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Påven Alexaaade~IIII i ComplBgne li 165.
Abbot Villl-iePan B Ebelholts kloster p& SjziePland, tidigare kanik vid St. GeileviEve i Paris (t 1202). skrev en g h g i siila senare
gr ett brev som a r bevarat i Eragment och i abbotens brevsamling
Rar öfverskriften: A d donniraum Petruin - till herr Peter. Ii detta
brev eriiirar abboten oin att han två gånger blev sand av ärkebiskopen av Lund till adressaten d5 denne var i Venedig, en annan ganag Lill l-ionom i r l r u ~ c ~ l a n u mHan
.
tillagger att han a r
sanime Vilhelm soin tog emot adressaten och liardinialbiskopen
av Posto i ett hus vid SenPis som tiilliiórde St. Genevieve. Adressaten var då p& vag kil1 GonnpiEgne och sliaulle dar traffa arkebiskop
(Wiclaniann) av Magdeburg.
Det brev det har ar fråga om saknar inte ett allmannare
intresse och har av mig egiiats en sarskild undersökninig i Scandia
P943 (XV, 32-40).
Följaiide kunde därvid faststiillas. d. I april manad 8865,
en tidpuankt d5 striden inella~i$ven Alexander PXB och kejsar
Fredrik Barbarossa var inne i ett kritiskt skede, befann sig kardilaalbiskopen Beriiard av Porto, den ene av de tv5 soni abbot
Vilhelm inötte, Biksonn ocliså Alexander III sjelv i Paris; samtidigt vaiide, enligt vad man vet u r Alexander 111:s omgivning,
arkelsiskop M7icBimaamn tillbaka fran en vallfärd till Jerusalem.
Arkebiskopen tilllaörde Fredrik 13arbarossas svurna anhängare,
men deklarerade sig d5 öppet för Alexander. 2. Alexander H91
har endast vid ett tillfalle daterat Venedig: 8877 11. maj-16. oktober. En legation Erain ärkebiskop (Abseilon) av Lund Intriiffade dial hos Baoaiom. 3. Alexander IIBI har daterat Teisculaa~unn
I P %M 14. augusti-l l 7 9 4. februari. Under denna tid utverkades
ett pAvBigt privilegium för det kloster abbot Vilbelaai. stod i spetsen för, Ebelhnolts kloster.
På grundval av dessa fakta och med beaktande att de Bre
legal-ioiierna var ställda till brevmottagaren slöt jag att man svårligen Ituiade betvivla att den man som abbot Vilhelm skrev sitt
haev till, dominus Petrus, i sjelva verket var Alexander 111. Jag
höll före att mötet i CompiEg~iesom hittills varit olkiint för den
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historiska Porskiiingen, ingått som ett led i den stora striden niellan påve- och kejsarmakt 1165.
Professor Emanuel Walberg har funnit sig uppkallad av
denna inin undersökning till ett inlägg i sverisk Historisli tidskrift 1944, s. 29-37.
Den celebre roinaiiisteil komgliinenterar
mig i detta inlägg till evident riktiga resultat på flera punkter.
Meii, fortsätter han, i annat verkar undersökningen »mindre
övertygande p& mig än vad den kan synas vid eii första genoinlasning». Hans inlägg soni i intet avseende rubbar huvudresultatet av min undersölining, förhaiidlingeii i Gompiegiie 1865, galler
dessa mindre övertygande punkter.
Jag skall Billata mig några randanteckningar till professor
Walbergs invandningar mot att dominus Petrus %rAlexander 111.
Abbot Vilhelins brev är bevarat i tre avskrifter. Två av
dem har överskriften: Ad doiniilrain Petrum, och professor Walberg rörklarar i den första invalidning ban gör att det inåste
tvingande skal hill för att gå ifrån uppgiften i denna överskrift.
Härtill a r att svara att naiii undersökiiing gick ut p5 att frainlagga skal därför. Del kommer dartill att den tredje avskriften
a r utan överskrift.
Professor Walberg salinar vidare vissa uttryck i brevet soiia
ar brukliga vid tilltal till kyrkans överlainvud, ett pater sailcte
eller ett sanetitas uestra. Uttryclieii saknas. Men brevet ar, som
haii sjeiv naedger, endast ett fragment och att de salinas gör
alltså varken till eller fran när det g5iilPeir brevets adressat.
Professor Walbergs huvudinvandningar ar två. Bada taiigerar spörsm&l av intresse.
Den första: alt den tid som statt P
tBB Alexander I1IB:s förfogande i april 1865 varit alltför kort för att haix personligen kiiainat beshika Compié.gaie. Alexander daterar 7 . april Sens; 20. i
samma månad Etampes på vagen söderut fran Paris. Tv3
vagar äro möjliga frsa Sens: den ena Sens-Paris-Senlis-Compiegne och åter till Paris, den andra den gamla roanarvagen Sen.;
-Sedis-Coinpiegne
och därifrån till Paris; den förra 260 lim.,
den seiiare 229. Alexander, uttalar professor Walberg, ,)bröt tipp
från Sens efter 7. april. Dagarna 1'2-20. i samina månad var
han i Paris och lian icke d å ha besökt Conapaegne, i betraktande
av att han daterat skrivelser i Paris 82., 14, $2'. och 20. april
och 69. hade en samanankoinst dar med Ludvig VII. Alltså maste
färden . . . ha försiggfitt under dagarna 8.-12.
(11.) april)). För
»tv5 aldrande prelater» förmenar haii att en dylik avsticliare inte
kan ha varit så allcleles lrort; för »en 50 2i 55 årig pave)) bör den
laa varit »ett liraftprov)). Han finner en sådan fard p2 så Iiort

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Påveil Alexander III i Compikgne 1165.

5'7

tid orimlig. Och alltsii också oriii~ligtatt brevet till doniiiiliis
Petrus kan vara till Alexander III.
Den springa~ldepuilkten i bevisföringen a r tydligen dateringarna T., 12., 1 4 , 17. och 20. april och deil reducering av restiden till 8.-12.
( B P . ) april soni cle aiises medföra.
Man torde, da Alexander III myckel val kan ha brutit upp
från Sens redan 7 . april och inte beh6ver h a varit 1Paris förrän 12.,
ha at&satta tiden f61-resan till Compiilgne till 5 R 6 dagar. Raknar
man med 5 dagar, blir detta ena viigeni 52 lim. om dagen, andra
vagen 46 km., meel 6 dagar resp. 43 och 38 km. Hur ftirhaller sig
dessa fardetider som skall vara sa orimliga, till andra anotsvaraaade
som a r kända fr511 11- och 1200-talen?
Fös en manssldea- sen f ~ r e t o g sen ingaende undersökning av
rese- och nnarschhastigheben under BP- och 8200-talen; pavarnas
itinerarier kom därvid oclisii i betraktande. Resultatet blev att
lttögtstaende personer som red eller reste i vagn, med f 5 vilodagar,
normalt fardades 40-45 km. pr dag. Siffrorna al- rent genomsnittliga - de ar vunna utan hansyn till vagarnas olika besbaff enhel. a~teajnav den terräng soin de ledde genonl, de resandes antal.
Det ligger diiri att hastigheten p5 goda, janmint löpanide vagar, 11%Inan reste ensaiaa eller endast f5 var i följe, h a r varit en anilara.
Konrad III reste siillanda, fös att ta exempel, en gang pii 2 dagar
108 km. och var bada dagarna upptagen av i6rhandPi~agaroch
arenden, abbot IVibald av Stablo 260 Bcna?. p& 5 A 6 dagar, dagligen
52 A 43 km., deil 'helige Bernard en gang p5 3 dagar 140 km., de
iiva dagarna vardera 45, den tredje 50 hin. Abbok BaTPBsaBdsfardelaasiigliel a r till pulakl och pricka dcnsninnlan soin APesaaider 111:s
p5 den Pangsta av de vägar som kommer ifraga. Xnnu ett exea~jnl~el
hfani laar han mitten av 1100-talet en nordisk vagvisare för pilgrimer; roueerna ar d%rPangivna áraia Island till det heliga landet.
Iiring
E n roiite sona har torde i 5 anse5 jiimi'örlig med roe~lera~a
Paris, %s routen fran Padel-horn till Strasbourg. 1~5rcletidier11a
ställer sig har ssnn följer:
Paderhorii-Tiöln
Iiblii-nlaintz
Maii~tz-Speier
Speier-Selz
Selz-Strasbourg

200 kin. . . . . . . . . . . . .
P40
............
80 >
............
50 B
............
45
............
))

50 km. pr clag
47 »
B
»
80 B
B
»
50
»
D
45
B
b

Det %rmöjligt att de 80 km. pr dag beror av en felskrivning.
Meil ralin~arman i stallet med BO, fiir mata i inedeltal 50 km. pr dag.
Professor Walberg synes an5e det s:inniolikt akt farden till
Coinpikgne gatt deii 229 lim. Iå~igavagen. Det skulle alltsa ha
tillryggalagts i geiioinsi~ilt46 R 38 km. pr dag. De 5 A 6 dagarna
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som Alexander haft till sitt förfogande har alltsa fullväl riickt till.
aven »en 50 St 55 årig påve» bör kunna ha gjort färden ulan att
h a utsatts för »ett kraftprov)).
De 5 a 6 dagarna a r vunna från utgångspunkten att daterii~geili ett påvligt privilegium anger den ort dar påven verkligen
befann sig dateringsdagen. Denna tolkning av dateringen är soni
nogsamt bekant, ointvistlig och osaker. Tvii av urkundsforskningens främste: Mabillon och Ficker, förfaktade ena helt avviliande ståndpunkt. Enligt deini ungcr dateringen (Datum Parlsius
per manuan etc.) inte påveris itiiierariunn, utan den ort dar liansliet
befann sig d& det privilegium soin dateringen galler, förelåg fardigställt och 6verBämnades at mottagaren eller hans oinbud. Skulle
denna tolkning vara riktig, kan den tid Alexander III haft att forfoga över för sin färd till Gompitgne ha varit betydligt Iangre.
Soin en inte inindre avgörande huvandii1v5aidning mot akt
brevfragmelitets dominus Pelrus är påven Alexander III står f6r
professor Walberg vad han kallas »prestigefrågan». Förefaller
det verkligen antagligt, frågar han, att påven skulle ha samtyckt
till att i egen person, åtföljd av endast en kardinal, resa från
Paris till ColnpP&giieför akt sammanträffa med en ärkebiskop?
))Mig förefaller det Atminstone »,svarar han, »iiiildrYgt sagt otroligt
att eii påve med gregorianska tendenser, suanmus pontifex, sankt
Peters eftertradare och Christi ståth&llarepå jorden, vars fok kejsare och konungar pliigade kyssa, när de inte bekämpade hon on^
med vapen i hand, skulle ha nedlåtit sig till att visa ett sadant
tillmötesg~ende- bokstavligen talat - som professor Weibull
antar, mot en arkelbiskop, aven osn denne kom i den tyske kejsarens ärende och var ievesbringare av ett 511 aldrig så viktigt
budskap » .
Orden ar många och stora. A r de verkligen behövliga?
1 all diplomati galler det att upprätthalla skenet, och iiigeii
I5r val h a fallit eller falla p& tanken att en pave soin Alexander
PIP inför öppen ridå skulle h a rest en ärkebiskop till mötes. Men
nar ridån a r fälld sker det mangahanda som inte Piommer frain
i rampljuset. Striden inellan @ve- och kejsarmakt hade våren
1165 natt eii avgörande punkt. Fredrik Barbarossa underhandlade med England och Frankrike, dessa inbördes, Alexander III
med dem bada, och en förhandling stod nu också f6r dörren mellan honom och kejsaren. Allt var svept i den största hemlighetsfullhet. Den ena parten visste inget eller föga oin den andra.
B början av april bröt Alexander HI1 upp från Sens. Ena vagen haii
kan ha fbiljt gick 6ver Senlis. Till Goirapieqne var knappa tre timmar från Senlis. II Compihgne var Fredrik Barbarossas utsändning, ärkebiskopen av Magcleburg. Omärkligt gick det att konilma
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dit. Det gallde för LUexaiaderpersonligen det h t l i g a erkannandet
av han5 papat; darutöver freden i verlden. Det a r så langt ifråii
otroligt att haii gjort en avstickare till Goinpiegne att det ivarton1
iihr ailses son1 raka motsatsen. B varje fal1 a r professor \Valber$s
argumentering inte heller har B st8nd att rubba resultatet av miin
un~dersökning.

För professor Walberg står det fast att doininias Petrus 51.
Och han slutar sikt inlägg med en teori om

- doininus Petrus.

denne. Dominus Petrus antas av honom vara en kardinal. Detta a r
tn&giilngspuiaklen. Och han upplyser i detta saiiimanhai~g att
inte mindre Un ett halft dussin kardinaler bar namne&Petrus ullder Alexander 111:s papat. Vilken alltsii av dessa? Han stannar
vid Petrus de Bono, till en börjari kardinaldiakon av St. Maria
ila Aquiro, senare kardinalpresbyter av St. Susanna.
Varför just denne? Grenliden a r en: bardinaal Petrus de
Bono var sann tidigt med arkel-siskop .i&>salon~s
legation till Alexander III i Veiledig 1177. Professor Walberg tillagger: inagentiri~
talar, sa vitt jag vet, emot atb Petrus de Bonao aven var med under Alexanader 111:s vistelse i 'Tuscinlanum 1178-1179 och meilar
det vara antagligt alt han också has liuninat delta i fárden kil1
Conaapiegne i april 1165. Detta senare trots det att Petrus de Bono
först a s onnntalad sona Biardinal 118. mars 83166. Sy »utan tvivel*,
heter det, .Bara han ha varit Iiardiiial rtt å r tidigare . . . Fiir
övrigt kan han eventuellt fësre tatri5rnningen till kardinaal i egenskap av betrodd klerk hos iilexaiades ha haft 1 uppdrag att Qelnlc
kardinalhiskop Bernard sköta underliandlingarna med Urkebiskop
V~~ickiiaianil)).
ProSessor Walberg anser inte sin teori för saker. Men han
hoppas att deni skall finnas tankviird eliler rent av sanirnolilii.

(Tryclrt september 1944).

