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P6,ven Alexander 3:s brev om &rkebi$kop EekiIs
av Land ~esignatlon,

Ett stycke ini i arel B 4 7 7 a? gick iirkebiskop Eskil a r Léind
friin sitt ambete. H~aruddokeiiile~itetddi~etet
f6m- ka~i~medorne:~
om handelsen ar ett bre\- a r p g r e i i lilexaiider 3. till 5rkebiskopela1. Breret aterges har P svensk spi-hkform.
>Tri fick i~yligeriditt Ilrev. som visade din stora tillgiveniiel:,
liien lilrviil inte Iiit bli a l t siiiiirta oss, t)- gav det ociis5 besked oiil
Ilur innerlig diil tiilgiveiil~eiiir, begarde clu däri ri5got helt motsatt Ii?-rliaiis E~asta:att f& avg5 frail ditt iirkebislropseinbete: som
det varit v3r glacije, att du s& troget fBrvaltai och 5iiliri förvaltar.
Ty du vet ju, liriiigsyiit och liioli som du ar. att s 5 stor ar onclvkai~
iiu för tiden ocli s a s ~ 5 att
r uiharcla för Guds Ityrlra: s5 utan irppeli,ill c5iclsamliebeii i förföljelsen. att det p5 iiitet vis ar kyrlian ':il1
gagn. ifall ditt hiskopssiite skulle tf5 miste om dig. Du tar diii
iiöga alder i I~eti.nliiaiide.vii! oclcsii att dina krafter s ~ i k e roch begar att. soili \-oril du uttjiiiit. f & bli lös och ledig. 'r15 du d& veta.
att v i tror och 11531er for risst, att det a r tryggare i en tic1 som
deiiiix. om deii Iryika. dir liar dig Iletrodd, styres i sliuggan av
dit[ slamii: 511 alt dï11 i cleiiira s a stora liristid leinilas att styras a r
eii aii:iari ii- ocli oE;iiltl person: detta i all synnerhet som hos clPg
tillgireiifieteris och troiis styrka inte sviker. fas6 kroppen Bidras,
utan eldeil i diii sjal. iiveii iiar det gar utför nied Groppen, flamriiai
511 liögre. För aii r % rsiuiirta nied sir1 gadd inte slialB riva sar i den
sicra Irarlel; vi liar till dig i vart Iijerla, ar allts5 var maning till
dig, att clu inte gör dig %,ek>-iiimerför dessa dagars vedermöda 1;rignrens balte skall inte lösas. iniiai~~iiotg%i~geii
i harlidgeindiligcn
förvalidlas i seger. Iiallipa cliirför vidare som en god CPirisZi stridsman och 11511 u t i ditt eirilretes oro, sli att agr d u sölter den frid
du tsar efter, clu inte kommer att g 5 miste olm riagot av det pund,
som ar clig aliförtroit. 14eiii du bor oclis8 hetanka, att aven om dri
hade vingar och gjorde vad du lcaii för att flyga in i ensligheten
c. l. X de reiiuriiatioiie I, 9 Corpus iirris carioiliei II, 102, ed. Friedberg. Leipzig 1881.
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ocli clär Eiiina vila. virigarnu % rlruiiclna i bancl 3 7 - röreskrifter. Dal
ar; som du vet, hundeil av Iieliga Bagar. och frihet att flyga har c11.1
enclaut. om a-H riiedger det.
Rlenl brocler, ingeii kali lriittre än du kiiiirna bSde diii själs ocli
diil kropps svaghet; och för :att du iiite skalk beskylla oss för att
fiirorsaka dig odrägliga s~ariglieter.iiledger vi dig; oili omsiiindigheteriia efter ditt samvetes röst allt fraingent lariiver det. att du rid
lägligt tillfalle 1115 atlvaP sjel\- som geaium Piurigen i lalidet - ja.
iiren bre\-ledes och geiiom Iainpiiga nmbii.ii, oin du sjelv inte kali
el!er vill prrsoiiligeii %;ara iiarvarande - ock geiiom airdra riket3
andliga och verldsliga digiiitärer vcrlra för alt annan person blir
sail i ditt ställe och att du striivar att finna eii eftertrsdure, som
varlieil n\-\-ilier f r h i den rena troii eller förirrar sig frsii dek rattas
och iirisaras si ii al^ \.ag. Alec1 samma persoiler bör dii o c k s j förhaiicila och överlägga 0111 \-atl du menar ],ör förl~eh5llasdig iill ditt
underhall, s% att a-i, nar \.i geiiom din och de andras ],eriiitelse fSLt
iiänilecloin o111 allt. m5 i i ~ i n ~g5
i a vidare i verket iiaed cleii kriiigsyntliei och trygghet. att vnrkeil \-i eller du sjelv i framtialen iiommer
att Br~gravad a-i atgjorl li5ri..

P&,C,I ;2lesaiader 5:5 brev till iirkebiskop Eskil a v Lund1
Sr ;raderat 1 den p h l i g a deliretalsanlling, den sa kallade Coimlpilatio prima. soin tillhornmen melilan 118'7 och 6191, liarrör fran
Bernard alr Paria och J ilar p&Colllectio Rambergensis, Lipsiensir
och Cassela~ia.Talrika gamla dekretalsamlingar i handskrift har
bevarat brevet, och detta kom omsider ocksa att inflyta i Gregorius 9:s dekretaler av 1134. JHan finaner de[ har i avdelnialgen
De renuniiatione. Afen endast i utdrag. Riihriken ar: Son datur
licentia cedeimdi episcopo. qili propber seaiectuteln rult eedere.
si aecessarluz vel utilis sit ecclesie suae - »tillstånd att arg5 ges
iinie den biskop, som p; grui~dai. hGg AHder vill av& iiail han a r
iiod\-andig och gagnar siii kyrka)).Endast \-ad som avfattats allmangiltigt och faller under denima rubrik ar i all huvudsak ~ i ~ e d tagei i Gregorius' dekretaler; sjelra species facti. pars decisa, l a d
som r6r det speciella fallek, ai- efter vanligheten uteslutek.
Det rikhaltiga Iiandskriftsimaterial, som star till förfogande,
gor att rekoaistruktionien :iv Alexalmderbrevet E Gregoritns 9:s dekretnier inte erbjuder svhighet. Testen star fast.
Vad säger oss da derina text r i d en närmare arialys? Brevet
faller i trc aardeliairigar. 1'i far i den förska av dein veta. att aske-

' Tryckt i siii hetliet utom 110s Friedberg (jmfr Gerhard Laelir, Aiis cieri
Briefsunimlungcii ro11 St. Tictor. Festschrifl Albert bra ck nia ni^ dargehracht,
.10:!): Jaffé 11008 (9073) ; Curt Weibull, Saso. Plist. tidskrift f. Slrå~ielaildVI,
216; Helgessoii, .%bsalons val till a r l < e b i s k c ~i Lund 1177. Studier iiliiigilade 51.
Pfariiienstill, 320: Hal Koch. .Erliebisperalget i Lund. Iiirkeh. Sa11i1. 1'1: 1, 251
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biskop Eskil - skriktlige~asom briikeh var - lieiii~iiilllatt f a
:arg5 fraii k i t t iirkebiskopsemhele: att piiven satt sig eiiiot aLk ahan
avgick och iilaiiat honoin att kiiii~impn \idare soin en god CI-iristi
stridsman. Meri paver~stasrii:iï Ente dar-\id. 7 rots alla molargtameilter 4 första a \ delriiiigen loc)ar knnii sig i deix :laadra efter krke3.
hiikopeal. higen Biaiiiier hattre a n Eskil sjelv. sagcï Alexander 3..
den egna s~aglieten.och \kiille sa r a r a , att hans ininreles rbst
alit iralmigeiif skulle P;r:t\-a. ali haia avgick. ger p i r e n sitt in~edgivande. De&ceiitrala i A\le-,ca:milei-brevet ligger- lxir - éirp5ngeim heviljades. Dirnied T ar. d:~Eskil T idhcill siit nrsked',ansbkai~, hiskopstolen i Lund \ akant och stod iiyl al fUr dörren enligt det
:indra Lateïa~iliormciliet k 139 iuolnl ire i~~csnaader.
I l orlsiittnii~ge~i
av b r e ~ e ' ,Bnj tes rrmedgis-:~iielet :itu resignera till T ad deii resiglierande biskopen liar att iligöra. Arkelsiskop Esliil far i uppdrag
:rit[ rglada \Pg iiBI kung Valdelirar och rikets aridliga och \-eradslaga
dignitärer: lieiri Iiar. i ~ l o ma t t 6Ijrliaridi:a oiii sitt blivande under11518. att genionii derii verk:~tie su23slitueiida plersoaia, att unii:iii
persoii :{litsa blir satt i hanns itatle. d. v. s. att s-ul lórrälka\: och
ttärvid strara att finna en rllei,triidni.e soni P a410 Iyhler mattet.
'iaqot oiii t:rlsattet torelnoiinirniei- ilite i hrel et. Helt araturligt. d 5
valsaiiel s a r kast ocli Eskil. breva7_ioltagarrn. inte tPPl1k5linesnas o n soin helil iaaaiklion vid v:r%ei.Eii1igt tredje avdeliiiiigen i brev c ~skall Eskil ocli de aridra iniherktta allt solii atgjorbs till pare\tolePn. I$iii.iined Yir piivens tur inne att direkt t ; ~k~efa2tningmed
;arendet. I3aiis aappgif'i iir all in lacto procedere. alt g5 ridare i
7 erkel. Cttryckel kali eiida\P avse att om vad sona fiirriitlals
godkaiiuc~s,iiverföra p; dein nye biskopen ernihele och biskoplig
jurisdiklioii. med andra ord att konfirmera l~oaiom.
Det torde frarng; a r den ~iiirnaareaiialys. soeii Alexaiiderbrevet Iiar underkastats. atl detia brev ar det as-gbraricie dokxa~iieiiteli det iiiiil det galler. ocli att det eiidta tippdrag, soiii del
tilldelar krliebiskop Eskil efter Iians argang, a r :IV rent iorberedande a r t . K5gon legation har Iian inle inliiehafl, en~dasfen pla85
i de iörberedanlde fiirhandlingarna om \alet. Plat5eii 5r s 5 ringa,
:it! brevet 5tipulei-ar. att iiall Eskil inite v111 eller Siaii vara personligen nlirvstraride vid d r Isiivailde iörhandlingariia. dct ocksa
kali g5 iiied att han skri\ er osii skickar oiinhnd.
Alexaanderbrevees upplagande i Gregorius' dekretaler gjorde
deic iriiiehill noriniativt. 1 sjelva rerket blev hrelet iiioiia kort
deii stoiinn-ie. pi%rilkeri ii1:lii i det p5rliga kansliet iiaodellerade de
brev sona utgick vid biskopsresignatdo~ier~~a~
och delta r a r e sig
de r a r stiilida Biil dein resignerande bislropeni sjelv eller till andra.
~~illna
paveii anlitade ?om onabud. Regel blev därvid att efter
ibrsta a1 delningen i breveii ined dess uppgii t 0111 resignations-
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ar~sökriingende tv2 fragorna onr resigiialionens beviljande ocli
hinderhallet till den resignerande sarilrnanfördes i den aiidra.
Var den resignerande en biskop. ntidvandig och gagiiellg för siii
kyrka. formulerades breren så, akt paereii sökte halla lionoin k r a r
i sitt ernbete eller anbefallde ornbuden att göra det. Breven slutar
med en aaiiiiaililig att utse liirilplig person. persona idonea, till
ef tertradarel.

Nar det galler att faststalla det liistoriuka saai~nr:rilliang.
1 ~ i l k e t,Ileoianderl.srer@i laor hemma. ligger det nara att ut@
Dran vad brevet sjelert kan h a att besatta: dess tal orn en skor krislid fiir kyrkan. om den stora ondska iara för tiden. som ar s&svAr
att utlriirda för Bienne. om viildsamheten i föriipljelsen: allt, slutes
de& so~ii?ör det tryggast. att dera kyrka som iir betrodd Eskil.
den danska kyrkan alltsa. styres i skuggan a r hans ilamn. Spbrsnialet ar, om detta endast ar ett a%liimai~neligl
talesatt eller oin det
verkligen återger en realiket vid tiden för :irkebiskop Esklls avbang.
Niigra uppgifter tecknar situationen oi~iedell-sartfbre irkebiskopsskiftet. Magnus Eriksen. sonera till Erik Lam. soni rarit
nara förbuiiden med Eskil. gick då i hiiraaad mol kung ZTa%deiiiar.
Eskil hade två dottersöi~er,Karl och Pinut, söner till Biarl. liö~?ding i Halland. De gjorde som h%agnusEriksen. Ta11 dem slöt sig
iiiznu andra; det niinines bland dem Eskil ,$scersen. Chrlstiern
Svendsen. doiuprostei-a Ascer Yvendsen i kund. alla 1115n tir rikets
högsta kretsar. iirkebiskop Eskils iiiira anhoriga. Virider mail
sig till iideii Itort efter &rkebiskopsskiftet. a~lciterliknande förhållanden. ;\Ian har ett brev till iirkebiskop ,%bsaloii, skrivet av
abbot Peter á St.-Remi rid Keims. Inspirationskälla torde Iia
varit missionsbiskopen Fiallio. nyss iieri~koinmeizfrån ett hesök
P Lund. Akt innehållet godk~iiitsav Eskil kan förmodas - lian
lerer, då brevet ars$iades, i Clairvaux, några timmars \%g fraii
St.-Remi. Skildringeii i brevet a r förhAllandena lyder: en mackahzeertid; Guds tiråldriga lag satt å sido: kamp och strid som g i r
frain mot arkebiskop Eskils »aiepoter och anhangare)). Abboten
ar full al7 dristighet: han kommer med en önskan att den helige
ande inatte lata en droppe av hlatthatias' glödande arida falla på
,4bsalloi12.
' F o i h o r d e n jinii Bullaiium D a i i i ~ u ~1198-1316,
ii
cd Iiiniup, 148, 296,
917; DS I. 291, 376
lau ur it^ Weibull, Sauo och arlrebishopsshiftet i Lund 1177. Scandia
XXII, 90
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Oiii niigot atar klart. i r det detta: kiden kring iirbebiskopsskiftet 1 1 7 7 har varit en tid av uppror och oro i Danmark. Vagorlaa har gatt höga. De har slagit saaximan kring krkebiskopen.
Yar A41esanader3. talar om den kyrkliga sittnationen som en §kor
kristid. a r det inte några a1Bniiinanneliga talesätt. Sitanatioiien a r
situatiolaen i Danmark. Den silerahion, i vil8iera r$lexaladerbrevet
hbr hemnia.
Fair ali ratt först5 laget ocla vad soin ligger bakom. iiar mail
att ,g& aili~unagra a r tillbaka 4 tiden.
Det europeiska schasma. som iiinge flii-beretl iatbrcit 1159,
ar bakgiinliden. Kampen stod nm~ellankejsar Fredrik Barbarossi
och paren ,%lexanader3. PTaldemar och l-raras fcirste mala ;Pbsnlon
5lot sig till kejsaren, iiniira Danmarks liiaisherre 5rkebiskop Eskil
ioijde sila pive. Absalon och \Taldemar drev Eskil i landsilykb-: B
sju ar irrade li:an r e r l d e i ~onaliring. Medan Eskil r a r borta, gick
Ahsalola och \'aldemar upp i slravandet a t t inthygga ktaaigaa~iaklen. friaiiifor allt alt f5 Ir:~ldelnarseget kungadölile gjort till den
cenirala, al11 beherskande ~naliteir i riket. Sy4temet var $5
artskilt som rnbijligt iran det aristokratiska p i en folklig grund
\ilairde systelii med ett starkt beloi~aladea v r a d tiden kallade
k j r k a n s frihet. som Eskil r a s an8lsman kör. He~iinnaigen fann
Srkehiskopen utvecklingen p& mohsalta sidan långt framskriden.
E t t rilism0te h ~ l l s1170 1 Ringsked. De bada sjstemen drabbade
saiilinaii. Det koim till ett a~gösaride.En helgonförklaring med
:~PlarsattnYngoch en kuiagakrtiniiig ger besked oni utgangeii.
Aelgoniörkiariimgen och altarsattningen gallde Taldemars
iader. K~iulLavard. Sen ett halft Arhundrade hade Valdemars
stravan g8tt i ~ pa
t att f5 denn genormadrivna: genom deni sktelle
kungafaderiii lyitas upp p5 ett plan över vardagens menskor och
kroiian förankras Hios Erik Ejegods iittelieaje. Arkebiskop Eskil
hade ut från sin poliiiska ins8ailaiing rarit hindret1. Helgonfdsrklarilagera och altassattningen skedde nu. Ocla darnied fijrenudes
deii andra akten i dramat: Valdemars soii. Bhhit Valdeinarsen.
krtinates till kung över daiiernia'. Det lag darl ett Ingrepp P rikeis
iörfatdninag, e n Overflytining av makten fran den Bagliga \alkorporationeiil. Baiadstingen, och der) gamla bondearistokratie~np5 en
ir5ngre soeiab grupp, episkopatet, som mer eller mindre. efter

' Vitae saiictorulii Ilaiioruiri, ed. Gei'tz. 202.
'Alinales Dailici niedii aevi, ed. Elien Jörgei~sen,83; Saso, ed. JIullcr\'elsclio\=i, 852; Olrik-Rzder, 480: 'Kaldernasun~apud Ryngstadium inagna cnm
opliriiaturri frequeiltia regio apparatu feria~iteiiireperiurit; ubl k u i ~ d e n s i sponlificis minisierio, cuius id essequencli officiiim erat. et patris efus ossa arae traduniur r t filius. sepiean annos natus, regin in sella purpura venuslalur.
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vad rziaim a\ eriareiilieteim visste, gick i k ~ l ~ i g e i iledband.
s
hHeii
hrciiiiilgeil betydde oclirs5, att kungaiitieai\ rimediemriiar utaiiföideii regermde furstens arvinge, soni geiioiii liröningen iick anseeemzde soil1 sarskilt beiiadad av Gud. hlev triiligda undan vid
kungavaieb. T ~ l sist
l
o c h d det fall soiii Përrelag: Eskil hade dyrt
lart k5iiima k~:iag V:rlder:i:ir sasom i IUiig tid schisiza::tiker. kyrkaiis niotslanrslare, och :iven i annat en a r dem 50x11 samtideii
stimplade 5oin tyiansaei-. Tyrannens :hrvinge blev ni1 kgitinnerad
hvrli:s:l. iolai~rorstar Saaos ord. då Iiarm %ler \'aldema:.
förmeila. a t t hani $12skulle ii: sin libjdpurakt, oan halms far
blev ait:arsatt och Imam3 son liröazt p2 en och samma dag. Och
likasa Sax05 tillagg, att inqeiitliig skulle befeda kononi er1 stbrie
gladje an att h levande livei i d se sonen prydd riied niajestiitsiniigi~ierna'.
I Ordinale aancti I<aiiuiP et martyris, 4&,es, att liiing '\-aldem:rr Lob arLebiskup Eskil Bial rads d& h:rn nrlsetade p5 a t t i5 %iii
i a r aiiaa-sali. o c h att debiale grels it1 ocli gjorde klolihetens krav
a-vBFest'.
110s Saxa L F ~ ecklas
T
detia till iiil zirkebiskopen i egen person
ibrriittade :~liars:jalinaingen i Ringseed och d5rtill kliidde Knalt Ya?
Bada haindli~agaraa star i siá:srpasle
deniarseim i Il~~~lgap~a-l'purn.
motsat., till Eskil\ liela ;,aggnial< ocb iisi egAcrzdé. \ c.i.&s:imhe%iians Eis- hade T 3rit ett liv i Bariip lam08 B'nhdernars liiing:i,dön~eoch
med seg energi hade han filrh denna kalilp tainri 9z;in.s~ii iill viilst
eller Si9rlusl. Mara I r a ~ a rsig' handlade han. om Saxos i ~ p p g i f 5r
t
ri~ktig,frivilligt? Historieslnrivninge~~.
69ngeil i 1800talets hurna1z:i
Sbreshiillniiigar Bbrbiser gerna den doniinerande ron1 > s i i x ilvang
och terror spelade i de tiderria som alltid.
Centrala. I kiselatliga problelii Biade handiag ts \ id rrlism0tel
Xiiigsted. De hade dar Stniilait siai 10sniiag. Segern Ia r helt pa
=hbsalons och Yalderi~arssidn Segern .;ar Eskils iiederlag.
Det gick ett par tre Br. hrkelsiskopea: brOt som under det

' Saxo. ed. l\liiiler-\7e!~eho\~.819: Olrik-keder, 197: Kcx. ori~iiiDanica
iiobililate sub edicto Ryrigstadiuiii evocnla. circa soleiliiie Ionniiis, quod iii
nestivo solsiitic coiilur, ei pareliti raelestes Iioi~oreset filio regios eelel~rareco11stituii, maxima claritakis ii~cr-iilenta acc?],turiini se raluril. si ulls eacicnique
luce ex iis alieriiiii a r a , allerum coroiia doiiasxet, u! e t huiils iriiantia regiirrm
ncciperei et tiiius spiri:iilii publica religio coiisecrureL. Scd rleque se u!ln alia ex
1.e tauturii ~olupt:?tis haiisluruin cretlel'at, quaiii si ii; filio iiiaiestatis siiae
iiisignia .i-ivuc conspicere potuisset.
Vitae sai~ctoruiiiP)anoru:ia. 203: Patris sui iiiartyris gloriosi perpeiidens
~ ~ ~ i i l t i p i i cniiïaciila,
ari
rius translatioiii dans operan1 super hoc arel~ipresii!eii:
E5iiilluili pructeiiter coiisuiuii. (Sui saiic iiicrticiis 5apicriti satisfecit.
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Pax-ebrerei oiii iirl;ebisliol~srrsigiiafioiie~~
i T,uiid 1177.

139

stora scliisrinat upp ~ r S nDanam:ir&: L i é i n i passerade Flniiderri och
ilog sig iled i S[.-Renii viel Reims. I liela t r a a r och merte stannacie
haii. borta.' Der1 motivering Saxo ger till halas resa iii. rn5riiliq.
drkebiskolsena. [Uriakiar Ba:n. var »Uverm5kt:ini 1CörtrUtt:id a r areiidena Iiemr~na haix frestade en h2rd tillraro)): han meiiiade. haii
5ku%lei ) k a ~ n ~ ~
i idragligare
ir~
iorkiallaizden)) pa framinande b o l i e ~ i
$11 hos de sina.' OiPoZiveriiagen a r saherligeix ofullsiiiiidig. inen ],elyser det historiska sainn~rn:ilali:siiget.Det fillagge5 att det var iireal
5 1 arighel Eskil lilltvingade sig tilksiaisd :I\ Burigen att resa.
Iaar EsPirl ~ c i stillbaka hemma koni iorlsiittmiiiiigen. ELlai
la,,C~tks.d i e s at: ha luridstigit i X b e . al uiaderriiktelsea~orir sir:.,
iiepokers qch anhllngnres uppror mnot Ya1deamii:tr - irsaktemi a \
Ikingsted~nGtetilade nilognat. Isjrla h a d e Frnarr rzned sig >,lexariderFxex ek med des4 tilkstaiid att iesigiier,a. Och under de fbrvirrade
f6rhSllanderia i Daririrnrk gjorde han bruk ,t\ det
) :

Enligt deal frnrnsisili~ing.soni ~liiekcr5ïh1iiadraden:ts girig
T-ULPI C1:11?1 :tx; D n ~ i r n a r k shistoria i iirkebiskop Eskil.; sista tid.
bnr nnca Brke5iskopel1s Aierk'oii~stu r siii sju6rig:t Bandsi'lykl r:a
3 3 1 Lid 11ri~tEti11 i Dalimark. hrkebiskopen s4aaHi ha i:igih a~.st&iliF
i'rGn sitt fOrflui~x:~
0~11blivit kung Valdeia~arsnr1:ui: b8da skall hn
samverkat. och e n ostörd loas-mo~li.in:iniies8erad alideHcs siirskill
vid Kilmgs!edmötet B I T O och ;-id Krkcbiskopsskiftei 1145, 1x1 imiiriiet ~m~ellnrr
lcungadölale och kyrka: föaPiii1Pcandet sltatl h:r egt ]>cstand langE:111 t 12000-talel. Deiiina historieskria,nijag 5s P strid i~iiccl
cfe ~7ihlnesgilla kallorna. Den bygger fajr.etr5desa.i~p U a i : o . e i l
taiskt brey hos honom, h a u s fritt konstruerade. telidensmiihtnde
omgestnlt~iiiiga:- fairh518andena."U1:pror och OTbi bar fyllt Eskiis
i s t a tid i D;annnark. Sjelr har ban l5iS lemna siii iirkel~iskopssiol.
Kort diil-ei'ier ii5dde krisen sin hiijdpranikt i de stora skiuiiska tip1;i-oren 1680-1183. En osthi-d h:aril~oni med dess sarnyerian inri-

' Laiiiitz IT'ciI>i!ll, S!;ilries liyrlia frk11 ;iisia tid till Jacol) 7i'rial\dseris :iiid
1274, 127,
" Saxa, ed. jliil~er-'\'elschov-, 890: Olrili-Hzder, 501: Es!<ill~is,doriiesiiciz
iupr:: x-ires iiegoiiis f;riig:ctus. dum rjuizii iiiten!iiis consiilit. proficisceiidi licciltia n regi: (!ifficulter extorta, rioiiile Gal:iarniii coeiioliiuiii, c~uoclClnrnrallis i l i i ~ i t u p a i u r . petivit; i b i a j ~ cprivnti riiore tr:iiic[uillaiii 1-itam d c g ~ i r saspertiiii patrinr
coilvicEuri~ T-oiiiiliariae prrrgriiia{ioi~i.; Ii-i~itaie nii~tnvii. i~curitlioreiii rcl'uiti
iisuii~:ipucl exleros qu;txi~inter cive5 bahituruiii.
I,a~iritz 'fi,-eij>uli, S:no och 5rl;eE>isl;oyi>si;ifiei i Liiiiri l l i i . S c a i ~ d i : ~
XXII, 72. J ~ d Cnr;
r
JYei1>11ll,S i ~ x o .l-IistorisI.: ~ i c l ~ l ~ rf .i lSI;hicl:~t>(i
t
'1.1, 2.59.
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lan kuilgadöme och kyrka laör inte hemma i Eskils och klang
Valdemars tid. Den inträdde Iörst, d& Absaloii ocli Andreas Sunesen~,Eskfis efterträdare, iog rziaktei~p& eiigang över stat och
kyrka. Deii slöt. viil de r a r borta.
Lci~lmilzR'eib~i11,

(Tryckt februari 1936).

