
AJALUGU - ITAALIA

Benevento annaalid

Tõlge ladina keelest

 

1. ja 2. raamat

Issanda aasta

3. raamat

Issanda aasta

788 7.päeval enne 

septembri kalendi, 

augustikuus on surnud 

Samniitiumi hertsog 

japrinceps Arechis, kes 

oli ka Püha Sophie 

rajaja.

787Augusti  
kalendile 
eelnevalpäeval suri  
Romualdus 
Arechise poeg  ja 
kuu 
pärast teda tema 
isa Arechis on 
kustunud, kes 
oli langobardide 
hertsog ja 
meiekloostri rajaja.

759 Hertsog,  isand  Arichis  ja 

esimene princepsmääratakse  Beneventosse 

ametisse,  püsib  30  aastat, kes  viib  lõpuni  nii  

kloostri väljaehitamise kui ka pühitsemise.

788 Tema poeg Aio on (valitseja). 788 Surnud  on  isand  Arichis,  kes  elas  53-

aastaseks,  tema  poeg  Grimoaldus  määrati 

ametisse.

790 Vennad Rodualdus ja Grimoaldus tehakse 

nüüd langobardide kuningateks.

 

 805 Surnud  on  Grimualdi  ja  varakas 
Grimoaldus Falco määratakse ametisse 
12 aastaks ja kaheks kuuks keiser Leo 
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valitsuse all.

806 Surnud  on princeps Grimoaldus, 
isand Archise järeltulija ja asemele on 
valitud 
Grimoaldus Varakas (thesaurarius)prin
cepsiks Beneventosse. 

 

818 Sico on valitud Beneventosse princeps'iks, 

kellel oli princeps Grimoaldi mürgitamise 

kuulsus.    

818 Surnud  on princeps Grimoaldus  ja 
Sico  oli  15  aastat  2 kuud  sellesse 
ametisse  määratuna                    

830 Syco on Napoli princeps. 831 8.  päeval  enne  juulit  valitakse 
Ursus. Suri Sico ja tema poeg Sicardus 
määratakse  ametisse  6  aastaks  8 
kuuks.

832 Surnud on  princeps Sico ja 
Beneventosse on asemele valitud tema 
poeg Sycardus.

 

838 Püha Bartholomaei keha tuuakse 

Beneventosse.

838 Püha  Bartholomei  keha  tuuakse  Lipari 

saarelt  üle  Salernosse  5.  päeval  enne  mai 

kalendi,  sealt  Beneventosse  8.  päeval  enne 

novembri kalendi.

839 Princeps Sycardus on mõrvatud ja asemele 

on valitud Radelchis ja selsamal aastal on sisse 

pühitsetud Püha Bartholomaei palvekoda 

(oratorium).

839 Surnud on princeps Sicardus ja Radelchis 

on määratud ametisse 11 aastaks ja 10kuuks. 

Püha  Bartholomaei  palvekoda  on  sisse 

pühitsetud.

840 Aio on 47aastaks piiskop.

849 Surnud on  princeps Radelchis ja 
asemele valitakse tema poeg 
Radelgarius.

849 Surnud  on  princeps Radelchis  ja 
asemele  on  valitud tema  poeg 
Radelgarius 4 aastaks ja 2 kuuks.

854 Surnud on princeps Radelgarius ja 854 Surnud  on princeps Radelgarius  ja 
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tema vend, princeps     Radelgari[!] 
poeg Adelgis on asemele 
valitud. Surnud on abt Madelmus.

tema  lihane  vend  (germanus  fratres) 
Adelgis 24aastaks ja 6kuuks.

861 Ausculum  on  saratseenide  poolt  
maha põletatud.

 

866 Kuningas Ludowicus on tulnud ja võidelnud 

Ismaelitaaride valitseja Sotaniga ja on teda 

võitnud.

866 Kuningas  Lodoycus  on  tulnud 

Beneventosse  ja  Apuuliasse  ning  võites 

vangistas  Sotani. Radelchis  Adelchise  poeg 

onprinceps.  Criscius  on juhiks  seatud.  
Otto on abt.

871 Varum [Bari] on Ludgovico poolt ära 

võetud.

871 Benevento  allutatakse  Lodoycumi 

kuningavõimule.

875 Kreeklased on Barisse sisse 
tunginud.

876 Kreeklased tungivad detsembrikuus 
Barisse, saadetud keisrite Leo ja Alexio 
poolt.

878 Princeps’iks on valitud Radelchise poeg 

Gayderis ja mõrvatud on tema vend  Adelchis.

878 Princeps Adelgis on  mõrvatud vargsi oma 

veresugulase  Gayderis’e  poolt,  tema  venna 

poolt,  ja  ta  on  valitud princeps’iks  kaheks 

aastaks ja kuueks kuuks.

881 Princeps Gayderius on Beneventost 

jaanuarikuus ära aetud.

881 Välja saadetud on Gayderis ja ametisse on 

määratud  kolmeks  aastaks  kuueks  kuuks 

Radelgis, eelpoolnimetatud Adelgis’e poeg.

885 Radelchis Noorem on Beneventost välja 

saadetud ja Aio on princeps’iks valitud

885 Princeps Radelgis  on  välja  saadetud  ja 

tema  asemele  on  tõstetud princeps Aio  vastu 

6aastaks.

 886 Surnud on piiskop Aio.

 887 Ja valitud on Petrus piiskopiks.

888 Kreeklased said Varios (Baris) lüüa.  
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891 Oktoobrikuus on 
surnud princeps Aio ja valitud on tema 
poeg lapseeas Ursus.

891 Surnud  on princeps Aio  ja  poiss  Ursus, 

tema  poeg,  on  oktoobris  asemele  valitud 

1aastaks 8 kuuks.

892 Strateeg Subbaticius tungib 
kreeklastega oktoobrikuus 
Beneventosse juulis Sipontumi.

892 Simboticius,  Leo strateeg ja  keiser  Alexis 

on oktoobrikuus tunginud Beneventosse. 

893 Kreeklased täielikult võideti  
salernolaste poolt princeps Waimari  
abil.

893 Ja Sipontumi juunikuus.

895 Kreeklased  on  Beneventost  välja  aetud 

markii Guido abil.

895 Kreeklased on Beneventost  markii  Guido 

abil välja aetud.

898 Princeps Radelchis Noorem saab 
taas princeps’iks.

 

898 Princeps Radelchis Noorem on 

Beneventosse tagasi pöördunud.

 

899 Ungarlased tulevad Itaaliasse. Ja 
Atenolf tungib sisse Beneventosse 
Radelchist minema ajama.

899 Ungarlased tungivad Itaaliasse. 

900 Beneventolased on 
ajanud  princepsRadelchise 
printsipaadist välja ja asemele on 
valitud Atenolfus, tema veresugulane 
Capuast. Atenolfus Capuast 
kroonitakse detsembri kalendil, 3. 
indiktsioonil

900 Princeps Radelchis  Noorem on 
Beneventost  välja  aetud  ja  ametisse 
määratakse capualaste krahv (comes), 
tema 
veresugulane. Romanos [Bütsantsis] ni
i  Constantin  kui  Christoforus  on 
üheaegselt keisrid.

 901 Esimene  meie  isand  Atenolfi 
printsipaadiaasta.
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902 3.Isand Atenolfi printsipaadiaastal 
valitakse tema poeg Landulphus. See 
Landulphus oli patriits ja princeps.

902 Teine  isand  Atenolfi  ja  esimene 
tema  poja  isand princeps Landolfi 
ametiaasta, kes  on  (princeps) 
37aastaks  8kuuks.  Üksinda oli  ametis 
2  aastat,  koos  poja  Landolfoga  10 
aastat.

904 Ungarlased  on  kõik  kohad  läbi  
rüüstanud ja need maha põletanud.

 

910 Surnud on paavst Sergius. Asemele 
asub Anastasius.

 

912 Surnud on princeps Atenolphus 912 Surnud on princeps Atenolfus.  Tema poeg 

Landolfus  koos  oma  lihase  venna  ja  tema 

pojaga olid princeps’iteks 31 aastat ja 4 kuud.Ja 

Constantinus  valitakse keisriks.

 914 Suri piiskop  Petrus.

 915 Meie  Iohannes  oli  piiskopiks  14 
aastat  ja  5  kuud.  Esimene  isand 
Landolfi  patritsiaadiaasta,  kes  oli 
 patriits, princeps ja prokonsul (antipati  
patricii  et  principis).  Sel  aastal  on 
saratseenid  välja  löödud  Garilianost 
selle sama princeps Landolfi abil.

916 Saratseenid  on  tervest  Gaetast  ja 
Garilianost välja aetud.

 

919 Prantsusmaal  on  tehtud  kolm 
keisrit.

 

921 Isand  Atenolphus  tungib  sisse 
Sypontumi.

 

922 Ungarlased tungivad veebruarikuus 922 Ungarlased  tungivad  juba  teistkordselt 
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teist korda Itaaliasse. Itaaliasse. 

926 Slaavlaste  (Sclavorum)  kuningas  Michael 

võtab enda valdusse Sypontum'i.

 

928 Isa (papa  -  Paavst?)  Ioannes 
surmatakse  kindluses  kõri  läbi 
lõikamise teel, ja Leo tõstetakse tema 
asemele.

928 Suri meie piiskop Iohannes

 929 Teine  Iohannes  oli  piiskopiks  25 
aastat ja 3 kuud.

 936 Princeps Atenolfus Noorem tungib 
Sipontumile kallale.

 937 Ungarlased  juba  kolmandat korda 
tungivad Itaaliasse sisse.

938 Oli päikesevarjutus.           

941 Surnud on isand Landulfuse vend 
Atenolfus.

941 Surnud  on 
Atenolf Noorem.Ametisse on määratud 
isand Landolfus, Landolfi poeg.

943 Surnud on antipater [prokonsul], 
tema vend.

943 Surnud on princeps Landulfus, kes oli ka 

prokonsul (antipater) patriits 28 aastat ja 

kolmandal tema poeg isand Landolfi 

ametiaastal. 

 944 On  neljas  isand  Landolfi 
printsipaadiaasta,  sel  aastal  valitakse 
tema poeg, raudne Pandolfus Caput.

947 Ungarlased tungivad kolmandat 
korda Itaaliasse

947 Ungarlased tungivad isand Landolfi 
6.  aastal  ja  tema  poja Pandolfi  3. 
ametiaastal Itaaliasse.
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 949 Isand  Landolfi  9.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi  5.  ametiaastal  on  Sipontumi  tulnud 

sõjameister (magister militum) Iohannes

952 Saratseenid  on  rüüstanud  püha 
Michaelise  pühamu  Garganos  ja 
laastanud Benevento alasid.

 

 953 Leo on abt.

954 Püha  Mathaei  keha  on  üle  toodud 

Salernosse.

 

 957 Isand Landoulfi 17. ja isand Pandolfi 
13.ametiaastal suri piiskop Iohannes.

958 Landolphus on valitud piiskopiks.  958 Beneventosse  valitud  piiskop  Landolfus 

asus  ametisse  28.aastaks,  45.  keiser 

Constantini,  ja  13.Rooma  ja 

18. princepsLandolfi  ja 13.  tema poja Pandolfi 

(ameti) aastal.

960 Surnud on keiser Constantinus.  

961 Suri princeps Landulphus ja 
asemele valiti princeps Pandulphi 
lihane vend Landulphus.                 

961 Isand Landolfi 21. ja isand Pandolfi 
17.ametiaastal  on  surnud  eelpool 
nimetatud  Landolfus  ja asemele  on 
valitud  Landolfus,  sellesama  Pandolfi 
vend.

 963 Surnud  on Romana keiser.  Frankimaa 

kuningas Otto on  tulnud Roomasse 19. isand 

 Pandolfi ja 2. tema venna  Landolfi ametiaastal.

964 Surnud  on  Romano  [Bütsantsi]  keiser, 

Constantini  poeg.  Otto Vanem on  tulnud 

Roomasse.
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967 Seitsmendal septembrikuu  päeval 
tuli paavst Iohannes Beneventosse.

967 Paavst  Iohannes XIII  on  tulnud 7. 
septembrikuu päeval  Beneventosse ja 
viis  piiskopkonnas  läbi  missa  10. 
piiskop Landolfi ja 23. isand Pandolfi ja 
6.tema  venna  isand  Landolfi 
ametiaastal.

968 10.  detsembrikuu  päeval  läks  päike 

pimedaks.

968 Kuningas Otto on tulnud Itaaliasse 
ja Beneventosse isand Pandolfi  24. ja 
7.tema venna Landolfi ametiaastal.

969 Keiser Niciphorus mõrvatakse ja 
Simiski't ülendatakse.

969 Sel  aastal  oli  detsembrikuus 

päikesevarjutus 25. isand Pandolfi  printsipaadi 

ja 8. tema venna isand Landolfi ametiaastal, ja 

nüüd suri Landolfus.

970 Paavst Iohannes pühitseb esmakordselt 

Landulphi Benevento peapiiskopiks.

970 Otto võtab Rooma Teofanu 
(abielu)naiseks. Iohannes on paavst.

970 Isand Pandolfi 26. ja esimesel isand 
Landolfi,  tema  poja,  ametiaastal  on 
piiskop  Landolfi  esimene  peapiiskopi 
aasta.

 972 Keiser  Otto  on  tulnud  teist  korda 
Roomasse 28. isand Pandolfi ja 3.tema 
poja, isand Landolfi  ametiaastal.

973 Otto Suur on surnud ja ka abt M...  

975 Simiski on surnud ja valitsema asus 
Basilius.  Ja  paavst  Benedictus  on 
Cincio  poolt  mõrvatud.  Donus  on 
valitud,  kes  peatselt  pärast  seda  on 
väljateenitult lahkunud.

 

981 Otto Noorem tuli Beneventosse 
saratseenide vastu.       

981 Isand  Pandolfi  37.  ja  tema  poja 
Landolfi 12. ametiaastal on märtsikuus 
surnud  Pandolf,  13.  ametiaastal  tema 
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isa poeg Landulfi on surnud.

982 Saratseenid on võitnud Otto't ja ta 
põgenes Salernosse ja Capuasse. 
 Nemad [sarats.] on kõik Calabrias 
paljaks röövinud.

982 Beneventolased  ajavad  Landolfi  välja, 

isand  Padolfi  poja,  ja  määravad 

enesele princeps’ina ametisse Pandolfi, Landolfi 

poja ja vana Pandolfi venna. Kuningas Otto II 

pidas  saratseenidega  võitlusi  Calabrias  isand 

Pandolfi  1.  ametiaastal.  Alfanus  haarab  enda 

valdusse  peapiiskop  Aionise  ja 

peapiiskopkonna.

983 Alphanus on valitud  peapiiskopiks. 
Roomas on surnud kuningas Otto.

983 Isand  Pandolfi  2.  ametiaastal,  on 
kuningas Otto Roomas surnud 3. keisri 
ametiaastal.

985 Paavst Gregorius pühitses Alphanum’i 

peapiiskopiks. 

985 Paavst  Gregorius  V  pühitses  Alfanumi 

peapiiskopiks isand Pandolfi 4.ameti aastal.

990 8.päeval enne novembri kalendi leidis 

Beneventos aset võimas maanihe, mistõttu on 

purunenud palju ehitisi, paljud on surma 

saanud.            

990 On 9. isand Pandolfi ametiaasta ja 3. tema 

poja  isand  Landolfi  ametiaasta.  Sel  aastal 

8.päeval  enne novembri  kalendi  oli  maavärin, 

millest  varises  kokku  15  torni  Beneventos  ja 

Viberas, väga palju maju ja surma on saanud 

150 inimest.

994 Matera on saratseenide poolt maha 
põletatud.

 

996 Surnud on paavst Iohannis; valitud 
on Gregorius.

 

997 Kuningas Otto tuli Beneventosse ja 
tegi  igasuguseid  korraldusi  meie 
kloostri  jaoks.  Pärast  siirdus  Monte 
Garganosse.
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998 Kuningas  Otto  on  tulnud 
Beneventosse (tagasi).

 

 999 Isand  Pandolfi  18.  ja  tema  poja 
isand Landolfi            12.ametiaastal on 
Otto Noorem tulnud  Beneventosse  ja 
Püha Angelumi juurde oma 3. keisri- ja 
15.valitsusaastal.

1001 Surnud on peapiiskop Alphanus ja 
kuningas Otto....          

1001 Isand  Pandolfi  20.  ja  tema  poja  Isand 

Landolfi  14.ametiaastal  on  surnud  peapiiskop 

Alfanus  ja  asemele  on  valitud  peabresbüüter 

Bizantius.  Kuningas  Otto  on  suure  armeega 

Beneventot piiranud (obsedit).

1002 Saratseenid on tulnud päev enne 
juuni  nooni  Varumi  [Bari]  peale,  ent 
pärast ... päeva aeti minema ja pärast  
seda  on  nad  hõivanud  Asculumi  ja  
Püha Angeli kindluse ning need maha 
põletanud. Ja  kolmandal  päeval 
augustikuus  on  saratseenid  tulnud 
Benevento peale ja öösel on tunginud 
Capua ja Napoli juurde.

 

1003 Beneventolased ajavad 

minema princepsPandulphum’i ja lähetasid 

seotult (vinctum) kuni Surrentum’ini. Surnud on 

paavst Sylvester ja Iohannes on asemele 

tõstetud, kes peatselt selle järel on surnud ja 

kaasvend Iohannes sai Issanda sündimise 

päeval paavstiks.

1003 Isand  Pandolfi  22.ja  tema  poja  isand 

Landolfi  16.ametiaastal,  aetakse  mõlemad 

linnast  välja  ja  asemele  valitakse  Adelferium 

Abellinost.

 1004 Esimene isand Adelfer de Abellino ja tema 

poja  Adelfer’i  ja  23.isand  Pandolfi  ja  17.tema 

poja isand Landolfi ametiaasta.  
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1005 Pandulphus on eksiilist tagasi 
tulnud. Alphanus valiti peapiiskopiks.

1005 Isand  Pandolfi  24.  ja  tema  poja  isand 

Landolfi 18. ametiaastal on nad eksiilist tagasi 

tulnud,  ja Alfanus on valitud peapiiskopiks. Ja 

Gregorius Püha Sophia abtiks.

 1006 Isand  Pandolfi  25.ja  tema  poja  Landolfi 

19. ametiaastal oli  hele täht ja suur põud läbi 

kolme kuu.  

1007 Capuat  häiritakse  teist  korda 
saratseenide poolt.  

 

1009 Saratseenid on hõivanud 
Botuntumi ja Nati kindluse.

1009 Isand  Pandolfi  28.ja  tema  poja 
isand Landolfi 22. ametiaastal tuli suur 
lumi maha, nii et külmetas ära kaera ja 
tiigikalad.  

1010 Leidis aset Issanda haua 
purustamine (fuit destructum 
sepulchrum Domini).

1010 Isand  Pandolfi  29.  ja  tema  poja  isand 

Landolfi  23. ametiaastal  põletati  Issanda 

matusepaik maha ja purustati paganate poolt.  

 1012 Isand  Pandolfi  31.  ja  tema  poja  isand 

Landolfi 25. ja sellesama Landolfi poja Pandolfi 

1. ametiaasta.  

1014 Augustikuus  on 
surnud princepsPandulphus.

1014 Isand  Pandolfi  33.  ja  tema  poja 
isand  Landolfi  27.  ja  Landolfi  poja 
Pandolfi 3. ametiaastal on augustikuus 
surnud  isand  Pandolfus.  Kuningas 
Heinricus Suur on   tulnud  Roomasse 
paavst Benedicti ajal.  

 1015 Isand  Landolfi  28.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi  4.  ametiaasta.  Sel  aastal  on 

esmakordselt  moodustatud  omavalitsus 

(communitas).  

1016 Saratseenid blokeerisid Salernot ja 1016 Isand  Landolfi  29.  ja  tema  poja  isand 
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rüüstasid kõik Acropolisest Capatiumini.Pandolfi  5.ametiaastal  on  veebruarikuus 

Capuas princeps’iks  tehtud   Pandolfus,  isand 

Landolfi vend.  

1017 Maikuus on normannid tulnud Apuuliasse 

ja juunikuus pidasid kreeklastega sõda.       

1017 Isand  Landolfi  30.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi 6. ametiaastal on normannid, Ysmaeli 

poolt  palgatud, võidelnud kreeklastega.  

1018 Ilmus komeet.     1018 Isand  Landolfi  31.ja  tema  poja  isand 

Pandolfi 7. ametiaastal on komeet ilmunud.  

 1019 Isand  Landolfi  32.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi  8.ametiaastal  oli  aprilli  kalendil 

maavärisemine.  Nii puuvilju  kui  viinamarju  oli 

mõõdukalt (parciter).  

1022(1020) Kuningas  Heinricus  on 
tulnud  Beneventosse  märtsi  kalendile 
eelneval  päeval  ja  kinnitas korralduse 
meie kõigi kloostri heaks (et confirmavit  
monasterio  nostro  omnia  bona  per  
praeceptum.)  

 

 1022 Isand  Landolfi  35.  ja  tema  poja 
Pandolfi  11.  ametiaastal 
eelpoolnimetatud  kuningas  Heinricus 
on  tulnud  koos  paavst  Benedictiga 
3.päeval  märtsikuus  ja  on  läinud kuni 
Troiani  ja  võitis  Pandulfi 
Capuaprincepsi't.

1025 Surnud  on 
kuningasHeinricus.                 

1025 Isand  Landolfi  38.  ja  tema  poja 
isand Pandolfi            14.ametiaastal on 
surnud  kuningas  Heinricus  ja 
Chuonradus on valitud asemele.

 1028  Isand  Landolfi  41.ja  tema  poja 
isand  Pandolfi  18.ametiaastal 
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capualaste princeps Pandulfus  tungis 
pettusega  kallale  Napoli 
linnakodanikele.

1029 Calore ja Sabboti veevoolud on 
üleujutanud. Ja oli suur nälg ja katk 
(pestilencia) terves 
printsipaadis.                     

1029 Isand  Landolfi  42.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi 18.ametiaastal on aset leidnud Calorise 

ja Sabbati jõgede üleujutus.

 1031 Isand Landolfi  44. ja tema poja Pandolfi 

20.ametiaastal  Sabbati  veevool  ajas  üle  ja 

paljud kalad surid.

1033 Juunikuus oli väga 
hämarpäikesevarjutus.           

1033 Isand  Landolfi  46.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi  22.ametiaastal,  juunikuus,  Püha 

Peetruse  päeval,  on  leidnud  aset 

päikesevarjutus. Bizanzius on abt.

1034 Septembrikuus  on 

surnud princepsLandulphus.  Püha  Peetruse 

päeval  läks  päike  pimedaks  (oli 

päikesevarjutus).

 

 1035 Isand  Pandolfi  24.ametiaasta,  ja 
septembrikuus  on  surnud  isand 
Landolfus.

 1036 Isand  Pandolfi  25.  ametiaasta  ja 
Capua  Pandulfus  piiras  (obsedit) 
augustikuus Beneventot.

1038 Juunikuus on tulnud kuningas 
Conradus Beneventosse, kes tegi 
meile korralduse kloostri asjade kohta. 
Augustikuus tehakse 
LandulphusNooremast princeps.

1038 Isand  Pandolfi  27.ametiaastal, 
tema  poeg  isand  Landolf  on 
augustikuus  tehtud princeps’iks  ja 
keiser Chuonradus on juunikuus tulnud 
Beneventosse.

 1039 Isand  Pandolfi  28.ametiaastal  on 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
13



AJALUGU - ITAALIA

septembrikuus  täitunud  1.  tema  poeg 
Landolfi ametiaasta.

 1041 Isand  Pandolfi  30.  ja  tema  poja 
isand Landolfi 3.ametiaastal on Capua 
Pandolfus  tagasi  pöördunud 
Konstantinoopolist.

 1042  Isand  Pandolfi  31.  ja  tema  poja 
Landolfi 4. ametiaastal oli Jumala paast 
(pascha) 11. päeval enne aprilli kalendi. 
Teine  vandenõu.  Normannid  võitlevad 
teist korda kreeklastega. 

1044 Issanda söömaajal olid maanihked 
kolmandal tunnil aprillikuus.                  

1044 Isand  Pandolfi  33.  ja  tema  poja 
isand  Landolfi  6.  ametiaastal  olid 
maanihked aprillis Issanda söömaajal.

1045 Surnud on peapiiskop  Alphanus ja 
valitud on Madelfridus.

1045 Isand  Pandolfi  34.  ja  tema  poja 
isand Landolfi 7. ametiaastal on surnud 
peapiiskop Alfenus.

 1047 Isand  Pandolfi  36.  ja  tema  poja  isand 

Landolfi  9.ametiaastal,  kuningas  Heinricus, 

Conradi  poeg,  koos  paavst  Clementiga  on 

tulnud  Benevento  peale,  kes  linna 

ekskommunikeeris ja eeslinna maha põletas.

1048 Conradi poeg kuningas Heinricus 
on tulnud koos paavst Clementega 
Benevento peale. Ja püha paavst Leo 
on nad (linna) ekskommunikeerinud.

1048 Isand  Pandolfi  37.ja  tema  poja  isand 

Landolfi 11. ametiaastal oli suur lumi ja tuli nälg 

viieks aastaks.

1048 Oli vali nälg, see kuivuse ja külmuse tõttu  

laastas  kogu  maa  tühjaks  inimestest  ja  

loomadest.

 

1049 Aprillikuus  on  tulnud  paavst  Leo  
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Apuuliasse  Püha  Angeli  palvekoja  (oratorium) 

juurde.

1050 Beneventum alistus paavst Leole, 
millest väga palju erimeelsusi on 
tekkinud.

1050 Isand  Pandolfi  39.  ja  tema  poja  isand 

Landolfi  13.  ametiaastal  15.aprillil,  Leo  IX  on 

sõitnud  läbi  Beneventumi,  naastes  läks  edasi 

Monte Garganosse.  See,  kes  oli 

määratudprinceps’iks  ei  tahtnud  alluda, 

seepärast beneventolased ajasid ta linnast välja 

koos tema kohtunikuga (sculdays).

1051 Paavst Leo on saatnud oma legaadi 

Beneventumisse, kes on võtnud vastu 

beneventolaste poolt linna väravates vastu 

sakramendi päev pärast juuli iide.         

1051 Isand Pandolfi  40. ja tema poja Landolfi 

14.ametiaastal  ja  isand  paavst  Leo  IX 

pontifikaadi  3.  aastal  ja  isand  keiser  Heinrici 

5. ametiaastal  on  beneventolaste  juurde 

saadetud paavst isand     Leo legaat, selleks et 

end tema  võimu  alla  anda.  Ja nimelt  isandad 

patriarh Aquileiense  ja  kardinalpiiskopi 

Humbertum'i ja on võtnud rahvalt truudusvande 

isand  paavstile  ja  aprillikuus  on  pöördunud 

tagasi Roomasse koos 20 aadliku (nobiles) ja 

heade  inimestega  (boni homines)  pantvangis 

(in  obsidatum). Ent  4.päeval  juulikuus  isand 

paavst  on  läbi  Monte  Cassino  sõites 

Beneventosse astunud ja 8. augustikuu päeval 

on  suundunud  Salernosse.  Krahv (comes) 

Drogo on selsamal kuul ja aastal mõrvatud.

 1052 41. Isand Pandolfi ja  keiser Heinrich II 6. 

ametiaastal  ja  isand  paavst Leo  IX  4. 

ametiaastal  seesama  paavst  on  tulnud  teist 

korda  Beneventosse  ja  ületanud  siis 

Alpid.Princeps Guaymarius  on  omade 

poolt tapetud 2.päeval juulikuus.

1053 Paavst Leo on tulnud Apuuliasse, kus on 

pidanud normannidega (NB: Nortmanni) sõda ja 

1053 Ja  5.  Isand  paavst  Leo  ja  isand  keiser 

Heinrich  III  7.ametiaastal,  septembrikuus 
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pöördunud tagasi Beneventosse. Kus seejärel 

määras Udersiumi peapiiskopiks, siis on 

pöördunud tagasi Roomasse ja surnud 

13.päeval enne mai kalendi.

eelpool  nimetatud  paavst  on  Itaaliasse tagasi 

pöördunud  ja  on  juunikuus  tulnud  Apuuliasse 

soovides  rääkida  Argiro'ga,  keiser  Constantin 

Monomachi  hertsogiga,  aga  normannid 

tungisid 14.  päeval  enne  juuli  kalendi.  tema 

väele ootamatult  kallale lõid tema omadest  ja 

meie kaasmaalastest umbes 300 sõdurit maha 

kohas,  mida nimetatakse Astagnumiks.  Hiljem 

tullakse  9.  päeval  enne  juuli  kalendi 

Beneventumi  ja  on  jäädud  siia  8  kuuks  ja 

19päevaks.  Määras  siin  Oudalricumi 

peapiiskopiks.

1054 Surnud on paavst Leo.    1054 Isand  Landolfi  pontifikaadi  6.  aastal  ja 

isand keiser Heinrici 8.ametiaastal sama paavst 

naasis    Roomasse ja on surnud. Normannide 

krahv  Homfridus on  suure  väega 

piiranud Beneventumi't,  kust  taandus  mitte 

väikeste  omade  kaotuse  tõttu  ja  igasuguste 

tulemusteta on pöördunud tagasi Apuuliasse.

1055 Kolmeteistkümnendal päeval vastu 

juulikuu lõppu on kolmandal tunnil taevast 

kostnud võimas müra (sonus).  

1055 Isand,  keiser  Heinrici 9.ametiaastal 

onprinceps Pandulphus  naasnud  jaanuarikuus 

Beneventosse  tema  44.  printsipaadi  ja  tema 

poja Landulfi 18. printsipaadiaastal.

 1056 Isand  Pandolfi  45.  ja  tema  poja  isand 

Landolfi  18.  ja  isand  Keiser  Heinric  III  10. 

ametiaastal  on  taevast kostnud  väga  võimas 

mürin  (magnus  sonus).  Seesama  keiser  on 

juulikuus surnud.

1057 Surnud  on  paavst  Victor  ja  
valitakse Stephanus.

1057 Isand Pandolfi 46.ja isand Landolfi 
19.ja ülalkõneldu poja isand  Landolfi 1. 
ametiaastal  on uus  Benevento  (nova 
Beneventi)  linnak  juuni  kalendil  maha 
põlenud. Princeps Riccardus 
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on hõivanud (cepit) Capua

1058 Pandulphus  on  tehtud  Püha  Sophia 

mungaks.

 

 1059 Isand Pandolfi 48. ja isand Landolfi 
21.  ja  sellesama  Landolfi  poja 
3.ametiaastal  isand  Pandulphus  on 
tehtud  mungaks.  Paavst  Nycolaus  on 
tulnud augustikuus Beneventosse.

 1060 Isand  Landolfi  22.  ja  tema  poja 
isand Pandolfi 4. ametiaastal on paavst 
Nicolaus piiranud (obsedit) Alipergum’it.

1061 Veebruarikuus  paavst  Nicolaus  on 

piiranud  Alipergumi  (Alibengam)  ja  järgnevalt 

juulikuus  on  surnud.  Ja  paavst  Alexander  on 

kolme kuu pärast ametisse määratud.

 

 1062 Isand  Landolfi  24.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi  6.ametiaastal  on  paavst  Alexander 

sisse  pühitsetud  ametisse. Princeps Riccardus 

on omandanud Capua.

1063 3.päeval enne oktoobrinooni,  on sadanud 

suuri raheterasid nagu munad pärast 

söömaaega.Varos korraldatakse kontsiil.

1063 Isand  Landolfi  25.  ja  tema  poja 
isand  Pandolfi            7.ametiaastal,  5. 
oktoobri  päeval  on  sadanud  raheteri 
nagu kive. Helde Abt on surnud.

1065 Novembrikuus sadas lörtsi .  

1066 16.päeval enne mai kalendi ilmus komeet. 

3.päeval vastu veebruarikuu lõppu on 

üheksandal tunnil läinud kottpimedaks ja kestis 

nii kolm tundi,  kohe sellele järgnes ohjeldamatu 

hoovihm (pluvia rapida nimium). Tuli hertsog 

Gottofredus.Hetruuria hertsog koos pontifiits  

1066 Isand  Landolfi  28.  ja  isand  Pandolfi 

10.ametiaastal  on  täht-komeet  läbi  30 

päeva  säranud. Hertsog Cottefrydus on tulnud 

Capua maadele.  Normandia krahv Guidelmus 

on  koos  suurte  vägedega  mere  ületanud, 

anglite maale (terra Anglorum)  tunginud ja on 
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Nicolaoga on sõlminud Capua princeps’i  

normann Riccardumi(NB: Nortmannum) vastu 

liidu. Ja normannid (Nortmanni) peavad väga 

julma sõda brittidega anglite ja sakside maal (in 

terra Anglorum et Saxonum).

nendega  võidelnud  ja  samas  oma 

kuningavõimu kehtestanud.  

1068 Surnud on peapiiskop Udalricus.   

 1069 Isand  Landolfi  31.  ja  tema  poja  isand 

Pandolfi  13.ametiaastal  on  surnud  peapiiskop 

Oudalricus.  

1072 (1071) Palermo on hertsog Roberti 
poolt vallutatud. Varum [Bari] on hersog 
Roberti  poolel  ja  seejärel  Palermo 
Sitsiilias (Cicilia) ja palju saratseene on 
tapetud.  

 

1073 (1072) 12.päeval enne mai kalendi on 

surnud paavst Alexander ja Gregorius sai 

aprillikuus paavstiks.                       

1072 Isand Landolfi  34. ja tema poja Pandolfi 

16. ametiaastal on surnud paavst Alexander ja 

Gregorius  on  sisse  pühitsetud,  on  tulnud 

augustikuus  Beneventosse;  eeslinn  on  maha 

põletatud (incenditus) septembrikuus.

1073 Veebruarikuus on 

surnud princepsPandulphus ja linnus Rufina 

värava poolt on augustikuus maha põlenud. 

Paavst Gregorius VII on tulnud Beneventosse.  

1073 Isand Landolfi  35. ja tema poja Pandolfi 

17.  ametiaastal  ja  Gregorius VII  1.ametiaastal 

Pandolf tapetakse veebruarikuus Montisarclis.  

1074 Isand Madelmus on valitud ja sisse 

pühitsetud Püha Sophia abtiks isand paavst 

Gregorio poolt. Ja Milo tehti 

peapiiskopiks.           

1074 Isand Landolfi 36. ja paavst Gregorius VII 

2. ametiaastal on Milo Benevento peapiiskopiks 

pühitsetud  ja  isand  Madelmus  Püha  Sophie 

abtiks.  

1075 Hertsog Robertus on asunud teele 

Salerno peale, missugune kuulus tema 

sugulaseleprinceps Gisolfusele ja oli linna all 

laagris märtsikuust kuni Püha Lucie pühani ja 

1075 Isand  Landolfi  37.  ja  paavst  Gregorius 

3. ametiaastal on surnud peapiiskop Milo.  
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öösel parajal hetkel on vallutanud sellesama 

linna.

1076 Roffridus  tehakse 
peapiiskopiks.             

1076 Isand Landolfi 38. ja isand paavst 
Gregorius  VII  4.ametiaastal  on  isand 
Roffridus valitud peapiiskopiks.

1077 15.päeval enne detsembri kalendi on 

surnudprinceps            Landulphus ja 14.päeval 

enne jaanuari tuli hertsog Robertus Benevento 

peale ja oli seal kuni 6.päevani enne aprilli iide.

1077 Isand  paavst  Gregorius  VII  5. 
ametiaastal  on 
surnud princepsLandolfus 
ja princeps Riccardus ja hertsog Robert 
on  piiranud  Beneventot jaanuarikuust 
kuni 6.päevani enne aprilli iide.  

1078 Paavst  Gregorius  on  Robertile 

hertsogkonna üle andnud.

 

1079 Calore  jooks  on  nii  ära  külmunud,  et 

inimesed selle peal ohuta on jalgsi kõndinud.

1079 Isand paavst Gregorius VII 7. ametiaastal 

on pakane Calorise voolu ära külmetanud, nii et 

inimesed on selle peal jalgsi käinud.  

1080 Keiser Heinricus on tulnud 
Roomasse ja selsamal aastal 
hertsog Robert läinud Tiburtinani linna 
peale japrinceps Iordanes on teinud 
lepingu eelpool nimetatud paavstiga. 
Püha Matthaei ihu (corpus) on leitud 
(inventum) Salernost.  

1080 Isand  paavst  Gregorius  VII  8. 
ametiaastal on kaevud ära kuivanud.  

1081 3.päeval enne veebruari nooni on 
sadanud ööl ja päeval lörtsi, millist 
hulka keegi varasemast ei mäleta. 
Keiser Heinricus on tulnud teist korda 
Roomasse. Viscardus on paljud kohad 
hõivanud Romanias [Bütsantsis], aga 
hiljem on välja löödud.

1081 Isand  paavst  Gregorius  VII  9. 
ametiaastal on sadanud 3.päeval enne 
veebruari  nooni  lörtsi  ja  kuningas 
Heinricus  on  tulnud  märtsikuus 
Roomasse.

1082 Keisriks  on  valitud  Alexius 1082 Isand,  paavst  Gregorius  VII  10. 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
19



AJALUGU - ITAALIA

Constantinus. Troia  on  taas 
normannide vastu üles tõusnud.    

ametiaastal kuningas Heinricus on tulnud teist 

korda  Roomasse  ja  märtsikuus  valitakse 

Konstantinoopolis keisriks Alexius.

1083 Kuningas  on  tulnud  Roomasse  ja  selle 

hõivanud. Cannaese linn on maatasa tehtud.

1083 Isand  Gregorius  VII  11.  ametiaastal  on 

tulnud Rooma kuningas Heinricus ja hõivanud 

Püha Peetruse katedraali (porticum) 3. juunikuu 

päeval.

1084 Keiser Heinricus on määranud Clemenci 

Rooma Gregorius VII ametiaastal paavstiks, kes 

oli varem Ravenna peapiiskop. Maikuus on 

tulnud hertsog Robert Rooma peale ja millise on 

roomalaste petmisega vallutanud ja paavst 

Gregorius on  loobunud Püha Angeli [kindluse] 

kaitsest ja koos temaga on tulnud 

Beneventosse, seal mõnedeks päevadeks 

peatunud, suundunud Salernosse ja on seal 

sisse pühitsenud Püha Matthaei palvekoja.

1084 Isand,  paavst  12.  ametiaastal,  ennäe, 

kuningas  Heinricus  juba  teist  korda  tagasi 

tulnuna  on  piiranud  novembrikuust  (linna),  on 

sisse tunginud märtsikuus ja on määranud seal 

paavstiks  Ravenna peapiiskop  Guibbertumi  ja 

ta nimetatakse Clemens'iks ja eelpool nimetatud 

paavst  on suletud  Püha  Angeli  kindlusesse. 

Pärast  seda  hertsog  Robertus  on  koondanud 

vägesid Apuulias ja on Roomasse teele asunud, 

millesse  on  suure  pettusega  sisse  tunginud, 

eelpool  nimetatud  paavst  Gregorius  on 

vangistusest vabastanud, on roomlastele väga 

suurt vägivalda (iniuria) tekitanud, on linna ära 

laastanud, väga paljudest ja paljud selle kohad 

maha  põletanud  ja  pöördus 

tagasi Beneventosse  sealt  Salernosse,  kus 

paavst Gregorius pärast 11-kuulist  paastu suri 

8  päeva  enne  juuni  kalendi  [25.mail].  Aga 

hertsog Robert omakorda sõitis üle mere, keiser 

Alexisega  sageli  sõdis  ja  tema   inimesi 

võitis /omnibus eius cepit/. Sealjuures aga suri 

kõhu voolusesse (fluxu ventris).  Läbi  viie  kuu 

olid  tugevad  vihmad.  Seitsmeks  aastaks  on 

veine ülekülluses.

1085 Paavst  Gregorius  suri  Salernos; 
teispool merd suri Robert.
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1086 Sureb krahv Girardus. 6 päeva 
enne mai iide määratakse ametisse 
[10.mail] Desiderius, kes ka paavst 
Victoriks nimetatakse ja Capuas 
kontsiili poolt kroonitakse.

 

1087 Püha Nicolai keha tuuakse Varumisse. 

Kuus päeva enne mai iidi määratud, kes paavst 

Victoriks nimetatud, suri 15.päeval enne 

oktoobri kalendi [17.septembril].

1087 Barisse tuuakse ära Püha  Nicolay keha. 

Desiderius, Casino abt Benevento kodanik, valiti 

paavstiks,  nimeks  pandi  talle  Victor.  Ta  tuli 

augustikuus  Beneventosse,  kogus  sinodi  ja 

septembrikuus suri.

1088 Märtsikuus määratakse paavsti ametisse 

Urbanus ja ta tuleb Apuuliasse.

1088 Hostiensi [Ostia] piiskop Otto pühitsetakse 

Terraciunum’i  juures  kardinalide  poolt  paavst 

Urbanuseks.

1089 Piisalased ja genualased tabavad raskelt 

Aafrika alasid. Kontsiil viiakse läbi Melfis 

paavst Urbanuse poolt, kes pärast seda 

Sitsiilias kohtus Rogeriga. Kontsiil  

pühitsetakse  Beneventos paavst Urbanuse 

läbi, kes pärast pidas läbirääkimisi Rogeriga. 

Capualased mässavad.

1089 Paavst Urbanus, läbi Benevento sõites, 

teeb korralduse sinodiks Melfis.

1090 Roger lööb saratseenid Sitsiiliast välja.  

1091 Suur põud oli läbi seitsme kuu. 1091 Paavst Urbanus tuli Beneventosse ja viis 

läbi sinodi.

1092 Paavst Urbanus koos paljude 
kardinalidega tuli Salernosse.

1092 Paavst  Urbanus läbi  Benevento  sõites, 

tegi korralduse Troia sinodiks.

1093 Urbanus pidas Troias kontsiili 200 

piiskopi ja abtiga, ning pärast pöördus tagasi  

Roomasse.Aprillikuus on paljud näinud tähti 

idataevast läbistamas.

1093 Paavst  Urbanus  asub  teele 
Galliasse.

1094 14. jaanuari alates leidis aset suur 1094 Maavärin  leidis  aset  14.  jaanuarikuu 
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maavärin ja neljal päeval toimus taas suurte 

purustustega linnades.

päeval  ja  4.  päeval  aprillis  oli  varastel 

hommikutundidel  paljudele  näha  langevaid 

tähti.

1096 Ristirahvas ületas mere, et paganate 

vastu võidelda.

1096 Frankide  ja  langobardide  sugu  on 

ületanud  mere,  et  viibida  võõrsil;  nii 

Boamondo  kui  Tancredi,  kes  pärast  teda 

Antiookia vürstiks on määratud,  juhtimise all, 

ja hertsog Gottfried, nad ründasid ja vallutasid 

Antiookia.

1097 Ema Jeruusalemm on kristlastele 
tagasi antud. Suri Dathmarus.

1097 Kristlased  piirasid  ja  hõivasid 

Jeruusalemma  ja  seadsid  selles  ühtlasi 

kuninga võimu sisse.

1098 Roger  sai  tagasi  Capua. Varos  oli  

kontsiil.Suvi  oli  kuumem kui  tavaliselt,  nii  et 

sellest  viinapuud  koos  viinamarjadega  ära 

närtsisid.

 

1099 Suri paavst Urbanus 3.päeval vastu 

juulikuu algust (29. juunil) ja valiti Pascalis 

asemele, kes oli olnud kardinal Raynerius. 

Siitpeale lakkas skisma.

1099 Suri  Paavst  Urbanus  ja  presbüüter-

kardinal  Rainerius  paavst  Pascal’isena  sisse 

pühitseti.

1100 Suri paavst 

Clemens Sissetungija /intrusus/.Suri krahv 

Roger. Paavst Pascalis tuli Apuuliasse ja 

kogus sinodi Melfisse ühelt poolt; teiselt poolt 

ekskommunikeeris Benevento elanikkonna, nii 

et need püsisid väljaspool 11 kuud, 21 päeva.

1100 Teisel  Pascalis  II  ametiaastal 
sama  paavst  korraldas  Melfis  sinodi. 
Suri paavst Clemens. Krahv Roger on 
surnud.

1101 Roger on Sitsiilia ja Calabria 

krahv.Paavst Pascalis koos hertsog Rogeri 

arvuka sõjaväe ja lugematu inimhulgaga tuli 

Benevento peale, millest  suures hirmus Anso 

koos Dathmari poegadega 10.oktoobri kalendil 

1101 Paavst  Paschalis  II  3.  ametiaastal  Anso 

türann  aeti  koos  poegade  ja  vendadega 

Beneventost välja.
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[22.september] põgenes 10. indiktsioonil Teisel 

päeval tungiti võidukalt  peale ja linn oma 

võimule allutati.

1102 Oli karm  nälg  nii, et modium 
 vilja müüdi sadade   denaaride  eest, ja 
väga paljud inimesed surid. Boamundo 
[Bohemund] pühast linnast pöördus 
tagasi Apuuliasse.

1102 Paavst  Paschalis 
II  4. ametiaastal     seesama  paavst 
viis läbi Benevento sinodi.

 

 1103 Paavst Paschalis II 5. ametiaastal oli ränk 

nälg.

 1104 Paavst Paschalis II 6.ametiaastal olid nälg 

ja surm.

1105 Komeet ilmus kümnendal veebruari kuu 

päeval Õhtumaa poolt. Paavst Pascalis läks 

Prantsusmaale Heinrici vastu.

1105  Paavst  Paschalis  II  7.ametiaastal 
olid  lumi  ja  suured  veeuputused. 
Komeet  (stella  obscura)  kiirega 
Õhtumaa poolt ilmus 10. veebruarikuu 
päeva sees.

1106   Suri kuningas Heinricus.

 

1106 Paavst  Paschalis  II  8.ametiaastal 
kuningas  Heinricus  suri,  eelpool 
nimetatud paavst asus teele Galliasse.

1107 Suri peapiiskop Roffridus. Suri 
meie abt Adelmus ja isand 
Benedictusest  saab abt (loe 
Bernardus).

1107 Paavst Paschalis II 9.ametiaastal 
peapiiskop Roffridus ja abt Madelmus 
on  siirdunud Jumala juurde (ad 
Dominum) ja isand B. valitakse Püha 
Sofia abtiks. Bernardus on abt.

1108 Paavst Paschalis tuli Beneventosse ja 

kogus oktoobrikuus sinodi pühitses  Landulfi 

6.novembri iidil. [8.nov].

1108 Paschalis  II  10.ametiaastal  ka  paavst 

Beneventos  korraldas  sinodi  ja  Landulfi 

peapiiskopiks pühitses.

1109 Novembrikuu teise päeva sees on maha 

põletatud  Püha Mario aardekamber

1109 Paavst  Paschalis  II  11. 
ametiaastal, on piiskopi heraarium  ära 
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1110 Juulikuu 30 päeva sees ilmutas end 

komeet Kuningas Heinrichi poeg. 

tuli  veebruarikuus Roomasse, pettusega võttis 

paavsti ja kardinalid vangi. Suri hertsog Robert 

8. Märtsi kalendil [22.veebruar] ja ka tema  vend 

pärast teda.

põletatud.

1110 Paavst  Paschalis  II  12.ametiaastal  ilmus 

komeet  30  päeva  jooksul.  Hertsog  Roger  ja 

Boamundus on surnud. Keiser Heinricus.......

1112 Paavst Paschalis korraldas märtsikuus 

sinodi rikkudes kokkulepet, mis valitsejaga oli 

tehtud, nagu  olid eelneval aastal  kardinalid 

vannutanud, ja kinnitatud tema eelkäijate poolt 

saksa   investitsiooni otsusele. 12.juuli  kalendil 

[20.juuni]  taandus Napoli poolelt   meri niivõrd 

palju, et  meri  umbes 40  passuse   ulatuses 

mõõna  tõmbus, nii et kalad jäid kuivale. Pärast 

poole seevastu ilmus väga hele   täht. 11. 

augusti   kalendil [22.juuli] alustati püha 

Bartholomause oratooriumi (palvekoda) looma 

uuest alusest.

1112 Paavst  Paschal  II  12.  ametiaastal 

taganes meri  Napoli  poolt  umbes  200 

passust,  nii et kalad jäid kuivale. Väga hele täht 

ilmus äkki 12. juuli kalendist [20. juuni].

1113  Krahv Iordanes [Jordan] ja Robert 
koos Capua vürstiga, kogunud sõjaväe, 
tulid  enne Augusti iide [12. augustil] 
Benevento peale; see näotult löödi 
põgenema Landulfi ja beneventolaste 
abiga. (qui turpiter fugati sunt a 
Landulpho comite stabuli similiter cum 
Beneventenis)

1113 Paavst  Parchalis  II  15.ametiaastal  ja  2. 

päeval paavst viis läbi  Benevento sinodi

1114 Cipparanos korraldati kontsiil;  
Pandulf võetakse peapiiskopi kohalt  
maha.

 

1116 Troia  kontsiil  kutsutakse  Jumala 
rahu pärast kokku (pro treuga Dei).

 

1117 2. Benevento kontsiil korraldati,  1117 paavst  Pascalis  II  19.ametiaastal 
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kuhu kogunesid 113 peapiiskoppi ja 
piiskoppi koos paljude abtidega 
ja   paavst  Paschalisega üle terve 
Itaalia. Kes  järgneval aastal suri ja 
asemel valiti Gelasius.             .          

3.veebruari  päeval  paavst  suri  [21. 
jaanuar].  Isand  Johannes 
diakon kardinal  ja  kantsler  paavst 
Gelasiuseks  valiti  ja  järgnenud 
märtsikuus  pühitseti  Caietes  sisse. 
Vahepeal  viis  päeva  enne 
sissepühitsemist kuningas Heinrich tuli, 
äkki,  väikese  kaaskonnaga  (cum 
paucis)  Roomasse.  Saatis  oma 
saadikud Caietesse paavstiga kohtuma, 
lubas kiriklikku rahu, kuid tema tahtele 
ei  vastatud  seejärel  kontsiilile  oma 
(partei) kaaslast Burdinumi surus peale, 
mitte  keegi  kardinalidest  isegi 
roomlastest  ei  olnud  temaga  kaasas.
(secum habens)  (De 1.  d.1  castellum 
Turricule  obsedit,  per ....)  Turricule 
kindlus piirati läbi...

 1118 Paavst  Gelasius  II  oma  esimesel 
ametiaastal asub teele Galliasse

1119 Sureb  paavst  Gelasius;  Callistus 
pannakse Gallias asemele.

1119  Paavst Calixti 1.ametiaasta

 1120 Sel aastal suri isand abt Bernardus 
5.päeval  enne  augusti  5.kalendil [28. 
juuli] ja  isand  Johannes 
5.päeval [reedel] abtiks  on  valitud 
vennaliku üksmeelega 19.päeval enne 
septembri  kalendi [14.augustil] ja  
pühitseti  sisse  püha  Sophia  kloostris 
isand, paavst Calixto V poolt 10.päeval  
enne septembri kalendi.
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1121 Paavst Callistus tuli Salernosse 
normannide rahustamiseks.

 

1123 Paavst  tuli  Beneventosse  tagasi  suure 

rõõmusõnumiga (cum magna leticia).

 

1126 Sureb Salerno hertsog Guilielmus 
(William). Krahv Roger tuli Apuuliasse.

 

 1128 Sel  aastal  suri  meie  isand  abt  
Johannes  ja  asemele  valiti  Püha 
Sofiale isand Franco ja pühitseti sisse 
paavst Honoriuse poolt.

1130 Krahv  Roger,  kes  on  alistanud 
palju  kohti,  on  Salernos  tõstetud 
Itaalia kuninga ausse omade poolt  ja  
Napoli  hertsogi  Sergio  poolt  loovutati  
linn.  Seetõttu  on  palju  sõdu  peetud,  
missuguseid  ka  teised  võivad 
kirjeldada.
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