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I del föOjande h a r de tv5 alsta skriftstyckena rörande
Evesham och Odense, införda i Bibl. Cotton. Vespasianus
13 XXIV, A å f. 48 ', B i f. 22, blivit parallellställda. Sesterna
ar fritt avdelade, a-tal tillsatta. Lydelsen ar denna:

B.

S:ta Naria i Evesham oeh s:t Knut i Odensea
Under senare hälften av 1000-talet grundades de första
danska klostersamfunden. Orterna d a r det skedde var Dalby
Och ~ , ~ n Roskilde,
d ,
Odense, Slesvig och Viborg. %fan möter
inte f: n a m n på bröder u r dessa samfund i N e c r o l o g i ~ ~ m
Leindense 1. Namnen visar för den aIdre tiden ofta ett frammande ursprung. De land soni deras barare kom f r a n laar
varit Tyskland och England.
F ö r ett av dessa klostersamfund k a n brödernas härkomst
belaggas genom direkta uttalanden i rirkunder: s:t I i n u l i
Odense. Deil brödrakoloni som grundade det kom frall abbots:ta klaria i Edvesham i Worcestershire, mellersta E%land, Samtiden vittnar att det var då Vilhelm d. y. var kung ~ v e r
anglerna (1087-1100), Erik (Ejegod) över danerna (10951103) 2. Förhållandet mellan moder- och dotterklostret
i
hörjan av 1200-talet fraingir av det engelska abbotstiftets
liartularier.
Det $Ista av dessa liartulasier, British Museum. Bibl.
cotto= Vespasianus B SXIV, ä r upplagt under förra &?@n
av 1100-talet. Talrika rasurer föreliommer i det. Urkunderna
om s:t I{nut i Odense a s Införda d a r rasurerna gått fram;
de ä r med en hand som tillhör 1100-talets Senare halft.
s a m m a och atidra urkunder förekommer i Bibl. C5tt5na
vite]lius E. XjTII ocll i British hIuseum. Harley 3763, lo
Lunds domkyrkas nekrologinm, iitg. av Lanritz TVeihull, 1x11.
s. 197.
3 jmfr i\lonasticon Aiiglicanum.
A new Edition, 11, 10; Chroliicon
abbatiz de Evesham, ed. by hlacray, xxxv, i Chronicles a n d Memorials of
~~~~t Britain and Ireland; W. Holtzmanii, Urkundeii z u r Gesch. des
klosters
Odense i &hriften des Vereins f. sch les^.-Holst. I<irche11gescli
1

IX, 60.

Notun1 sit omnibus Dei cultoribus tam presentibus quai11
futuris sanctani Otheniensem
ecclesiani ab Eueshamensi ecclesia a Dei genetrice electa inoiiachica illstitutione replariter
iiisignitam temporibus IVilhelmi
iunioris regis Angloruin et Rerici sapientissiini regis Danoruin.
Quain ob rem inter inatrem et
filiam huiusmodi statutum est
priuilegium, ut quamuis eas
corporaliter diuidat spatium terrarum, sint tainen omnimodis
spiritaliier unum et idem.
5 1. Si quis fratrunn Eueshalnensiuin cuin licentia abbatis
sui et literis commeiidaticiis
ad Othenisiam uenerit, sit ihi
Vanto tempore cupit et licentia periniserit oinnino subditus
et obediens priori eiusdem loci
in capitulo et iii omnibus aliis
locis, habens ilecessaria de illo
loco, (~uanldiuibi fuerit, sicut
iinus ex fratribus loci. Si quis
auteln sine licentia uenil-e pres"nlserit, omnino a taEi coli-

'

avel1 i Harley 3563,

R. Dei gratia episcopus Otheilesi et B. prior totusque conuentus karissimis dominis et
arnicis doinino R. abbaii Eueshamensi totique conuentui cun(c)tis quoque fidelihus salutein et
debitani dilectionem.
Notum sit omnibus Dei cultoribus tain presentibus quam
futuris sanctam Otheniensem
ecclesianl ab Bueshamensi etcIlesia a Dei genetriee electa moilachica iilstitutione regulariter
insignitam temporihus Wilhelmi
junioris regis Anglorilin el Erici sapientissiini regis Danorum.
Quam ob ren1 inter nlatre~net
filialii huiusmodi statutum est
priuilegium, 111 quamuis ess
corporaliter dihiidat terrarum
spatium, sint tainer1 omniillodis
spiritaliter idern et unuin.
5 1. Si quis fratrum Eueshaiiiensiuln c:im liceiltia &hatis
sui et literis coinmendaticiis
ad Otheneseiain uellerit, sit ibi
quaiito tempore cupit et permiserit licencia olllnino subditus
et 0bedie.n~priori eiusdem loci
i11 capitulo et in omnibus aliis
locis, habens necessaria de illo
loco, quaindill ibi fuerit, sicut
unus ex fratribus loci. Si quis
uer0 aliter uenerit, propter
uitalldam securitateln exeundi
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soreio repudiabitur. Similiter
ilero apud Euesl~amfiet, si quis
fratrum Othenisia ibi locorum
preclictis inodis uenerit.
2. pro fratribus tiero clefunctis iste mos utrimque seruabitur: anniuersarium fratris
defuncti in inartirologio scribetur, cibus triginta diebus pro
fratrihus dabitur, pro pastosibus
autem locoruin integro anno triginta Officia plenaria it1 conuentu (cantabuntur), siiiguli fratrum iriginta missas uel decen1
psalteria (persoluent). 3Iox ut
13reue defuncti uenerit, tabula
pulsabitul-, uigilia cantabitur,
sonabunt classicum.
5 3 . Defuncto priore Othenesie et alio in eius loco, astipulantibus rege et episcopo, electione
totius capituli constituto siue de
()thenisia siue de Eueshamio, si
opus et uoluntas congregationis
Othenisie fuerit, res ad coniientuin Eueshamensein et patrem
loci deferetur, uel ab ipso priore
electo uel ab eius nuntie illorumque consilio, prece et adiutorio pro posse roborabitur.
Het seruans seruetur, destruens a De0 destruatur. Fiat. Fiat.
Aine11

de claustro atque occasionem
peccandi, omnino a
censortio repudiabitur. Similiter apud
Euesham fiat.
gC 2. Pro fratribus uer0 defunctis hoc utrimque semabitur: anniuersariunl
in martirologio scribetur, cibus triginta diebus pro
fratrihus Clabitur, pro pastoribus
nutem l 0 ~ 0 r u l nintegro anno triginta officia plenaria in conuentu cantabuntur, sill$uli fratrum triginta missas uel
psalteria persoluent. 110~ut
breue def~lnctiuenerit, tabula
pulsabitur, uigilia cantahitur,
soilahiarit classicum.
5 3. Defuncto priore Othenesie et alio in eius 1 0 ~ 0astipulan,
tibus rege et episcopo, electione
totius capituli constituto siue de
Othenisia siue de Eueshalnio, si
opus et uoluntas congregatiollis
Olheiiisie fuerit, res ad coiluentum Eueshamensein et ~ a t r e i n
loci deferetur uel ab ipso ~ r i o r e
electo uel ab eius nuntie illorumque consilio, Pl-eCe et adi~ltorio pro posse roborabitur.
Hec seruans seruetur, destruens a Deo destruatur. Fiat- Fiat.
Ego Riculfus episcopus subscribo. Ego Riqui episcopus
subscribo. Ego Illuch episcopus
subscribo.

d inledes med en publicatio jemte adress. Den avslutas
nied en sanctio. Det mellanliggaiide partiet h a r först en
1 jmfrTTaldemar I:s stadfästelse å överenskommelsen mellan Evesham
ocli odeilse ar 1174 (Holtzmann, 63): Hec coriseruantes co~iseruetdominus,
renitei,tes et obloquentes impugnet altissimus. Ameii. I Knut Priz1avseiis
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uppgift som anger att kyrkan i Odense fått sitt munlikonvent, ett reguliart niullklionvent, fråri liyrlian i Earesham och
vid vilken tidpunkt detta skedde, därefter de bestämimelser
som stadgats mellan moder- och dotterl<]ostret 0cl-i som
reglerade förhållandet dem emellan. Den första av dessa
bestammelser
1) galler brödernas uisle]se hos varandra;
den andra (# 2) gudstjensten för avlidila bröder; derl tredje
3) priorvalet i Odense. Sarsltilt den senare ä r betydelsefull. K a r priorn avlidit, heter det, konstitueras med samtyclie av Iiungen och biskopen och genom val av kapitlet i
dess helhet en annan antingen från Odense eller från Evesllam.
Saken underställes så, o m Iiorigregationen i Odense anser
det påkallat, konventet i Eveshanl och patern dar; det

(a

(a

sker antingen av den valde priorn sjelv eller a r ett onlbud
för honom. Valet skall sa vitt görligt stadfästas av bröderna
i Evesham. A V bestämmelsen framgår Eveshamklostrets
överhöghet över klostret 1 Odense.
A återfinnes i B, dock med vissa olikhetei.. närutöver är
i b' försett ined ett protoko]] och ett eschatolio]l.
Protokollet med dess intitulatio och adress anger att B utfärdats av R(ikulf), biskopen av Odeilse, priorn B. Och koilventet d ä r och att urkunden ä r ställd till abbot R(eginald),
konventet i Evesham och d e troende i gemen. Endertecknase
ar eiiligt eschatoliollet jemte ene utfardaren Riliulf
Kik0 och Illuch (av Arhos). Införandet av protokollet och
eschatokollet Iian endast betyda att utfardarna officiellt kull@r det mellanliggande partiet. Det ä r därvid tydligt att de
samtidigt stadfäster detta.
Såväl A som B a r utan datering, Inen B låter sig utan
svårighet ungefärligen tidsätta. Av de biskopar som omtalas däri blev Riko sist biskop, till en början bis]iop a\.
Slesvig. Detta skedde 1133. Hans dödsdag var 1s. oktober If 39 l. B hänförs genomgående till tiden 113s-1139 2.
gåvo1)rev till Odense 1183 20. november återkommer formelii
( D i ~ lAM.
.
1, 272): Hec seruans seruetur, destruens a domillo
Fiat, Fiat. ilmeii. Ameii.

ordratt
destruatur.

Idunds d o m k ~ r l c a snekrologium, 9 9 ; Litteris, 1924, 36; Dip],
Reg. Iiist. Dan. dipl., 181; Holtzmaiiii, 61.

1, 4.
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id^^ jater sig
;\lail har tidigare

infe begränsa närinare an till 1135bestamnia förhållandet mellaii

d och R och dgrvid gjort gällande att protokollet och eschatokoliet i B blivit uteslutna då avskriften d togs. B a r innehållsnlessigt en överenskommelse mellan Irlosterna i ~ ~ ' e 3 h a i n
Odense; genoin uteslutningarna, fortsatter man7 blev
Lirl<uildeil $etta
formellt. Att d och B avesi utanför
protokollet och eschatol;ollet inte ö~~erensstamlner
Iiar man
inle förbisett, men ~lppgett att faststalla -vilken av dc två
avfattningarna som ger den autentislia texten. )'lan har
iiöjt sig ined att uttala att en enda text utan att ett alltfar
egde m m , skulle kunna åstadkomnias l.
Det torde följa av detta rasonnemang att då B ar att
haiiföra till tideil 1135-1139, A måste tillhöra en tid son1
ligger efter den tidpunkt inom dessa å r soni B tillhör. IJen
ar förhållandet mellan A och B rätt fattat? Och ar dateririgeli av il hållbar?
xar m a n söker komrna till en ståndpankt i dessa spörskonstaterar man utan vidare alt texten i
och B
inte överensstänlmer o& att sålunda A inte ä r ett litdrag
ur B - att ur deni ])åda arbeta fram en gernensarn text
vore ett i sammanhanget värdelöst p ~ l z ~ l e s p e l .Del kommer dartill att B inte ar att anse för en enhetligt uppbyggd
url;und -- i dess början förekommer två adresser, och
utom att deil andra vore att anse S & S @ ~ IÖverflödig om
en enhetlig urkund, stämmer den inte
det var fråga
med formuleringen i den första. I motsats härtill finner
man att en enhetlig tippbyggnad existerar i A: led för
led fogar sig har, som det torde framgåit av det f ~ r e g å ende, formler och text samman till ett avrundat helt. Formen ar obielitiv och koncis. SliriCtstycBet har karalitereii
av en al.;t. Förhållandet aceeritueras därav att A ar traderad
sjelvständigt för sig redan under 1100-talet: det ar infört
i samma liartularium. dar också B förekommer. d som
Holtzrnanii, G O .
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T'id bedömandet a v d a r annu en omsfandighet att ta
i betraktande. Man liar från 117.3, ett privilegium av
Valdemar 1, genom vilket han stadfaste confederationem ecclesie de Othenesie, quani habet ad matrem suam eeclesiam de
Eueshaln, et dignitatern, quam habet ecclesia EL,esllainensis
in filiam ecclesiam de Qtheneseia - den förening som kgrkan i Odense har med siil moderkyrka i Evesham och den
överhöghet som kyrkan i Evesham. liar öaer sin dottei]<yrka
i Odense. Privilegiet ar infört i Cod. Vespasianus B XXIV,
f. 19 l. Vad kung Valdemar här stadfäste måste Ila varit
en skriftlig överenskommelse, och en av de föreliggande,
antinger1 A eller B -- ordalag och satsbildniilg i deil del
som ar gemensam för dessa båda, skiner runt om igenom i Valdeniarsprivilegiet. Valet mellan A och B bereder
ingen svårighet. Kuilg Jraldeinar tillägger nemligen att överhögheten blivit konfirmerad av lians farfar Eril< (Ejegod).
Fråga kan alltså endast vara om A. Dcnna alrt hr tydligen
existerat redan i Erik Ejegods tid. Och an mera. ~
k
sidan den föreligger ar utan konfirmation, \rad den nödvändigtvis fran början måste ha haft för att ega be\.iskraft.
Erik Ejegod har konfirmerat den.
filed det resultat som hör nåtts - d en sjelvständig
akt ilrsprungligeii konfirmerad av Ei.ili Ejegod - ar
dateringen av 4 till Erik Ejegods tid (1085-1103)
Men dateringen Iian ytterligare preciseras. Klostret i Odense
iick som det framhålles i aliten sjelv, sin brödrakoloni från
Evesham i Erilr Ejegods tid ocll i lTilhelnl d. y:s (1087
llOO). Alcte11 innehåller de ~rilkor under vilka ]tolonien
lc0ln till Danniark. Den bör under sådana förhållanden
vara ungefar samtidig med koloniens ankomst, med andra
efter 1095 18. augusti då Erik Ejegod ],lev I~~~~~
A

Holtzrnann, 63.
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kring tiden för l i l h e l m d. ?':s död l l O C 2.

över danerna,

~
~ för A locli B äl r med ~vad h a r ~sagts ombitta:
~
~
B ligger ett fyrtital ;r efter d och ä r e n urlmnd genom l'ilken
A bler fOrnl~ad. tt fragmelit av ett brev fra11 biskop R(ikulf)
till abbot R(eginald) och konventet i Eyesham synes liar ge en
detalj. Fragmentet ä r bevarat i God. FTespasianus B SSIV,
Enligt detta h a r e n broder fra11 Eyesham lcommit
t 19
till Odense. Efter allt att döma är det genom llonom som
förnyelsen skett av A l.
utfärdats
ocli f r a m i slutet av 1100-talet k a n utläsas utom au Valdeprivilegium u r två urliunder, införda i God. v e s ~ a s i mar
anils B SSI\T,
20 Y., och i Cod. Harl. 3763, f. 97 '= Den
första av dessa urkunder är ett mandat av lcung valdemlar
priorer ocli m u n k a r i allt England. Mandatet ar
till
odaterat, men h ö r innehallsmessigl nara Samman med r a l m
demarsprivilegiet och torde lironologislct yara att fera till
tiden kort efter detta. Den a n d r a urklinden a r ett privilegium
av
Alexander 111. Privilegiet a r daterat: Lat(erani).
HI. kal. $larcii. Aret kan på grund av dateringsorten besiamm a s till 1179.
somden centrala bestämmelsen ifråga o m förhallandet
och B
mellan Eveshanl och Odense ä r bestämmelsen i
om moderl~lostrets öveAöghet över dess dotterkloster att
anse (R 3) Överhögheten k o m enligt denna 8 till
vid priorvalet f ö r Odense. Icung Valdemars ~>ri\'ilegi~lm
Il71
stadfaster bestämmelsen Privilegiet visar saliitidigt h u r överlcom iiil uttryck. Del1 som förde
högheten d a
uppsattes
var priorn Vilhelm i Odense.
pennan d a
~~t säges om honom i detta sammanhang att Ilan var vala

i Eveshenl och Odense efter det att

S:ta Maria i Eresham och s:t ~

< i odense.
~
~

~

t
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ur kyrlcan i Evesharns gemensliap, översänd till Odense för
alt föra regementet d a r ocli introducerad vid kungens hand.
I<ung Taldemars mandat till de engelslia klosterna blottar att
Evesham lclostrets inflytande på klostret i odense vid denna
tid gåtf an vidare. E n reforniation au klostret i odense h a r
vid mitten a r 1170-talet stått för dörren. valdernar h a r
enligt inandatet uppdragii i t en abbot, tyd]jgen abboten i
Evesham, att i engelska kloster utse nya bröder till odense
som han lcilnde finna skickade för ändamålet. ~
~
~
uppmanar nlottagarna att gå abboten tillhanda och översända de bröder som h a n kan utse till kungen,
Egelitligen fattades ifraga om Evesliams överliöghet öuei
Odense efter detta endast ett: påvlig stadfästelse. Alexander
111:s privilegium 1179 ger denna stadfäsfelse på begäran frari

fe

Holtzn,ann, ö 2 : karissirni, ego uobis uinctus in uinculis caritatis
congratulor nomini uestl-e et fame religionis, q u a m a b olim in partibus
uestris n o n incogllitam, etiam in preseuti hniiis fratris uestri ad nos rel'ouauit
adiientus.
~ o l t z m a n n 64.
,

Det saknas rarje direkt uppgift o m att den reformation
av lclostret i Odense som är tal om i k m g Valdenlars
dat verkligen blivit genomförd. Meii förmodligen har s.
skett. Valdemar utfärdade 1180 6. febriiari ett
privileg i u ~ nmed utstrackta rattiglieter för Odeilse; det följdes s. å. 4.
maj av ett 1 1 ~ tstort
f
privilegiurii av Absalon, genom vi]l<et det
förra erhöll ärkchisl<opens sfadf$s[e]se 2. Det ligger
förmoda att dessa privilegier lagt slutstenen i reformationsVid sidan Om överllögheten över Odeilse inilehöll A
och B bestämmelser on1 klosterbrödernas i ~~~~h~~ och
Odense vistelse 110s varandra ( 1) och o m gudstjensten
över de avlidna !s 2)0 B e s t h m e l s e r n a stadfästes 1174 a v
kung Valdemar. ~ t v e c k l i i i g e n på dessa punlcier kan föbas
in i början av 1200-talet, d i Roger 11. var abbot i ~~~~l~~~
(1211--1213). Under hans abbotstid slöts brödraöverensliommellan Ehesl1am och klosterna i ){\lalmesbury, mrhitby
York. överenskommelsen med ;\lalmesbriii. gr belrarad
i Bibl* Cokton. ~ i t e ~ i uE s SVII, f. 226, och i
3763,
Stadfästelse~lellligt vanligt formulär. J m f r Nachrichten ron der
Gesei'schaft der Wissenscilaften zu Göttingen 1904, s. 133.
D i ~ l .AM. I, 261. Jmfr smst., 233.
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Den har anteckningen: Coiisimilis conuentio est
inter monasterium Eueshamie . . . et prioratum Dacie eiuitati~
Odeneseye - samma överenskommelse a r mellan klostret i
Evesham och prioratet i staden Odense i Danmark. overenskomnnelseii Igder som följer l :
f. 81, 207.

Hec est coi~ueiltiofacta iiiter abbatei~iX l ~ l ~ e s h u r i e n sis ecclesie Robertuii? secuildum et abbatem Euesha~ileilsi~
ecclesie Rogeruin secunduiil et utriusque loci coiiuentum.
Quod, quotienseumque abbas siue aliquis fratrum hinc inde
aduentauerit, copiam intrandi capitulum habebit et generaliter eoiilmunicabil omnibus heneficiis tain carnalibus quam
spiritualibus ac si esset eiusdern loci moi~acl-ius. Si uero
contigerit aliquem fratrum alierutrius ecclesie 013 aliquem
excessum ad alterani directum fuisse, nulla nisi generali
debet custodia coartari. E t si forte aliquis iilstinctu diabolico et proprie uoluritatis arbitrio absque licentia doinum
propriam egressus fuerit, i11 altera refugium habebit; et si
ibi coildigna satisfactioile penituerit, per abbatem illius
ecclesie domui sue reconciliari el loco psoprio debet restitui,
iiisi talis fuerit culpa. pra cIua debcat utraque priuari. Pro
defulletis fiet Iioc ~ilodo. Pro abbate defuncto unurii
tricenriale fiet i11 conuentu et tres i~zissea quolibet celehrahuiltur sacerdote: et a ceteris inferioris ordiilis ullum
psalterium dicetur, et iii refectorio prebendam habehit
ani~ualem. Pro defuncto nutem profesco sic fiet. .%ecepto
obitu eius, si hora coilipeieiiti breue ueilerit, statim legettir
et facta absolutioile Verba inen cum Dirige in iilstanti
compleatur; et prosiiila feria uacaiite missri pro eo iri
conuentu soleliipiliter celebrabitur, et a sialgulis sacerdotibus ei tres inisse persoluentur et ab aliis inferioris ordiiiis
psalteriuili uiluiil dicetur, et prebeilda qualis pro uiuo
impeildiiur, per triginta dies pro anima eius erogabitlir.
Et i1oiiliila tain abbatum quani fratrum defui~ctorumin
inartyrologio hinc iilde scribeiitur. Ut autein hec conuentio firma pernianeat et rata, utriusque capituli sigillo est
c,orroborata.

Evesham

Odense. Den slöts vid en tid da den intima
så länge knutit den danska l<yrlcan till England, var i färd med att för alllid upphöra.
'Orn

Lcrrrrit: T/Veibu)/.
-.--p-

Ilenria överensliommelse ar, såvitt man kan se, den sist
l-iandling som liar att beratia oin en förbindelse mella
L
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hlonasticoii Aiiglicariiirn 11, 10.

(Tryckt mars 1941).

