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P%sen Alexsende-. 111:s septemberbrev till Morden,
Orientering,

Jakob Siimondi, S, J., nfgav I613 f6r "ista gangen
Petrus Cellensis' brev, Petrus Ceblei~sisvar abbot i La CeBle
i niisheten av Troyes P Claampagrae sedan slutet av 1140talet, blev 1162 abbot i det stolla Bilostret St.-Remi 1 Reims
o c h h a a n n a d e omsider 1181 p i basixopsstoPen i Claartres,
Hans d6d infraffade ty& Ar senare. En ivrig fhretriidare %a
tidens bernardinska ideer och ideal stod han under det stora
kyrkliga scbaismat 1959-11741 orubbligt p& p k e i a ,%lexcandes
111:s sida; da som selaare ar han i d e kyrkliga biindelsern a s centrum. Sannlingen av hans brev visar hans vldstr50%<ta9
Inflytelserika Grbii~delsen.. Den har "r Kordenas Blistoria i
f6rsta hand sin betydelse genom breven 4 den tlH%iiskeblskop Eskil av Lund, en nara personlig siin till abbot Peter,
och genom de brev soni ror mlssioilen tiBB Estlalad och hedningarna daromkring i EsklTs oc"wXbsa1orms tid.
?'il sina upplaga a v Petrus Cellensis' brev fogade Sirmondi som ett tilliigg femtioses brev f r h a Alexander III.:
ABesandri papar ad Pzetrtnrn eibbatem S, Renligii et calios
episto%%LFTI. De pA~llgaseptemberbreven till Norden ingår i detta tillagg. De ar bevarade endast genom det. LlOjegren har orntryck"rem i f ~ r s f abandet ay DPpBomatariunr.
Siiecanum, Rydberg tre av dem P Sveriges traktater.
Alexander 111:s septemberbrev Bill Korden 5s införda
hos Sismondi som en grupp fil- sig, De har bos honom
n u m r e n 19-27.
En f6rtecirning filjei. h a r p5 dem, De ar
i den ordnade B tidsfiljd.
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l . Sept. 7 Iia:o 24). Till 1alskop Tilheliia av Skreragi~as
K:ingeái (i Sverige). metropoliten dar och iirkebiskop Eskil
aal Lund, dei npostolislia siitels legat, den senare gezmoan
~kriftliglprililegium, har siadiiist kyrkan i SErengniis i beslllni~zgena r r a d den innehar med ratta, sarskilt i besittningen a r Serike. PBveil Lager %yrko,ia i sitt beskarm och
stadfzisker Innebnavek. 93lf 6 "bl b l (8140).
I . Sept. 8 in:o 2 3 ) . Silk biskop C09 aaT EIinI~bpI~m~.
Biskop Stenar har. i at-sikt att g& i hkoster. resigraerak fx.&aw
sin Isiskopsaiirdighct inlBr iirkehiskop Eshil a r Lund, det
aposto8islta scihets legat, 6ran regaliernas inaför kungen sch
rikeks akoii~iä~i.
Klerlier och Pekmail P stiftet Snar sned Eskils.
kungens sch jarlens sarnlyc6e valt Col till hans efterlr-5darv. Paveli inedger att Stenar far resignera, Han "Itrzdfaster \alet d a kosisebrationen~aa Col. JafIé 821a 218441~.
3. Sept. O [n:n 2 2 ) . Till an-kehiskopen a r Cppsah
och haris suiiraga~ier.Piisen ;iiar t l n ~ i e r r a k t om
~ t ~iltt laarinaBsderslioï i deras land htingak- sin airkoiaama orn livet och
uti baïnafiider~aas a m 9 cker och övertalar cB5riilI;om incest
och tidelag SOIX rlr i s%armg:oin bara som oiri,i%BigL iia-5vts
under somneao, om att presterna celebrerar rnessan med
torr li~adraggoch mecl briidcmul'or doppade i vinr om att
troende iebman ii~qasiil~leiishéip16nIigen och utali gresterlig iilsignelse och messa kIan BBrdiPmer deusa f krrbrytelser
och ukfärdar fhireskrif ter. Jatf6 12113 (8142)
I. Sept. 9 (0.0 2 6 ) . Till ärkáebiskopen av Tronclhelax
och hPirre biskopela +
. jlnund) :IV Stavanger. Fiilko, biskop
brer esteri~a,sigr redo att omvanda detta folk. h%a\.en mana:.
brcrnioltagarna att lala Sicolaras. eaa nmuiak av estnisk b6n.d.
g,"":
ihnarolra fUlje. Bd16 12115 (8144).
5. Sept. 9 (n:o 231. Sr11 iirkebisliop~en :tar Ug~psnlei,
hans sufiraganer och Gcrtborm jarl. 835. rinnarna ar Imolade
;PV siria fiender, Is, ar cle jemt och staaadigt alt IiAlla sig till
der: Iári5fna trola ock begiiï predikanter. laar fienderna v55
%r Jsorta förnekar de troii och jagar rit prediliaialeriia. P&r z n tillligller hnelmotlagarna att taga sig till arara för fin
nar~a:is bedragliga börfaraiide och skafia sig säkerhet dikemot. Jakfé 12114 (8123).
6. Sept. 10 in:o 19). Tik%arkebiskopeni a r "E'ppsala
och han\ siiffragaloes i Svea- ocla Gbihnland. Paveno har fatl
Bi%imiredom ona den sinnoni soin raeler vid tillsiittandet ax,
presterna, xiEka, soni det nu ar. o f a ar Iörryilida naunlcar,
maadrapare och aaidra iörl~rctare: om att cle :indlige CBUlnas
).
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av rerldsiig domstol lill jeraaloörd och annat S6rdömligb; om
att lilan valdför sig p 5 d e andlige; undandrar sig att utgöra
tionde med mera sadant. Psven g5r med stáid i koncilier
och pgvebrev strarigt tillratta med dessa förbrytelser sch
Blagger brevmottagarna att fö!ja
giillande fijreskrifter.
Jaffé 12117 (8146).
b. Sept. 9 1 (n:o 2 1 ) . Sill kungarna, 116-,-dingarna och
andra kristtrogna P danernas, norrmännens, sT;earnas och
gBtarnas riken. De vilda esterna neh andra heclningar H de
trakterna kampar mot de kristna och kristen tro. Psven
illerkgniaer delra som bebisigar dehal samnia ia~dulgeassona
ges besökare a r den heliga gravesa. Jaffé 42118 ($147).
8 , Sept. 17 (n:o 20). Till dl: kristtrogna i Datien.
FtiPko, biskop iavea- esterna, ar redo att ornviiaiila detta folk.
Iiana tryelaes a v brist och fattigdom. PAwn uppmanar till
att lemna honom anderstöd. Jafl6 12120 (8150).
9. Sept. 17 (n:o 2 8 ) . T21 klerker och EeEir~iini Linköpings stift. Paven tillhaller bres-nzottagarna att visa sin
biskop G(ol) samana lydnad och alnhni~~g
som de visat hans
företradare GE (s)lo. Jafié 92122 (81*5%).

De p5ve"nre~som har blirit fortecknade, galler provinsen Datier-~,sarsir~ltSverige, och I m d e r n a oster darom. Endast ett imocket ringa sinial pitvebrev axr aldre datum ar bevarat fbr Sverige s c h Estland. Brevens betydelse Z historiskt arseeilde motiverar en narrnare orlenlering.
Samtliga dessa brev till Xsrden ar daterade Tusrularitarn. De ar från saannaa mAnad, tyilngen o c h 5 samma ar.
I l a n saknade 1 aldre tid mojlighet art med n5gona sakerhet
faststalla detta &r, JafE b a r med stod i orts- och ~ngnadsbetecliningarna faststallt det till 117: eller $172. Dateringen
torde inte kunna preciseras axarmase.
Proveniensen a v ett brev a r ofta gr~aa~dlaggcrndefor
att kunna historiskt utnyltja det salnenl~gt, l i a n har hittills
aldrig ibappma-aarbsamnlas'att s e p ' i e n v e till Norden 1171
-1172 ingir n ti8iagget till abbot Peters a-v St.-Remn brev,
Deana p r s ~ e n l e n s hr egnad att forvana. Man fragar sig
hur breven RiomlnHt att Inamna i just denna s~m%Hng
och
vad detta ina~ebjr,
For a-it fi klarhet 1 spors~Gle8b a r man till en borjan
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att .janda sig till brevsaanlingen 110s Sirmondi i dess EseShet
med undantag av breven iiall Norden. Alan har att soka faststalla varifrasa den stammar och den tid som den onnfattar.
Foretas en smnders8kning u r dessa synliunkter falker
genast den gslafs E ogonaen s ~ m
abbot Peke av St.-Remi intar i samlingen. Usadantar man breven $III Norden och e%b
fatal andra, a r samtliga s%GBldaBlil abbot Peter, e n s a m eller
tillsammans med animan person; E t a l e t undra rna- hans idosier, uppdrag som anfortrotts honom eller ferhallanden som
intimt h6ri samman sned hzgs Intressesfes. I<arakteaistlsBI
Br vidare atr mest alla breven 4 saniliiagen ir daterade Tnsculanurn. Sik9 orhen has fogats 1118nads- och d a g s a n g i ~ ~ e i s ~ r ~
mer] arialen asteslutiis. Breren later sig genom sina &.,teringselement och genom sitt innehall haufcira tjll besta~nd
tidsperiod: 11/1-1172,
dock att nagst eller G g r a ay dem
k a n vara redan frin skitsber-december. "r170. Sv5 brev
(n:o 2-39 a r odaterade, men Ar att datera som de andra.
I bcirjan av samlingen Inar ett brev f i h a 1170 30 juPi (PXO
fO), i slutet ett brev fran 1169 (nio 33) och ett fran 1173
(n:o 54) komnait med,
Av vad Szgr alafCEr8s ar det tydligt att breven i samlingen,
011-8 man ser bort Sran breveps %illNorden, ii harntade ur
ett och samma arkiv, .irkivet kan endast vara abbot Peters
arkiv i St.-Remi. Breven till S o r d e n 5s fran samma tid
som de andra och har fglt plats mitt Ibland denle Ett samband fcirellgger tydligen. Syorsmilet a r vilket.
Nt"igra au septennberbreven till Xordeap ror missionen
kil8 Estland och laedlainmgaïna d5romkring. V a d har dessa
bre17 och andra som hbs samman med dem att beratta 31m
sambandet?
I spetsen för ~ ~ i i s s i o n e stod
~ a munken, senare biskop
F~rnlko- Denne, sager abbot Peter p5 ett stalle (DS B, 641,
har a7uxit upp 1 kretsen Imos oss; sin ~z~nnP;dr$ktfick laan
i klostret La Gelle (in grernio nostre humilitatis coalescens
Elabitkam religioliis a nobis i n monasterio ëc1Bensi sbascegsit).
MunPi var han allts5 senast 1662. Han blev diirefker vigd
tik1 biskop air hrlaebis8iop Eskil (DS H, 66: Parlper iste
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episcopi~s domiitis Faalco, quem per e~rangeliinnaIla Christo
ego geneni ~no~aachhamet uos episeop~am). Omsider, i berjan a r 1170-talet, stod han fardig alt börja sitt. missioeasferetag. Abbot Peter ingrep d i . Han anbefallde honom
hos Alexander HI%. Det skedde inte mamindre a n tv5 ganger.
Anbef~~llningsbrereaz
a r anaau i behall (DS i, 64, 65). F6rsta
&ogen for F~illiosjelv med abbotens brev till Bnuriais. lyad
han ailhö%l oin var att yaren skerlle aaiktorisexa honoini att
g5 u t sch predika f ~ hedningarrara,
r
Men F~r4Bofick atervanda utan auHaQorisaiisneia. Del andra anbef8.l.alnjngsbre.tet
ar fsan samma a r som det "rsta.
F Q r den helige fadern,
skriver abbot Peter milt ironiskt, hor det aldrig falla sig
svist att bista ocla h-jiilpa niir de8 som har Sr frI.aga o m att
utbreda kristen tro. Eder herre och miistcue salade en ga14g
sina apostlar att predika den nya bron. Han gav dem med
sig förmigana att gora under. $'ad som begäres av eder ar
endast ett mHssisaaspri\rilegi~amcc81 det skydd ett sadank ger
&t den som innehar det. Brevet hade verkan. k3avebre-\.en
om missionen till Estland och hedningarna daromkring blev
utfardade.
De brev soim utgrdades ar fyra. Burudbrevet bland
dem ar brevet av 17. septenaber ( 8 ) : missionspria~ilegiet
med anbefallninig att bista F~alko, Till defia sluter sig organiskt d@ tre andra, %Y; av 9. september (4-a), ett alr Il.
(7). Genom det första. av dessa senare sokes pairen trygga
att Fulko f i r en orts- och sprakkeaianig m a n -\.id sin sida,
nar laan beger sig östesast. IIissionsfirdeia vax. planlagd som
ett krigstig, s c h det andra av bre-ven $r. el% indrrlgealsbrev för de daner, norrman, syear och gOtar som deltar i
taget. Det tredje brevet h a r e e n tidigare forskning mycket
svsselsatt sig med. Det bar kallats pi7;ebreve"im s:t Eïiks
bors%&g. B r e ~ e t har inget med den svenske PaeBgonkangera
att skaffa. P i r e n ger i det anvisningar till dem som viintas
ha ledningen av 1170-talets krigsfesetag mot öster: 5rIiebislaopeaa av Uppsala, hans srnffragcaner och GutB-iorm jarl. Aravisniiigarna tar sikte p5 ett av de hedniska folken 3 esternas grannskap: finanarala.
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Det Biiter sig salearida b e s k m t visa aft abbot Peter av
St,-Remi haft siil hand med ifraga om Iyra av de nio sepkmberbresren till Korden: abboten ar deni som utserliat
dem hos Piuricin, RIan har dari en 10rkEari:lg till att breven
Stoarmmit med i ablsot kgeters san~~ding
av påvebrev, Meam forklaringen k a n uibyggas. Abbot Peter h a r utverkat bres en
h r a n n a n person: sin liljunge och forne Pilosterbroder Fuliiás.
N a r del tidigare p5 aret inte lyckades u t f i dem hade Fulko
sjelv yarit vid kurian; n a r utarerkandet lyckades skedde det
genom budskickning - sjelv uppeboll Feelko sig d5 i St.Beini. Fulko. skriver ab9109 Peter till AIexander III. i det
h a r under aret vari8 p; besok vid
andra anlnefaI1~aPa1gsbrevet~
kurian; n u a r h a n hos oss såsom r 8 r gast (hoc anno ensr i a n vlsitarnlr et modo wobiseum hospitatur), Brearen har
natt FuEko i SI.-Remi. Kopior h a r hagilas; kopiorna Lagts In
i klosterarkirer. De h a r haannaf dar bland de andra samtida pavebreven.
Samtliga breven 1171--1172 till Sordeam ar f r i n samnja
na~anad och maste vara samtidigt utverkade vid kairiail. 3 e f
rorde inte vara en alhtfcis vågad sl~r'isatsatt inte bloii breven om d e n estniska missionen utan iivean de andra breven
till Norden passerat
St,-Remi,
$'ad har báonsbateïats for redare. Det har legat i abbot
Iseters intresse att de fyra breven om rnissioneak blev ut~ e r i i a d e for F L P I ~ ~ Intet
o.
t v k l darom. Mean %.ar abbot
Peter i klostret i S$.-Reeiiii i ReP~ns,s5 1Bngt avlagset Baj?
Xorden, ocksa mannen bakom missionsverket, sjiiden i delta?
Det forellgger utoaer de brev som redan blivit begagnade Grzaau andra om det estaitsk;: rnissions~~erket,Det
brev son1 i dett3 s a a ~ ~ m a n h a nsgi r s k i l t h a r betydelse 21s
fran abbot Peter till áriicbiskop Eskil (DS I, 66). »Den frikostighet I vasat snot FtiEBáo», skrirea- abboten, ))har varit
6ver horan glansande. iilaag tackar med oss Gud for deil
och forkeannai huru son^ I ar den som stodjer honom i
livet och p5 farden och att Ilan forlitar sig pa att alltid
ha siit stod hos eder» (De magnificentissima Siberditale
neslra Deo gr;ikiéhs nobiseurn reiert, exponens quod siinstamen-
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tiim uite et peregrinatlonis sue tros habet et semper habituranm confidit). Abbot Peter fortsatter: »Fulko bar nu
lagt handen arid plogeai for att vidga liristen9-ieteli och fylla
Guds lador med en rikare slcörd, men kostnaden och mödan ha9n I hu~-iS, Eder, ja eder ar örtjensten för vad som
$;an Bomma art av hans arbete, ty han lever av edert arbete, en Guds och eder arbeismaam, och vad &els8 han Inan
vinna i t Chsisto ar t i l eder ara och bekröning)) (hJanum siquldem s mals it ad aratrhmm s p e uestra et opere ad Christianitatern dilakanidam et horrea Dej Certiliori segete in~ynplenda.
Uestrum enim, uestrum est quicqeaid increnaentl prouenerik
ex Habore Ppsltas, quHa et de ueslro nhuit taniluam operarlus
Del et uesten-, et ad glorlam rikistram respicit ategue coronam
qusdcranque Christo acquirere potuerit]. Orden ar skrivna
da FulBo an8-riid.de sin rnlssionsfiird. De visar, iiven om
superlativen modereras, att bakom mlssPonsver8ieB stod arBebiskop Eskil som finansierande s c h organisator.
Det torde under dessa oms45ndig81eter vara klart a l t nar
abbot Peter, Esklls niire personlige s.iin, ut~erkad-ebreven
60r Fulko, det skedde 1 samrad med 2rkeblsTaopea-8 och tydIigen p& hans uppdrag.
En ny 1 1 t ~ i 1 < t ~ ~ ~ 1en
h l i tvidare
,
orientering ar darnaed
vunnen. De 5terstHe~ade fean septemberbrevena rör S-verlge.
UndersGkningen har at&inrilctca sig pi i \rad man arkeblskop
Eskil oeB& har kana anses sta bakom.
Tvenne av dessa brev Gr privilegier f6r Strengnas och
Linköping av 'L. s c h 8. september (1-2); det tredje ett brev
till klerker och lekman 1 Linkoplasgs stift av I'?. september
(9). Privilegiet f6r Strengnas (DS I, 86) ar ett skyddsbrev
för kyrkan dar; det stadfiistes genom det ett tidigare pri~HlegYeam f6r denna. Det senare var som brevet app plys er,
utGrdat av iirkeblsliop Eskil, det agosto8iska safeks legat,
Genom privilegiet %r Linköping (DS H, 85) stadfgste psven
den resignation f r i n blskopsstolen dar som biskop Stenar
gjort och det val av ny biskop som darefter företagits. Aven
detta privilegium klarlagger att Eskil spelat en roll i hiindelsef6rBoppet: han har med st6d i sin embetsst5llning god-
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tagit resigniationen och gett sitt samtycke taBB valet, Beevet
av 17. september (DS H, 8 8 ) slutligen $1- ett vanligt f8ljebre.r
till det sista privilegiet. Del kan inte vara alanat &n att
ocksi bakom dessa tre brev stBr arkebisbopeu~ av Ennd.
Det iir stadfiis'ieiser gjorda av honoan som pave~s.bekriiPiar.
Aterstar bland p2.vebreve~a DFIB S s r d e n endast de tvA
breren till arkebiskop6-n av Uppsala och hans sutla.agai~er
av 9, och 80. september (3, G ) . Breven (DS I, 83; Sveriges
traktater I9 86) avser en reform i viisentliga stycken av
den svenska kyrkan, ett utrotaande a r rnissfirh$%kande'~
acEn
missbruk som Iiinge gjort sig gillande, kyrkans iaaordoiande
under kanoniskt fasta och sanktionerade former, T den
~nAn de radande förhallandena ber6n.e~E dessa brev, 1iiaIBste
kallan vara a v nordiskt urspramng. Reformerna som %seskrives a r grundade 1 den kanonlslia ratten utan att nagsza
hiinsyn tas till svensk sedoiiajko och riitf, Grunden ar IiRt
att finna "r det senare, samma grund som Innocentisns HI.
an$.,rde i ett brev av 12006 d5 han firviigrade iirkebiskop
Aaidreas Sulaeserr att f; stadf5stelse p& ~aiigraf6rordninga.r
som denne utfiirdat. Innoeentios skriver: »det har fran din
sida iDdrt~ji:kf stapplicerais hos oss att %-imatte vardigas med
vBr apostoliska konfirmation styrka och saadfästa dessa "rordningar. Yi har eanellertid inte ansett att de b6r till
biiltre säkerhet uttryckligen S;snfirmeiras, d5 9.i genom eeae
sidan 1;orafirmation slcnlie kunna f2 sken av att irhhrda allm an lag>>(Bullarium Danieum 11498-"8316, 47: Lieet aeatern
ex parte ina nobis fuerlt humlaiter snpplicat~am,uk institutiones Illas coh-efPrmaPPsnfs apostollice dignaremnr rner.niminae
roborare, ne tamen per conairmationem hemlusmodi ius conyune siatuere uideremur, eas nora dssxin~us ad eautelam
specialiter confirmandas).
T111 sju av de nio septemberbreven ar irbsebiskaop Eskil
tillskyndaren. Det ar a priori xntagkigt att han ar det ocksi
till de tv5 iterstaende. Detta blii. s i mycket antagiiigare nar
man g6r klart f6r sig vilken hans stallning var Biilden
svenska iiyn-kan. si se an^^ GrkebBsBop av Lund var han plimas Suetl~t,dftrrrzed den fasla anellaninstansen ~neHPanpive7
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stolen och 2r8iebiskopsdörnel Uppsala. I sin egenskap a v
primas kiande ban niis som helst ingripa i den sreaaslia
kyrltans angelagenheter, sch d5 som alltid tirinars r a r iirkebiskopen av Uppsala honom sEtyldPg sannma sbediens och
reaerenkr: sona s~rEraganernahonom sjelv.
den uppfattning som 1151- gjorts g d l a n d e r6rande
Eskils stallning lfriiga om pavebres~ero kil1 Uppsala riktig,
har m a n i ilans ingripande att se ett uttryck "r den corrlgendi Iibertas som tillhörde primatets Innehavare, Xiir denna
"abertas i det b'djanade bestreds AbsaHora f r i n svensk sida, k3agade denne hos piven (DS I, P28), och Inraorenlius III, svarade med att Inskarpa vad redarr Badrianus H l T . f6rordnat
d5 primatet aapprgtfades: arkebiskopen a v Lund han. att best8nmdigt Inneha primatet över Sveriges rike; han skail leda
f6rvaltniagena av ad som h8r till de troendes viilfircá; $5
mycket oavlitligare och Vill större nyata f6r delta lan~dsorn
han p2 nara hall kan föra en grn;adlBgare uppsikt med vad man
har behov av och vad som brister (Basllariism etc., 9 : solper regnum i12ud prirnat~~rn
semper ohtirseat et ordine, qeai
s~absequltur,debeal ej preesse: q u i taisfo frequentius et utililss
illl terre q a e ad sajutean fi"sdl8arm pertinent mi~~istrablf,
qeaawto necessltatem eoriarn atqtse d e f e c t ~ i ~en uiciao pleealus
poterit intueri). Innocentlus %II. inmskiirpte 1201 inyo detsamma, Honsrius 111. 4217 och P224 desslikes (Bu%lari~am
etc., 29, 117, 162).
Den orientering sons h5r getts 6w.r paren Alexander
111:s septemberbreay tiIl Xorden h a f l f ö r t friin Sirmondis ptabliliation 1613 6ver klostret i St.-Remi i Reims och dess abbot Peter till iirkehiskop Eskil av Lund. Breven, stan. vi$
sidan av s5 mkmanga andra som ett monumesatum &IverEskils
sisra, banbrytande livsgerning,
Lasrl.ifz IBV$Fbull,
&
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(Tryckt september 4 940)

