p. 324.
(5) C per venerabilem X qui filii fint legitimi. Pave Innocents III. var af en Adelsmand Wilhelm af Montpellier anmoder, at legitimere de Ssuner denne havde avlet
med sin sidste Huftrue, efterat han havde forskudt den forste.
Paven, som afflog
Degieringen, igiendriver blandt andre Grunde ril at undersiStte Anssgningen og den,
at er lige Tilfalde ffulde have funder Sred med Philip II., Konge i Frankerig. Ved
denne Lejlighed erklierer han sig saaledes: Praeterea Rex ipfe contra matrimonium impedi-

i
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pedimentum affinitatis objecit et coram archiepifcopo refles induxit: cujus fententia,
quia catTata fuit folummodo propter judiciarium ordinem non fervatuiu, nos port roftitionem Reginae alios cognitores duximus deputandos------- De filiis ergo ejusdem
Regis, utrum legitimi vel illegitimi fuerint quamdiu pendet quæftio affinitatis objec
ta, poteft non immerito dubitari. Nam fi affinitas fuerit comprobata praedictam
Reginam non e (Te Regis conjugem apparebit. Et per confequens alia vid.bitur fibi
legitime copulata, et filios ei legitimos comperifle. Selv det ovenfor §. 4 anførte
diplomatarium Franc, af Brcquigni og Vn Porte du Thcil, hvori P. II. Tcm. I.
p. 195 feq. gives af denne Pavelige Skrivelse et Aftryk, der haver mangen Tilscetniug og mangen Lcesemaade, som afviger fra 07° sadvanlige Aftryk i jur. can. blandt
Dccretalerne, har paa alle her anførte Steder affinitas, aldrig confanguinitas. Pa„ vens hele Naisonncmeiu gaaer derpaa ud, at Kongen havde, under Paassud af Svo
gerskab med Ingeborg, faaet Skilsmissedom af Erkcbispen i NHeims og andre fransse
Bisper. Denne Dom kiendte Paven uefterrettelig blot for Mangel i Formaliteterne,
og udnavnte andre Dommere. Men Kong Philip, stolende paa den gyldige Aarsag
til Skilsmisse, han meente at finde i det alt for nære Svogerssab, havde taget sig en
anden Gemalinde (hvorom herefter mere), og med hende avlet Sønner, om hvis
Legitimation han anholdt hos Paven, hvilken Paven troede at kunde bevilge ham,
naar Svogerss bet med Dronning Ingeborg først var beviist. Heraf sees det da, at
ligesaalidet Kongen som Paven har havt Hensyn til noget Slcegtssab, men blot til
Svogerssab. Kongen med hans Gejstlige og Raad maac altfaa ikke have kiendt det
virkelige til Skilsmisses Erholdelse efter den Pavelige Net tilstrækkelige Slcegtssab t
femte Grad i den lige Sidelinie, som Blonde! udfandt, ikke engang have vidst det
under Processens senere Løb', da Philip allerede havde taget en anden Dronning, og
avlet Børn med hende, da de ikke oplukke Munden om denne afgiorende Grund tagen
af Slagtssabet, -men stedse tale om Svogerssab. Dette tnaa ikke heller komme nogen
fremmet for, som den paa de Tider almindelig herssende Uvidenhed i Historien og Ge
nealogien ikke er ubekiendt for, og som vced, hvor aldeles nasien overalt dette Studium
i Middelalderen blev sorsomt.

§» 15»

Ester en brittisk Skribents Beretning (i) var den sande Aarsaq til den
Beslutning, Kongen havde fattet, at skille sig ved sin unge Dronning, hans
Hensigt at faae Pfalzgrev CdM'ads, Keiser Henriks VI. Datter til cegte;
uden Tvivl for derved at giøre sig Keiseren, der holdt hans Fiende Richard I.
fangen, til Ven.
Om det isiandbragte TEglcskab gives her i det Folgende
noermere Efterretning, men den anførte Bevcrgqrund haver mere Rimelig
hed end alle de øvrige.
Philips Hiemcerke ved Givtermaalcr med den danske
Prindseffe at forskaffe sig danff Hielp var feilet ham.
Hvor indtagende hans *
unge Gemalinde end maatle vare, saa kunde dog denne af Skatsaarsagec
Samling V. B.
G
flUt-
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siuttede Wgteforening ingen VarrL have i Philips Hine, saasnart han ikke
derved kunde opnaae sin Hensigt at overvælde England og dets Konge, og han
rillige troede at have fundet et andet Middel, der lettere og sikkrere kunde fore
Ham ti! Maalet. Endnu var Kong Richard i Keiserens Fangenstab.
Helst
havde Philip IL feet, at hans Vederpart stedse var forbleven deri, eller Kei
seren havde overleveret ham i den franste Konges Hinder; i det mindste laae
det ham meget paa Hierte, saavidr mueligt at forlange Richards Fangenstab; og Forbindelsen med een af Keiserens Ncerpaarorende kunde ansees for
et tienligt Middel til at opnaae den ene eller anden af disse Hensigter.
Dog hvorom alting er, saa var sikkerlig det paaberaabte Svogerstab et
Paastud, hvoraf Kongen betjente sig, for at give den besiuttede Skilsmisse et
Skin af Ret og Billighed i Verdens Hine, og tillige et Middel, hvorved
han haabede, naar Behov giordes, at bevcrge Paven selv til at samtykke deri.
Og endstionl han havde Lyst, strax ak stille sig fra sin Gemalinde, saa erin
drede dog nogle, at et saa pludseligt Skridt vilde holdes for alt for uanstarndigr,
og Sagen bekom derover nogen Udsættelse (2).
Man tilraadede ham at be
give sig til sin Gemalinde, og forsoge paa, om han ikke kunde forandre sin Tarnkemaade og fuldbyrde Mgtestabet; dette gjorde han i Abbediet Fossez ncrr ved
Paris, hvorhen han havde ladet Dronningen komme, besteg hendes Wgteseng,
men forlod den strax igien. Fra den Tid af, heder der, blev hun ham saa for
hadt, al han neppe kunde taalc at hore hendes Navn ncrvne.
Dronningen
paastod, at han virkelig havde fuldbyrdet 2Egrestab med hende, hvorimod
Kongen forsikkrcde, at det havde varet ham umueligt (3).
Endelig forsamlede Kongen en Art af Parlament eller Tamperret til
Kompiegne, som bestod af hans Morbroder Erkebisp Wilhelm i Rheims,
hvilken man holder for Ophavsmanden til Dronningens Ulykke (4), af adskil
lige andre Bisper og nogle Baroner, eller af Ridder- og Krigsstanden. For
denne Ret blev Sagen indstævnet, der for narre Svogerstab af Vidnerne besvoret (5), og kort derpaa Skilsmissedommen af Erkebistoppen afsagt (6).
Dronningen, gandste forladt, efterat hendes Landsmcend og Felge var sendt
tilbage lit Danmark (7), og ukyndig i det franste Sprog, vidste aldeles ikke
Hvad man havde for, indtil en Tolk forklarede hende Erkebispens Dom over
^EgtestabetS Ophævelse.
Neppe havde hun erfarer denne uventede Uret, for

hun
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hun blev forbaufet, grcrd og beklagede sig udbrydende i de Ord: Mala Francia, Maia Fraiicia (8), og udraabende strax efter Rom! Rom! paa anden
Maade vidste hun ikke at tilkicndegive sin Uvillie mod de Fransteü Behandling,
og.Beslutningen om Appel til den romerske Steel.
Kongen vilde strax sende
hende tilbage til Danmark, men hun vegrede sig derved, og vilde heller blive
tilbage i ct fransk Kloster, og tilbringe sine Dage i strceng Afholdenhed, Benner
og Andagrsevelfe, end vancere sit Mgteskab med el nyt og anver Givtermaal.
Endelig greb han kil ar fende hende ud af Frankrig, og indstmte'hende i et uden
for Frankrig beliggende Nonnekloster (9). Det var ved Cifoin under Dorniks
Kirkesogn at hun blev indsporrret og meget strengelig holdet (to).
(1) Roger Hoved. 1. c. p. 731.

(2) Gefta Innocent. 1. c. p. 55.
(3) Acceffit igitur Rex ad illam apud Foffatum prope Parifios, quo fecerat illam abduci,
et tb orum ejus ingreffus, port paululum ab illa receffit, in tantum habens ipfam
exolam, ut vix fufHneret, coiain fe de illa fieri mentionem. Afferebat autem Re
gina, quod Rex carna liter illam cognoverat. Rex vero e contrario affirmabat, quod
ei non potuerat carnaliter commifceri. Gefla Innoc. III. 1. c. og den der anbragte
Note (3).
(4) S. R. Dan. Tom. VI. p. go. not. (b), hvor Stthm anfører dette med Henviisning
til Sammarth. Gallia Chrift.
(5) Gefla Innocent. 1. c. Rigord. 1. c. p. 37. CL ron. Andrenfe ap. d’Achery Spicii.
Tom. II. p. 823. Roger Hoved. I. c. p. 731.
Denne sidste nævnet Dommerne,
Erkebisp Wilhelm af Rheims, Bisperne Riginald af Chartres cg Philip af Beauvais, Grev Robert af Dreux, Greven af Nevers, og Walter, Kongens Cammerer.
Han bemærker, at foruden disse vare der endnu flere, dem han ikke angiver. Han
angiver ogfaa, at disse samme Dommere have besvoret Slcegtssabct mellem Kongens
første eg anden Gemalinde den dansse Prindfesse.

(6) Tiden bestemmer Chronic. Andrenfe. 1. c. Octogefimo et fecundo die poft nuptias;
d. e. den 82. Dag efter den 14. August, d. e. den 4. Novembr. Ligeledes det §. 9.
Nok. (6) anførte auctuarium aquicinctinum.

(7) Sga melder Gefla Innec. 1. c.

Roger Hoveden 1. c. Pag. 73 1 ssriver, Philippus
Rex Franciæ defponiabat fibi Botildam (Det er alt anmsrkct, at han urigtig kalder
Ingeborg Borilde), Filiam. Valdemari Regis Dacorum —-------- et in cieiftina earn
fecit coronari et confeciari in Reginam Franciae coram nuntiis Regis Dacorum, qui
eam ad eum duxerant, fcilicet ea intentione, quod praedictus Rex Dacorum veniret
in Angliatn cum navali exercitu. Sed in crassi no primae noctis , qna praedictus Rex
Franciæ illam uxorem fu am cognoverat voluit eam dimittere fecreti fui confcius. Et
eum ipfe vellet eam tradere in manus nunciorum Fratris fui, nd reducendum in paG 2
triam
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triam fuam, noluerunt eam recipere, fed abeuntes cum feftinatione reverfi funt in
regiones fuas et ilia remanfit in cuftodia Regis Francis?, mariti fui. Et paulo poft
factum eft inter ipfos divortium etc. Men det
ikke troligt, at Kongen, forinden
han havde solet narmere Foranstaltning til ZEgteffabets Opheevelse, ffulde allerede
have vildet sende hende tilbage med Gesandterne; og var end dette, saa vilde dog
Gesandterne noppe have ladet Dronningen gandffe alene tilbage, uden at underrette
hende om hvad man havde i Sinde. Gefta Innocent. 1. c. fo realle Sagrn med saa
mange Omstændigheder, og Forfattere, hvilke som samtidige kunde vare iwie under«
rettede om Pavens Historie, der siden tog saa megen Deel i denne Wgteffabsophcevelsee Sag, synes derfor at fortiene mere Troværdighed end den brittiffe Skribent.
(8) Saaledes udtrykker sig Forfatteren til Gefta Innoc. 1. c. Velln (Hift. de France.
Tom. II. p. 176 feq. edit, de Paris 1770. 4.) ffriver, ot hun ud ra ab te male France,
male France.
(9) Gefta Innoc. 1. c. Rigord. 1. c. Guil. Armor. 1. c.

(10) Detl^ sees af en Skrivelse fra Biffop Stephan i Dornik til Erkebispcn t Rheims,
hvori han afffildrcr Dronningens ynkvcerdige Tilstand, og beder ham at lindre hend s uheldige Kaar. See S. R. D. Tom. VI. pag. g 1 feq. De nyeste Udgivere af
Gefta Innocentii, hvilke L c. Not. 5. fin fure det samme af Fpift. Stephani Epifcopi
Tornacenfis. p. 379, bemærke herved L c. et pag. feq. den Vanffelighed, at i Cisoin
var kun et eneste og det ct MandSkloster af den hellige Augustins Orden, da dog
Gefta Innocentii melde, at Dronningen blev ffikket i et Nonnekloster; men de heeve
tillige den hele Vanffelighed, ved Hielp af den hos d'Achery (Spici 1. T. II. p. 875 feq.
nyeste Udgave.) befindtlige Hiftor. Ecclefiæ Cifonienfis, thi denne indeholder mange
Docurnenter og Breve, hvoraf det bliver klart, at til den Tid, hvorom her hand
les, var vedCftoin, under Munkenes af Cisoin Hcrffab, men i Arras Sogn, et
Huns kaldet Belrepaire eller Beaurcpaire, hvori ogsaa Qvinder levede ikke som profeftae, men som converfæ, efter den hellige Augustins Regel, hvis Antal i Aarct
1208 saaledes var voxet, at det af Pave Innocents III. selv maat-te iudffrænkes.
Dette kårer ct sammesteds (hos d'Achery 1. c. Pag. 884) befindtligt Drev fra Paven
(til Bispen og Provsten i Arras), hvori folgende Dronning Jngeborgs Historie op
lysende mærkelige Ord ftaae: Dilecti filii, Abbas et Conventus de Cifonio noftris
auribus intimarunt, quod quædam domus eorum, quæ dicitur Belrepaire, præter
Canonicos et fratres tanta eft onerata multitudine foeminarum, quas recipere ad in
famias ct inportunitates Principum compelluntur, ut ad neceffariam fuftentationem ea
rum nequaquam domus ejusdem fufficiant facultates. Propter quod indulge» fibi
fuppliciter petierunt, quod de coetero non recipiant ibi aliquam mulierem, ne, quod
abfit! fuadente humani generis inimico, per ipfas detur occafio delinquendi. Quo
circa etc. Flere Documentor og Breve om dette Belrepaire eller Beaurepaire, s. hos
d'Achery L c. Pag. 885 feq.

§♦ 16.

Hvor stor ten Jndskromkelse og Strenghed var, som den der fangne
ulykkelige Dronning maatte taale, derom vidner det §. 15. Nole 10. (inferte
Brev
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Brev af Biffep Stephan i Dornik kil Erkcbifp Wilhelm i Rheims. "Hos
"06 er, ffriver han, en kostelig Perle, fom trades under Fodder af Men"neffene, men ares af Englene, værdig kongelige Skatte, værdig et Pallads,
"værdig Himmelen.
Jeg mener Dronningen, der lever i Cisoin, indsparret
"som i er Tugthnus, nedrrykt af Armod, og forviist i Landflygtighed.
Vi be.
” klage den hoie Persons Skiebne, og overlade ril Gud Aarsagen til hendes Uheld
"og Udfaldet af hendes Sag.
Thi hvo havde vel et fao siaalhardet Hierte,
"er faa nippehaardtBryst og fao diamanthaardeIndvolde, at en Kongedatters
"faa store Jammer ikke ffulde rore ham? fo in er fao hoi afByrd, fa a fortraffe.
"lig af Saver, faa tugtig i hendes Tale, og faa gandffe reen i alle hendes
"Dagen tilbringer hun med at la fe og bede, eller med Haandarbeide; hun
"trender ingen Lykkefpil, ingen Tarninger; hun beder med Sukke og Taarer
" fra aarle om Morgenen til den flette Time, ikke faa meget for sig felv, fom for
"Kongen. I Bedesalen sidder hun aldrig, men enten staacr eller knalcr.--------"En faa adel Qvist oprunden af Kongers og Martyrers Stamme af Man"gcl paa nødtørftig Underholdning at falholde og fælge sine ringe Eiendele,
"nemlig hendes tarvelige Klæder og lidet Hunsgeraad.
Hun beder om Al"misse, udstrakkcr Haanden for at faae, og beder ydmyg den, fom rakker hen"de Haanden.
Ofte faae jeg hende falde Taarer, og græd med hende; for
"hende flog og bævede mit Hierte; jeg har formaner hende at kaste hendes An"liggende paa Herren, hvilket hun ogfaa stedse haver giork og giør endnu.
"Hendes bestandige Svar er: Mine Venner og de fom vare mig nærmest ere,
"som om de vare fremmede, vegne fra mig. Min eneste Tilflugt er min Herre
"Erkebifpen af Rheims) fom rundelig, fra Begyndelfen af mit Vanheld,
" har plciet, underholdt og ernæret mig. Lad altfaa, Fader! et faa ædelt og for"træffeligt, fra en ældgammel Kongeflagt nedstammende Fruenlimmers Suk og
"Taarer rore Eder.
Og da I giver Almisse til faa mange og faa fornemme
"Fattige, faa lukker ikke Eders fromme Hierte for en Dronning, fom efter at
" hendes forrige hoie Glands er forsvunden, nu er fornedret til at betle (*). -

)
(*

S. R. D. Tom. VI. 1. c. no. 3.
G z
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Hvad enten nu Dronningen og hendes Venner virkelig have troet Erker
bispen saa velsindet imod hende, font man ester dette Brev skulde stutte, eller
de have holdt det for paffende med Klogskab, at vinde ham ved denne forstilte
Fortrolighed; saa har hun dog selv, eller rettere Forfatteren af et Brev, som i
hendes Navn blev strevet til samme Erkebisp, yttret de samme Tanker: hun
berommer i denne ydmyge Skrivelse de Velgierninger, hvorfor hun er Erke»
bispen Tak styldig.
" Herren, siger hun, haver anseet sin Tlenerindes Ring"hed, da han ved fin Naade haver indgiver Eder, ot I hielper den Mis"modige, opretter den Grcrdende, og giver den Forviste Raad, og gier det
"alene ved Eders Trost, al ved det haarde Sled, der haver truffet mig Eders
"Tieneriude, det knuste Ror ikke gandste er brcekket, eller den rygende Tage ikke
"gandste er udsinkt." Hvorhos hun stutter mcd diffe Ord: "Imidlertid fender
"jeg Eder af en liden Skat fmaa Forceringer, ikke for derved at fortiene Eders
" Bevaagenhed, men som en Art af Minde om mine muge Kaar" (*).
)
(*

S. R. D. Tom. VI. p. go. no. 2.

§» 18.

Imidlertid blev det dog ikke ved disse Forestillinger til Erkebispen af
Rheims.
Dronningen klagede og sin Nod for Pave Cvelestin III. selv,
og bad ham at crndre hendes Kaar og staffe hende Ret.
"Jeg er, striver
hun, eller meget mere Abbed Wilhelm i hendes Navn, og formodentlig efter
den danste Konges Befaling, Va Efterretning var indlobet, "taget ud af min
"Faders Huns, indfort i Frankernes Rige, og ester Guds Villie oploftet paa
"den Kongelige Trone; da det mennestelige Kisns Fiende faae stievt til min
"Lykke, er jeg fom en torret og unyttig Green henkastet paa Jorden, bersvet
"ald Trost og Raad. Mig har min trolovede Philip, Frankernes Konge, for
*
"ladt, da han intet Fordommeligt fandt hos mig, og blot det, som Ondstab
"smeddede sammen paa Lognens Ambolt.
Jeg flyer derfor hen til Forbarmel" sens Sorde, og vil, naar jeg erholder Barmhjertighed, naar en bedre, h?l" digere og blidere Skiebne stal blomstre for mig, som Eders Datter bekicnde
"mig at vcere Eders Tienestegvinde, Eder til al Lydighed forpligtet" (i).
Et

r
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Et ander Brev, hvilket ligeledes det forriges Forfatter opsatte i Dron-1194,
ningens Navn, barer Vidne om, at Dronningens Bon endnn inter havde ud
rettet ved den romerske Stoel, og ot hun derfor maatte fornye hendes Anfsg.
ning.
Hendes Bon gik ud paa at standse de Undertrykkelser, hun maatte lide
af Kongen, og bevirke med ham en Udsoning (2).
(1) Epift. Vi Ih. Abbat. Lib. I. Ep. xxxn.

S. R. D. Tom. VI. p. 28'

(2) EM. Vilh. Abb. L. I. Ep. xxxi. I. c. p. 27 feq. Begge Dreves Indhold synes at
i0M? for Dagen, at det 32. Drev cr strcvet for det 3 k. Begyndelsen af det z r. er:
Ad federn mifericordiæ totiens eft recurrendum, quoad usqve mifericordia de coelo
refpiciat et fperantium in fe Deus vota perficiat. Inde eft, amantiflime Pater, quod
et Ego —------- ad Deum primo, deinde ad fedis apoftolicæ clementiam minime
clamare defifto.
Dette satter naßen bar eit forcgaaende Dronningens Bon forud.
Begge Breve har Holberg alt meddcelt i sin Danske Histories forste Deel.

§. 19.
I Danmark var man ikke ligegyldig ved Dronningens Skiebne.
Erkebispen i Lund lod strar afgaae til Pave Coetestin III. en af Abbed Wilhelm
opfat Skrivelse, hvori det Ugrundede as det foregivne Slcrgtffab med Dronningen vises.
"I Dannemark, skriver han, var en navnkundig Konge ved
"Navn SvkNd; af hans mange Sonner behoves her kun tvende at ncevnes,
"den ene er Knud, de DanffeS Konge og Martyr, hvis Hellighed bckrcefteS ind
stil denne Dag ved Jertegn; denne havde til cegte en Datter af en Greve af
"Flandren, hvormed han avlede en Son Carl, Greve af Flandern; men ikke
"fra denne eller fra hans Moder nedstammer den til Kongen af Frankrig vie
nde Dronning, men fra hans Broder Etik den Gode.
Erik avlede Knud,
"en danff Hertug og de Slavers Konge, dem han vandt ved Vaaben, ikke ved
"Arveret; Knuds Moder var Botilde, af gammel dansk adelig Byrd. Selv
"blev han siden en Martyr.
Hvor megen Fortjeneste han har hos Gud, be"vidner hans mange igientagne Underverk.
Denne Martyr Knud avlede
"Waldemar, hvis Moder var Ingeborg, en Datter afRizlav, en merglig

"russiff Fyrste, og afDronning Christina, hvis Fornldre Ingo og Helena vare
"Konge og Dronning i Sverrig; fornævnte Jngeborgs Soster var Moder ril
"Bela Konge i Ungarn, der haver havt en Soster af Kong Philip af Frank,

"rig ril Gemalinde.

Men

Waldemar

avlede denne vores Frue Dronningen
" med
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1194. ” med Sophia, hvis Fader Waldemar (efter andre Haandstrivker Valedar)
”ogjaa var en russrst Konge, thi der gives flere Konger.
Men hans Moder
” var en Datter af en polst Hertug Boleslav.
En opmcerksom Betragtning
"af disse Grunde lcrrcr, ar denne hele Qvidfel aldeles ikke vedkommer det flan"derffe Forvantstab, og at intet Slcrgrffab mellem den ferste og anden Dron” tung i Frankrig finder Sted, da hun ikke nedstammer fra Erik, og denne ikke
»fra Knud."
Brevet fluttes med den Ben, at Paven ved sin Dom igien
vil indscelle Dronningen i sin 2Ece, og frafalde den vrange Afsigt (*).
)
(*

Epift. Vilh. Abb. Ep. xxn. 1. c. p. 41 Ceq.
Ester Bartholins Mening stal dette
Drev vcrre af i195, efter Langebecks af 1194. Det sidste er troligst, da man ncppc
har forhaket med disse Forestillinger til 1195.

§. -O.

Endnu i det samme Aar lod Kong Knud afgaae et ligeledes af Abbed

1194.

Wilhelm opsat Brev til Cardinalerne, hvori han klager over, at Kongen
af Frankrig allerede i det sidst afvigte Aar 1193 havde cegtcr hans Softer,
ophoret hende til Dronning, og fuldbyrdet 2Lgrcstabct, men derefter, i Fol
ge de af Ondskabens Born ophitkede Vegne, forskudt hende, cg at det ede
lig besvorne Slcrgrstab var opdigtet.
Han bad derfor at denne Fremgang«maade maatke blive uefterrettelig, som gandste stridende mod de guddommelige
Love cg de hellige Fadres Anordninger (*)♦
Epift. Vi lb. Abb. L. II. Ep. xxvi. 1. c. p. 45. Baade Bartholin og Langebcck be
stemmer dette Drevs Aarstal 1194; og den uimodsigelige Rigtighed deraf bevise de
. iQl'b: Rex Francorum Philippus anno jam exacto (d. e. 1193) duxit in uxorem.

)
(*

§. -r r.
1194.

Et Brev fra Abbed Wilhelm til Broder Bernhard (*
)
beviser at
Kongen af Danmark har sendt ham til Rom for at forestille Paven den fremste Konges Uretfærdighed i at stille sig fra sin Dronning.
I samme meldte
han, at Beretningen bragte Paven i Fortsrnelse og Forundring, og al Paven
efter den danste Konges Bon havde tilstrcvet Kongen af Frankrig, og paa
cn meget faderlig og nedladende Maade formanet ham at tage'sin Dronning
til Naade, og at stienke hende sin wgte Kierlighed igien.
Tilsidst beder han
Brodér
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Brodér Bernhard, al han, hvis Raad Kongen af Frankrig var vant til at
folge, og fa a vilde giøre alt sil hos Kongen for at opnaae dette Maal (2).
(1) Bernhard de Vicenis, uden Tvivl fra Vincennes, hvilket er dekiendt under det
Navn Vicencr eller Vicenn«. Nigord (ad ann. 1183- 1. c. p. r.) ffriver: Philippus
Augufttis Francorum Rex nemus Vicenarum muro circumcingi fecit. Add. Guil.
Armor. 1. c. p. 72. Denne Konge har ogsaa der stiftet et Monkeklostcr. S. Ha
drian. Valefii notit. Galliar. p. 434.

(2) Efter Bartholin er Brevet ffrevet 119$, ester Langcbeck 1194» Det sidste er ri»
meligst. Man maa troe, ar Kongen af Dannemark strar ester sin Søsters Fvisty,
delse har vendt sig til Paven. Brever selv staaer S. R. D. Tom. VI.,p. 75. feq.

§. 22.
Formodentlig i det famme Aar har Abbed Wilhelm fra Rom ladet afgaae tvende Trofte- og Opmuntringsbreve til Dronning Ingeborg.
I det
sidste klager han over, at han alt har skrevet hende to gange til, uden at have
faaet mindste Svar, da han dog ikke har undstaaet sig for til hendes Bedste og
mod Kongen hendes Gemal at paatage enhver Forretning, og beder derhos
snart at forsikkre ham om, at hans Minde ikke hos hende er udstettet (*
).
)
(*

Vilh. Abbat. Epift. Libr. I. Ep. xxxiv. og xxxv. 1. c. p. 29 feq.

§.

23.

Abbed Wilhelm var ikke den eneste, der, fom forhen er meldt, fra Kon
gen af Dannemark var stndt til Rom, for hos Paven at udvirke den voldsom
ivcerksatte Skilsmisses Tilintetgierelfe.
Hans Medgefandt, eller rettere den
forste og fornemste Gesandt, var Cantsler Anders Sttttesen, eller, som han
soedvanlig kaldes, Andreas Sunonis (t). Formodentlig have begge Gesandt r 194
terne overgivet Paven en af Abbed Wilhelm opsat Skrivelse fra deres Konge, fUcr
fom endnu blandt Abbedens øvrige Breve er i Behold (2). Heri melder Kon-^^'
gen Paven Coelestin III. sin Søsters Formaling med Kongen af Frankrig, den
derpaa fulgte Kroning, og det af onde Mettnesker opdigtede og eedelig bcsvorne
Svogerskab, hvis Ugrund saavelsom Edens Falskhed Kongen og den hele dan
ske Kirke bekrcefte, af hoslagde Instrument kunde erfares.
Dette var vel den
af Abbed Wilhelm opsatte, forhen §. ll Not, Z. anførte, gencalogiffe DeVll
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buction eller Stamtavle.
Brevet siutkes med den Paastand, at Paven vilde
Nende alle til Dronningens Fornærmelse anbragte Usandfaerdigheder dede og
maguslese, saa ar den afffyelige Mishandling ffulde vorde uefterrettelig.
(1) Epift. Vilh. Abb. Lib. II. Ep. l.xv. 1. c. p. 69.
(2) Efter S. R. D. Tom. VI. p. 76. not. (r) angiver Bartholin dette Drevs Aarstal
1191. Dersom der ikke er en Trykftil, har han aabcnbar Uret, da Dronning Ingcborgs Formaling forst stedte 1193. Man kan ikke vel troe, at Drevet er skrevet
sildigere end 1195; thi Kongen forlanger deri af Paven saadanne Foranstaltninger,
som forst ved det i nastfoigende § omhandlede frugteslsse Gesandtstab og der sirgx efter
vmmeldte Pavelige Brev bleve iværksatte.

§. 24.

Den danffe Konges Forestillinger qiorde saadant Indtryk hos Paven,
IT94 at han crfffyede den ugudelige og aabenbare lovstridige Skilsmisse, og lod astUei’ gone til Frankrig et Gesanbtffab, fom ffulde underkiende den hele voldsom1I5)* me Behandling og sorhielpe den undertrykte Dronning til hendes Ret.
Det

var Cardinal Presbyter Mellor og Cardinal Subdraconus Cenelo, hvilke
han overdrog denne Sag.
Da de kom ril Paris forsamlede de et Concilium
af alle Erkebisper, Bisper og Abbeder i det gandffe Rige, paa hvilker der
Llev raadstaact om, igien ar some Kong Philips og Jngeborgs Ägteffab i
Kraft (i), men forgicves.
Gesandterne vare, som en gammel Forfatter udrrykker sig (2), stumme Hunde der ikke kunde gise, vare bange for deres Skind,
og derfor lods Sagen beroe uo fgi ort.
(1) Rigord. 1. c. p. 37, Gefta Innoc. III. 1. c. p. 56, og sammesteds Not. (1), hvori
Udgiverne levere Efterretning om denne Co dinal Melior.

(2) Rigord. 1. c.

At Rigord og efter ham d- nyeste Udgivere af Gefta Innoc. lade dette
Gesandtstab gaae for sig 1193, strider mod Sammenhængen af foranforte Efterret,
Ninger, ihvorvel der virkelig, som Rigord angiver, 1193 querto Idus Novembris,
d. e. den 10. N v., var i Frankrig en synlig Maaneformorkelse. S. Calvif. opus
Cbronol. ad ann. 1193. P- ITK 959- Da Skilsmissen, som §. 15. er viist, forst
stedte den 4. Nov. 119 3 , saa kande Kongen af Dannemark ikke saa tidlig blive un
derrettet derom, at hans Gesandtstab ril Paven, og hans for den Pavelige Stoel
anbragte Desvceringer^over den Dronningen tilfoiedc Forncermelse, kunde finde Sted
for 1194; da et nyt Paveligt Brev forst afgik 1196, saa korde det oinmeldte Ge
sandtstab formodentlig ikke for 1195 vare gaact til -Frankerig.

§. -5.
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§. 25.
Gesandterne, der ligesaa lider som den dem til Kongen medgivne Pave
lige Skrivelse havde funder den forventede gunstige og anslcendige Modta
gelse, underrettede Paven ved deres Tilbagekomst om ben aabenbare Uregclmessighed i Skilsmissen og den hele Adfcerd mod Dronning Jllgeborg (').
Det bevceqede ham til at afsende et Brev til Erkebispen af Rheims og hans
Suffraganer (2), hvori han melder: ar han med stor Glade havoe erfaret
Kong Philips Formaling med den danske Prindsesse Ingeborg, men ogsaa
strap derpaa med inderlig Bedrovelse faacr en anden Beretning om en Adfcerv, hvorved Gud var bleven sorternet, og Naadgiverne og de Samtykkende
fkiult med Skicrndsel; derpaa anferer han de, is«c i den romerske Kirke, scrdvanlige Grunde for TEgteskabelS Hellighed; ar der er et Sacrament, stifter af
Gud i Paradiis for Syndefalder; at det ferste Menneske, dreven af Guds
Aand, havde udraabt: Derfor skal Manden forlade sin Fader og Moder, oz
blive ved sin Hustrue, og de to skal blive et Kiev; at Christus har sagt: Hvo
som skiller sig ved sin Hustrue uden for Hoersag, den bedriver Hoer; at man
deraf kunde see, at Kirken i TEg te skubs sager maatte g a ae ril Berks med den
stsrste Alvorlighed og Forsigtighed; og da han paa er ander Sted siger: Hvad
Gud haver rilsammcnfoiet, maa intet Menneske adskille; saa kunde deraf bedommes, hvor svarligen den forsyndede sig, og hvormeget den havde af den
kommende Vrede at befrygte, som understod sig at forstyrre et saa stort Christi
og Kirkens Sacraments Hellighed; at dct desuden var en Forvovenhed at qaae
frem i en saa vigtig og betænkelig Sag uden den apostoliske Stocks Samtykke,
der enten selv vilde have denn deri, eller overdraget til andre at tilendebringe
Sagen paa en lovbefalet Maade og efter de canoniske Anordninger; at man
derudi aabenbar havde handlet mod de hellige Fcedres Raad, hvorefter alle
storre og vigtigere Sager skal bringes for den apostoliske Sroel, hvilket og
indtis denne Dag saaledcs i al Underdanighcd var holdet ikke alene i den gallicanske Krrke, dette eneste Tilfcelde undtaget, men og i meget lcengere bor-liggende Lande; at efter Fcedrenes Anordning, de Anliggender ustcidigen henhore
til den romerske Kirkes Reservatremghed, der augaae hoie Kongelige og af
Kongelig Blod nedstammende Personer i en saa vanskelig Trette,
Naar disse
dcn hellige Peders S«de tilkommende Forrette endog af de langst borrligcnde
H 2
Bar-
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Barbarer ere holdne uforkrænkede, hvor meget omhyggeligere t deres Handthavelse maarte da ikke de i Ncerheden sig befindende den romerske Kirkes Lem
mer tee sig, der oftere og rigeligere kunde fryde sig ved Nydelsen af den hellige
Stoelö Velgierninger.
Den Mand tager mcerkelig feil, der handler mod
den hellige Peders Privilegier og de canoniste Anordninger; men de Kirkens
Prælater, som havde begunstiget denne Sag, eller raadet dertil, burde i det mind
ste af Frygt for Straffen have ladet sig afstrække derfra, og Isar taget til Hier
te, hvad de hellige CanoneS indeholde om Er ke bi sperne Theugald i Trier og
Gynther i Coln, hvilke sortiente ved en ny Affattelsesdom at rystes, fordi
de i en TEgtestabstrette mellem Kong §0thar og hans Gemalinde vrangelig
havde sat Rer og Billighed af Sigte, og overlraadt de canonists Forstrivtcr (3).
Da det var soleklart, at man i nærværende Tilfalde havde feilet ligesaa meget, ja endog groveligere. Dronningen var jo per verba de præfenti
formedelst begges Eed, ved Præstelig Vielse, samt ærefuld Salvelse og Kro
ning, som Dronning forbundet med Kongen i lovligt 2Egtestab, ja, som man
paastaaer, havt legemlig Omgang med ham. Ingen burde altsaa have forfa
ret saa uordentlig mod hende, uden Forsvar, mod hendes Vidende, da hun ikke
var det franske Sprog mægtig, og var aldeles uvidende om hvad der gik for sig.
At desuagtet Paven, som inderlig clstede den catholste og den romerste Kirke
ivrigst hengivne Konge, mere havde seek til hans Siels Bedste og ubesmittede
Rygte, end til hans onde Raadgivercs Hensigter, og ved sin clstelige Son
Cincio, Subdiaconus og Pavelig Notarius, samt den romerste Stocks i den
ne Sag i Særdeleshed befuldmægtigede Legat, faa og ved et Paveligt Brev
bedet, paamindet og indstændig formanet ham, og indstierpet ham til hans
Synders Forladelse at ihukomme det, Evangelium siger: Hvad hialp det
kt Menneste, o tu han vandt den gandste Verden, og tog Skade paa sin
Siel; han maatte altsaa , den Stund det endnu var Tid, tænke paa sin Siels
Frelse, og begegne sin med saa mange Pndighcder og ædle Fortrinligheder
smykkede Gemalinde med ægteskabelig Amhed, og ikke laane Aret til onde
fiendklige Raadgivere, der tænke kun paa sig selv, ikke paa Christum, og lige
som Fjenden, der saaede Klinte paa den veldyrkede Ager, holde det for Baa
de, naar de kan udstroe Had og Tvedragt; men at Kongen ikke havde mod
taget fornævnte Legater og det Pavelige Brev med den vedberlige 'ALrbedig'

hed.

mellem Kong Philip II. og hans Gemalinde Ingeborg.

6i

hed.
Desuagtet var det Gud bedst kckiendt, at Paven, hvormeget end dette
bekymrede 6 am
*
i Folge stu Pligt var endnu mere bekymret for Kongens Siels
Frelse.
O3 da han selv haver taget et fra stue vårdige Brodre Erkcbispen i
Lund, og hans Suffraganer indsendt Slcegkregister og det offentlige Rygte i
neie Overvejelse, kasserer han, med sine BrodreS Raad, den mod al Retters
gang stridende assagte Skilsmissedom, og tiender den uefterrettelig at vcere,
byder og befaler Erkebispen i Rheims og hans Suffraganer, at saaftemt Kon
gen af Frankrig , forglemmende sin TEgtestcmd, i sin Gemalindes levende Live
sl'ulde vilde eegte en anden, de da, under apostolisk Myndighed, skulde forbys
de ham saadant.
(1) Gefla Innoc. 1. c. p. 56- Om de Pavelige Gesandters'ugunstige Modtagelse vidner
den Pavelige Skrivelse selv; derom giver folgende Anmarkniug narmere Underretning.

(2) See det samme S. R. D. Tom. VI. p. gr leg., hvor det efter andre der a ti forte
Udgaver, og med hosfoiede Varianter er astrytt. Det er dateret Laterani m. Idus
Martii, pontificatus noftri v., det er ustridig den l g. Marts 1196, saafnart man
regner Coelestius III. Pavelige Regieringsaar fra hans Udkaarelses- eller og bans
hoitidelige Indvielsesdag; thi han Hev valgt den 30. Marts 1151, og forste Paaffedag den 14. April festlig indviet. See Chronicon Reichenfpergenfe ad a nn. 1191
ap. Ludevig S. R. G. Vol. II. col. 543. Derfor heuhorcr m. Idus Martii altid til
1191, og er sslgelig oqsaa dette Aar Coelestius HL fenne Regieringsaar, hvad enten
man regner Aarer fra Juni, d. e. den 25. Decbr., eller fra Marie Bebudelse, d. e.
den 25. Marts. Da begge Maader ar regne paa den Tid vare i Brug (Vita Innoc.
III. ap. Murator S. R. I. Tom. III. p. 480), vilde man sige, at Paven havde be,
tragtet 2!aret 1191, i hvilket han tiltraade sin Pavelige Negiering, uagtet kun ni
Maaneder deraf hoi.tr derhen, for sit forste Regieringsaar, Aaret 1192 fra dets Degyndelse af for der andet, og saa fremdeles de øvrige; faa vilde allerede 1195 kunde
kaldes hans femte Regieringsaar. Men ikke at tale om, ar dette synes usædvanligt,
saa vidne oqsaa andre af denne Pave udstedte Breve og Documenter, at han pleier
at regne lutter hele Aar as sin Regiering, og ikke det forste afbrukue eller de 9 Maa,
neder af sin Negiering 11191 for et fuldt Aar. Roger af Hovdeu (l. c. p. 759 feq.)
au so rer tre af Coelestius III. Breve, alle daterede Laterani jo. Kai. Januarii, pon
tificatus noftri 5., og scekter disse Breve linder Aarstallet 1196, saaledes at i be
meldte Aar det Datum 10. Kai. Januarii skal forstaaes om Kal. Januarii 1196,
og betyde den 23. Decembr. Naar nu Paven har tiltraadt sin Negiering den 30.
Marts eller 14. April 1191, saa er o g saa hans fierde Regieringsaar den 29. Marts
eller 13. April 119$ til Ende, og alksaa horer 10. Kal. Januar 1196 eller den 23.
Dccbr. 1195 til Pavens femte Regieringsaar. Roger angiver endnu andre Kiendetegn paa Rigtigheden af hans Aarregniug; han kalder 1196 det syvende Regicringsaar af Richard I. Konge af England, hvis Fader, som han umiddelbar fulgte paa
Tronen, Kong Henrick II. dode, ester samme Skribent (Pag. 654), 1189 in octavis
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Apoftolorum Petri et Pauli, feria quinta ; efter Vromton (1. c. col. 1150) 1189
menfe Julii in octavis Apoftolorum Petri et Pauli, feria quinta; efter Gervasius
(1. c. col. i 545) II89 ii. non. Julii.
De med denne sidste, som angiver den 6.
Julius, overeensstemmende tvende forste Dagsfastscettelser bestyrkes ved Calenderreg«
«ingen , hvoraf man seer, at i octavis Apoftolorum Petri et Pauli var den 6. Julius
<
virkelig feria quinta, d. e. Torsdag, hvoraf da folger ot Richards I sovende Regieringsaar var 1196. Roger af Hövden beitnerker fremdeles i Aaret 1196 var fgrste
Juledag feria fecunda, d. e. Mandag.
Ogsaa dette bestyrker Calenderregningen,
r , .
«emlig saaledes, at i det Aar, hvilket vi, efter vores Maade at begynde Aaret fra
i. Januarii, vilde kalde 1195, hvori Sondagsbogstavet var A, og Paasken ind/
faldt den 2. April, var forste Juledag en Mandag, hvorfra da ogsaa denne Forfat«
ter, efter den Scedvane at begynde Aaret fra Julen, begynder Aaret 1196.
En Indvending mod denne Tidsbestemmelse, og derimod at Coelestin III. haver
jkrevetmmmeldte Brev i 1196, kunde tages af et Sted-hos Matthæus Parif. ad arm.
1195. Denne Forfatter a ufo rer, at Pave Coelestin III. haver i en 1195 til Erkebifpeh i Sens asiendt Skrivelse ladet denne vide, at han ved sin Legit C. (udentvivl
Cincio) havde bedet Kongen af Frankerig iqien at tage sin, ester onde Menneskers
Raad, bortviste Gemalinde tilbage til sig, og omgaaeS hende med Kierlighed, 0. s. v ,
kilintetgiork Skilsmissedommen, og befalet Erkedispen, saafremt Kongen vilde ind
lade sig i andet JEgtcstab, da under apostolisk Myndighed at forbyde ham det. Da
dette Brev er skrevet i samme Anledning font det til Erk.bispen i Rheims, og efter
det.korte Udtog at dsmme, er af samme Indhold, saa synes det og at vare (freuet
til een og samme Tid. Men ikke at tale om, at en Fejltagelse i et Aarstal ikke cr
uscedvanlig hos Middelalderens Skribenter, kan man lade denne Forfatters Tidsbe
stemmelse gieide som rigtig, saasnart man antaoer ot han har begyndt Aaret ikke fra
Juul eller den 25. Decbr., men fra Mar'ice Bebudelse, d. e. den 25. Marts; thi
saa heiihSrer in. I du s Martii Pontificatus Coeleft, anno v., d. e. den r 3. Marts i
CoelestinS femte Regieringsaar hos Mattbceus Paris, endnu til Aaret 1195, da den
samme Maamkdsdag, efter Coelestius fra Juul af beregnede Aar, alt henhorer til 1196.
•
\
(3) Kong Lothar, hvorom her tales, er den samme, hvoraf det forrige Kongerige Loth
ringen har faaet sit Navn; Son af Keiser Lothar I-, og Sonneson af Keiser Ludvig
den Fromme. Af Kierlighed til den ffionne Valdrade sorifiod han 8)7 sin Gemal
inde Trutberge, der siden fandt Beskyttelse hos hans Farbroder Carl den Skaldede.
Pave Nicolaus I. gik frem med stor Alvorlighed og Eftertryk i denne Begivenhed,
afsatte Erkebisperne af Trier og Coin, der havde bidraaet til Lothars ZEgtessabs Ophtevelse og ny Givtermaal, fra deres Værdighed, og lyste dem i Kirkens Band.
Sagen blev meget vidtloftig, og foraarsagede stor Tvist mellem Kong Ludvig den
Frommes Dorn og Efterkommere; og Paven overdrev tilsidst sine Fordringer saa
vidt, at han endog gjorde Kongerne Ludvig den Tydffe og Carl den Skaldede misfornoiede, hvilke dog ellers i denne Sag havde ladet sig bruge med og for ham. Om
denne hele Sag handles udforlig i Meusels Historie af Frankerig/ forste Deel, eller
Allgemeine Welthistorie, 36. Deel, eller Geschichte der neuern Zeiten, i§. Deel,
S. 155, hvor tillige anfores de gamle Skribenter, hvoraf Efterretningerne ere tagne.
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mellem Kong Philip il. og hans Gemalinde Ingeborg.
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6z

26.

Paa det Haab, de danffe Gesandter ved det romerske Hof havde om
Lette Brevs Virkning, synes en Skrivelse fra Abbed Wilhelm af Effildsee U96.
eller Ebelholt til Abbed Wilhelm i Esrom at have Hensyn; hun melder deri
denne, at deres TErinde vel ikke var gandffe udfort, men at deres Bestrabelfer
dog havde erholdet en lykkeligere og virksommere Fremgang; derhos melder
Han om der Pavelige Brev, og forsikkrer at han vilde have sendt Abbeden af
Esrom det, hvis han ikke holdt sig forvisset om, at en hans Klosterbrodre til
sendt Afffrivt deraf let kunde komme ham tilhcende (*
).
)
(*

Epift. Vilh. Abbot. Lib. II. Ep. xxxvii, I. c. p. 46.
Det Pavelige Drev, hvor
om her tales, fom uden Tvivl var det, der efter Brevskriverens Udledelse gav Ge- .
sandternes ALrirde mere Eftertryk og Fremgang, kan vel ikke vare ander end det am
forte alvorlige Pavens Drev. Dette bevæger mig til, isleden for det af Bartholin
antagnc Aar 1195, at give dette Drev Aarstallet 1196.

§.

27.

Det synes, at de danffe Gesandter selv er blevet paalagt af Paven, at
overbringe det Brev til Erkebispen i RHeimS, maaffee ogsaa det til Erkebispen
i Serrs, hvori det befales disse Prcrlater at bevcegc Kongen til Forsoning med
sin Gemalinde, og at forbyde ham alt andet 2Egteffab; i det mindste havde
de Pavens Befalinger, denne Kongelige Skilsmiffetrette betreffende, i Hcende,
hvilke de ffulde tilstille Cardinal Melior, der den Tid var i Frankrig (1); ogsaa
havde de et Brev fra Paven til Kongen at overbringe (2).
Men da de paa
Reisen fra Rom vare komme til Dijon. bleve de der af Hertugens i Burgundien Tienere anholdte og bracue i sirceng Fangsels Forvaring (z).
Under
disse Omstændigheder tilffrev Abbed Wilhelm Kongen i Frankrig, bedende
ham ydmygelig, han maatte dog tilbagekalde de i Henseende til TCgteffabetS
Ophcrvclse med Dronningen friede Foranstaltninger.
Han bevidner at Ge
sandtskabet medbragte en Formaningsffriv.lft fra Paven tik Kongen, der in«
tet indeholdt til hans Foragt, men sigtede til hans sande Bedste.
Kongen
maatte dog betcrnke, om det geraadede ham til TEre, at holde en fattig Mand,
en Herrens Prcrst, fangen.
Men holdt Kongen for, at dette bidrog til hans
Beremmelse, ssmmede der sig ikke for Abbeden, ar satte sig derimod.
En
Tiener
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Tiener er pligtig til at adlyde sin Herres Vitlie, stisnt han ikke vidste sig styl,
dig i nogen Brsde, der havde knndet paadrage ham Fængsel, der maakte da
have varet den, at han stgte at bevare Kongen fra at forsynde sig.
Men var
det end saa, hvorfor stulde den Uskyldige fordommes med den Skyldige?
Og den danste Konges Cantsler og Pavens Gesandt holdtes, ligesom han,
fangen, en oprigtig og nstyldig Mand, hvis Levnet var et Spcil for enhver,
der intet Ondt havde giort, blot fordi han, ligesom Abbeden, var Overbringer
af en Pavelig Skrivelse, undsaae de Urerstafne sig ikke at lægge Haand paa
Herrens Salvede.
Kongen maatle allsaa, om han vilde, beholde ham,. Ab
beden, i Fængsel, men befale at CantSleren maatte loslades (g).
Ikke saa meget ved denne Skrivelse, som ved Forbon af Cistercienser
Abbeden i Clairvaux, erholdt Gesandterne efter syv Dages Fængsel, forme
delst et Forlig, deres Frihed, men ikke forend de eedelig havde lovet, saafremt
deres Losladclse maatte mishage Kongen, igien at lade sig henfore til Dijon
eller et andet Sted.
CantSleren, som melder Cardinal Melior saavel dette
som den hele Omgang, stier til, at da det ikke er ham tilladt at komme til
Cardinalen, saa sender han ham det Pavelige Brev; beder ham imidlertid
hos Kongen at udvirke Gesandterne Tilladelse at komme til Cardinalen og tale
med ham, overladende i ovrigt til ham, hvad der i Henseende til den tilstiede
Fornærmelse maatte være at foretage.
(1) Epift. Vilh. Abbat. Libr. IL Ep. ixv. 1. c. p. 6c-.
(2) Idem. Epift. xxv. ibid. p. 45'. Formodentlig var det det Brev som staaer 1. c.
S. R. D. p. g;. Er der saa, da er det meget lemfældigt; cg virkelig gik Paven frem
mod Kongen med megen Skaansel.
(3) Idem. 1. c. p. 69.
(4) Idem. 1. c. p. 45.
(5) Idem, I. c. p. \69 fet[.

'
§.

'

28.

Af hvad der modte de danste Gesandter, der havde Pavens Fraraadelseöbrev tjl Kongen, og Befalinger til den franste Geisilighed at overbringe,
lod det sig allerede siutte, at Philip August aldeles ikke var sindet at efter
leve de pavelige Formaninger og Foranstaltninger.
Han havde strax efter sin
Skils

mellem Kong Philip II. og hans Gemalinde Ingeborg.
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Skilsmisse fra Dronning Ingeborg, vceret betcenkk paa et andet Givtcrmaal.
Forst havde han i Sinde, nt giSrc sig Keiser Henrik VI. , der holdt Kong
Richard I. af England fangen, tik Ven , ved en Formaling med c ti af Kei
serens Ncerpaarsrende, for derved at qisre sin Fiendes, Den briuiste Konges,
Befrielse vanfaeligcre. Hans Valg faldt paa den Pfalzrske Prindfesse Agnes,
fem var en Datter af Pfalzgr.ev Conrad, Keiser Henriks VI. Farbroder,
og allerede i sin Barndom var forlovet med den berømte Hertug Henrik
Move's Son den saxiffe Prinds Henrik.
Og virkelig var Keiseren dermed
faa vel tilfreds, at han kaldte Pfalzgrcven kil sir,Hof, vg randede til denne For
ening; han (Puf og have billiget dette Forstag; men neppe havde Moderen
udladt sig til Datteren herom, at denne jo sirax yktrede sin Modlyst dertil.
Efter en brittifa Forfatters (r) Vidnesbyrd erkicercde Prindsessen, of hun havde
hort, paa hvilken uanstændig Mand .kongen af Frankrig havde forandr sin
cedle Gemalinde, den danst-e Konges Søster.
Exemplet, sagde hun, var afskrcrkkénde. Paa Moderens Tilspørgende, hvem hun da ønfacbe sig til Gemal,
erklcerede hun sig for den allerede i hendes Barndom med hende forlovede faxiske '
Prinds; Pfalzgxevinden lovede Datteren at føie hendes Altraae.
Den fajrifFe
Prinds, Kong Richards s. Søstersøn, blev indbude«, kom, modtog Datteren
af Moderens Haand, og fuldbyrdede hastig TEgteskabet.
Da Keiseren er«
foer delte, blev han opbragt, og giocbe Psalzgr.vcn bittre B breidelser; denne
undsikyldede sig med, at Formalingen uden hans Forevidende var stuftet og
fuldbyrdet. Nu vilde Keiseren have dette TEgtesikah ophcevel, men Pfalzgrcven
bad ham ak overveje, at dette ikke uden hans Datters yderlige Befa«mmelfe
kunde lade sig giøre.
TEgteffobet blev sinnende, og Kong Philip Augusi
saae sig fanffet i sin Forhaabning (2).
(1) Guil. Neubrig. I. c. Lib. IV. Cap. Xlii. p. 470.
(2) Guil. Neubrig. 1. c.
xx. p. 41g.

Brom ton. 1. c. col. 1251.

Roger Hoveden. 1. c. p. 731.

Arnold Lubec. Lib. IV. Cap.

§. 29.
Skal man fatte Liid til den allerede ofte anførte brittiske Skribents Vidncsbyrd (i), faa har derefter Kong Philip August gandske farligt sig med
Kong Richard I. af England, og vilcet agre hans Soster, Kongens af Sieis

'Ä'q Samling V. B.
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lien Wilhelms H. Enke.
Philip havde bcffyldt Kongen fok, at han paa
fit Korstog ffulde have myrder Conrad, Greven af Montserrat; men da AssassmerneS Fyrste, der er bekiendt under Navnet af den Gamle paa Bierget,
havde i en Skrivelse til Philip August bortryddel denne Mistanke, ffal han
H95-have kiendt ham uffyldig i denne Misgierning, og bestukket forommeldte Forbindelse (2); men den kom ikke til Virkelighed.
Enkedronningen af Sicilien
vilde ikke give en Fyrste sin Haand, der saa letsindig havde forffudt sin ferste
Dronning, den elffvcerdiae Prindscffe af Danmark.
Efter samme Skribent
havde en anden hoibyrdig Dames Forceldre lovet Kongen deres Datter, om
hvem allerede en anden af Tydfflands Store og Mcegtige havde anholdt (3).
Forcrldrene, der foretrak den Kongelige Formceling, lode deres Datter med stor
Pomp fore til Frankrig; men da hun kom igiennem sin forste Beilers Lande,
kastede hun sig frivillig i hans Arme,
saaledes forsvandt ogsaa dette Kom
gens Haab (4),
(1) Guil. Neubrig. Lib. $. Cap. XIV. p. 438 leg.
(2) Forfatteren fortæller Ti dragelsen under A'arsrallet 1195; og er det rigtigt, maa
det være stcet den Gang Freden mellem Philip og Richard kom i Stand, hvilken dog
ikkun var af liden Varighed. Rigord. 1. c. p. 39 feq. I ovrigt har Bromton 1. c.
col. .1252 et ligesaadanr Brev, som stal vare strever af den Gamle paa Vierger for
at rctftrrdiggiore Kong Richard, mm til Hertug Leopold af Sstcrrige, der paa Nej,
sen giennrm hans Land havde taget denne Konge fang.n eg ud everck ham fil Keiseren.
Drevet har det urimelige Pannu: Dimidio Septembris anno ab Alexandro Papa
quinto. Ellers fortæller han Markgrevens af Montferrak Mord omstændeligere end
stedt er i det, der findes hos Wilhelm as Nevbury. Overalt kan man lade den hele
Beretning cm Brever fra den Gamle paa Borget staae ved sir Vand; thi saasnart
Kong Phgip var sindet at forson sia med sin Modstander, oa siden narmere at for-binde sig med chain ved ar cegte hans Softer, behoves vel ikke Richards Retscrrdiggisrelse formedelst den Gams paa Bierger.

(3) At det har varet en tatst Fyrste eller en anden tydst Herre af den hoie Adel siges
vel ikke udtrykkelig; men Omstcendighedcrne giore det rimeligt.
(4) Guil. Neubrig. 1. c. p. 40.
§• ZO.

Hvad B'ffaffenhed det eud kan have havt med disse den franffe Kon
*
geS foregivende Givrermaals Forseg; saa lod han sig dog ligesaa lidet ved det
feilsUgne Haas, som ved Pavens Formaninger, ja endog alvorlige L k. ivk afffrcrkke

mellem Kong Philip IL og hans Gemalinde Ingeborg.
stkr«kke fra Besintninger af samme Art.
Datter af

Berthold
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Han formeelcde sig med Agnes, en 1196.

IVv Hertug af Meran og Dalmatien og Markgreve af

Istrien- (*).
)
(*

Rigord. 1. c. p. 40, og Guil. Armor. I. c. p. 78, navne Prindfejst Marie, Datter
af en Hertug af Mahren og Böhmen, og Markgreve af Istrien; men Gefta Innoc.
III. 1. c. p. 56 melde, at hun var en Datter af Hrrtugew i Meran. Dette Meran
var en Landstrakning ved Adyr eller Etsch i der nuvarendc Tyrol; see Manus, efter
Spondans Anledning, meddecltc Anmærkning til det 20. Bind af hans Udgave af
Daronii Annaler, eller ril det forste Bind af deres Fortsattclfe, Oborid) Raynald,
Pag. 14. 920. >. Man seer let, at Merania og Morania ere blevne forvexlede. Men
at Prindsesftns Fader ci heller har varet en Hertug af Böhmen, beviser Blondei de
formula Chrifto regnante, p. 332, i det han viftr, at Böhmen, allerede et Konge
rige siden 1086, den Tid adlydede Pr.miflav, VladiflavS Son.
Roaer Hoveden ad anu-. 1(95 ft,iver: Philippus Rex Franciæ duxit fibi in
uxorem filiam Ducis de .Geneft in Alemannia. 1. c. p. 759. At dette Genest, eller
efter cn anden i Randen bemarkct Laseart Guest, rr'er fordreiet Navn, 'er k arr af
sig sclv, da intet Sted af dette 92 av tt findes i Tyd st la nd,, hvorpaa det kunde passe sig.
Blonde! 1. c. p. 331 feq. har alt an market, at man aldeles ikke maatte suge der i det
egentlige Alemannien eller Svaben; thi, siger han, MathauS paris ad ann. 1192,
naar han taler om hvorledes Richard I- blev tagen til Fange, kalder Steder, hvor
han blev fanget, Gynatiam, og larer os, at det ligger i østerrige ved Donau, og
at Hertugen af Osterrige paa ben Tid der opholdt sig. Da nu Mathans Paris for
Svrigt i den hele Fortalling folger Roger af Hovden Skvidt for Skridt, og denne
sidste kalder Steder, hvor Richard blev raget, Weennam ell r Wennam, d. e. uden
Tvivl Wien, 1- c. p. 717: faa synes det af Geneft g torfe Gynatia at betegne Wien,
vg Dux de Geneft en Herrug af Wien eller østerrige; og ar Roger af Hovden (efter
Blondels Dom) har giorr sig skyldig i 'igesaadau Forvexiing af Hertug Leopold VI. af
Astcrrig isteden for Herrug Berthold IV. aft Meran, som man ellers trasser hos ham
ved anden Lejlighed. I ovrigt hed ikke Prindseffeu Maria, som Rigord og Wilhelm
af Bretagne kalde hende, tuen Agnes.
Chronic. Andrenfe <hos d' Achery L c. Pag. 826) fortaller, Anno Domini
Mcxcvi Philippus Rex Francorum filiam cujusdam comitis Alemannici Ingelburgi
Reginæ fuperinduxit; han angiver altsaa rigtig Aaret og Givrermaaler, men ikke
Personen, Kongen agtede.

§. 3k.

Da den ulykkelige Drssuning Ingeborg fik denne Kongens Opforstl at
vide, ffrev hun, eller formodentlig Abbed Wilhelm i hendes Navn, er ynke
ligt Brev til Paven (1),
Tre Aar, -ffnver hun, er det siden Kongen tog
mig, der var maudvoxen, til regle, og ester Naturens Orden leede sig fom
I 2
Mand
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Mand imod mig. Nu har han, efter Dievelens Indbydelse, eller forledet af
ondskabsfulde Fyrster, givket sist med en Hertugs (2) Datter, cg beholder hende
som sin Gemalinde, men mist haver han befalet at lade indsperre i et vist
Slot; — — nu cmfs er han intet noer Slcegtl^aF, ei heller nogen anden
Forbrydelse, der-kunde berettige ham at (Hille sig fra mist. — Hans Vrllre ec
ham Bstutning, hans H -lstarrigh d Lov, hans Nastrie Forneiclse. — —Jeg ceder mit B' od med Kummer, og blander min Drik med Taarer. Kongen
foragter Eders Helligheds Befalinger. — Jeg er stcrdt i utallige Trcrngsier;
om jeg ikke erholder pavelig Bistand, bukker jeg under for Toden.
(1) S. R. D. Tom. VI. p. $5. Inter diplom, ad Hiftor. Ingeborgis Reginæ VItum.
Min formodning, at Abbed Wilhelm har opsat Brevet, grunder sig derpaa, ak
iblandt hans Epistler, fem alt er anmarket, adskillige flere af ham for hende oz
andre i denne Anledning' skrevne Breve c
* i Behold.

(2) Det heder: Filiam Ducis S.

Dekke S. maa vel verve misfoistaaet Abbreviatur.

§•- Z2.
Og fa a den ulykkelige Itlgeborgö Kongelige Broder vendte sig paa
og forestille ham i en af Abbed Wilhelm opsat Skrivelse, at
Paven vel havde truet Kongen af Frankrig med Band, men denne havde, som
en halstarrig Rebel, foragtet Pavens Befaling.
Nu var intet andet tilbage,
end at Paven ruaatte belægge Frankrig med Interdict. Kongen haaber, at hans
Bon ikke bliver frugkeslos; saa meget mere som han st dse villig haver baaret den rome»s?e Kirkes Lydighedsaag, og at han aldrig vil forlade den remerste Kirke, det vcere da, at den forste forlod ham (*).

til) til Paven,

)
(*

-

Epift. Villa. Abbat. Lib. I. Ep. xxx. 1. c. p. 27.

§- 33
*.

1196.

Et andet oasaa af Abbed Wilhelm opsat Brev lod Kongen af Dan
mark afgaae til Cardinalerne.
Deri klager hqn, at Kongen af Frankrig,
trods de til ham crgangne Befalinger, isteden for tgien at tage sin Gemalinde
Ingeborg til (tg, have? indladt ft g i ^Egtcskab med en anden, ikke Gemal
inde, '

mellem Kong Philip n. og hans Gemalinde Ingeborg. / 6inde, men Boler ffe, hvorfor han nu beder, at det hele franffe Rige utaft
lyses i Kirkens Band (*
)
)
(*

Epift. Vilh. Abb. Lib. I. Ep. xxxm. I. c. p. 28 feq.

§■ 34- •

Ved fnnme Tid skrev Abbed Wilhelm til Kongen af Danmark, deels, 1196;
som det lader, for at forebygge en be frygtet Utilfredshed hvs Kongen med
hanS Opforsel, hvilken han retscerdiggier, deelS for ot unbffylde den store UD
*
givr, hvilken hairs Gesandlffab og TErinde i Frankrig giorde uundgaaelig (*)♦
*)
(,

Epift. Vilh. Abb. Lib. II. Ep. xi. 1. c. p. 6§-

§• 35I det felgende Aar lod Abbed Wilhelm tvende Skrivelser afgaae til 1197,
Cardinal Cimio, også a, fom det synes, denne Sag anaaaendeffi).
For
evrigt blev Dr ru Di i Pave CoelestinS III. levende Live Intet Afgiorende foreta
get.
Hvor gierne Paven vilde ffaane Kongen of Frankrig, sees aset allerede
i Aarct 1196 ham tilskrevet og forhen (2) ansere Brev; thi Deri bevidner

han udtrykkelig, s efterat have kiendt-Skilömisscdommen uefterretrclig, og indstamdig formanet Kongen titen at forene sig med sin Gemalinde Ingeborg),
ot han havde faa stort personligt Venskab for Kongen, at han ikke ffulde vcere
gaaet faa vidt, dersom Pavens OEre og Kongens eget Bedste havde tilladt at
forfare anderledes (3).
Desuden kunde ingen kiekke -EL idt mere ventes af
Pavens hore Alder^
Udaf den Forlegenhed, hvori han maatte vcere, da han rro8
ligesåa lidet vilde giere Den franffe som den danffe Konge misfornoiek, hialp d. 8.
Doven ham snart (4); deu traf ham i Rom, ester en Sygdom, i hans Regierings syvende Aar (5).
sylten
(1) Ep i ft. Vilh. Abb. Lib. II. Ep. li. et Lill. I. c. p. 63 feq.

(2) See foran §. 27. Not. (2).
(3) Dipi. ad Hiftor. Ingeborg. S. R. D. Tom. VI. p. 85.
(4) Gefta Innoc. 1. c. p. 56.
(z) Roger Hoveden, 1. c. p. 777. ad ami. 1198/ skriver: Eodem anno Coeleftmus
Papa fenio et gravi morbo Jaborans obiit Romæ menfe Januarii, 6 Idus ejusdem
Z 3
men fis

formet»
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menfis feria fexta, feptimo anno Papattis fui.
Denn? hel? Tidsbestemmelse er rig
tig, pac, den liden Omstændighed nær at 6. Idus Januarii da SondagSboastavet
var D, og Daaften inbfalbt den 29. Marts) ikke var feria fexta, d. e. en Fredag,
men feria quinta, d. e. c 11 Torsdaa.
Fo rr-st en erfares Coelestius III. Dodsaar og
så a af Vita Coeleftini III. et Vita Innoc. 111. apud Murator. S. R. i tal. Tom. II I.
pag. 480, hvor i det ene Tilfælde Aaret 1197, efter A-irers De regning fra den 25.
Marts, i det andet, efter den fra Julen, 1198 angives for Pavens Dodsaar.

§. 36.

1193
Dagen efter Coelestius Dod, valgte Cardinalerne til hans Eftermand
b- 8. Cardinale» Lotarius, der nu antog det Navn Innocentius III.
Han
‘jan‘ var kun 37 Aar gammel. Denne Omstændighed, der i hans Valg aiorde no
gen VansirTlighed, da en saa ung Mand bcrovede alle bedagede Cardinaler
Udsigten til nogensinde at vorde Paver, gav tillige Forhaabning om en driftig
Pave, og Folgen af disse Efterretninger vil give BeviiS paa hans Virksomhed.
)
(*

'Roger Hoved. 1. c. p. 777, it. Vira Innoc. III. ap. Murator. 1. c. p. 480} ir. Gefta ejusdem, men ikke efter MuratoriS Udgave, men efter den nyeste, den jeg stedse
har an fort, Pag. 6 feq., hvor ogsaa Pag. 7. Not. 1. cn liden Vanftelighed over
Coelestius III. Dodsdag, og Innocents IH. Valgdag til Pave, fom Mnratori i fine
Annal»' havde bemærket, er anført, men tillige nok sagt, hvorved den kan hæves.

§. 37
*
Fra denne TidSpunct af begynder denne Historie at faae mere Interesse,
i det Kampen mellem den Pavelige Myndighed og Kongens Magt, tilligemed
mangehaande tildeels tvetydige Vendinger, hvilke denne Trette fik, fremstille et
mærkeligt Skuespil; ogsaa findes fra denne Tid af mange hidherende-Hoved-

documenter i det forommeldte af Breguiguy og de la Porte du Theil udgiv
ne, Frankrig især betreeffende, diplomariste Verk, og det i begge Tomer af det
andet Bind, der indeholde Innocents deu Tredies deels fuldstændigere end
forhen, deels nu forsi trykte Breve.
Denne rige Skat af Efterretninger,
tilligemed de ovrige ffionne KUder til denne Historie, skal jeg benytte mig af
ved denne Undersoqelse, hvilken jeg, saasnart mine evrige Forretninger vil til

lade det, agter at levere.

Notere

