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 Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Forord
Synet på forholdet mellem religion og samfund er under forandring – også 
i forskningen. Her har ikke mindst Per Ingesman været med til at skubbe til 
udviklingen. Fra middelalderforskningen har han bevæget sig frem i tiden og 
fremhævet såvel kontinuitet som forandringsprocesser, der giver anledning til 
at rejse spørgsmålet om religion som mulig forklaring på samfundsmæssige 
forandringer.

Samtidig er det inden for de seneste 10 år lykkedes at etablere et spændende 
forskningsmiljø for tværfaglig reformationsforskning i Aarhus. En væsentlig 
forudsætning herfor har været Per Ingesmans arbejde og hans evne til at skabe 
kontakt navnlig mellem fagene teologi og historie. Derfor har dette forsknings-
miljø, der nu har status af center og bærer det lange navn LUMEN: Center 
for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies, taget initiativ 
til at samle et festskrift i anledning af Per Ingesmans 65-års dag. Festskriftet 
tager udgangspunkt i de forskningsinteresser hos fødselaren, som har været 
og fortsat er en væsentlig inspirationskilde for studiet af sammenhængene 
mellem religion og samfund ikke bare på Aarhus Universitet, men også langt 
ud over landets grænser.

Det skyldes i høj grad, at det perspektiv, som Per Ingesman har lagt på 
forskningen i religionens betydning i den europæiske historie, er blevet sta-
digt mere aktuelt. Religion har i dag efter flere årtiers fravær igen indtaget 
en markant plads i politiske og sociale problemstillinger nationalt og globalt. 
Samtidig er den statsligt understøttede folkekirke som institution under pres. 
I den situation forekommer det mere relevant end længe at reflektere over kri-
stendommens betydning for det danske samfund i et langt historisk perspektiv.

Denne bog vil udforske betydningen af de spor Ingesman har været med 
til at lægge for vores forståelse af religionens rolle i samfundet som helhed. 
De begrænser sig på ingen måde til Reformationens følger, en væsentlig del af 
Per Ingesmans forskningsindsats har haft fokus på den middelalderlige kirke. 
Det afspejler sig i det lange historiske perspektiv på religionens interaktion 
med samfundsudviklingen. Det sker med inspiration fra, i dialog med og i 
udfordring af Ingesmans forskning og som en aktuel refleksion over, hvor og 
hvordan religion historisk set har haft betydning for ret, magt og kultur i det 
danske samfund.

Bogen indledes af et kapitel skrevet af Lars Bisgaard, der præsenterer Per 
Ingesmans egne bidrag til forskningen. Resten af bogen følger tre hovedspor, 
der er inspirerede af denne forskning.
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Første spor samler sig om religionens betydning for retsudvikling, retlige 
normer og retlig praksis fra kanonisk ret hen over Reformationen til udviklin-
gen af en protestantisk retsforståelse. Fokus i artiklerne er især på regulering af 
seksualitet og ægteskab gennem studier af alvorlige seksuelle forbrydelser som 
voldtægt, men også af reguleringen af “almindelige” seksuelle forhold uden for 
ægteskabet. Perspektivet fremhæver kristendommens betydning for normdan-
nelsen. Denne del undersøger og diskuterer, hvilken position Skandinavien 
havde i udviklingen af kanonisk ret, og hvordan nordisk retsudvikling efter 
Reformationen hang sammen med en bredere europæisk teologisk tænkning, 
for til sidst at spørge til aktualiteten af Luthers naturretstænkning.

Det andet spor i bogen omhandler forbindelserne mellem religion og magt 
dels i direkte politiske sammenhænge, dels i form af kirken som opdragende, 
normsættende og disciplinerende institution. Indledningsvis undersøges kirkens 
og gejstlige aktørers politiske rolle og muligheder før Reformationen efterfulgt 
af et fokus på den politiske rolle, religionen kommer til at spille som en del af 
statens politik i reformationsårene og i den lange udvikling. Dermed beskrives 
ændringen fra to konkurrerende magtinstitutioner i middelalderen til samspillet 
mellem det verdslige og det gejstlige efter Reformationen dels i det politiske 
felt og dels i opdragelsen af borgere gennem katekismer og konfirmation.

Tredje del af bogen undersøger religionens kulturelle dimensioner og præg-
ninger i en række alsidige aspekter af det menneskelige liv. Perspektivet udvikles 
i artikler om den kulturelle og symbolske betydning af sengen i middelalderen 
og af døden efter Reformationen, om elitens religiøse magtsymboler, om kir-
kerummet, trolddom og erindringspolitik. Dermed sættes fokus på, hvordan 
religion har haft kulturel betydning både i og uden for kirken gennem historien.

Titlen på bogen Religion som forklaring? er direkte inspireret af Per Inges-
mans forskning. Navnlig af den indledning han skrev til bogen Religion as an 
agent of change (Leiden: Brill 2016). Det nye syn på religionens historiske og 
kulturelle betydning, som titlen er udtryk for, vil vi gerne markere og gøre til 
en væsentlig del af den hyldest, som Per Ingesman har fortjent.

Med denne bog har vi ønsket at give ordet til Per Ingesmans kollegaer og til 
yngre forskere, der arbejder videre inden for nogle af de felter, Per Ingeman har 
været med til at tegne og som udgør en væsentlig del af LUMENs tværfaglige 
forskningsprofil. Forfatterkredsen er dog langt fra begrænset til det århusianske 
miljø. Per Ingesmans karriere har i høj grad været præget af samarbejde med 
forskere fra andre institutioner, og det håber vi, at bogen afspejler.

Redaktørerne af bogen ønsker at udtrykke en stor tak til Aarhus Universi-
tets Forskningsfond og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse for tilskud 
til publiceringen af denne bog og til Aarhus Universitetsforlag og redaktør 
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Sanne Lind Hansen for samarbejde om forberedelsen af manuskriptet. En 
særlig tak også til Carsten Bach-Nielsen, der har hjulpet med at finde forsi-
deillustrationen.

Aarhus 17. august 2018

Nina Javette Koefoed Bo Kristian Holm Sasja Emilie Mathiasen Stopa
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Det strategiske blik
Træk af Per Ingesmans forskningsprofil
Lars Bisgaard

I mit arbejdsværelse står et gammelt, gråmeleret ringbind, godt slidt i hjør-
nerne. Det er velordnet og har både indholdsfortegnelse og tolv nummererede 
indstik. Slår man op på de første indsatte sider, er der på linjeret papir og 
med en letlæselig hånd skrevet arkivbetegnelsen: “LaVib. Århus bispearkiv. 
Specifikationer af de kongelige kirkers indkomster 1710 (C3-1075)”. Øverst 
på siden er anført dateringen “11/12 1986” og påtegningen “P.I.” Med andre 
ord, signaturen for festskriftets modtager Per Ingesman.

Ringbindet er en foræring fra dets ophavsmand. I sin tid som seniorstipen-
diat i årene 1985-88 påbegyndte Ingesman at skrive de historiske indledninger 
til kirkeværket Danmarks Kirker for det gamle Skanderborg Amt. De første fra 
hans hånd udkom i 1988. De figurerer ikke på hans officielle publikationsliste, 
men dengang tjente de et godt formål. Pers videre ansættelsesmuligheder havde 
nemlig nået et kritisk punkt. Universitetets egne stipendier rakte ikke længere, 
og de eksterne fonde havde endnu ikke fået øje på den lovende forsker fra 
Aarhus. Af overlevelseshensyn måtte alle døre derfor holdes åbne. Uforudsete 
hændelser i 1987 – hvilke afsløres senere – ændrede imidlertid hans situation 
radikalt. Derfor gav Per stafetten videre til mig. I dag har hans gamle ringbind 
en ikke ringe affektionsværdi.

Ringbindets indhold fortæller noget væsentligt om festskriftets modtager. 
For det første hans ligefremme omgang med arkiver. Utrykt arkivalsk materiale 
har spillet en hovedrolle i hans forskning. For det andet udtrykker indholdet 
af det gamle bind en tidlig evne til at tænke strategisk, noget som kendetegner 
hans senere forskningstiltag. For det tredje illustrerer det så åbenlyst den flid, 
han gennem årene har vist, og som har været med til at bringe ham langt. 
Men mest af alt vidner det om den ordentlighed, som præger hans studier 
og opførsel som menneske. Mange er blevet hjulpet af ham i tidens løb, mig 
selv inklusiv. Og den hjælp rækker langt ud over modtagelsen af et ringbind.

I det følgende skal jeg forsøge at trække nogle hovedlinjer i den forskning, 
som Ingesman har bedrevet. Den spænder vidt. Fra de første spadestik i og 
omkring et snævert århusiansk miljø for senmiddelalderlig dansk historieforsk-
ning til arbejdet med nogle af de store europæiske udviklinger, som pavestolen 
fra højmiddelalderen og frem var med til at igangsætte. Det er historien om et 
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engagement og en udholdenhed, som kom fra ingenting, men som voksede 
og blev til både disputats og et stort formidlingsmæssigt virke. I dag er Per 
Ingesman ikke blot en markant skikkelse indenfor dansk kirkehistorie, han 
er en internationalt kendt forsker, hvis indsats for forståelsen af kanonisk ret 
i middelalderen både er respekteret og anerkendt.

De unge år

Når man sidder med Ingesmans tidlige indsats, bliver det klart, hvor klassisk 
en uddannelse, han erhvervede. Udpræget mesterlære, et godt og stort spe-
ciale, videre derfra med et beslægtet emne til kandidatstipendiet, alt sammen 
viet samme felt, den senmiddelalderlige danske kirkeorganisation. Det var 
professor, dr.theol. Troels Dahlerup og dennes undervisning, der fangede ham 
ind. I det festskrift, som han siden redigerede til denne sammen med Aage 
Andersen og Erik Ulsig, skrev han i forordet, hvordan Dahlerups optræden 
ved en forelæsning eller et disputatsforsvar kunne være et show.1 Det kunne 
hans almindelige undervisning også. Noget så tørt som skriftlæsning kunne 
endog flyve afsted, for ingen kunne begejstres som den gamle mester, når 
bestemmelsen af det enkelte bogstav skulle finde sted. Der var fælder nok, og 
anekdoterne stod i kø.

På den måde var personen Dahlerup vigtig, men vigtigere var hans forsk-
ning. I licentiatafhandlingen fra 1985 skrev Ingesman i indledningen, hvorfor 
det blev ham magtpåliggende at gå uhildet til senmiddelalderen. Dette forhold 
kunne være værd at pointere på Kristendomskundskab, for kirkehistorikerne 
så traditionelt på perioden som en optakt til Reformationen. Men så overser 
man noget væsentligt:

Dette udgangspunkt er først og fremmest inspireret af Troels Dahlerups forskning, der viser 
senmiddelalderens danske samfund som et “åbent samfund” med betydelige muligheder for 
mobilitet og som et samfund, i hvilket personlige bånd spiller en afgørende rolle.2

Allerede i specialet, som i omarbejdet form blev udgivet i 1990, havde 
Ingesman søgt at konkretisere dette. I universitetsåret 1976-77 havde han 
fulgt et af Dahlerups kurser, og i sommeren 1977 opsøgte han professoren 
for at skrive speciale hos ham. Her fik han “straks præsenteret en passende 

1 Ingesman (red.): Festskrift til Dahlerup, VIII.
2 Ingesman: Den lundensiske Kapitelsgejstlighed, 2.
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opgave: en undersøgelse af ærkebispernes forleningspraksis”.3 Ingesmans valgte 
formulering er sigende for den gamle praksis vedrørende specialer. Den stu-
derende valgte vejleder, men ikke emne: det blev givet. Denne tradition går 
formentlig tilbage til Dahlerups egne mentorer, Erik Arup, Astrid Friis og 
Aksel E. Christensen.

Ingesman beskriver herefter de kvaler, han oplevede. De indledende øvelser 
bestod i at danne sig et overblik over ærkesædets embeder og opbygning, for 
det skulle jo på plads, før man kunne analysere, hvem der fik hvilke poster. 
Imidlertid svulmede forundersøgelsen op og var ved at tage magten fra ham. 
“På den måde gik nogle år.” Så tørt kan kun en tålmodig og pligtopfyldende 
sjæl skrive. Ja, havde det været anno 2018, var den unge københavnerdreng 
blevet smidt ud af sit studium. Men ikke den gang. Det gik jo, som det skulle, 
og for at motivere yderligere udskrev professoren en prisopgave om et dansk 
bispedømmes godsadministration i senmiddelalderen. “Fristet heraf lykkedes 
det mig omsider at få færdiggjort arbejdet”, lyder Ingesmans enkle dom i 
tilbageblikket. Men da var det også blevet til en besvarelse på godt 500 sider, 
som det havde taget fire år at få skrevet. Afhandlingen blev belønnet med 
universitetets guldmedalje.

Det er set før og bestemt også siden, at et forarbejde er blevet til den 
egentlige undersøgelse. I nævnte tilfælde var ulykken ikke så stor, for med et 
tildelt kandidatstipendium fra Institut for Kristendomskundskab, hvor Per 
sideløbende med specialeskrivningen havde taget sit bifag, kunne arbejdet 
med den oprindelige opgave gøres færdigt. Nu skulle det afgøres, hvorfra den 
lundensiske kapitelsgejstlighed rekrutteredes. Den 331 sider lange afhandling 
herom forelå i 1985.

De to studier er Ingesmans hovedindsats fra de unge år, og derfor må det 
være rimeligt et øjeblik at se på resultaterne. Overordnet set bekræftede de 
Dahlerups teorier om den trængte lavadel, men der kom også forhold frem, 
som pegede mod vigtigheden af nye forskningsfelter.

Der lå i arven fra C.A. Christensens studier fra 1960’erne af Slesvigbispens 
jorde en overbevisning om, at den senmiddelalderlige agrarkrise var den 
udslagsgivende faktor. En differentieret højmiddelalderlig godsstruktur var 
her kommet under forvandling, og i det nye system blev fæstegårdene af 
mere jævn størrelse. Højadelen kom derved nok under pres, men lavadelens 
position var dog væsentligt mere udsat, kunne en Dahlerup pointerende 
føje til. De lavadelige tjente som fogeder snart for gejstlige, højadelige eller 
på kronens jorde, og som administratorer blev de en kastebold for diverse 
omlægninger. Ingesmans regnskabsmateriale fra Lund stammede dog først fra 

3 Ingesman: Ærkesædets godsadministration, ikke pagineret forord.
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1400-tallet, og her måtte han konstatere, at de grundlæggende tilpasninger 
hen mod lige store fæstegårde allerede var indtruffet. Derimod kunne han 
iagttage et nyt pres ved 1500-tallets begyndelse under ærkebisp Birger Gun-
nersen, idet denne indskrænkede mængden af administratorer. Ingesman 
undlod klogeligt at diskutere, om den nedarvede årsagssammenhæng derved 
kunne opretholdes.

Derimod satte han Gunnesen op mod forgængeren Jens Brostrup (1472-97), 
som havde forfulgt en anden kurs i sin ledelse af stiftet. Brostrup var sjællænder 
og selv af lavadelig herkomst, og han brugte kredsen af egne svende, som han 
for en stor del havde med hjemmefra, til at finde sine nye administratorer. 
Dette satte Ingesman op imod et af de andre dogmer i forskningstraditionen, 
nemlig at slægt var af afgørende betydning. Men her kunne han jo vise, at de 
personlige bånd til en herre var mindst lige så vigtige. En anden af Dahlerups 
kongstanker.

Denne iagttagelse blev yderligere bestyrket med værket fra 1985 om Lunds 
domkapitel. Her undersøgte Ingesman i alt 145 kendte medlemmer af kapitlet 
i tiden efter 1404 med henblik på at fastslå deres sociale baggrund. Han kunne 
iagttage en grundlæggende forskel mellem domkapitlets prælaturer, altså de 
fineste og største embeder, og resten af kannikedømmerne. De højeste embe-
der blev i stigende grad besat af mænd fra højadelige familier, ligesom selve 
bispeembedet ved 1500-tallets begyndelse blev det. Det helt nye lå dog i, at 
Ingesman påviste, at de jævne kanniker var kendetegnet ved en ret differentie-
ret baggrund. Nogle var lavadelige, endnu flere kom fra byerne, og så var der 
som altid, når man arbejder med middelalderlige kilder, en stor gruppe, som 
ikke kunne identificeres. Adelen havde altså ikke monopol på disse stillinger, 
lød konklusionen. Derimod var en helt anden tendens ret tydelig i materialet, 
nemlig at det i stigende grad krævede en universitetsgrad at sidde i kapitlet. 
Senmiddelalderens domsæder var professionaliserede – og ikke reduceret til 
passende bijob for en fyrste at uddele, sådan som det blev efter Reformationen.

Ingesmans studier i den danske kirkeorganisation fra senmiddelalderen 
repræsenterer et højdepunkt i emnets udforskning. De fandt sted i respekt 
for en nedarvet tradition, men de fornyede den og pegede på nye områder, 
som med rette kunne udforskes yderligere. Når vi i dag ved, at middelalderens 
elite i byerne var mangeartet, og når det almindeligvis antages, at statsdan-
nelsen intensiveredes i tiden o. 1500, er der meget at hente i værkerne for ny 
forskning. Dertil er de skrevet i et klart sprog, som gør dem mere tilgængelige 
end Dahlerups værker, der, som Mikael Venge har formuleret det, ofte var for 
indforståede.4 Supplerende forhold om kirkeadministrationen kan findes i de 

4 Venge: “Danmark i senmiddelalderen”, 516.
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artikler, som Ingesman fik trykt i tidens mange festskrifter fra 1980’erne og 
-90’erne.5

At forny traditionen

Ingesman fik altså en klassisk uddannelse og forfulgte et allerede udlagt spor 
i sine tidlige værker. Hans senere udvikling viser imidlertid, at han af den 
grund ikke blot godtog tingenes overlevering. Som initiativtager til de såkaldte 
Sandbjergsymposier fra midten af 1990’erne og godt ti år frem, var Ingesman 
med til at sætte en ny dagsorden for dansk senmiddelalderforskning. Bevidst-
heden om og nødvendigheden af traditionskritik kan dog følges væsentligt 
længere tilbage.

Som studerende havde Ingesman i 1978 været med til at oprette den histo-
riske foredragsforening Historia. Her var han med til at arrangere en diskus-
sionsaften om oldtidsforskningen (antikken). Om denne skrev han efterføl-
gende: “Debataftenen […] viste, at en spændende og udbytterig diskussion 
kunne opstå, når oldtidsforskere med forskellige synspunkter og arbejdssteder 
kom sammen for at debattere.”6 På samme måde var han med til at invitere 
til diskussion om marxismens tolkninger af historie. Benita Scocozza var så-
ledes indbudt i foreningens første semester og Henrik Jensen fra RUC i det 
efterfølgende.

Foreningen var ellers blevet til i protest mod tidens herskende marxistiske 
strømninger og den dominans, dens tilhængere udøvede. I foråret 1977 var 
det kommet så vidt, at Historisk Institut blev besat af studenterorganisationen 
Fronten. En gruppe af studerende, som ikke tidligere havde været studenterak-
tive, forsøgte nu forgæves at få den ophævet. Som kompensation valgte de at 
samles om at genskabe instituttets gamle historiske forening (1939), som uvist 
hvornår var blevet nedlagt. Intentionen var “at samle instituttets lærere og stu-
derende i et rent fagligt samvær, at skabe et fagligt og socialt miljø på instituttet 
og derigennem at bygge bro over fronterne.”7 Disse ord var Ingesman med 
til at skrive som foreningens første formand. Sammen med Michael Gelting, 
Aage Andersen, Jens Villiam Jensen og H.P. Raaby oprettede han sideløbende 

5 Ingesman: “Det lundensiske officialembede”. Flere bidrag fik en drejning mod 
mentalitetshistorien, således: Ingesman: “Sankt Jørgens alter i Lund” og “Kirke og ejendom 
i dansk senmiddelalder”. I endnu andre var den gejstlige heraldik emnet, et andet felt arvet 
fra Dahlerup, således Ingesman: “Middelalderens danske bispesegl”.

6 Program Historia Efterår 1978, 3. Ordene kunne have stået i forordet til et af Sandbjerg-
symposierne.

7 Program Historia Efterår 1982, indlagt jubilæumsskrift for de første fem år.
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det nye forlag, Arusia, som skulle konkurrere med det marxistiske Modtryk 
og de kommercielle forlag om levering af historisk forskning. Arusia nåede 
at udgive syv bøger i 1980’erne, heriblandt festskrifterne til Poul Enemark i 
1983, Dahlerups i 1985 og Erik Ulsigs i 1988, før det nedlagdes.

Som det ses, var forholdet til marxismen dobbelt. På den ene side var 
der kritik af dens tilhængere for deres mangel på respekt for mindretallet. På 
den anden side ville kredsen om Ingesman gerne diskutere de udfordringer, 
som marxisternes kritik af den traditionelle historieskrivning rejste. De mange 
debat aftener i Historia, hvor fx den om mentalitetshistorie i 1982 virkelig 
rykkede, var udtryk herfor. Det var i samme ånd, at Gelting i en skelsættende 
artikel fra 1985 forholdt sig kritisk til dansk middelalderforskning.8

Disse tendenser ses ikke i Ingesmans karriereskifter fra 1980’erne, og de 
kommer først frem, når man tager et bredere blik på de unge år. Det var der-
for gamle tanker, som kom til udtryk, da Ingesman i 1990’erne opfandt de 
såkaldte Sandbjergsymposier, afviklet i hhv. 1993, 1997 og 2002.9 De havde 
navn efter herregården Sandbjerg på Sundeved, som Aarhus Universitet havde 
modtaget ved arv og omdannet til kursussted.

En af inspirationskilderne til disse var et ønske om at bevæge sig væk fra 
den materialistiske tendens, der havde præget det århusianske historikermiljø. 
Dette ønske lå både i tiden, men fremmedes også af, at Ingesman i mellemtiden 
var havnet på den anden side af bordet hos teologerne. Det udtrykkes stærkt 
i en større historiografisk artikel, som Ingesman skrev til tidsskriftet Fønix i 
1992. Her udfoldede han sine tanker om den danske historikertradition, på-
virket som de fleste dengang var af Jens Chr. Manniches bog om Den radikale 
historikertradition. Det skete bl.a. ved kritisk at undersøge Erik Arups syn på 
kirke og religion i dennes Danmarkshistorie fra 1932, men også ved at påpege, 
at danske kirkehistorikere var stærkt påvirket af samme tradition.10

Det første af Sandbjergsymposierne var af flere grunde det vigtigste. Først 
og fremmest fordi konferencen så entydigt var en traditionskritisk, strategisk 
satsning. Ingesman skrev selv efterfølgende om dens formål, at den skulle gøre 
status ved at sammenfatte en menneskealders forskningsindsats om senmid-
delalderen og perspektivere mod nye satsningsområder.11 Baggrunden stak nok 
dybere. I stigende grad blev forskningsbevillinger ikke kun tildelt individuelle 

8 Gelting: “Mellem udtørring og nye strømninger”, 1-12.
9 Andre debatterende indlæg fra denne tid er Ingesman: “Dansk senmiddelalderforsknings 

fremtid” (skrevet sammen med Niels Hybel, Jens E. Olesen og Bjørn Poulsen) og Ingesman: 
“Det historiografiske traditionsbegreb”.

10 Ingesman: “Radikalisme og religion”, 59. Artiklen demonstrerer med al tydelighed 
bevidstheden om at forholde sig kritisk til en forskningstradition.

11 Ingesman: Danmark i senmiddelalderen, 7.
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forskere, men nok så meget projekter. Større satsninger som “Projekt mid-
delalderbyen” havde i 1980’erne vist, at man ved at arbejde sammen kunne 
igangsætte undersøgelser, som en enkelt forsker aldrig ville kunne gennemføre. 
Dertil kom, at middelalderen som periode ville være udsat, hvis vindene be-
gyndte at blæse mod store bevillinger.12

Det var grunde som disse, der fik initiativtageren til at se stort på den 
førerposition, som Historisk Institut i Aarhus havde erhvervet sig inden for 
dansk senmiddelalder i løbet af 1960’erne og 70’erne for i stedet at satse på 
at samle de førende forskere fra alle universiteter bag et fremstød for senmid-
delalderen som sådan. Planen mundede ud i, at 30 forskere fra Danmark i 
april 1993 samledes, mens Knut Helle fra Norge havde fået en rolle som ob-
servatør og kommentator. Det nye var, at forskerne ikke kun skulle forholde 
sig til sociale og økonomiske problemstillinger, men også inddrage politik og 
kirkens forhold. Det var Ingesmans evne til at tænke strategisk og omsætte 
det i praksis, som her viste sig i større skala.

Publikationen forelå allerede året efter konferencen, redigeret af Ingesman 
og Jens Villiam Jensen. Bogen var forsynet med en nyttig opdateret biblio-
grafi over relevante kildesamlinger og nyere bidrag til middelalderen. Blandt 
anmelderne svang en begejstret Ole Fenger sig op til at aflyse enhver krise 
for middelalderforskningen.13 Helge Paludan var i Den jyske Historiker mere 
forbeholden, men roste redaktionen for det høje ambitionsniveau.14 Michael 
Venge hilste initiativet velkomment i Historisk Tidsskrift, men gav i øvrigt kun 
en kortfattet karakteristik af de enkelte bidrag.15

Med den vellykkede modtagelse var det fristende at lade initiativet gentages. 
I første omgang valgte Per at søge Det humanistiske Forskningsråd om penge 
til dannelsen af et netværk for senmiddelalderlig forskning, hvilket blev til en 
realitet i slutningen af 1990’erne. Det var fra denne bevilling, at det andet 
Sandbjergsymposium blev afholdt i 1997, udgivet i 2000 med Bjørn Poulsen 
som medredaktør. Konferencen var viet temaet “Danmark og Europa”. Ifølge 
bogens indledning var det inspireret af Robert Bartletts roste bog The Making 
of Europe fra 1993, men i øvrigt i pagt med tidens almindelige internationa-
lisering. Den tredje og sidste bog i serien blev Konge, kirke og samfund. De to 
øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder fra 2007. Dens særkende er det afslut-
tende synteseprægede indlæg om magtens forhold i senmiddelalderen. Agnes 
Arnórsdóttir og Bjørn Poulsen var medforfattere, men Ingesmans stemme høres 

12 Hybel, Ingesman, Olesen og Poulsen: “Dansk senmiddelalderforsknings fremtid”, 49.
13 Fenger: “Danmark i senmiddelalderen”, 299. Ordvalget er formentlig en replik til Gelting, 

jf. note 8.
14 Helge Paludan: “Dilettanternes tid?”.
15 Venge: “Danmark i senmiddelalderen”, 516-17.
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lige tydeligt. Grundantagelsen er stadigvæk det relativt åbne senmiddelalderlige 
samfund, men til forskel fra tidligere er der nu mere fokus på dets sammenbrud. 
Omformningen til et mere hierarkisk tidligt moderne samfund og dets måde 
at sætte sig selv i scene er rykket frem; altså den statsdannelse, som Ingesman 
i sine unge år veg uden om, for alene at hellige sig senmiddelalderen.16

De tre bind står i dag som et symbol på den markante indsats, som Inges-
man i disse år udøvede for fremme af dansk senmiddelalderlig forskning. De 
er præget af respekt for mangfoldigheden i den danske tradition, men også 
af et ønske om at få periodens udøvere til at tale sammen og finde nye veje. 
Man kan spørge, hvorfor successen ikke fik lov til at fortsætte? Svaret er nok 
dobbelt. På den ene side må man ikke underkende den store mængde arbejde, 
der ligger bag tilrettelæggelsen af symposier og bagefter i udgivelsen af dem 
som antologier. Det får man et fingerpeg om ved at se, at den første bog var 
udgivet efter et år, mens den sidste var fem år undervejs. Sagt på en anden 
måde, så stod den første rapport i centrum for Ingesmans forskning; den sidste 
var en af flere bolde i luften i en intensiv periode af hans liv.

For det andet var tiden måske ved at løbe fra møderne. Bevægelsen i forsk-
ningen blev stadig mere international, og fastholdelsen af en ensidig dansk 
vinkel var ikke længere så relevant. Under alle omstændigheder kan man iagt-
tage, at Ingesmans utrættelige arbejdsindsats i årene omkring årtusindeskiftet 
gik mod nye horisonter. Det tidligere omtalte senmiddelalderlige netværk 
(1995-98), resulterede bl.a. i to større internationale konferencer afholdt i 
Videnskabernes Selskab. Ved det sidste diskuterede et prominent internationalt 
panel nye tendenser i forskningen, lidt efter samme model som første Sand-
bjergsymposium.17 Og ved Det nordiske Historikermøde i Aarhus i 2001 var 
Ingesman ansvarlig for en af de store sessioner, der, som traditionen dengang 
foreskrev, blev udgivet. Her var temaet “europæisering”, helt i ånd med det 
andet Sandbjergsymposium. Det nationale gik altså for Ingesman fra at være 
det afgørende til at blive en brik i international komparation. Bevægelsen ses 
endnu tydeligere i disputatsen.

Pavestolen

Ingesmans væsentligste indsats ligger ubetinget i hans arbejde med pavestolen 
og det retssystem, der holdt middelalderkirken sammen, kanonisk ret. Man kan 
mene, at dette er et særskilt spor i hans forskning, men måden, det udviklede 

16 Ingesman: “Mod en magtudredning”.
17 Dahlerup og Ingesman (red.): New Approaches, forordet.
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sig på, forstås bedst som en udløber af de tidlige kirkeorganisationsstudier. 
Man kan endda argumentere for, at forløbet bag disputatsens tilblivelse til 
forveksling ligner guldmedaljeafhandlingen.

Kronologisk begyndte arbejdet med tildelingen af et seniorstipendium ved 
Institut for Kristendomskundskab/Religionsstudier (1985-88). Det omhand-
lede Danmarks forhold til pavemagten i årene 1513-36 eller netop de årtier, 
hvor Reformationen for alvor tog fart. Der var lagt op til et klassisk tema inden 
for kirkehistorien, og forventningerne har sikkert været store om ny viden på 
området. Imidlertid kom projektet til at gå helt anderledes. I sommeren 1987 
var Ingesman på rejse til Vatikanarkivet i Rom for at undersøge, om alt i sin 
tid var blevet indsamlet af Johs. Lindbæk i syvbindsværket Acta pontificum Da-
nica.18 Det viste sig selvfølgelig ikke at være tilfældet, og det kunne man have 
sagt sig selv i Aarhus, da den unge arkivrotte drog afsted. Han ville finde noget. 
Men at det blev til godt 200 aldrig tidligere anvendte retsprotokoller, væltede 
læsset. Ingesman så straks potentialet, og i det stille forberedte han sig på at 
kunne hellige sig fundet fuldt og helt. Det var i det lys, han gik i gang med at 
afvikle engagementet med Danmarks Kirker og bortforærede ringbindet med 
de møjsommeligt indsamlede arkivnoter. Nu skulle der nye boller på suppen.

Offentligheden fik første gang noget at vide om fundet med den lille artikel 
til Arkiv i 1989.19 I forhold til Ingesmans sædvanligvis klare stil er fremstil-
lingen her svingende og dens fokuspunkter ikke altid indlysende forbundet. 
Det er fuldt forståeligt. Materialet stak i alle mulige retninger. Ingesman var 
kommet for at udfylde et arkivalsk hul (1513-36) i standardudgivelsen på om-
rådet, men det, han fandt, dækkede en langt større periode. Dertil kom – og 
det må han tidligt have erkendt – at det nye fund ikke blot kunne supplere 
med ny viden, men også være en nøgle til meget af det allerede kendte: fx de 
juridiske arbejdsgange, som lå i de danske bispedømmer, og som han nok mere 
end én gang havde undret sig over i arbejdet med ærkesædet.

Til disse spørgsmål føjede sig kildematerialets vanskelige tilgængelighed. De 
forskellige hænder, der optrådte i protokollerne, skulle kunne læses. Aktstyk-
kerne var skrevet på latin og skulle kunne forstås. Det krævede færdigheder, 
men de kunne heldigvis erhverves. Værre var sådan set, at den institution, det 
kom fra, Rota Romana, den pavelige højesteret, kun i ringe grad var beskrevet 
i litteraturen. Dens interne arbejdsgange var knap kortlagt, og dertil kom 
endnu et mellemled. Sagerne, som var indsendt fra alle mulige kirkeprovinser, 
blev i Rom ofte blev fremført af såkaldte kurialer, der kunne bruge dem til 
egen promovering. For en grundig forsker som Ingesman mindede det om 

18 Acta pontificum Danica. Pavelige Aktstykker vedrørende Danmark 1316-1536.
19 Ingesman: “Danske processer for den romerske Rota”.




