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Deres Kongelige Høihed!

Raadigste Arveprins og Herre!

Aldrig har et Skrivt med større Ret været en
Herre tilegnet, end dette Deres Kongelige Høi¬

hed. Fædrenelandets store Mænd handler det om,

og disse skylde Dem, Beste Prins, et fornyet

Minde, varigt som det Marmor, der prunker med

deres Navne og helliget paa et Kongeslot, paa et

Slot, som er Deres, og ved Dem deres Handlin¬

ger have faaet en ny Ret til et evigt Minde. Disse
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ædle Borgeres Levnes=Beskrivelser, som nu læses,

og deres Mindesmærker, som her sees aftrykte, ere

Virkninger af Deres Kongelige Høiheds Gav¬

mildhed: ogsaa jeg skrev, fordi De befalede. Det

heele Offer, jeg da her frembringer, er givet af

Dem Selv.

Han, den store Herrernes Herre, komme

ihu Dem til Gode, alt hvad De, Naadigste

Herre, har giort, for Kongens og Deres Fædres

Folk: Saa ønsker

Raadigste Arveprins og Herre!

Deres Kongelige Høiheds

underdanigste Tiener.

Peder Topp Wandall.



Fortale.

(æ)et Værk, hvoraf en Deel her træder for Lyset, er en ny
— Virkning, saavel af Hans Kongelige Høiheds Ar¬

veprins Friderichs Agt for Landsmænds Fortienester,

som af Hans Iver, at vedligeholde Fædrelands Kiærlighed,

denne ædle Kilde til store og gode Handlinger, blandt Statens

Børn. Dette var, dette er Hans Hensigt, ved paa sit

Jægerspriis at oprette Mindesteene til de Mænds Hæder,

som overordentligen udmærkede sig til Statens Ære og Nytte.

Skulde Virkningen ikke svare til denne Hensigt?Man gien¬

nemvandrer omkring Friderichs Slot de skyggefulde Gan¬

ge og Stier og Tykninger, hvis stille Eensomhed og Dunkel¬

hed for sig selv henrive Siælen til Betragtninger; pludseligen

blændes Øiet af et mærkeligt Marmor. Det Navn, hvor¬

med samme er tegnet, vender Tankerne til Fordums Tildra¬

gelser, til den for Fædrenelandet lykkelige og ærefulde Ven¬

ding, disse finge ved Manden, hvis Navn man her læser.

Eftertanken sysler hermed, indtil andre Minder erindre, ar

her æres ikke blot Krigerens eller Statsmandens Fortienester.

Næsten hvert Navn giver Siælen Anledning til andre Be¬

tragtninger, viser den en anden Vei til Borger =Vels Frem¬

me og til Udødelighed. Langsomt gaae Tænkere fra Stytte
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til Stytte, skue med Ærbødighed de forevigede Navne,

overveie hvad der gav dem Sted i disse hellige Lunde, og
virksommere vorder den gode Siæls Drivt til at anvende Ev¬

ner og Kræfter til Medborgeres Tarv. Saaledes æres For¬

tienester ved det jægersprisiske Marmor! Saaledes opmun¬

trer dette Marmor til at giøre sig fortient! En Virkning, det

aldrig skal tabe. En sildig Efterverden skal derved see Fædre¬

lands Kiærlighed kraftigere, dens Frugter herligere; den skal
da kalde sig tilbage den Friderich, som hos os har for alle

Landets store Mænd stiftet den hellige Erindring, som intet

Land, intet Rige endnu kan fremvise Lige til. Men den før¬

ger billig for store Siæles Udødelighed, der er vis paa sin

egen; og den elsker de høie Mønstre, som selv er blevet for

Eftertiden et vigtigt Exempel.

Da man vilde opvække, eller fornye, eller vedlige¬

holde Erindringen om de Fortienester, hvorved disse Mænd
havde forhvervet sig saa udmærkende en Ære, saa blev dette

Skrivt en Følge af Mindesteenenes Oprettelse, og jeg, efter en

aldeeles uventet Befaling, dets Forfatter. Jeg gysede; thi

jeg følede min Svaghed; men Lyst til at lyde, og Lyst til Ar¬

beider giorde, at jeg ikke undskyldte mig derfor, men Frygten,

at jeg bad om Tilladelse, for det første at udarbeide et Forsøg,

hvoraf kunde dømmes, om jeg ikke alt for gunstig var valgt.

Jeg fik denne Tilladelse, og med samme Mod at begynde.
En udarbeidet Prøve, foreviist Hr. Geheimeraad Guldberg,

fandt Bifald, og Resten er efter hans Forskrivt udført paa

samme Maade. Saaledes blev jeg da Levnets=Beskriver,

og det med saameget større Mod og Lyst, som Hr. Geheime¬

raaden viisde mig den særdeeles Bevaagenhed nøie at igien¬
nemlæse
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nemlæse ethvert Stykke af mit Arbeide. Jeg siger nøie; thi

jeg har Beviis i Hænderne, at det er skeet. Næsten ved

ethvert Levnet, saavel ved dem, der findes i dette, som ved

dem, der allerede ere færdige til et følgende Bind, har han til¬

kiendegivet mig sine Tanker skrivtligen. Hans Domme ere

stedse opmuntrende, endog naar han har fundet Feil. Offent¬

ligen at sige dette, byder den Erkiendtlighed mig, jeg skylder

en Mand, hvis Tid er saa aldeeles opofret det Almindelige.

Endnu en Mand takker jeg her, nemlig Hr. Comman¬
En Deeldeur-Captain og Fabrikmester Henrich Gerner.

af den Tid, han har tilovers fra Kongelige Forretninger, og

hvilken han, som Patriot ellers anvender paa Opfindelser til

Fædrenelandets Nytte, har han, som Patriot og som min

Ven, skiænket mine Søheltes Levnetsbeskrivelser, førend de

endnu vare reenskrevne, for endog i Henseende til Sømands¬

Sproget at give dem Rigtighed.

For ved hver Levnetsbeskrivelse seer man, hvorfra Efter¬

retningerne ere hentede. For de Læseres Skyld, som bedre

maatte forstaae et Sprog end et andet, har jeg i disse Forteg¬

nelser mældet, hvor Oversættelser af de anførte Skrivter have

været mig bekiendte.

Upartiskhed og Sandhed har været en Hovedsag, hvor¬

paa jeg ved heele Arbeidet har beflittet mig, og havde

jeg været svag nok at ville vige derfra, var det vist ikke ble¬

vet mig tilladt. Sandhed er meere værd, end Magnus

Heinesøn, skrev Hr. Geheimeraad Guldberg til mig, da

han havde læst denne Mands Levnet saaledes, som det her

findes. Overalt har jeg søgt at skrive jevnt og forstaaeligt

for Alle. Henreven af de høie og skiønne Lovtaler over Ab¬

salon,XN
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salon, af Jacobi og Vogelius, forlod jeg min jevne Vei,

og vilde ligne disse store Mønstere i denne Mands Levnet.

Jeg skrev nu, men maatte arbeide om, og kunde endnu ikke

holde mig fra at skrive, som jeg troede, Lovtale for Levnet.

Hr. Geheimeraad Guldberg havde Taalmodighed nok at

igiennemlæse saavel den anden som den første Udarbeidning;

men han dømde, at jeg endog i smaa Ting havde været

for panegyrisk. Denne Dom var virkelig lemfældig; thi

efter nogen Tids Forløb, da den sværmende Indbildnings¬

kraft havde sat sig, saae jeg selv, at jeg havde sammendynget

opskruede Talemaader, høitravende Kling Klang. Den tre¬

die Omarbeidning findes nu her. Jeg holdt det for uanstæn¬

digt, at bebyrde Hans Excellence med at igiennemlæse ogsaa

denne, imidlertid har jeg giort mig al Umage for at luge den,

og dette uagtet kan der dog maaskee endnu findes meget pane¬

gyrisk Ukrud, jeg meener saadant, som ikke bør have Sted

i den jevne historiske Stiil, jeg fra Begyndelsen havde søgt at

bruge, og ved denne Leilighed erindredes om at vedblive.

En Anmærkning vil maaskee her ikke være aldeeles unød¬

vendig, nemlig, at her skrives kun Afdødes Levnet, og saa¬

danne Afdødes, som have giort vort Fædreneland Tieneste.

Dette viser Aarsagerne, hvi man ikke har sagt meere i An¬

ledning af Stytten, oprettet til Erindring om Hans Durch¬

lauchtighed Hertug Ferdinands Nærværelse. Hvo som ha¬

der Lyst i Modersmaalet at læse noget Smukt om denne En¬

ropas Helt, vil ganske vist finde sig fornøiet med Historisk

Skilderie af Hertug Ferdinand, trykt i Kiøbenhavn

1782, hvis Forfatter er Hr. Detlev Ludvig Rogert, nu

Landsdommer paa Bornholm.

Jeg
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Jeg troer at have sagt alt, hvad jeg her bør sige om

dette mit Arbeide, som nu og paa Hans Kongelige Høi¬

heds Bekostning ved Trykken er overgivet til meenig Dom.

At dette skulde skee, var mig fra Begyndelsen af ikke ubekiendt.

Aldrig havde mine Landsmænds Bifald været mig ligegyldigt.

Ogsaa her ønskede jeg at vinde det, og, saavidt gik mit Ønske,

om mueligt hos Læsere af alle Classer. Ved Flid vilde jeg

vinde det, og den har jeg anvendt; altsaa var det mig jo

haanligt, om jeg nu her vilde søge det ved den saa alminde¬

lige Fortale=Smiger.

Værkets udvortes Anseelse troer jeg enhver vil finde den

Herres Høihed anstændig, som har bekostet det. Formatet

har man ladet indrette efter Kobderne. Det er ikke Bogtryk¬

kerens Valg.

Nogle Læsere vil det maaskee være behageligt at vide,

at Videnskabernes Selskab har begyndt at lade stikke et Kort

over Jægerspriis, hvortil 4 Plader ere færdige, ligeledes,

at en Udsigt af Egnen omkring dette Slot, tegnet af Juul

og stukket i Kobber af Bradt, er i disse Dage kommet for
Lyset, og roeses af Kiendere.

En Bøn har jeg til dem af mine Landsmænd,der

maatte besidde saadanne ikke almindelige Efterretninger, som

kunne give Lys i de paa Jægerspriis hædrede Mænds Lev¬

net, at de vilde have den Godhed for mig og dette Værk,

at meddeele mig samme. Med al skyldig Taksigelse vil jeg

erkiende denne Godhed. Skulde disse Efterretninger endog

angaae de Mænd, hvis Levnet allerede her findes beskrevet,

skat jeg dog finde Leilighed paa et eller andet Sted i Værket

at giøre Brug deraf.

2 Her
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Her følge Navne paa de andre, hvis Minder nu ere

oprettede: Arild Hvitfeld, Johan Friis, Niels Kaas,

Christian Friis til Borrebye, Christian Friis til Kra¬
gerup, Holger Rosenkrands, Jesper Brockman, Ole

Worm, Ove Giedde, Ulrich Christian Gyldenløve,

Hans Schack, Hans Nansen, Hans Svane, Han¬

uibal Sehsted, Christopher Gabel, Hans Rostgaard

og Kirsten Peders Datter hans Hustru, Jens Lassen,

Ole Steenvinkel, Lorens Tüxen, Henrich Gerner,

Thomas Caspersøn Bartholin, og hans Søn Thomas

Thomæsøn Bartholin, Niels Juul, Ulrich Friderich
Gyldenløve, Peder Griffenfeld, Thormod Torfæus,
cIver Hvitfeld, Peder Tordenskiold, Christen Seh¬

sted, Hans, Peder og Anna Colbiørnson, Henrich

første Greve af Holck, Cort Adeser, Povel Løvenørn,
Friderich Danneskiold Samsøe, Niels Lembak, Lud¬

vig Holberg, Hans Egede og Giertrud Rask hans Hu¬
stru, Johan Hartvig Ernst Greve af Bernstorph, Pe¬

der Resen, Hans Gram, Erich Pontoppidan, Jacob

Langebek, Gerhard Schøning, Henrich Carl Greve

af Schimmelmann.

De
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De Mænd,

hvis Stytter findes afbildede i denne Deel, ere:

1 Ansgarins, Luther, Bugenhagen. . , S.8.

* 3 17.2. Hertug Ferdinand.

35.23. Skiold.

39.4. Frode Fredegode.

* 45.5. Dan Mikillati.

53.6. Harald Hyldetand.

61.7. Gorm den Gamle.

67.8. Harald Haarfager.

77.9. Wittekind.

— 89.10. Benedikt.

. 93.11. Absalon.

2 149.12. Saxo Grammatikus.

157.13. Snorre Sturlesen.

2 A 181.214. Niels Ebbesen.

2 191.* *15. Iver Lykke. *

—2 3 . 199.16. Mogens Giøe.

. . . . * 21117. Johan Rantzov.

. . . . . 227.18. Tyge Krabbe.

19. Ove Bilde, Hans Gaas, Peder Svabe. 241.

— * 263.2E20. Peder Skram.

21.



21. Hans Tausan.5 * . . . , S. 283.

222. Petrus Palladius. * 2 323.

23. Herluf Trolle og hans Hustru Birgitte Giøe. 2 343.

224. Daniel Rantzov. * 375.

25. Magnus Heinesøn. 2 411.

2 —426. Tyge Brahe. 2 a 421.

Hertil kommer

27. Juliane Høi. * 9. 32.
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Deskrivelsen over Jægerspriis er forfattet efter eget Øiesyn, Pon¬

toppidans Atlas, Thuras Vitruvius, Hirschfelds Theorie

der Gartenkunst, mundtlige Beretninger og gamle Brevskaber. Om

Ansgar har man udførlig Efterretning i S. Anscharii Vita gemina
per Rembertum et per Gualdonem. I. Vastovii Vitis aqvilonia.

Pontoppidans Annales Eccl. Dan. Staphorsts Hamburg.

Kirchen-Geschichte og hos fleere.

Luther. Hans Levnet har man udførligen paa Dansk i det mindste

af fem forskiællige Forfattere. Det af Schröckh, oversat af

H. I. Birch og trykt 1773 er uden Tvivl det beste og nyeste.

Bugenhagen. Man har her betient sig af hans Levnet paa tydsk
Gramved I. C. Lange og af Pontoppidans Annales.

har i Fortalen til Christian III. Historie ved Krag beviist, at

Bugenhagen ikke er Forfatter af Kirke-Ordinantzen. De Breve

af Bugenhagen, om hvilke i dette Udtog af hans Levnet mældes,

finder man iblandt de af A. Schumacher udgivne gelehrter

Männer Briese an die Könige in Dännemark. Dette

Verk udgiør tre Bind. Skulde ikke findes Materie til fleere?



Jægerspriis.

I Kægerspriis=Gode er en Halv=Øe, eler smal og lang¬
c  agtig Landstrimmel, som strekker sig i Sønder og Nord

midt i Iisefiorden. Inden for Rørvigs Toldsted i Draxholms

Amt udstrekker denne Fiord tvende Arme, af hvilke den østlige

kaldes Roeskilde=, men den vestlige Holbeks= Fiord. Imel¬

lem begge ligger Jægerspriis, som fordum kaldtes Abraham¬

strup og var en kongelig Forlehning. Det bestaaer af to Kirke¬

sogne Gierlev og Draabye, samt noget af Krogstrups Sogn

i Lyngerup Bye. To i Iisefiorden beliggende smaa Øer,

nemlig Oxeholmen og Aleholmen, høre ogsaa til dette Gods

og bruges til Græsning.Den største Deel af Landet selv er be¬

voxet med Bøge= og Eege=Skove. Af disse beklæde en Deel

de høie Kitnæß=Banker ved Strandkandten mod Fridrikssund

og give Landet en særdeles malersk Anseelse. Jorden er ellers

frugtbar. Med Fornøielse seer man overalt Tegn til en Flid,

som ikke qvæles af et alt for plagende Hoverie, men meget mee¬

re opmuntres ved udsatte Belønninger.Formedelst disse blan¬

des sandagtige Agre med det sorte meere frugtbringende Muld,

A2 og
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og indbegnes med faste Steengierder. Steenene tages til Deels

af Agrene selv og skaffe dem varigere Tryghed, og give nu tillige

den flittige Landmand meere Tid til andre Sysler og meere og

reenere Jord at dyrke. Ved samme Midler forbedres Hør=Avlen.

Selv Ungdommen anvender sine Lege=Timer paa at overgaae

hinanden i at spinde fiint og meget, for at vinde de for dette

Slags Arbeidsomhed udsatte Belønninger.Ikke bør det at for¬

som iblandt Siæl¬bigaaes, at Bønderne her vare de første,

lands Bønder frigaves fra Vornedrettigheden. I Forordnin¬

gen af 15 Aug. 1700 opmuntrer Friderich den Fierde de an¬

dre Siællandske Bønder til Tapperhed mod Fienden ved at love

dem lige Herlighed.

Man finder her got Leer, hvoraf Tegl brændes. Grun¬

den indeholder meget Vitriolum martis eller Jern=Vitriol.

Man har seet Prøver, at den rigeligen blomstrer efter faa Da¬

ges Forløb, naar den henlægges for et Vindve. Fiskeriet her¬

omkring er ikke slet. Foruden Sild, Aal, Torsk og de ypper¬

lige Flynder, bekiendte under Navn af Roeskilde Flynder,

fanges Marsviin og Selhunde, som begge give god Tran.

Slottets ældgamle Navn Abrahamstrup er i de nyere Ti¬

der forandret til Jægerspriis. Under hiint Navn finder man

det hos Hvitfeld og i gamle Breve, og seer, at det har tilhørt

adskillige Danmarks Dronninger som Livgeding. Paa en

aaben Vogn kiørte Ingeborg Kong Erik Mendeveds Dron¬

ning fra Abrahamstrup og tabte af Skiødet sin 16 Uger gamle

eneste Søn og Arving til Kronen. Barnet dræbtes ved Fal¬

det, hvorved Riget kom i Christopher den Andens Vold og

i Elendighed. 1382 pandtsatte Dronning Margarethe Abra¬

hamstrup til Henrich Wardenberg og Paskedag for 400 Mark
Sølv.
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Sølv. I det femtende Aarhundrede have adskillige danske Adels¬

mænd, saasom Per Jensen, Torbern Bille, Jep Jensen

Væbner, havt Abrahamstrup, dog formodentlig ikke som Eiere,

men som kongelige Befalingsmænd. 1471 finder man at det

har tilhørt Dorothea, Kong Christian den Førstes Dron¬

ning. 1523 er det pandtsat til Ole Nielsen. 1533 døde

Henrich Gioe til Abrahamstrup og 1675 skrives Oberjæger¬
mester Vincentz Hahn og Frue Ide Hedevig Rumohr til dette

Sted.

Navnet Jægerspriis meener man det har faaet af Kong

Christian den Femte, som var en stor Elsker af Iagt, og

ofte opholdt sig her, hvor man havde Mængde af Vildt. Fra

Aaret 1704 tilhørde det Prins Carl, som jevnligen opholdt sig

her med sin Søster Prinsesse Sophie Hedevig, og, saavelsom

Kong Christian den Siette, der som Kronprins fra 1728

ogsaa eiede dette Sted, lod Slottets gamle Boelig forbedre.

Kong Friderich den Femte havde der som Kronprins i nogle

Aar sin Sommer=Boelig og lod opføre dets tvende mindre Taar¬

ne; thi det tredie, som er noget høiere, er meget ældre. Han

lod og indrette adskilligt, som tiener til at giøre det beqvemmere

Somtil Opholdssted om Sommeren i denne behagelige Egn.

Elsker af Skov=Vext anlagde han under eget Tilsyn adskillige

Planteskoler. Dronningerne Lovise og Juliane Marie have

og i vore Tider eiet det, indtil det omsider af Hans Majestæt

Kong Christian den Syvende Aar 1773 er foræret hans Hr.

Broder Arveprins Friderich.

Her er ikke Sted at opregne de mange Forsøg i forskielli¬

ge Deele af Landhuusholdningen, som fra denne Tid og en Deel

med Held ere giorte. I Nærværelsen af Slottet og andensteds

paaA3
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paa Godset seer man nogle, som bringe, andre, som love øn¬

skelig Frugt. Hiin Opmuntring til Hør=Avlens, til Spinde¬

riets Forbedring regnes alene fra denne Tid, da det og er be¬

gyndt at uddeele Belønninger til dem, som paa andre Maader

udmærke sig ved Vindskibelighed. Et Stykke Sølvtøi, af større

eller ringere Værdie og tildeels tegnet med Hans Kongelige Høi¬

heds Navn, er Lønnen for større, Penge for mindre Vindskibe¬

ligheds Prøver. Ikke heller vil man anføre alle deels iverksatte,

deels forehavende Forbedringer. Øiensynligt er det, at man

ogsaa her med alle Forandringer vil befordre ikke blot Medleven¬

des, men og Efterslægters Velstand. Saadan Forsorg vil her¬

efter giøre Bonden denne sin Fødestavn kier. For at beholde

ham der, skal ingen Tvang for Fremtiden bruges, ingen Tvang

behøves. Krigs=Tienesten, dette skrækkende Hegn for andre

Godsers Mandskab, indrettes her saaledes, at i paakommende

Tilfælde skal dette Gods ikke see sine Agre øde af Mangel paa

Dyrkere, og dog kunne give sin Deel af Mandskab til Fædrelan¬

dets Forsvar. Dette skeer ved den anlagte Planteskole af Kri¬

gere, de saa kaldte Soldaterhuuse, hvis Beboere i Freds=Ti¬

der vænnes til Krigens Øvelser, for at møde Fienden for deres

Brødre, som til Giengield maae dyrke, og mageligen kunne

dyrke de deres Forsvarere tildeelte Jorde. Disse Forsvarere op¬

muntres ved Belønninger til Haandverker og andre nyttige

Haandteringer, saa de ikke, som tærende Lemmer alene, nyde

Fredens gyldene Frugter. Og hvilken Trøst for disse Kampens

Børn! ikke heller truer kummerfuld Mangel deres Enker, deres
FædrenesAfkom. Uforstyrrede kunne de beboe Mændenes,

Huuse. Hine ved igien at foreene sig med Krigere, disse ved

at opoffre sig Krigens Tieneste; thi Krigere alene ere disse Huuse
engang
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engang bestemte. Men ere de utienlige hertil, saa nyde de paa

andre Maader Understyttelse; og kunne Mennesker, hvis Hæn¬

der fra Ungdom af ere vante til Fliid, nogensteds lide Mangel?

Endnu udgiør, skiønt i forandret Skikkelse, det gamle

Abrahamstrup en Deel af det nærværende Jægerspriis. Uvist

er det paa hvad Tid hiin gamle Bygning er opført. Endnu vi¬

ses det Værelse, hvor, i Kong Christian den Andens Tid,

Øversten N. von Haderstorf af Lante Franken er henrettet,

da han af Landsknegtene i Stockholm var sendt til Kiøben¬

havn for at fordre deres Sold med meere, men blev lokket til

Abrahamstrup ved det Haab man giorde ham, at han der skul¬

de finde Kongen. Dette Værelse var da og længe derefter Bor¬

gerstue; men er nu indrettet til andet Brug. I de seenere

Tider har Hofstatens Formerelse samt de kongelige Herskabers

jævnligere og længere Ophold paa dette Sted giort dets Udvidelse

nødvendig. Værelserne ere rummelige og prydede med Smag.

Fra de øverste har man en ypperlig Udsigt til Søen mod Østen

og Vesten, saavelsom til det behagelige Landskab trindt omkring.

Haven grændser umiddelbar til Slottets østlige og nord¬

lige Side. Man kommer lige af Værelserne paa store og frie

Græssletter, som ere indhegnede af mange Slags Blomster.

Den Slette mod Norden har i Midten en Forhøining, paa hvil¬

ken hviler en stor Kurv med naturlige Blomster.Desuden seer

man her fire af Sandsteen med Aarstidernes Sindbilleder konsti¬

gen udarbeidede Vaser paa Fodstykker, saa og en Urne af hvidt

italiensk Marmor paa en høi Stytte og Fodstykke af norsk og

italiensk Marmor. Heele Pladsen er omringet med Lindetræer,

imellem hvilke Stokroser hæve sig.

De
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De østlige Græssletter føre til Løvhytter omgierdede af Lin¬

detræer. Blomster farve Mellemrummene. Linde og Elme ud¬

giøre ved venstre Side en skyggefuld behagelig Buegang, bag

hvilken et Dam. Fra disse Græssletter, baade mod Østen og

Norden, gaae lige og brede med Træer beplantede Gange, som

føre til friere Anlæg, til Spaseregange, og til Skove.

Ved Enden af en lang, bred, høi og busked Gang, som

mod Østen (ligefor Spisesalen) hæver sig imellem hosliggende

Skove og bestaaer af Aske, Pile, Elle, Linde, Hassel og an¬

dre Arter af Træer, seer man en tresidet Spidsstytte, hvis Fød¬

stykke forestiller en Klippe, hvorpaa er udhugget Matth. 16 Cap.

18 v. Paa enhver af Styttens Sider læses et af følgende

Navne: Ansgarius, Luther, Bugenhagen. Paa dens
Spidse glimrer en gylden Stierne og der under i Steenen er ind¬

gravet Dan. 12 Cap. 3 v. Dette Minde ærer disse trende

Mænds Iver for Religionen. En Iver, hvoraf ogsaa vort

Norden høstede Frugt; thi

Ansgarins eller Anscharius

prædikede i det niende Aarhundrede Christendommen for vore

hedenske Fædre. Her er Anledningen.

Kongernes Gøtriks og Hennings pludselige Død var

Aarsag til indvortes Uroligheder i Danmark. Alt for mægtige

Modstandere nødte da de danske Prinser Harald og Erich at
søge Beskyttelse hos Tydsklands Keiser Ludvig den første med
Tilnavn den Fromme. Længe havde denne Herre ønsket Evan¬
gelium forkyndet i Norden, og han troede, at Tiden var nu be¬
qvem dertil. De danske Prinser maatte lade sig døbe, hvorpaa

Ludvig indrømmede dem Lande til deres Underholdning i Tydsk¬
land, og gav dem derefter Saxiske Hielpetropper til at udføre

deres
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Ansgarius. O

deres Fordringer i Danmark. Ved denne Leilighed søgde han

at forskaffe dem en troefast og duelig Lærer, saavel for at styr¬

ke Prinserne i den nyligen antagne Religion, som og med Tiden

under disse Fyrsters Beskyttelse at udbrede samme i heele Riget.

Paa denne Tid kunde den christelige Religion ikke være al¬

Længe tilforn var den prædiketdeeles ubekiendt i Danmark.

for Naboerne. Nogen maaskee tidlig Kundskab om den have de

Danske rimeligen faaet ved deres Omgang med andre Folk i Eu¬

ropa. I Slutningen af det syvende Aarhundrede søgde Vilk¬

brod at forkynde den i Danmark selv. I det ottende Aar¬

bundrede have Venefridus Bonifacius, og derefter Vilha¬

dius og Ludgerus arbeidet paa Omvendelses Verket her i Ri¬

get. I Aaret 815 (eller saa omtrent) vare Ebbo Biskop til

Reims og Halitgarius Biskop til Cammerich i samme Æren¬

de herinde. Man veed, at deres Arbeide ikke var aldeeles uden

Frugt, dog er det troeligt, at de ved deres Tilbagekomst have

afmalet de Danskes Grumhed med levende Farver, saa at Kei¬

seren nu ikke kunde finde en Lærer, som turde paatage sig at føl¬

ge tilbage med de danske Prinser, førend Abbeden i Klosteret

Corbei mældte ham, at han havde en Munk hos sig, som var

lærd, dydig og frimodig nok til at underkaste sig alt for Religio¬

nens Skyld. Denne Munk var Ansgarius. Aar 801 var hau

født i de franske Nederlande, hvor han i sit tolvte Aar gav sig

i Klosteret Corbei. Herfra kom han i sit sextende Aar med an¬

dre Munke til det i Vestphalen nyligen anlagte Kloster Nye

Corbei, hvor han forblev indtil 826, da Keiser Ludvig efter

ovenmældte Anbefalelsekaldteham til Danmarks Apostel. Fore¬

stillinger om Farer, Fraraadelser kunde ikke hindre Ansgar med

Glæde at følge dette Kald. Tilligemed Aubert eller Gaubert,

I. Bind. B som
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2

som han valgte sig til Medhielper ved det forehavende Omvendel¬

ses Verk, begav han sig paa Reisen med de danske Prinser. Af

disse forblev Erich i det ham af Keiseren forlehnede Rustringen,

da derimod Harald med sin Hær rykkede videre fort indtil
0Jylland.

Her søgde denne Prins, at udføre sine Rettigheder, da

imidlertid Ansgar med Aubert vovede sig ind i det Inderste af

Riget, og overalt prædikede Christendommen. Er det ikke troe¬

ligt, at han herved har havt nogen Hielp af tilforn Omvendte?

Denne Ordets Forkyndelse skeede ikke saa roeligen, at der jo reiste

sig gruelige Forfølgelser imod de Christne. Dog de ramte ikke

Ansgar, og Ordets Sæd qvaltes ikke. Han saae herlige Frug¬

og Rygtet herom drog fleere Lærere frater af sit Arbeide,

Tydskland og Frankrig herind, for at gaae ham til Haande.

Desuden anlagde han en Skole, som bestod af tolv indfødte

Drengebørn, hvilke han deels havde kiøbt, deels vare betroede

hans Underviisning; disse lod han oplære til Medarbeidere ved

Omvendelses Verket.

I Aaret 827; da han saae Christendommens saa ønskeli¬

ge Tiltagelse her, begav han sig til Sverrig, for ogsaa der at

udbrede den. Udplyndret af Sørøvere ankom han til Staden

Birke hvor han omvendte Kongen og en stor Mængde Folk.

Hermed giordes en Begyndelse til det, han en Deel Aar derefter

paa en anden Reise ind i dette Rige udvirkede; thi da tillodes

det paa en Rigsdag i Sigtung, enhver uden Frygt at bekiende

sig til hvad Religion han vilde, og de christne Præste bekomme Fri¬

hed at prædike og at bygge Kirker. Dette henføres til Aaret 861.

Da Christendommen ved Ansgars Iver dagligen meere

ndbredte sig i Danmark og Sverrig, ansaae Keiseren nødven¬
digs
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digt, at give Guds Kirke i Norden en Tilsynsmand. Ansgar

selv var den dueligste hertil, og Keiseren lod ham i Aaret 833 ind¬

vie til Erkebisp over alle nordiske Kirker, og giorde Hamborg

til det erkebispelige Sæde.

Denne Værdighed forøgede hans Pligter og han var iv¬

rig i deres Opfyldelse. Han lod det ikke blive ved at forsyne de

nye plantede Menigheder med fornødne Lærere fra Klosterne Tu¬

reholt i Flandern og Corbei, men han besøgde ogsaa selv ofte

disse Menigheber og styrkede dem i Troen.

Paa saadanne Reiser søgde han at trække Landets Børn

til sig, hvilke han derpaa enten i Hamborg under sit eget Til¬

syn, eller i et af forbenævnte Klostere lod underrette i Christen¬

dommen og det latinske Sprog, for derefter at bruge dem som Re¬

ligionens Forkyndere for deres Landsmænd, hvis Sæder og Sprog

de kiendte.

Ved disse Anstalter omvendte Ansgar vel mange Danske

dog vare de kun saare faa i Ligning med deres hedenske Lands¬

mænd. Den største Deel var endnu, og længe derefter Afguds¬

dyrkere. De ansaae Hamborg, som det Sted, hvorfra deres

Fædres Troe forstyrredes, og besluttede dets Undergang. I Aa¬

ret 845 ødelagde de denne Stad med Ild og Sværd. Ansgar

undgik deres Grumhed ved Flugten, og maatte nogen Tid vanke

omkring i Elendighed, indtil en medlidende Frue Ilia eller Ide

gav ham og andre flygtige Christne Ramsola eller Rameslø

til Opholdssted. Endelig sørgede Keiser Ludvig den anden

for hans Sikkerhed ved at forflytte det erkebispelige Sæde til Sta¬

den Bremen, og foreene samme Bispedømme med Hamborg.
Dette regnes til Aaret 847.

Be I
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I Aaret 846 brugde Keiseren Ansgar i vigtige Stats¬

Forretninger hos den jydske Konge Erik den første. Hans

Redelighed forhvervede ham Kongens Yndest, hvilken han an¬

vendte til at tale Christendommens Sag. Kongen hørte ham

med Velbehag, tillod enhver Religions=Frihed, samt Skoler

og Kirker at anlægges for de Christne. Mange bekiendte sig nu

offentligen til Christendommen.

Under Erik den anden med Tilnavn Barn, ogsaa

Konge i Jylland, reiste sig nye Forfølgelser mod de danske Christne.

Dertil var i sær Aarsag en Fiende, deres Religion havde i en

slesvisk Herre ved Navn Hovi, som stod i stor Anseelse hos

Kongen. Dog Hovi faldt i Unaade, og Kongen lod Ansgar

hente, just da denne selv stod færdig at begive sig hid for at

formilde ham mod de Christne. Disse nøde nu paa Ansgars

Forestilling igien deres forrige Sikkerhed. Kongen gav dem nye

Friheder og lod sig selv døbe i Aaret 858.

Ansgar døde Aar 865. Billigen kaldes han Nordens

Apostel; thi i Danmark og Sverrig rødfæstedes den christelige

Religion ved hans Mod og Iver at forkynde den, ved hans Klog¬

skab at anvende de tienligste Midler til dens Udbredelse, og at

benytte sig af de givne Leiligheder at tale dens Sag, samt ved et

Levnet som svarede til Lærdommen han prædikede. De Roman¬

Catholske dyrke ham som Helgen, vi ære ham for det Reli¬

gions Lys han antændte vore Fædre, og som derefter ikke kunde

ved Forfølgelser udslukkes. Kunde han end ikke give Fædrene

dette Lys i al den Klarhed hvori de første Christne saae det, saa

var det dog ikke heller endnu omringet af saa mange skumle Skyg¬

ger, som derefter fordunklede det. Til at adsprede disse Skyg¬

ger valgte Forsynet

Luther
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Acrus.

Luther,

og udrustede ham dertil med de fornedne Evner, med Indsigter,

Klogskab og Mod. Unødvendigt er det her at skrive hans Lev¬

net eller og kun et Udtog deraf, da det allerede mange Gange, og

paa forskiellige Sprog udførligen er beskrevet. For at ihukom¬

me ham med tilbørlig Agt erindrer man alene her, hvor ukiendelig

den christelige Religion var formedelst menneskelige Tilsætninger,

da Luther begyndte at randsage Skrivten, og efter den at døm¬

me om det Sande og Falske. De af Tilsætningerne, som aldee¬

les strede imod denne Religions uimodsigelige Lov, søgde han

at udrydde med Mod og Iver. Den af verdslig Vælde kraftigen

understyttede Overtroe giorde forgieves Modstand. Dens Over¬

mod ydmygedes. Den saae sig skilt ved en stor Deel af sit

Herredømme. I de Lande, som antoge den af Luther rensede

Religion sønderbrødes de utaalelige Slave=Lænker, som vare lagte

paa Forstand og Samvittighed. Regentere, hvis Magt Aar¬

hundrede igiennem havde været liden og vaklende, da de i en

Deel af deres Undersaatter havde havt mægtige og farlige Med¬

regenter, om ikke Overherrer, nøde nu deres Rettigheder i ukræn¬

kelig Varighed. En velgiørende Virkning heraf var det og at
Videnskaberne blomstrede nu paa nye og bare Frugter. Dette

er noget af det Meget og Store, Luthers Iver for den sande Lær¬

dom tilveyebragde. Selv de Lande, som forkaste Religionens

Lærdomme, saaledes, som han forkyndte dem, maa takke ham

for Befrielsen fra mange Overtroens Paabud, ja for det Lys,

som dagligen jo meere og meere opgaaer for dem. Luthers

Minde er os helligt. Med uafladelig Erkiendtlighed nyde ogsaa

vi endnn got af det Lys, vore Fædre med Glæde annammede af

ham: længe kiendte de hans Lærdom, men aabenbare at bekien¬

deB3
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Altogedt Mcuiu.
de den var farligt, indtil Kong Christian den Tredie, som selv

kiendte og bekiendte denne Lærdom, besteg den Throne, han havde

reddet fra Undergang. Thida kunde Evangelium under hans Be¬

skyttelse frit udbrede sig.

Ved adskillige nye Indretninger i Kirken, som Forandrin¬

gen i Religionen giorde nødvendige, raadførte han sig med Lu¬

ther, og ikke alene Luther selv, men og hans Efterlevende saae

Beviis, at denne ypperlige Konge skiønnede paa Tienester. For

desbedre og snarere at befordre hine nye Indretninger var det

nødvendigt, at have en Mand af Erfarenhed og Indsigter ved

Haanden. Luther selv kunde ikke komme hidind, derfor, og

maaskee efter hans Raad, lod Kongen indkalde

Bugenhagen,

hvis Fødebye var Wollin i Pommern og Fødselsdag den 24 Junii

1485. Videnskaberne dyrkede han i Grypsvald med saadan

Flid, at han i sit 19. eller 20. Aar ansaaes værdig at beklæde

Endskiønt han allerede med Iver tale¬Rektoratet i Treptov.

de mod Misbrug i Kirken, mod Lærernes Uvidenhed m. m., saa

badede han dog stedse Luther og kaldte ham den største Kietter,

der nogen Tid havde levet, indtil han 1520 med Flid havde igien¬

nemlæst Luthers Skrivt om det babyloniske Fængsel, thi derefter

dømte han, at heele Verden var blind og laae i yderste

Mørke, men at Luther alene saae Sandheden. Nu igien¬

nemgik han Luthers Skrivter nøye, indsaae Sandhederne deri,

viiste og overbeviiste andre om dem, og begyndte derpaa offent¬

ligen at prædike Evangelium. Et Opløb, hvori Almuen søn¬

derbrød Hdlgenes Billeder, og begik flere Uordener, tilregnedes

her, ligesom paa andre Steder, de Evangeliske. Bugenha¬

gen maatte med andre Lærere forlade Byen. Han tog sin Til¬
flugt
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flugt til Wittenberg, hvorhen han kom 1521 eller 22. Her

satte han sig imod Carlstads Billedstormen, blev derpaa af Øv¬

righeden kaldet til Præst, da han tillige, efter Luthers og Me¬

lanchtons Tilskyndelse, holdt offentlige Forelæsninger over Da¬

vids Psalmer, hvilke han i Aaret 1524 lod trykke. Melanch¬

ton selv var en af hans Tilhørere, og Luther siger om dette

Skrivt, at alle andre Forklaringer over Psalmerne ere intet at

regne imod Bugenhagens, og at han alene fortiener at kaldes

en Psalme=Fortolker.

I Aaret 1524 ønskede Danzigerne Bugenhagens Nær¬

værelse, i Anledning af det ny Lys, som var dem oprundet i Re¬

ligionen, men han vægrede sig at komme. Samme Aar kaldte

Hamborgerne ham til Præst, men Wittenbergerne vilde ikke

undvære ham længer end et halvt Aar, hvormed hine ikke troe¬

de sig tiente. I Aaret 1527 begyndte han at oversætte Luthers

tydske Bibel paa Redersaxisk. Denne Oversættelse er trykt

1533.

Hvor nundværlig Bugenhagen end var Luther i Saxen,
saa maatte han dog fra Aaret 1527 til 1530 lade ham reise til

Brunsvig, Hamborg, Lybek og Lyneborg, for at giøre saa¬

danne Anordninger i Kirke=Skikkene i disse Stæder, som For¬

bedringen i Religionen udfordrede. Han er Forfatter af den

brunsvigske Kirke=Lov trykt 1528. Alt i Kirker og Skoler fik

i disse Stæder ved ham en anden og til Religions og Kundskabs

Udbredelse passende Skikkelse. Samme Tieneste giorde han sit

Fædreneland i Aaret 1534 og 35.

I Danmark var den evangeliske Religion allerede den

herskende, da Kong Christian den Tredie i Aaret 1537 udbad

sig Bugenhagen af det chursaxiske Hof, for ved hans Bistand

at
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at giøre de til Kirkens og Skolevæsenets Forbedring tienligste An¬

ordninger. Kongen havde lært at kiende ham personlig i Aaret

1529; thi da var han kaldet til Flensborg fra Hamborg, for

at være tilstede som Meddommer i en Religions=Stridighed med

en Sværmer ved Navn Melchior Hofman. Paa Kongens

Begiering tillod Churfyrsten ham at drage hid. Her kronede

han Kongen og Dronningen, indviede de første evangeliske Bisper,

var med at indrette de offentlige Forelæsninger ved Kiøbenhavns

Høiskole, igiennemsaae den af indfødte Kirke=Lærere tilforn for¬

færdigede Kirke-Ordinants, som Kongen og Raadet i Aaret 1539

stadfæstede i Odense; lærde ved Høiskolen og prædikede ofte ved

Hoffet over Psalmerne. Med deslige Forretninger henbragde

han Tiden her indtil Aaret 1542, da han forlod Danmark. At

Kongen har været fornøiet med ham, kan sees deraf, at han 1541

tilbød ham Slesvigs Bispestoel, hvilken Bugenhagen dog ikke

vilde modtage. Hans Aarsag var, at der ikke skulde siges,

man stødte de pavelige Bisper af Stolen, for at sætte

sig seld derpaa. Ei heller vilde han forlade sit kiere Witten¬

berg, da Kong Christian den Tredie i Aaret 1543 atter ind¬
bød ham til Danmark, for der at henbringe sin øvrige Levetid.

Saa vidne og hans efterladte Breve om den Tillid, Kongen har

havt til hans Indsigter, og at han har giort værdigt Brug af

den Naade han stod i hos Kongen.
I Aaret 1542 lagde han den sidste Haand paa det forbe¬

drede Religions =Verk i Brunsvig, og indførte derefter en Kirke¬
Orden og evangeliske Prædikantere i Hildesheim. I Aaret

1544 tilbødes ham Bispedømmet i Camin. Hvor ugierne end
Churfyrsten af Saxsen vilde miste Ham, raadte han ham dog,

at tage mod dette Embede: men forgieves. Hans Grund var
den
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den samme som da han afslog det slesvigske. I samme Aar

kaldte Hertug Mauritz ham til Leipzig for at raadslaae om en

almindelig Kirke=Orden.

Aar 1546 var han Superintendent i Wittenberg. At

han i Aaret 1548 ikke med saadant Mod, som man kunde ventet

af ham, satte sig imod det bekiendte Skrivt Interim, kan ikke

undskyldes uden med hans Alder og menneskelig Svaghed. For

Resten finder man, at han var ivrig for den sande Lærdom fra

den Tid han indsaae den, og kiendte ingen Frygt, sparede ingen

Møie naar det gieldte om at udbrede eller at stadfæste samme.

Han dede den 20 April 1558.

Igiennem Gangen, hvor dette Minde staaer, øiner man

det fraliggende Landskab, Agre, gamle Høie, Søen, og paa

Hinside af Søen, Skov, som sætter Grændser for en Udsigt af

henved to Mile. Lige og slyngede Gange og Fodstier afvexle i

denne Gang paa den venstre Side imellem Gran=Træer, og paa

den høire imellem en Lund af unge Eege.

I denne hellige Lund reiser sig høit det ærværdige Minde

for vore Tiders Camill, for

Hertug Ferdinand af Brunsvig.

Klogskab, Tapperhed, Menneskekierlighed have forhvervet den¬

ne sande Heldt Europas Agt og giøre ham uforglemme¬

lig. Skioldet, paa den ham her oprettede anseelige Ærestytte,

viser de Steder hvor han i sær giorde sig navnkundig ved

Seiervindinger, hvis Følger vare Tydsklands Befrielse fra strid¬

bare Fiender. Af Skrivten oven over seer man, at dette Min¬

de er sat til Erindring om den Glæde, man følede, da han

i Aaret 1778 af broderlig Kierlighed til vor Juligne anden

Gang besøgde Danmark.

I. Bind. HineC
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Hine Gange føre til hosliggende Eege= og Bøge=Skove,

som ere store, frie og fulde af naturlig Skiønhed. Græssletter,

forskiellige Udsigter, krummende Gange, i hvilke Græssæder,

give en behagelig Afvexling. Her findes overalt den yndige sig

selv overladte Natur. Her er i det Heele en Art af Ørk, som

ypperligen passer sig til Stedets Bestemmelse. Den fordrer

Storhed og ingen konstige Zirater. De høie Indtryk, Sielen

her skal modtage, hæves endnu meere ved det Vilde i Tykninger¬

ne, ved det Dunkle og Eensomme i Skovene. De her værende

Stytter tegnede med de danske Staters meest fortiente Mænds

Navne, stemme Sielen til store og hellige Følelser og fylde den

med ædel Ligne=Iver. Ligesom de Alderdommens Levninger

man næsten overalt paa dette Gods har for Øine, sætte Oldfor¬

skerens Grandskelyst i Bevægelse. Ja hvo kan betragte disse uden

at henrykkes af Tanken om hine ærværdige Tider, da Hiertets ædle

Eenfoldighed, mandig Dyd og raae Sæder boede hos hinanden.

Disse Oldtidens Mindesmærker ere Høie, opkastede tildeels

af Landets ældste Beboere, nogle til Hvilesteder for deres Døde,

og nogle maaskee brugte til Ofringer, Domsteder, Kongevalg

eller andre Høitideligheder. Hid regnes ikke det høie langagtige

Goldbierg Norden paa Landet, da Naturen alene synes at ha¬

ve dannet det. Dog giør dets behagelige Beliggenhed i Skoven

og dets med store Bøge=Træer og Skygge forsynede Ryg, hvor¬

fra man har Udsigt til Søen og omliggende Egne, ja overseer

Friderichsværk og en Deel af Cronborg Amt, at man der
henbringer Tiden med Fornøielse. Men paa hine Kitnæß¬

Banker, som ligge paa Landets vestre Kandt, findes mange af

de Høie, her omtales. Disse Banker have tilforn været over¬

alt begroede med Skov, men nu ere de det kun paa den Side
mod
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mod Fridrichssund. Vincentz Hahn skal have skilt dem

ved den øvrige Deel af denne naturlige Prydelse og tillige Landet

ved den Beskiermelse det havde mod de skarpe vestlige Vinde.

Fra disse Banker nyder Øiet en vidtløftig Udsigt trindt omkring

og tillige en behagelig Afvexling ved deres Forhøininger og smaa

hist og her med Brambær= og Hinbær=Buske giennemslyngede

Dale. Under unge Eeges Skygge rinder her en Kilde, hvis

Vand, som agtes lige ved det af roeskilde Konge=Kilde,

ved anlagte Render fra samt Indhegning omkring og Dække over

Vældet, tilforn har været reent og behageligt.

Nordvestlig paa Landet, ved det saa kaldte Dynd, ligge

Nisse=Bakkerne. Disse naae langt fra ikke til Kitnæß=Ban¬

kernes Høide, ja synes endog lavere, end nogen af de følgende.

Men ogsaa her vidne opkastede Høie om Fædrenes Omhu for de¬

res Afdøde.

Ikke saare langt fra disse er Elses Høi næsten i en Kreds af

mange andre opkastede Høie. Blandt disse een, paa hvilkensin¬

des Mængde af større og mindre Steene, af hvilke fem udmærke

sig ved en anseeligere Størrelse. Der tvivles ikke, at de ere bragte

did af Menuesker, maaskee for destomeere at hædre en afdød Lan¬

dets Velgiører. Nu kalder man disse Steene Møllestenene,

fordi man har begyndt at anvende dem til saadant Brug. Nav¬

net Elses Høi er ikke ældre, end omtrent fyrretyve Aar, da paa

den Høi, som egentlig kaldes saaledes, bygdes et Huus for en

Kone af dette Navn, som skulde bevogte de omliggende Marke.

Huset er igien nedbrudt; men Konen lever endnu ved Slottet.

Forgieves spurgde man hende om denne Høis forrige Navn.

Uden Tvivl have Omstændigheder givet Anledning til ofte at for¬

andre Navnene paa denne og andere Høie. Deres første Nav¬

neC2
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ne ere derved aldeles bragte i Forglemmelse, og man har reent tabt

det lidet Lys, man maaskee endnu kunde have, om man vidste dem.

Krøblinge=Høi, Norden for Slottet, af en anseelig

Høide, har faaet dette Navn i de seenere Tider af sin vanføre

Beboer.Nu beboes den ikke mere.

Paa Toppen af en Banke mod Norden er en Høi opkastet.

Tvende Rade temmeligen store Steene have fordum gaaet uden

Tvivl lige fra Høiens Fod. Endnu findes to og tyve, af hvil¬

ke syv ligge nærmere og de andre længere fra Høien ned ad Ban¬

ken. Kiendeligt er det, at nogle, som have opfyldt Raden imel¬

lem dem, ere bortførte. Man kan af de Overblevne see, at de ha¬

ve alle ligget lige vidt, omtrent to eller tre Alen fra hinanden, og

udgiort en Ganghenved et Par Favne bred op til Høien. Man kal¬

der disse Steene Trold=Rækken og Banken Trold=Række Ban¬

ken. Af Navnet skulde man formode en Deel overtroiske Fortæl¬

linger om denne Banke blandt Indbyggerne; men man hører Intet.

Høiest blandt alle synes Brante=Bierget at reise sig.

Det ligger en god halv Miil Norden fra Slottet og længer fra

Søen, end de tilforn omtalte Banker og Høie. Paa dets Øver¬

ste er opkastet en Høi, paa hvis Top en Eeg groer, som giør den

mere kiendelig langt fra, da dette anseelige Bierg ellers er blot¬

tet fra Træer. Den herligste Udsigt lønner Umagen, man har

med at bestige det, da man herfra næsten seer alt det, som enkelt

forestilles Øiet fra de andre Høie. Noget borte Iisefiorden.

Paa hin Side samme langt ind i andre Siællands Egne, saa¬

velsom paa denne Side lige indtil Biergets Fod Afvexling af Kir¬

ker, Bønderbyer, enkelte Bygninger, Skove, Enge, Marke.

Man see alt dette paa en Aarets Tid, da en Vrimmel af Men¬

nesker og Qvæg endnu meere opliver Alt, og neppe vil Øiet mæt¬

tes
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tes ved at have seet det eengang! Rundt omkring hæve sig af

Grunden andre Høie, ligesom for at ære den paa Biergets Top,

hvor maaskee en fortient enten Huusfader, eller Anfører, eller

Regent hviler, eller og maaskee en agtet Fiende, som her med

Fædrene paaSine har fundet Undergang, og hvis Tapperhed

denne Maade have æret, da de ved alle Leiligheder viisde Høiag¬

telse for Mod og Tapperhed, hvor de end fandtes.

Lodden=Høiene kaldes en større og en mindre Høi, eller

rettere tre smaa Høie, af hvilke tvende synes at udgiøre Een.

Disse ligge tet ved Slottet mod Vesten, og ere gandske overgroe¬

de med Buske, smaa Eege og andre Træer, hvis Vext hindres

af de skarpe vestlige Vinde fra den nærliggende Søe. Man seer

tydeligen Spor af Steene, som tilforn have indringet disse Høie,

og at altsaa ogsaa de ere opkastede til et eller andet helligt Brug.

Foruden disse anførte findes her mange andre Høie, til

hvilke man nu ikke engang har noget Navn. De gamle Navne

ere glemte, og ingen Omstændigheder ere indfaldne, hvorfor man

skulde betegne dem med nye. Men der er ingen Tvivl, at man

jo ved at undersøge alle disse, kunde finde meget til Bekræftelse

paa de Kundskaber, man allerede har om adskillige af Fædrenes

Skikke, og hvo veed, om ikke noget Ubekiendt maatte opdages 2

Dette tør man med Vished paastaae, at deres Undersøgelse ikke

vilde være ligegyldig for Elskere af Nordens Oldsager. Hvo

har ikke med Fornøielse læst de Beretninger, man har om Jette¬

stuvens, Veberhøyenes, og Monses nu Juliane=Høis Op¬

gravning? Disse kostbare Alderdommens Levninger ere ikke blandt

Jægerspriises mindste Mærkværdigheder. Ingen af dem bør

her forbigaaes. Hans Høiærværdighed Hr. Prokanzler Pon¬

toppidan har, i første Deel af Skrivter,som udi det kiø¬

benhavn¬E3
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benhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere

ere fremlagte og oplæste, ladet indrykke en Efterretning om

den ved Jægerspriis Slot i en Høi fundne Jettestube. Her

er af samme Beretning saa meget, som egentligen vedkommer denne

Jettestuve.

Aar 1744 i Junii Maaned lod Cronprins Friderich, kort

efter han havde begyndt at tage sin Sommer=Boelig paa Jægers¬

priis, i den ved Slottets nordre Side liggende Skov giøre en og

anden Indretning til Egnens Prydelse ved Konst, ligesom den

allerede af Naturen har sine Fordeele. Man vilde anlegge skyg¬

gefulde Spadseregange med Hvilesteder og Lysthuse. Tilsaadant

fandt man ogsaa en stor og med Træer begroet Høi beqvem. Sam¬

me ligger henved et Canon=Skud fra Slottet, er gandske rund

og holder omtrent 50 Trin i Omkreds. Ved fra det Underste af

at grave Trappetrin til de paa Høiens Overdeel anlagte Græs¬

bænke, fandtes paa den østre Side, ei dybt i Jorden, tvende af

de bekiendte Urner eller Askepotter, fyldte som sædvanligt med

brændte Menneskebeen og Smul, desuden i Asken nogle uansee¬

lige smaa Stykker Metal eller corinthisk Ertz, som kan have tient

den Afdøde til Prydelse eller andet Brug. Ved Høiens søndre

Side stødte Arbeiderne med deres Spader paa nogle Steene af

middelmaadig Størrelse, og da de i Begyndelsen vilde bryde dem

op, blev man vaer, at de stode ordentlig i tvende Linier, som

strakte sig ind imod Høiens Middelpunkt, vare ei heller enkelte

Steene, men mange over hverandre, saa det syntes de viisde Vei og

tiente til Indgang i Høien. Dette var saa i Sandhed, thi da man

udgravede den Jord, som fyldte det 1½ Alen brede og 84 Alen

lange Rum imellem disse Steene, saa fandtes ved Steenradens
Ende en Hule, ei ulig en stor Bagerovn, som gav sig ud til begge

Sider,
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Sider, omsat med mange temmelig glatte Kampesteene, men oven

til hvelvet eller dækket alene med tvende Steene, hvis Storhed kan

sluttes deraf, at Hulen er 3 Alen lang og 5 Alen bred, ligesom

Høiden er 3 Alen, forstaae siden man har udryddet den løse Jord,

Sand, Mos og deslige, som fandtes derinde. Dette gothiske

Gravsted synes oprettet for fire døde Menneskers Beenrade, man

der fandt henlagte paa et Lag af guult Sand, nemlig en Rad i

den omtalte lange og smale Indgang, men de tre øvrige inde i Hu¬

len eller Kielderen selv. Beenradenes Stilling, Længde og andre

Omstændigheder kunde ikke bemærkes formedelst Arbeidernes ufor¬

sigtige Omgang, ved hvilken Alt var blandet imellem hinanden.

For Resten fandtes intet i denne Hule uden en Blanding af Been

og derhos to skarpt slebne Flintesteene, af det Slags Bønderne

pleie at kalde Tordensteene og egentlig have været Braadden i de

Gamles Kastespyd eller andet Gevæhr. Nogle af Arbeiderne fore¬

gave, at en af disse Flintesteene sad ligesom indstødt i den ene Ho¬

vedpande. Ved Hovedskallene fandtes dette Besynderlige, først

at de vare meget tykke, formodentligen fordi vore haardføre Fædre

fra Barnsbeen brugde lidet eller intet Skiul paa Hovedet, men

lode Naturen hærde sig selv ved Kuld og Frost. Dernæst, at et af

disse Hoveder saa got som ingen Pande havde, eller dog en af

besynderlig Dannelse, nemlig gandske spids og steilstaaende, som

om den fra Barndommen af havde været under Tryk og Klemme

af et haardt Pandesmekke. Det var saa usædvanligt, at en Ana¬

tomiker forsikkrede, at man i vore Tider vilde kalde et Menneske,

med saadant Hoved, pandeløst.

Forfatteren angiver Grunde, hvorfor man ligesaa rimeligen

kan henføre denne Høis Ælde til den første som til den sidste Haug¬

Old. Ligesom han og troer, at den (saavelsom andre deslige en¬

kelte

—
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kelte Høie) er indrettet til Gravsted for en eller anden fornemme

Person eller for en vis Familie. Da derimod de langagtige og fla¬

de Høie, som findes baade i Egnen ved Jægerspriis og andensteds,

hundrede eller fleere Alen lange og halv saa brede, og omsatte med

maadelig store Steene, synes at have været almindelige Gravsteder.

Øverst paa denne Høi seer man en Tavle af Ølands Steen,

som efter Cronprinsens Befaling, til dette Gravsteds og de deri

fundne Dødes Ihukommelse, strax efter Opdagelsen af Pontop¬

pidan er did sat med følgende Paaskrivt:

OVOD

OVATUOR MORTALIUM OSSIBUS SERVANDIS

ANTE OCTO MINIMUM SECULA

SEPULCRUM CONDIDIT

ET STUEENDE MOLIS LAPIDIBUS OBTEXIT

MAJORUM, UTUT PAGANORUM, PIETAS,

ILLUD,

ANNO MDCCXLIV, MENSE JUNIO,

NON NISI PIA MANU, RECLUSIT

ET MEMORIALI ISTHOC SAXO INSIGNIRI JUSSIT

SERENISSIMUS PRINCEPS

0F RJDéRSGT

AVITIIMPERHIAVITÆOVE VIRTUTIS

EX ASSE HÆRES

SUORUM

SPES, DECUS, DELICIE.

Det er efter nøie Undersøgelse, at Maalet paa Hulens

Længde, Breede og Høide her findes anderledes end i Pontop¬

pidans Beskrivelse. Her kan og erindres, at man lod de der

fundne Menneske=Been begrave strax uden for Høien ved Roden

af et Eege=Træe.

Minder



Minder,

oprettede

fortiente Statens Mænd

paa

Jægerspriis,

med hosføiede

Levnets=Beskrivelser.

I. Bind. D
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Væver=Høiene

og

Monses=Høi.

9)hæver=Høiene og Monses Høiere opgravedepaa een Lid.
— Historien om deres Opgravning, forfattet af Hans

Excellence Hr. Geheimeraad Høegh Guldberg, er strax indryk¬

ket i Adresse=Contoirets Efterretninger for Aaret 1776 og siden

andre Steder eftertrykt. Denne Historie er sammenhængende

og bør ikke adskilles, men endnu mindre udelades i dette Skrivt.

Paa dette Sted maae den da indføres, fordi Monses Høi,

som den vigtigste, er af Hans Kongelige Høihed helliget en dyre¬

bar Moders Minde, saaog fordi Mindestytter for syv af de gamle

Konger paa denne Høi ere oprettede. Her er Historien om disse

Høies Opgravning:

e Paa den Tid, de kongelige Herskaber nylig (om Somme¬

ren 1776) opholdte sig paa Jægerspriis, behagede det Hans

Kongelige Høihed Arveprinsen at lade af den Mængde gamle Be¬

gravelses=Høie, som der paa Markene findes, trende aabne.

DeD2
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De tvende laae nær ved hinanden og Nord for Nedre Draabye

Kirke, imellem samme og Slottet. Bønderne have, uvist af

hvad Aarsag, længe kaldet dem Væver=Høiene; et Navn,

som ikke lærer uden maaskee det alene, at de have hørt

sammen.),

* Den eene og største af disse, af en anseelig Høide, havde,

da Jorden af en Alens Dybde var bortryddet, i Midten af sig

en meget stor Steen, som hvilede paa tre andre, der indbefatte¬

de imellem sig et Rum af tre Alens Viide meesten i en Runddeel.

Dette Rum var opfyldt af en sort fugtig med smaa Steene vel
tettet Jord. Deri fandt man mod Østen en halv Alen fra den

store Steen, som. giorde Dækket, et uden Tvivl til Røgelse be¬

stemt Kar; en liden net Klemme, maaskee til at tage Røgelse

med; en Kobber=Kniv eller Dolk, men i Stykker og stærk for¬

tæret af Rust; samt nogle Zirater uden Tvivl til et Bælte. No¬

get dybere traf man tvende Offer=Knive, en liden og en stor,

begge af Flintesteen. Uden for denne Hoved=Deel af dette

Mindestegn var en Urne af brændt og rødt glasseret Leer, fyldt

med brændte Been; deri laae en Knap, uden Tvivl for Beltet

af den Afdøde, og endnu nogen anden Zirat ogsaa til Beltet hen¬

hørende; alt af Kobber.),

* Ien anden derved liggende Høi fandt man, omtrent en

halv Alen fra Høidens Spidse, et med Steen og stampet Jord

vel forsynet Leie for en Kobber=Dolk, endnu over en halv Alen

lang, og i sit bredeste en Tomme, som kiendelig nok var danner

til et Skaft, hvori den havde været ved to Nagler befæstet.

Hele Høien har været giort for denne;, thi ingen Urne, intet

Been, intet Kul fandtes.)

*Den
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Ep Den tredie Høi, som Bønderne af ubekiendt Aarsag

kalde Monses Høi, laae Slottet meget nærmere, men mod

Sydvest. Fra Sønden kastede man sig ind mod Midten af

Høien, hvor man omtrent tre Alen fra Høiens Overflade traf

paa en Steen=Muur, og tet for ved samme mod dens vestlige

og østlige Ende tvende sorte Leer=Urner, satte paa en tet sammen¬

stampet og med Steene omfattet Jord. Brændte Been og Kul

med Aske fyldte dem begge; men i den vestlige var tillige en Knap

af en guul Metal. Imellem Urnerne var endnu et ligedant Leie

beredt for nogle Been. Da man havde taget de af Alder allere¬

rede sønderbrudte Urner bort, og giort Pladsen ryddelig, ikke

alene for ved Steen=Muuren, men og oven paa den, saae man

et Dække for sig af store flade Steene, hvilende paa andre af sam¬

me Størrelse. Muuren strakde sig fra Sønden mod Norden og

Indgangen mod Sønden var tilsluttet af en flad Steen, to og

en halv Alen breed og to Alen høi, hvilende paa en anden ei min¬

dre, men som var dybt nedsynket i Jorden. Da denne Indgangs

Steen var tagen bort, fandt man en Hule for sig, fyldt med en

Alen sort Jord fra Hvelvingen af, som kiendeligen var alene øst

ind, da man vilde have Hulen tillukt. Denne Jord blev udkastet,

og nu mødte man en tet med smaa Steene pakket sandagtig Jord,

hvori laae hist og her, indtil to fulde Alens Dybde, Menneske¬

Been. De øverste vare alle brændte, og derfor temmelig vel be¬

varede, men de længst inde i Hulen og meesten tre Alen fra Dæk¬

ket vare ikke brændte; deriblandt kan nævnes et Hovedskal, som

i denne Dybde med fleere Been bleve fundne. Hovedet var af et

voxent Menneske, og dette tilligemed et dertil hørende Laarbeen,

øidde, at Mennesket, de havde tilhørt, neppe havde været tre

Alen høit. Da der to Alen oven paa dette Beenrad laae, som før

er2.
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er omtalt, af brændte Been en stor Mængde, synes dette ubrændte

Legeme med fleere af samme Art, men mindre bevarede, at have

hørt til den Alder, da man endnu ikke brændte de Dede, og følgeli¬

gen at stige op til den høieste Alderdom. Inderst i Hulen var en

liden Udkant giort mod Østen, og som Beenene viisde, bestemt for

Børnenes Liig, hvoraf de øverste vare brændte og de under¬

ste ikke.)

6 Hulen er over tolv Alen lang; ved Indgangen og En¬

den to Alen breed, men i Midten tre Alen. Fem Steene giøre

Dækket, og hvile paa store Side=Steene, alle vel forsynede, for

ikke at udglide. Hulen er nu i Midten overalt tre Alen dyb,

men endnu indtil tre Qvarteer pakket i Bunden med Sand, Jord

og smaa Steen, som meesten alle ere af Flinte=Art; neden un¬

der mødte et Lag af Strand=Sand.),

e Syv Alen fra Indgangen og en og tre fierdedeel Alen

fra Hvelvingen forekom i en og en halv Alens Længde og forskiel¬

lig Breede Spanskgrønt. Man haabede at finde meget; men

omendskiønt Forsigtighed blev brugt, og denne Hule var befyn¬

derlig tør, fandtes alt opløst i Spanskgrønt hist og her af en

Tommes Tykkelse, og det eneste, man paa et Sted inden i som

en Kierne traf, var nogle Stykker af en Kobber=Dolk, som

havde kiendeligen havt en god Breede og Tykkelse. Alt øvrigt

var gandske fortæret.),

E Disse Alderdommens Levninger maatte da være ældre end

hine i den først omtalte Høi, siden de paa det tørreste Sted vare

gandske opløste. Paa andre Steder i Høien fandtes en liden og
en stor Offer=Kniv af Flint velgiorte, og den store med et i Stee¬
nen arbeidet Haandfang, der kiendelig viser, at den, som har

brugt den, har ikke havt Haand større end vores. Desuden
forekom
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forekom der fire Øxer og Stridshamre, alle af Flint, alle med

en skarp Eg, og ud mod samme glatte og slebne, men uden

Skaft og mindste Tegn dertil. En liden Gaffel forekom, og

af Flint to Tommer lang med to Grene. Ogsaa fandtes ved

Købberet et lidet Stykke Rav eller Bernsteen; men det allermer¬

keligste, som man overkom, var en Prøvesteen af tre Tommers

Længde, og lidt tykkere end det Griffel man almindelig paa Tav¬

ler skriver med, til Enden breed og flad af Brugen, ellers fire¬

kantet, men oventil rund med tre Cirkler over hinanden, og ud¬

hulet, for at giøre paa de tre Kanter tre Huller, hvorigiennem

et Baand kunde drages, at dette dyrebare Stykke kunde bevares

og bæres. Det er klart, at man ikke har strøget Guldet og

Sølvet paa Steenen, men den med sin Ende paa disse Metaller,

for at dømme om deres indvortes Godhed.)

E Det fortiener endnu at anmærkes, at paa alt det Kobber

man fandt, og som Rust ei aldeles havde fortæret, saaes et

Slags Arbeide efter en vis Smag og Tegning. I ingen af

Høiene fandtes Jern eller det allermindste Spor deraf; da synes

denne Metal endnu, ikke at have været kiendt, og følgelig disse

Høies Alder at gaae langt op i Tiden.),

Dette er Beretningen om disse Høies Opgravning. At

den er nøiagtig, at man med Fliid har givet Agt paa Alt, derpaa

kan ingen tvivle, som kiender Forfatteren, og veed at Opgrav¬

ningen er skeet i hans Nærværelse.

Den sidske Høi, nemlig Monses=Høi, har nu saaledes

forandret sin gamle udvortes Skikkelse, at den giver Marken

hvor den ligger, en prægtig Anseelse. En breed Vei, paa beg¬
ge Sider besat med Linde=Træer, fører fra Slottet til denne

Høi. Pladsen, den indtager, er omringet med et Staketverk

og
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og med unge Træer. Herigiennem gaaer man til Indgangen

af den gamle ærværdige Hule, over hvilken man seer en Tavle

af norsk Marmor, hvori følgende, indhugget med gyldene Bog¬

staver, læses:

JDLJANS. KGJ.

TII.

DEN BEDSTE MODERS MINDE

HELLIGES

DETTEÆLDGAMLE MINDESMÆRKE

FUINDET

I AARET MDCCLXXVI

AF

ARVEPRINDS FRIDERICH.

Herved har Høien forandret Navn tilligemed Skikkelse,

saa den nu kaldes Juliane=Høi og ikke længer Monses-Høi.

En Lampe, som ved de Kongelige Herskabers Nærværelse, an¬

tændes inderst i Hulen, giver denne dunkle Hvelving en vis høi¬

tidelig Lysning.

Det Udvørtes af Høien viser nu tvende Afdeelinger eller

Forhøininger, den ene oven over den anden. Ved begge Si¬

der af Indgangen til Hulen stiger man paa Trapper af Grøn¬

Rundt omkring er her en Gang,svær til den første Forhøining.

hvis yderste Rand er prydet med Stokroser, imellem hvilke syv

runde Stytter af norsk Marmor hæve sig. Disse Stytter ere

De ere helligede Erindringen afalle ligedanne, uden Zirater.

nogle
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Alton erus.

nogle Fordums hedenske Konger, og i enhver er indgravet den

Konges Navn, hvis Minde den skal bevare. Disse Konger

ere Skiold, Frode Fredegode, Dan Mykillati, Harald

Hyldetand, Gorm den Gamle, Harald Haarfager,

Wittekind. Om deres Bedrivter skal snart tales videre.

Men at man just paa dette Sted foreviger Kongers Minde, der¬

til er Aarsagen, at da dette heele Gods fra umindelige Tider har

tilhørt danske Konger, saa er det en ikke ugrundet Formodning,

at det endog i de hedenske og ældgamle Tider kan have været

Kongernes egentlige Eiendom, og at dette ærværdige, prægtige

og kostbare Gravsted, hvor disse Stytter nu ere oprettede, har

været opført for Landets ældste Regenter.

Høiens anden Afdeeling er beplantet med Træer, og, lige¬

som den første, ved Randen bekranset med Blomster.I Mid¬

ten er en Runddeel, som indhegnes af en grøn Vold, hvorin¬

den for Bænke og Bord ere anbragte.

Man nyder fra denne Høi en viid og herlig Udsigt.

Nær ved har man rundt omkring et veldyrket, frugtbart Land¬

skab, som fortryller Øiet med alle Naturens afvexlende Skiøn¬

heder. Mod Vesten Iisefiorden, som imellem sine tvende

Havbredde synes en stor og glimrende Park. Paa venstre

Haand mod Sønden et skovfuldt Landskab; længer tilbage

Slottet Jægerspriis med sine tilhørende Bygninger, og Toppe

af Eege= og Bøge=Skove, imellem hvilke ranke Graners Spidse

lade sig tilsyne. Mod Østen vanker Øiet over Skove, støder

ved en igiennem samme aabnet Udsigt paa Rdeskilde=Bugt,

hvor et fraliggende dunkelt Landskab sætter det Grændser.Paa

den nordre Side udbrede sig vidtløftige Sletter af landligeEgne,

med enkelte Huse, Indhegninger, Buske og Træer. Udsig¬

C tenI. Bind.
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ten her, siger Hirschfeld, er alt for rig for en Beskrivelse,

saavel som for et Malerie.

Her følger hvad man af vore Historieskrivere har kunnet

samle om hine gamle Konger; og ved nedenstaaende Maalestok,

som man vil finde Leilighed, at anbringe paa fleere Steder, kan

man lære at kiende saavel de tvende foregaaende, som alle føl¬

gende Stytters Høide.

—

—
o Mercu

5 Alen.

—

Skiold.
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Skiold.

(S)kiold, en Søn af den tredie nordiske Odin, levede om¬
— trent 40 Aar for Christi Fødsel. Ved udmærkede Dy¬

der viisde han sig værdig at bære den danske Krone. De kriger¬

ske Fædre satte den største Priis paa Styrke, Mod og Tapper¬

hed, og paa disse Egenskaber aflagde han Prøver allerede i sin

Ungdom, saavel ved at tvinge de grummeste og vildeste Dyr,

som ved at overvinde stærke og anseelige Kæmper, af hvilke Hi¬

storien nævner i sær Attalus og Scatus, og efterat han var

kommen paa Thronen, ved at befrie Riget fra fremmede Volds¬

mænd. Hans Ægteskab med den Jotniske Gesion fra Fyen var

Oprindelsen til det danske Rige paa Øerne. Hun tilbragde ham

Siælland, som en Brudeskat hun ved sin Kyndighed i Skal¬

dekonsten havde faaet af den svenske Gylfe. Hvad Overherre¬

dom denne end kan have forbeholdt sig over Siælland, saa bort¬

faldt samme dog ved hans og Afkoms Afmagt, da Niords Slægt

giorde sig Mester af den svenske Throne.Skiold var en frie

Behersker over de danske Øer. Gesion døde og Skiold forel¬

skede sig i en deilig tydsk Princesse, ved Navn Alvilde, og

ønskede sig hende til Dronning. Scate, en mægtig tydsk Fyr¬

ste, var hans Medbeiler. Efter Tidernes Maade maatte her

altsaa fægtes om Bruden. Hun skulde være Seiervinderens Be¬

lønning. Kampen imellem den danske ogtydske Kæmpe gik for

sig i Paasyn af begges Krigshær. Skiold overvandt Scate,

dræbte ham, og giorde sig hans Folk skatskyldigt. Han saae her¬

ved sin Magt forøget, og sig i Stand at forhielpe ogsaa sine Brø¬

E3 dre
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dre til Lande. Han indsatte Heimdal til Regent over de egent¬

lige og ældste Danske i Skaane, og maaskee en Deel af Hal¬

land, Balder over Anglerne i det Slesvigske, og Vegdeg

over Saxerne i det Holstenske. At udrette store Ting var

Skiold saameget lettere, da glade og villige Stridsmænd fulgte

hans seierrige Vaaben; thi han gav dem ei alene deres aarlige

Sold, men berigede dem og ved at lade dem beholde alt Krigs¬

byttet. Byttet, pleiede han at sige, tilhører Stridsmændene,

men Æren for Seieren Høvidsmanden. Ikkealene ved Tap¬

perhed, men og ved Viisdom og Mildhed giorde denne Konge sig

udødelig blandt Danske. Hans Omsorg var ikkefor hamselv,

men for hans Fædreneland. Ogsaa dette var blandt hans

sædvanlige Ord, men ikke blot Mundheld. At ikke Undersaat¬

terne skulde blive fordervede ved Ørkesløshed, søgde han at syssel¬

sætte dem med nyttige Idrette. Maaskee de gamle danske Kon¬

gers Sæde, Leire, og mange andre endnu med Skiolds Navn

betegnede Steder ere en Virkning af denne hans Forsorg. Han

afskaffede ubillige Love, og gav retfærdige i Steden; blandt disse:

at en Frigiven igien kunde vorde Træl, naar han forurettede sin

forrige Herre. Anledningen til denne Lov var, at en Træl, han

selv havde givet fri, befandtes at staae ham efter Livet. Han be¬

talede de Fattiges Gield, og var en sikker Tilflugt for de Be¬

trængte. Landets Vel var hans største Glæde. Hans Minde

var helligt hos Efterkommerne. Hans Efterfølgere paa Thronen

giorde sig en Ære af efter ham at kaldes Skioldunger, og end¬

nu er det et Hæders Navn, Kongerne ikke forsmaae. Han stifte¬

tede den danske Throne, og igiennem ham ved Qvinde=Linien

har Danmark indtil denne Dag havt alle sine Konger.

Frode
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Frode den Første.

rode den Første, med Tilnavn den Fredegode, regierede
ved Christi Fødsels Tid. Fridleif den Første, Skiolds2)

Søn og Efterfølger i Regieringen, som ved sin Klogskab vedli¬

geholdt Landets indvortes Fred, var givt med Falka. Fro¬

de var en Frugt af dette Ægteskab. Fridleif døde da Fro¬

de ikke var meere end syv Aar gammel. Indtil hans modnere

Alder maatte altsaa Formyndere drage Omsorg for hans Opdra¬

gelse, saavelsom for Rigets Bestyrelse. Da han naaede Skiæls¬

Aar søgde han, besielet af Fædres Mod, og tillige opmuntret af

Tidernes Tænkemaade, at giøre sig berømt ved Krigs=Bedrivter.

Omstændighederne ved disse Krige ere forglemte, og deres Skue¬

plads er uvis; men dette veed man, at Frode var en duelig

Stridsmand, og at han ved disse Krige tilsatte al den Rigdom,

han havde arvet efter sin Fader og Farfader. Han havde intet
tilovers hvoraf han kunde betale sine Krigere deres Sold.

Ogsaa den nyere Historie viser os Seierherrer med udtømmede

Krigskasser. Men Frode udtømmede ikke sit Land, for igien

at fylde sin. Skalderne giemde ikke blot de Tiders Historier til

Efterslægten, de vare ofte tillige Kongernes Raadgivere. Ved deres

Sange forplantede de Erindringen om Fædres og Medlevendes

Bedrivter, og ved deres Sange styrkede eller optændte de Mod

til store og ædle Handlinger. Frode var, som sagt, i Betryk.

En Skald viser ham i en Sang, hvorledes han skal redde sig.
I. Bind. Han
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Han siger ham, at paa en Øe, ikke langt borte, boer en mæg¬

tig Kæmpe, som besidder stor Rigdom, og opmuntrer ham til at

dræbe Kæmpen og bemægtige sig Skatten. Man finder Und¬

skyldning for dette Raad, som ellers synes ubilligt, i Sangen selv.

Den kalder Kæmpen en Drage, for at betegne hans Grumhed og

Gierrighed og afmaler under dette Billede med levende Farver

hans hæslige Egenskaber, saavelsom de Farligheder, der ere for¬

bundne med at give sig i Kamp med ham, men lærer tillige Maa¬

den, hvorledes han kan overvindes. Vi ere maaskee ikke nok be¬

kiendte med Tiderne til at forklare os alle Udtryk i denne Sang;

men Frode forstod Skalden, og fulgte hans Raad. Flere at

angribe Een var Vanære og imod Kampens Vedtægter. Altsaa

gik han alene imod Kæmpen, fældte ham, og satte sig i Besid¬

delse af hans Liggendefæe, og derved i Stand at underholde sit

Krigsfolk. Den Forlegenhed, hvori Frode havde været, holdt

ham maaskee fra unødvendige og kostbare Krige for Fremtidem,

og lærde ham at være Huusholder. Han samlede een efter de

Tider anseelig Rigdom, som har giort ham navnkundig. Dig¬

terne sige, at han kom stødt Guld paa sin Mad, og Saxo for¬

tæller, at han brugde Guldet saaledes, for at forekomme Virk¬

ninger af Trylderie. De høie Tanker om dette Metal ere æld¬

gamle. Af Oldtidens Digtere kaldes det Frodes Meel.

Frodes Rigdom alene kunde giøre ham omtalt, men ikke

værdig til Æreminde, eller en ædeltænkende Efterverdens Agt.

Dette forhvervede han sig ved den Fred, han nagtet Tidernes kri¬

gerske Tænkemaade stiftede, og vedligeholdt inde i Landet. Han

standsede Selvhævn og Røverie. Alting, sige Digterne, naar

de beskrive denne Tid, var sikkert. Der fandtes hverken Tyv

eller Røver. Ingen tilføiede den anden Skade, om man endog

fandt
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fandt sin Faders eller Broders Banemand løs eller bunden.

Herved udbrededes Velstand over Landet. Frugtbarheden, sige

Digterne videre, var saa stør, at Agrene bare af sig selv; man

behøvede ei at forsyne sig med Føde til Vinteren. Man fandt da

og alle Slags Malmer i Jorden. Kort, den gyldne Alder er

her ligesaa prægtigen beskreven af vore som af Grækenlands og

Roms Digtere. Sandt er det, at meget af det Herlige i disse

Beskrivelser kan henregnes til det Overdrevne, som alle Tiders og

Steders Digtere tillade sig; dog giver det Grund at trøe, at Ti¬

derne have været gode her, saavelsom i Naboe=Rigerne, hvis

Tilstand afmales omtrent paa samme Maade. Frøde var den

mægtigste af de da levende nordiske Regenter, derfor kaldte man

efter ham denne Fred, Frode=Fred, og han selv fik deraf Til¬

navnet Fredegod, ligesom hans lykkelige Regimente, hans

Kundskab og Forstand gave Anledning til, at alle vise og kloge

Mænd siden efter ham kaldtes Froder.

Endnu eet, som forøger Frodes Roes. Han regierede

længe, han var viis, han var mægtig og rig; dette giorde ham

anseelig blandt Nordens Regenter, saa meget meere som han ei

misbrugde disse Fortrin til at bekrige eller undertvinge dem. Han

vedligeholdt den gode Forstaaelse, der i lang Tid havde været

imellem Danske og Svenske. Over de sidste regierede Fiolner.

Ogsaa denne Regent var rig og mægtig, og dog fredsommelig.

Det vil maaskee være vores Verden et Under, at Fred, end

meere, at Fortroelighed herskede imellem disse tvende saa mægti¬

ge, saa nærgrændsende Naboer. Maaskee de endnu ikke ansaae

unødvendige og udmattende Krige med hinanden, som et særdeles

Middel til at fremme Undersaatternes Vel. Frode og Fiol¬

ner besøgde hinanden, og deres Fortroelighed voxte ved disse

Be¬F2
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Besøgelser. Den første, siger en ny svensk Historieskriver,
forskaffede sig paa saadan en Reise til Fiolner tvende Slav¬

inder, som vare navnkundige af Styrke og Duelighed;

dem tillagdes Kunsten at giøre Guld og Salt. Skade,

bliver Skribenten ved at Skalden, som oprettede dem

dette Æreminde, har giort det saa kunstigen, at man ikke

veed, hvad han vil sige dermed. Have maaskee ogsaa de Ti¬

der frembragt Digtere, som troede sig høie, store og skiønne,

naar de vare uforstaaelige? Man kan imidlertid giøre denne

Slutning af Skaldens Ord, at den vise Frode har kiendt nyt¬

tige Folks Værd, og søgt at drage dem til sig.

Frode satte Livet til paa Iagten; thi en Hiort, som han

havde forfulgt, og saaret med sit Spyd, stødte ham med Tak¬

kerne saaledes i Underlivet, at hans Indvolde udvæltede. Han

var da 70 Aar gammel og havde regieret i 63 Aar.

Hans Døds Aar henføres til det femte og tredivte Aar

efter Christi Fødsel. Hans Søster Gunvara ægtede Rig den

Første, som efter sin Faders Heimdals Død var de Danskes
Regent i Skaane. Dan Mikillati var en Sønnesøn af dette

Ægteskab.

Dan
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Dan Mikillati,

eH )an Mikillati regierede i Midten af det tredie hundrede
—— Aar. Han var en Søn af den tappre Dag eller

Daup, de Danskes Konge i Skaane og Halland, som hav¬
de en Datter af Humble, Regent over Ost=Gothland, til
ægte, og besteeg i Aaret 235, efter sin Faders Død, Thronen.

Hans Tilbøielighed til Pragt og hans store Bedrivter tilveiebrag¬

de ham Tilnavnet Mikillati, det er, den Prægtige og den
cHøimodige. Ikke ere Efterretninger om alle hans Bedrivter

giemte til os, dog vide vi, blandt andet, at han var den første,

som bragde det heele Land der nu kaldes Danmark, under

eet Hoved, at ved ham fik Folk og Rige Navn af Danske og af

Danmark; og at efter ham er Kongenavnet bestandig blevet

brugt. Anledningen var denne: Imidlertid Dan beherskede

Skaane og Halland, var Aleif eller Oluf den Første, efter

sin Faders Uffos Død, kommen til Regieringen over Leire¬

Rige. Med dennes Datter Olufa giftede Dan sig efter sin

Dronnings Gyrithes Død, og, saasom hans Svigerfader

endda ingen Sønner havde, paastod han at udnævnes til Ar¬

ving endnu i hans levende Live. Vel var Oluf Kriger, men

formedelst Svaghed i Øinene uskikket til Anfører. Det kan ha¬

ve været Grunden, at han ei alene samtykte Dans Begiering,
men
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men overgav ham endog alle faste Stæder tilligemed Skat¬

kammeret.

Alt syntes at love en varig god Forstaaelse imellem begge

Konger. Men en Søn Hugleik, eller, som andre kalde ham,

Angul, fødtes nogen Tid derefter Oluf. Nu fortrød det ham

at have indrømmet Svigersønnen saä meget, og vilde kalde det

tilbage. Dog, da som nu, opgav man ikke letteligen med det

Gode blot Forventninger af saadan Art, og Dan havde her

meere end Forventning. Han vilde intet miste af de Fordeele,

män havde tilstaaet ham. Det kom til aabenbare Krig imellem

Oluf og Dan. Mange af Undersaatterne holdt med den Sid¬

Kort,ste, der desuden havde meget forud som Anfører.

Oluf tabte og satte Livet til. Dette skeede, som man meener,

i Aaret 270. Dan kunde da nu bestige ogsaa sin Svigerfaders

Throne. Dog, saasom han endnu ingen Søn havde med

Olufa (thi hans tvende Sønner Humble og Lother vare ham

fødte af hans første Dronning Gyrithe) saa havde han Aarsag,

at frygte, at hans Svoger, den unge Hugleik eller Angul,

kunde vorde ham farlig. Dette bevægede ham at lade sig paa ny

krone til Konge af alt Folket paa de fem Øer Siælland, Fyen,

Møen, Falster og Lolland. Hans Magt, hans Tapperhed,
hans Herkomst, da han var en Gother paa fædrene, og en

Joter paa mødrene Side, giorde, at alle hans Undersaatter

yndede ham, og at det faldt ham let, at formaae Høvdinger og
Folk til at forandre Øernes almindelige Navn Gothland til Dan¬

mark, hvilket Navn Skaane og Halland allerede tilforn førde.

Ikke synes den Gisning ugrundet, at man da og er bleven enig

om, at alle disse Lande for Fremtiden stedse skulde være foreenede.

Alt Landfolket skal ved denne høitidelige Leilighedhave svoret Dan.
Leire
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Leire var nu Dans bestandige Opholdssted, baade fordi

det tilforn havde været Kongernes Boelig, saaog fordi det laae

midt i hans Rige. Han lod det saaledes udvide, at nogle gamle

Skribenter have tillagt ham dets første Anlæg. Imidlertid sør¬

gede han og for sin Svogers Opdragelse. Han lod ham opføde

i Skaane. Venteligen holdt han ikke for raadeligt at have

ham hos sig selv i et Land, paa hvilket han havde saa stor og

billig en Fordring.

Hugleik kunde ikke andet end kiende sin større Ret til

Leire=Rige. Maaskee det, at han med tiltagende Alder lod

sig mærke hermed, samt begierte Deelagtighed i Regieringen,

har været Aarsag til den Ueenighed, som skulde været farlig for

Hugleiks Liv, dersom han ikke havde havt Folkets Kierlighed.

Denne forhvervede han sig ved de Beviis, han allerede begyndte

at give paa Mod og Tapperhed. Han foer om paa Søen, ned¬

satte sig paa Gulland, giorde derfra adskillige Søetog, og paa

et af disse nedlagde de tvende svenske Kæmper Hømoth og Hø¬

grin. Imidlertid fik Dan Leilighed saavel paa en god Maade

at skille sig ved denne farlige Kronfordrer som tillige at udvide

sit Riges Grændser. Den saxiske Konge i Ditmarsken og

Stormarn angreb Anglerne. Aarsagen var, at hans Fader

og Farfader havde behersket dem. Anfaldet var heftigt. Angler,

saavelsom Jyder vidste intet andet Raad, end at begiere Hielp

af Naboe=Regenten, den mægtige Kong Dan. Han tilførde

dem den Bistand, de forlangede. Nu slog en Mængde Kon¬

ger sig til det andet Partie. Alle frygtede for Dans tiltagende

Magt. Uden Tvivl varede Krigen længe. Uden Tvivl gav

den Anledning til mange og store Bedrivter. Dog herom i sær

mælde Historieskriverne Intet. De prise kun i Almindelighed

I. Bind. G Dans
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Dans og Hugleiks overordentlige Tapperhed, bevidne, at den

Førstes Seiervindinger over Fremmede vare mange, og at

han udbredte sit Herredømme. Dog mælde de, at han slog

Fienden ved Kovirke. Denne Krig skal ellers have givet An¬

ledning til en anden, som Dan førde mod Frisland, da den

frisiske Konge Ubbo, uden Tvivl overvunden, sendte sin Søn

Haron Ubbo, som da var 12 Aar gammel, til Danmark at op¬

drages, hvor han siden ægtede den danske Konges, ventelig

Dans, Datter.

Nu vare saavel Angler, som Jyder, betænkte paa, at

sætte sig i Sikkerhed mod Saxernes Anfald for Fremtiden og

tillige at bevise Dan deres Taknemmelighed. Ved at vælge ham

til deres Konge troede de best at kunne opnaae det Første, saaog

lægge den Sidste for Dagen. Degiorde det, Anglerne ved Koe¬

gruben eller Kovirke, en Grav eller Trævold, hvilken Dan ikke

langt fra Byen Slesvig havde ladet føre tvers over Landet imod

Saxernes Anfald, og som var Oprindelsen til det bekiendte

Danevirke. Jyderne derimod valgde ham ved Viborg paa

den saa kaldte Danerliung. Paa begge Steder skeede denne

Høitidelighed saaledes, at han stod i Midten paa en Steen under

aaben Himmel og alt Folket trindt omkring ligeledes paa Steene,

givende deres Stemmer. Man vilde herved betegne den Be¬

standighed, dette Valg skulde have.

Saaledes vare nu de tre forskiellige Hovedriger, nemlig

det Danske i Skaane, det Gothiske paa Øerne og det Joti¬

ske i Jylland foreenede til Et under Dan. Vel ere de siden

efter ofte igien blevne adskilte, dog beholdt stedse ved alle For¬

andringer det heele Folk Navn af Danske, og alle Lande tilsam¬
men Navnet Danmark.

Dan



Dan Mikillati. 51

torcu.—

Dan var da nu Herre over det Heele, og betænkt paa at

give Hugleik nogen Gotgiørelse for sine Rettigheder og Beløn¬

ning for sine Tienester. Han havde desuden endnu ingen Søn

med Olufa, og derfor ønskede at tilvende sine Sønner af første

Ægteskab Riget paa Øerne, hvilket vel ikke letteligen vilde have

ladet sig giøre, saalænge Hugleik ikke var tilfredsstillet. Han

afstod ham altsaa Angeln. Dette Grændse=Landskab var

i forrige Tider forhvervet og beskyttet mod Saxerne af Hugleiks

5Forfædre, nemlig af hans Oldefader Vermund, og Farfader

Uffo, og derfor giorde nu hans egen Ungdom og Tapperhed

ham bedre skikket end nogen anden at forsvare det mod samme

Fiender. Han valgde Staden Slesvig til sit Opholdssted, og

yppede intet saalænge Dan levede, hvis Overherredømme han

maaskee maatte erkiende, ligesaavel som Humble og Lother,

hvilke Faderen, som det synes, haver overdraget Middelsyssel

i Siælland. Hugleiks Indsættelse i Angeln henføres til Aa¬

ret 290, og to Aar derefter fødde Olufa Dan en Søn, som

man gav det Navn Frode.

Den sidste af Dans Krige, man finder omtalet, opkom

kort derefter. Anledning dertil var, at en vis Ring af fornem

Slægt i Siælland giorde Oprør.Han foragtede saavel Dans

Alderdom, som hans Søns Ungdom, og troede at kunne vove Alt

uden at finde Modskand. Mange sloge sig til Oprøreren. Men

Dans høie Alder hindrede ham ikke at forsvare sin Anseelse og

sine Besiddelser. Han angreb og overvandt Ring. Dette er,

som sagt, den sidste af Dans Krigs=Forretninger, man finder

optegnet. Herforuden skal han og ved mange og store Bedriv¬

ter have viist sin Tapperhed til Søes; men intet i Særdeleshed

er derom kommet til os.

OmG2
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Om hans Pragt, som tilveiebragde ham Navnet Mikillati,

mældes der, at han, for at vise den, forødede saavel de Rigdomme,

forrige Konger havde samlet, som dem han selv havde forhvervet i

Krig. Stedse lod han sig opvarte af en Konge, og tvende Herser

(de Tiders Fornemme) maatte sadle hans Hest, og holde Stigbøilen

for ham, naar han steeg paa eller af den. Endog efter Døden

vilde han vise sin Pragt. Han lod til den Ende indrette en Høi,

hvori han befoel, man skulde begrave hans døde Legeme i kongelig

Prydelse og Rustning, saaog hans Hest med Tilbehør og mange

andre Kostbarheder. Man efterkom denne Befaling, da han i

Aaret 300 døde i Leire. Høien findes endnu der i Nærheden, og

skal holde fire hundrede Alen i Længden. En Deel af Dans

Slægtninge fulgde hans Exempel i Begravelses Maaden. Her¬

med begyndte i Danmark Høi=Alderen (Haugs-Old) eller at

begrave de døde Legemer; thi tilforn brændte man dem, hvilken

Tid kaldes Brung=Old. Dog vedvarede ogsaa den Skik, at

brænde de Døde, længe herefter. En Merkværdighed er det,

at Dan paa saadan Maade vilde begraves, enten det nu skeede

for at vise Pragt, eller fordi han troede den jotiske Lære om Sie¬

lenes Tilstand efter Døden, nemlig at de havde skyggeagtige Le¬

gemer, boede helst i Høie, betiente sig af Heste, Hunde, Vaa¬

ben m. m. af Skyer og Damp. Men det, at han foreenede

hiine forskiællige Riger, giør ham i sær navnkundig blandt de

Oldtidens Konger, som have beklædt Skiolds Throne.

Harald
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Harald Hildetand,

(arald levede ved Slutningen af det syvende hundrede Aar.
2Han var ikke alene deilig, men og saa stærk, modig og

tapper, at man troede, Odin havde lært ham at stride, og hær¬

det ham mod Saar af alle Vaaben af Jern. Da han til¬

traadde Regieringen var Riget deelt imellem adskillige smaa

Konger, hvilke han udryddede, og derved igien samlede alle

Danmarks Lande.

Nu tryg inden sine egne Grændser drog han til Norge,

for at hielpe Asmund, Konge over Vigen, eller over en Deel

af Alfheim, som var fortrængt fra Riget af sin Søster. Ha¬

rald satte ham igien paa Thronen. Asmund tilbød ham store

Foræringer for denne Tieneste, men han, fornøiet med den Ære,

han havde indlagt, vegrede sig at tage derimod.

Tre Prinser, hvis Fader havde været Konge i Verme¬

land, vilde imidlertid feide paa Donmark. Harald mødte

dem betids, ihielslog de tvende, Inge og Oluf, men skaanede

Ingild, den tredie af disse Brødre. Den utaknemmelige

Ingild bortførde derefter Haralds Søster og førde en langva¬

rig
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rig Krig med ham, dog var Kongen høimodig nok, at tilgive

ham ogsaa dette

Færdig at hielpe sine nødlidende Venner begav Harald

sig nu atter til Norge for at undsætte Kong Oluf af Tron¬

hiem imod Skioldmeerne Stikle og Russile. Han overvandt

dem, og Æren for Seieren var den eneste Belønning, han

attraaede.

Ubbe, en frislandsk Kæmpe, havde faaet Vane, at giøre

Indfald i Jylland, og der at myrde, røve og brænde. Man

troede, han var uovervindelig. Men Harald drog imod ham,

overvandt ham og tog ham til Fange, og derefter i sin Tieneste,

og gav ham sin Søster til ægte. Nu maatte de paagrændsende

tydske Lande ogsaa erkiende hans Overmagt. Han tog de beste

Krigsfolk af disse Lande. Med dem tvang han Venderne og

fangede deres Anførere Duc og Dal. Ogsaa disse skænkede

Harald Frihed og tog dem i Tieneste. De fulgde ham paa

hans seierrige Tog til Aqvitanien og Northumberland,

hvorfra han og tog de yngste Krigsmænd i sin Tieneste, blandt

hvilke Orm Engellænder nævnes som den fornemste.

For disse Mandoms Gierninger blev Harald navnkundig.

De giæveste Kæmper allevegne fra toge Tieneste hos ham. De

lode sig forskrive, siger Historien, at tiene i hans Gaard

for Klæde og Penge. Og hvo vil tvivle, at saa krigersk
en Konge rigeligen har lønnet duelige Krigere? Saa meget

troeligere er derfor og Historiens Beretning, at alle Riger havde

saadan Frygt for ham, at ingen Herre understod sig i hans Tid
at paaføre en anden Krig, item at han i den danske Stat foree¬
nede de tilforn adskilte Herredømmer til Lands og Vands, og

endelig, at han undertvang sig alle de Lande, Ivar Vidfame
tilforn
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tilforn havde eiet, og at der var ingen Konge i Danmark

eller Sverrig, som jo maatte give ham Skat og blive hans

Mand.

Harald var ikke mindre ædelmodig, end tapper. Hior¬

ward Ylfing en Søe=Konge, givtet med Hildigun, en

Datter af Granmar, Konge over Sydermanland, var lum¬

skeligen bleven dræbt af den svenske Konge Ingiald Ilderaade,

og havde efterladt sig en Søn, ved Navn Hermunder i den

spædeste Alder. At giøre Fordring paa sit Arveland vilde for

denne unge Herre have været farligt under Ingialds Regiering,

og forgieves under Ivar Vidfames. Men den ædle Harald

indrømmede ham Regieringen i Sydermanland, hans Faders

og Morfaders Rige; dog paa Vilkaar, at Hermunder med

en taalelig Skat skulde erkiende hans Overherredømme. Ligesaa

Denne nedstam¬ædelt opførde Harald sig imod Prins Ring.

mede fra de gamle ostgothiske Konger. Harald forlehnede

ham med Ostgothland, og desforuden levede hans tvende Brø¬

dre Natfari og Dagfari i stor Anseelse ved Kongens Hof.

Efter dette vil man saa meget mindre undre over, at han giorde

sin Brodersøn Sigurd Ring til Konge over Sverrig og Vest¬

gothland.

Frygtet og æret for sin Magt og Tapperhed, og elsket for

sin Ædelmodighed, levede Harald i Fred i halvtredsindstyve

Aar. Af Frygt, at hans Stridsmænd ved saa langvarig en

Roelighed skulde blive fordervede, holdt han Kæmper, af hvilke

deres Mod og Tapperhed ved idelige Krigs=Øvelser skulde ved¬

ligeholdes; og var det en Lov, at hvo ved deslige Øvelser viisde

mindste Tegn til Frygt, maatte strax rømme Kongens Gaard og

miste sin Sold.

I. Bind. HaraldH
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Harald opnaaede en høi Alder. Sørøverne fattede Mod

ved hans Alder og Svaghed, angrebe de danske Stater og øvede

mange Voldsomheder mod Folket. Kongen levede nu Under¬

saatterne for længe, da de haabede bedre Tider og meere Tryg¬

hed under en ny og yngre Regent. Nogle af de Fornemme fat¬

tede det Forsæt at tage ham af Dage; dog var deres Høiagtelse

for ham saa stor, at ingen vilde lægge Haand paa ham. De

besluttede derfor at qvæle ham i Bad, hvoraf han ofte betiente

sig. Dette Middel blev holdt for desto lettere, da han var saa

gammel og svag, at han ikke meere kunde gaae, men maatte bæ¬

res. Badet blev beredt, Kongen bragt derhen, og Heeden

indrettet efter Hensigten. Harald mærkede hvad man havde i

Sinde, befalede at bære sig af Badet og blev adlydet. Han

gav tilkiende, at han mærkede, man ikke ubilligen var misfor¬

nøiet med hans lange Levnet; dog vilde han ikke døe paa saa for¬

agtelig en Maade, men saaledes som det anstod en Konge.

Fædrene ønskede at døe for Vennehaand, heller end af

Alder og Svaghed; thi dette holdt de for Skam. Men ved

at døe med Sværdet i Haanden mod Fienden troede de, at bane

sig Vei til Omgang med Odin i de lyksalige Boeliger. Maa¬

skee ogsaa dette har været en Aarsag, hvorfor hine vilde tage

Livet af Harald, saaog at han ønskede sig den meest ærefulde

Død, en Død, ved hvilken han havde Haab om Lyksaligheder

ogsaa efter Livet.

Harald lod Sigurd Ring vide hvad der havde tildra¬

get sig og tillige udfordre til Krig. Udfordringen blev antagen.

Efter Tidernes Tænkemaade havde det været Vanære, at af¬

slaae den. En Hovedtrefning skulde begynde og ende denne

Krig. Tid og Sted blev berammet. Begge Konger beredte

sig
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sig dertil. Og dette over heele Norden saa navnkundige Slag

stod paa Bravalla Hede.

Kraftesløs og blind af Ælde bivaanede den gamle danske

Konge Slaget, siddende paa en høi Strids =Vogn. Hans

Hær bestod af Danske, Skaanske og Ostgother, med hvilke
Russer og Saxer havde foreenet sig. Paa Kong Rings Si¬

de var, fornden Vestgother og andre Svenske, en stor Mæng¬

de Norske. Her blev fægtet med lige Tapperhed paa begge

Sider. Striden var langvarig og blodig. Endelig vendte

Seieren sig meere og meere til Sigurd Ring. Harald hørde

at hans Hær var bragt i Uorden. Nu, maaskee fordi han at¬

traaede Døden, men vilde ikke overvindes, rasede han paa sin

Vogn ind iblandt Sigurds Folk, hvor Striden var heftigst, og

slog omkring sig med en Styrke, langt over hans Alder, indtil

endelig hans egen Feldtherre Brun, med et Slag af en Kølle,

cog ham af Dage. Sterkodder, en af Kong Rings Kæm¬

per, har i en Sang udført dette Slags Historie. Her siger han,

at Odin paatog sig Bruns Skikkelse og dræbte Harald.
Ogsaa dette bevidner Ærbødighed for ham. Ingen ringere end

Odin burde kunne dræbe en Harald.

Med Haralds Død ophørde Striden. Kong Ring be¬

falede, at oplede hans Legeme, at det kongeligen kunde vorde be¬

gravet. Det blev fundet og lagt paa hans Vogn, for hvilken

Ring lod spænde sin egen Liv=Hest, og brede et kosteligt Teppe

derover. Han ønskede, at Harald maatte komme til Valhalla

førend nogen af de andre døde Kæmper, og bestille dem gode

Boeliger hos Odin. Siden optændte han et Baal af den afdø¬

de Konges eget forgyldte Skib, og da Liget brændte, gik han

omkring det med de andre Høvidsmænd og Kæmper, hvilke han

for¬H2
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formanede, at de rigeligen skulde kaste Guld, Sølv, Vaaben

og andre Kostbarheder paa Ilden, for at hædre saa stor og ypper¬

lig en Herre. Han samlede derefter Asken i et Skrin, hvilken

han sendte til Danmark for at begraves i Leire med Hest og

Vaaben. End videre skal Ring have ladet opkaste en Høi til

Haralds Erindring.

—
—

——
5 Alen.

Gorm
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Gorm den Gamle.

Hhorm den Gamle regierede som Konge fra 360 til 9g9.
Efter Regner Lodbroks Død blev det danske Rige deelt

imellem hans Sønner. Følgen af denne Deeling var, at man

ge smaa Stater opkomme i Danmark. Den Ære at foreene

disse igien til Een var forbeholden Gorm den Gamle. Han

besteeg Thronen. Idelige Krige imellem de smaa Regenter i

Danmark gav ham Leilighed at undertvinge dem. Han drog

med en Hær igiennem de danske Provinser, hvis Konger godvil¬

ligen underkastede sig ham, indtil han kom til Jylland. Her

fandt han Modstand, i det Kong Gnupa dierveligen forsvarede

sin Frihed. Men da han i det tredie Feldtslag mistede Livet,
undertvang Gorm siden de andre Regenter indtil Slien. Saa¬

ledes samlede han igien det i lang Tid adsplittede Danmark.

Derpaa angreb han Saxerne i Holsteen, og Venderne i

Vagrien og overvandt dem. Disse Seiervindinger foraarsa¬

gede, at mange Danske heller forlode de nyligen indtagne Lan¬

de, end de vilde adlyde Gorm. Disse Flygtninge vare Euro¬

pas fydligere Riger meget besværlige med Røverie, Plyndring

og Ødelæggelser baade til Lands og Vands.
Gorm
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Gorm, modig af sin hidtil havte Lykke, besluttede at gaae

videre med sine Erobringer. Foreenet med Venderne edelagde

han de tydske Lande paa den anden Side af Elven. Dette

bragde den tydske Konge Henrich den Første i Harnisk.

Denne stridbare Herre havde sat Tydsklands Krigs=Magt og
Vaaben=Øvelser paa en ypperlig Fod; han havde ikkemindre

Lyst, end Gorm, til at udvide sit Riges Grændser, og han

holdt det tillige for Pligt, at antage sig Christendommens Sag i

Danmark. Henrich samlede altsaa en stor Hær, overvandt

Gorm i et eneste Feldtslag, tvang ham og hans Forbundne,

den obotritiske Konge, Micislaw til Fred og udvidede der¬

paa sit Riges Grændser indtil Stedet hvor Danneverk siden

blev anlagt. I Slesvig indlagde han en Markgreve, og be¬

satte Byen med christelige Saxer, for at beskytte de hidindtil

undertrykte danske Christne. Opmuntret af denne Henrichs

Seier sendte Unni, Erkebisp i Hamborg, christelige Lærere til

Danmark. Han forsøgde og at bevæge Gorm selv til, at

antage Christendommen; men Kongen var ligesaa ubevægelig

ped Unnis Forestillinger, som han havde været ved dem, hans

elskede Dronning Thyra i samme Henseende havde giort ham.

Thyra Dannebod, i ligesaa ærefuldt Minde hos Efter¬

kommerne, som elsket af hendes medlevende Danske for Dyd

og Fromhed, var en Datter af Harald Klak, en Christen
og Herre til vigtige Lande i Holsteen og Sønder=Jylland.

Med Sværdet i Haanden beilede Gorm til hende paa hiint

Tog igiennem Danmarks Lande. Hun var Christen, han

forfulgde hendes Troesforvandte heftigen. At ægte ham var

hende derfor ikke behageligt, men farligt var det, at give ham

Afslag, da han havde en Hær hos sig, med hvilken han truede
hendes
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Af den Aarsag besluttede hun omsider, athendes Fader.

indgaae Forbindelsen med ham, opmuntret hertil ogsaa af det

Haab, at være et Middel til hans Omvendelse. Vel glippede

dette Thyres Haab; men Ægteskabet var dog Held baade for

Kongen og Folket. Hun kiøbde Korn, hvormed hun, ved ind¬

faldende Misvext, forekom Hungersnød blandt Undersaatterne.
Efter hendes Raad skeede mange nyttige Indretninger i Riget.

Og ved hendes Fornuft og Venlighed formildede hun Gorms

ofte alt for store Strenghed. Kongen elskede og ærede hende;

Folket tilbad hende. Tilnavnet Dannebod, hvormed Danske

bædrede hende, udtrykker deres Erkiendtlighed for det Gode, de

nøde af hende.

Tvende Sønner, Knud og Harald, vare Frugten af

dette Ægteskab. Den Sidste regierede efter Faderen, og er

bekiendt i Historien under det Navn Harald Blaatand. Knud

omkom paa et Tog til Engelland. Ingen understod sig at lade

Faderen vide dette Dødsfald, saasom han ved en ubrødelig Eed

havde lovet den Døden, der bragde ham saadan Tidende om

denne hans Yndling. Endelig havde Dronningen dette Ind¬

fald. Julen skulde holdes med stor Pragt. Til denne Fest lod

hun Værelserne betrække med Sørgetapeter og klædte sig og

Gorm selv i Sørgedragt. Hos Faderen opvakte dette bange

Anelser. Han udbrød, min Søn Knud er dødl Thyra

svarede, det siger I, Herre, og ikke vi. Gorm, enten

henreven af Fortvivlelse over Sønnens Død, eller for at opfylde

sit Løvte paa sig selv, greb sit Sværd og dræbde sig. Stort og

ærefuldt er denne Konges Navn i Norden! Ved igien at bringe

de danske Lande under eet Hoved giorde han Danmark til et be¬

tydeligt Rige i Europg. Formedelst dette bleve Hindringerne

1. Bind. ogsaa
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ogsaa færre for Christendommens Udbredelse. Indvortes Roe¬

lighed blev nu og større i Riget, og Indbyggerne begyndte at

lægge sig efter fredelige Konster. I sær begyndte Handel og

Agerdyrkning, disse store Grundstytter til Staters Velstand,

at reise sig.

Efter Gorms Død levede Thyra endnu fire Aar, og gik

hendes Søn Harald Blaatand til Haande med fornuftige

Raad. En Virkning af disse var, blandt andet, at Volden

Dannevirke blev opført til et Værn mod pludselige Overfald af

Tydske og Vender.

HHarald



Harald Haarfager.



Altonag Mercuius.

Sturlesen.

Schønning.

Gebhardi.

Carstens Underretning om Kong Christian den Førstes Nedstammelse af

de forrige danske Kongers Blod. (Iblandt Kiøbenhavnske Sel¬

skabs Skrivter.)
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Harald Haarfager.

Jarald Haarfager kom til Regieringen 863, overlodden til
2 sin Søn 933, og døde 936. De norske Historieskrivere for¬

tælle, at mærkelige Drømme have, i den Tid Haralds Moder var

frugtsommelig med ham, forkyndet Forældrene, at noget stort skulde

fødes af hende. Alleredei den første Ungdom bestyrkede Harald

dette Haab ved Handlinger, i hvilke hans ædle Siel viisde sig.

Disse Varseler vare ikke bedragelige. Forsynet havde valgt ham,

at fuldføre den store Bygning, hvortil hans Fader, Kong Half¬

dan den Svarte havde lagt Grunden, at foreene heele Norge

under eet Hoved. Halfdan havde igien bragt den ynglingske

Familie i Anseelse i Norge, ved at sætte sig i Besiddelse af de

Lande, den tilforn havde eiet, hvilke hans Tapperhed og lykkeli¬

ge Tilfælde havde forøget med andre, saa at han tilsidst regiere¬

de over den vigtigste og største Deel af det nu værende Sønden¬

fieldske, saaog over noget af det Nordenfieldske. Ved viise

Love havde han sat disse Lande i en god Forfatning, og forskaffet

sig Undersaatternes Kierlighed. Ved sin Død efterlod han alt¬

saa sin ti Aars gamle Søn et mægtigt og blomstrende Rige.

Harald, endnu for ung selv at regiere, fik til Formynder

sin Morbroder, Prins Guttorm fra Hringarike, vel ikke æl¬

dreI3
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dre end sexten Aar, men udrustet med alle de Egenskaber, en

saa vigtig Post udkrævede. Og snart fik han Leilighed, at vise

Prøver paa sin Duelighed.

Harald var ung, og de erobrede Lande endnu ikke aldeles

roelige. De Prinser, Kong Halfdan havde skilt ved deres

Lande, tænkde at føre sig disse Omstændigheder til Nytte. Blandt

disse var Gandalff, Konge i Alfheim den mægtigste. Han

tilligemed Haugne og Frode, Konger paa Hedemarken, an¬

grebe Haralds Lande, hver paa sin Kandt, da imidlertid en

Kong Haugne, med Tilnavn Karason, hvis Rige ikke næv¬

nes, bemægtigede sig en stør Deel af Hringarike. Allerede

havde Kong Gandalff bemægtiget sig heele Vingulmark, og

agtede nu at angribe Kong Haralds Lande paa hiin Side Fol¬

lo=Fiorden; men Guttorm gaaer i Følge med Kongen sin

Myndling imod ham, slaaer først hans Søn Hake, vendersig

ogderpaa mod Kong Gandalff selv, jager ham paa Flugten

fratager ham alle omtvistede Lande, lige indtil Raum=Elven.

Dette var Grundvolden til Haralds paafølgende Erobrin¬

ger. En saa heldig Begyndelse maatte nødvendig førøge Mo¬

det hos tvende saa kiække Prinser, som han og Guttorm vare.

Den første blev i sær opmuntret til det store Foretagende, han siden

Han forelskede sig i Ragna,udførde, ved følgende Anledning.

en Jomfrue af kongelig Herkomst, rig, og saa deilig, at hun

fik det Tilnavn den Favre. Harald tilkiendegav hende sin

Kierlighed, men sik til Svar, at den, hun skulde ægte, maatte

underlægge sig heele Norge. Nu giorde Harald et høitide¬
ligt Løvte, ingen at ægte, uden Ragna, og for hendes Skyld,

at undertvinge Norge, og alle dets smaa Konger. Dette Løvte

behagede Guttorm. Han forbandt sig, at hielpe, at fuldbyr¬
de
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de det, og Harald beærede ham med Titel af Hertug, samt

gav ham adskillige Lande.

Gandalffs Vanheld satte Skræk i de med ham forbundne

Prinser. De komme sammen paa Hringisaker, for at holde

Raad imod deres fælles Fiende. Her bleve de overfaldne og

dræbte af Harald og Guttorm. Gandalff giorde endnu no¬

gen Tid Modstand, men efter adskillige Trefninger omkom ogsaa

han, og Harald underlagde sig saavel hans, som de andre Prin¬

sers Lande, og satte sig dermed i Besiddelse af det heele Søn¬

denfieldske.

Denne Lykke bestyrkede Harald i sit Forsæt, at fortsætte

sine Erobringer ogsaa Nordenfields. Han gik over Dofre¬

Field. Mord, Rov og Brand satte Skræk i Indbyggerne,

af hvilke nogle toge Flugten til ubeboede, eller til fraliggende

Steder; men andre søgde og finge Fred og Sikkerhed, ved at

underkaste sig Overmagten. Først i Ørkedal fandt han Mod¬

stand. En Trefning blev holdt, Ørkedalerne tabde, Gryn¬

ting Kongen blev fangen og svoer Seierherren Troeskabs Eed.

Efter en Deel Trefninger, i hvilke otte Konger omkomme, saae

Harald sig Herre over heele Throndelagen. Mange af dette

Lands Mægtige erkiendte ham frivilligen for Konge, da de saae

han brugde kun Haardhed mod dem, han med Sværdet maatte

tvinge til Underdanighed.

Nu gialdt det Nummedalen. Her regierede paa denne

Tid Herlaug og Hrollaug, Brødre. Herlaug, for svag

at giøre Harald Modstand, og for høihiertet, at underkaste sig

hans Herredømme, lod sig, i Selskab med tolv andre, samt en

Mængde Mad og Drikke indslutte i en Høi. Hrollaug derimod
nedlagde Kongenavnet, gav sig Titel af Jarl, og overdrog Ri¬

get til Harald. Til
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Til at indtage de øvrige nordenfieldske Lande udfordredes

en Flode. Denne lod Kong Harald udruste i Tronhiem; men

Omstændighederne giorde nu hans Nærværelse nødvendig Søn¬

denfields. Den svenske Konge Erik Emundsen efter at

have underkuet de smaa Regenter i Sverrige, og underlagt sig

heele Riget, giorde nu et Indfald i Norge, for at vinde tilba¬

ge de Provinser, hans Stammefader Sigurd Ring havde be¬

siddet i dette Rige. En Deel indtager han med Sværdet i

Haanden. Men Harald meder Fienden som sædvanligt med

Mod og Tapperhed, og det varede ikke længe, førend han igien

bragde Alt i den forrige Skik.

Indvortes Uroeligheder havde forhindret Harald fuld¬

kommen at opfylde sit Løvte, at giøre sig til Herre over heele

Norge, og nu lod det ligesom han reent vilde opgive det. Han

slog sig til Roelighed i Tronhiem. Dog hvad han hisset havde

lovet, for at behage en Ragna, maatte han nu fuldbyrde, for

at vinde en Gyda. Hun var en Datter af Kong Erik paa

Hordaland, hendes Skiønhed indtog Harald, han lod hende
begiære til Ægte. Men lige saa høihiertet som Ragna vegrede

hun sig, at give ham Haanden, førend han, som Eenevolds¬

Konge beherskede heele Norge, paa samme Maade som Gorm

regierede over Danmark og Erik over Sverrig. Dette Svar

var Aarsag til Løvtet, Harald giorde, ikke at klippe eller kæm¬
me sit Haar, førend heele Norge erkiendte ham for Overhoved.

Nu angreb og indtog han Nordmor og Romsdalen,

hvis Konger, Hunthiof og Naukve, omkomme i en Søetref¬
ning, efterat de med al Tapperhed havde forsvaret sig. Saul¬

de, med Tilnavn Klofe, en Søn af Kong Hunthiof, og en
duelig Krigsmand, undkom til Sundmør, hvor hans Frende

Kong
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Kong Arnvid regierede. Med denne forbandt sig, efter

Saulves Tilskyndelse, Audbiørn, Konge over Fiordafylke,

imod den forfærdelige Harald. De mødte ham næste Aar med

deres Flode. Et blodigt Søeslag blev holdt. Begge foreenede

Konger satte Livet til, efterat de ved en tapper Modstand længe

havde giort Seieren uvis. Harald vandt, men det kostede

mange af hans Kæmpers Liv. Saulve undkom ogsaa her, og

hendrev siden al sin Tid med Sørøverie, hvorved han tilføiede

Kong Harald stor Skade. Denne Seier forskaffede Harald

Sundmør. Efter Audbiørns Død tiltraadde hans Broder

Vemund, med Tilnavn Kamban, Regieringen over Fiorda¬

fylke, men han blev kort Tid derefter tagen af Dage af Rogn¬

vald Jarl, hvorved Harald ogsaa kom i Besiddelse af

dette Land.

Det meeste Søndenfieldske og de fleeste nordenfieldske

Provinser fra det yderste Finmarken og det hvide Hav indtil

Hordaland vare nu Harald underdanige. Dog havde han

endnu ikke aldeles naaet sit Maal. Ogsaa den Deel af Norge,

han endnu ikke havde indtaget, skulde koste Blod. Hans høi¬

tidelige Løvte, at undertvinge sig heele Norge, var bekiendt, og

man saae, det var hans Alvor at opfylde det. Af alle hans An¬

stalter var Undertvingelse og Værdigheds Forliis det, de tilba¬

geværende norske Konger kunde spaae sig. De troede, med for¬

eenede Kræfter at kunne afværge dette overhængende Onde¬

Til den Ende blev Forbund sluttet imellem følgende Konger,

Erik paa Hordaland, Sulke paa Rogaland, Kiotve den

Rige paa Agder og Roald Rigur og Haddur den haarde,
Brødre og Konger i Thelemarken.Andre mægtige Jarler,

saa og Vikinger (Sørøvere) tilligemed nogle Misfornøiede af
I. Bind. deK
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de allerede erobrede Riger, floge sig til dette Forbund. Alt

mueligt blev foranstaltet, at gaae den fælles Fiende i Møde. Ha¬

rald, uforfærdet ved sine Fienders Mængde, forsømde ikke heller

paa sin Side, at sætte sig i Stand, at modtage dem. Et Aar

forløb med disse Tilberedelser. Og Aar 885 holdtes det for

Norges Skiebne saa betydelige hafurfiordske Søeslag.De

Forbundnes heele Flode foreenede sig Norden for Jæderen og

vendte sig derpaa mod Kong Harald hvilken de funde færdig

at tage imod dem inde i Fiorden Hafursfiord (nn Hafsvog).

Her kom det til en Trefning, den største og meest haardnakkede

nogensinde i Norge eller i Norden er holden. De kiækkeste og

stridbareste Helte, ikke alene fra Norge, men og fra andre Lan¬

de, vare her forsamlede. Attraa efter Ære, denne Drivefiær

til store Handlinger, besielede begge Parter. Men i sær fægte¬

de de Foreenede for Frihed, Eiendom, Liv, Fædreneland, lige¬

som Harald for at faae et høitideligt Løvte opfyldt, for Eene¬
vælde, og for at vedligeholde den allerede indlagte Ære,

Striden var haard og blodig. Tapperheden paa begge Sider

giorde Seieren tvivlsom. Endelig opmuntrede Harald sine

Bærsærker, at vove det Yderste. Intet kunde modstaae disse

Kæmpers rasende Anfald. Nu fulde Kongerne og de fornemste

Anførere blandt de Foreenede efter en tapper Modstand, og nu

havde de Overblevne kun Valg imellem Død og Flugt. Kong

Harald vandt Seier. Nu var han i fuldkommen Besiddelse

af heele Norge og hans Løvte opfyldt. Rognvald Jarl klippe¬

de nu hans Haar, og da han dermed var færdig, raabde han,

indtagen af dets Skiønhed, nu er dit Haar favert, Herre

min, hvilket gav Anledning til Haralds Tilnavn, Haarfa¬
ger, og nu vegrede den høimodige Gyda sig ikke længer at ægte

Føl¬den seierrige Harald.
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Følgerne af denne Seier vare vigtige for Norge. Riget blev

samlet under eet Hoved. Nu ophørde de indvortes Krige, som

de mange smaa Konger tilforn ideligen havde ført med hinanden.

Agerdyrkning og Handel komme derved i Drivt, og Norge blev

stort og anseeligt blandt Europas Stater. Mange med den ny

Regiering misfornøiede Nordmænd forlode deres Fædreneland.

Nogle af disse opdagede og bebyggede Island og Grønland,

andre toge deres Tilflugt til Færøerne, saa og til Ørkenøerne,

Suderøerne og andre skottiske Øer, hvorfra de med idelige

Plyndringer foruroeligede de norske Kyster, indtil endelig Ha¬

rald udsendte en stor Flode, for at rense disse Øer fra Sørøvere,

og efter meget Blods Udgydelse bragde ogsaa dem under sit

Herredømme.

Efter at have stillet adskillige Uroeligheder, opvakte af

hans egne Sønner, deelede han Riget imellem dem, saaledes,

at Erik Blodøxe skulde være hans tilkømmende Thronfølger og

have Overherredømmet over sine Brødre, og disse bekomme med

Konge=Navn hver sin Provins, af hvis Indkomster de skulde

nyde Halvdeelen. Endelig udmattet af Alder og Møisommelig¬

heder overgav Harald Regieringen til bemældte sin Søn Erik,

og døde tre Aar derefter i en Alder af tre og firesindstyve Aar.

Fra Skiold, Danmarks første Konge, nedstamme¬

de Harald Haarfager igiennem Qvinde=Linien. Fra Ha¬

rald Haarfager, ligeledes igiennem Qvinde=Linien, nedstam¬

mer vort nu regierende Konge=Huus. Nemlig den norske Kon¬

ges Hagen Magnussens Datter Ingeborg ægtede Hertug

Erik i Sverrig, en Søn af Kong Magnus Ladelas, og

fødde Euphemie, som var givt med Albert, den Første Her¬

tug til Meklenborg. Ingeborg, en Datter af dette Ægte¬
K2 skab,
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skab, havde Iseren Henrik, Greve af Holsteen til Ægte,

og var Moder til Gert, Hertug til Slesvig, hvis Datter

var Helvig, som i sit Ægteskab med Diderik, Greve til Ol¬

denborg, fødde Christian, Greve til Oldenborg og vort

Tvillingriges første Konge af dette Huus.

Witte¬
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Leben Wittekind des Großen.

Versuch einer Geschichte Kayser Karls des Großen.

Glafrys Geschichte des chur- und fürstl. Hauses zu Sachsen.

Bungus, Barres og fleeres tydske Rigs=Historier. (Barres er
skreven paa Fransk og oversat paa Tydsk med Tillæg af For¬

fatteren.)

Winkelmanni notitia historico politica veteris Saxo-Westphaliæ.

Hammelmanns Oldenb. Chron.

Ejusdem Opera genealogico historica.

Schlegels Geschichte der Könige von Dännemark aus dem oldenburgi¬

schen Stamme.

Meyers der Grafen von Oldenburg und Delmenhorst Geschlechts=Re¬

gister von dem sächsischen Heerführer Widekindo.
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Wittekind.

O)h hittekind er fedt omrent i Midten af det ortende Aar¬
— hundrede, og død, som man meener, 805. Hans

Herkomst taber sig i de dunkelste Tider. Han var Hertug til

Engern og Westphalen. At han i sin Ungdom er bleven an¬

ført til de paa den Tid saa høit agtede krigerske Øvelser, er upaa¬

tvivleligt, og at han allerede da ved udmærkende Prøver paa

Tapperhed og Klogskab maae have sat sig i Anseelse hos Saxer¬

ne, kan man slutte deraf, at de eenstemmigen udvalgde ham

til Hærfører imod Karl den Store, Frankernes Konge.

Saxerne havde ideligen ført Krige mod Frankerne;

men Aar 758 sluttede de et Forlig med Pipin, Karls Fader,

hvori de lovede, aarligen at give ham tre hundrede Heste i Skat.

Pipin deøde, og Saxerne foruroeligede paa ny Franken med
jevnlige Indfald. For at giøre en Ende derpaa og tillige for at

udbrede den christelige Religion fandt Karl nødvendigt,gandske

at
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at undertvinge dem. Krigen imod dem blev besluttet paa en

Rigsdag til Worms 772. Karl faldt ind i Saxen, indtog

Fæstningen Eresborg, ødelagde et Tempel og Afguds=Billede,

og trængde sig frem indtil Veseren. Saxerne bleve overvundne
og bade om Fred. Den blev dem tilstaaet paa Vilkaar, at de

skulde være underdanige og lade sig døbe. De gave tolv Gisler

og Karl gik tilbage til Franken. Farlige Anslag mod ham i

Italien drog hans Opmærksomhed did, og nødte ham, saa snart

mueligt, at slutte denne Fred.

Karl havde besat Eresborg for at holde Saxerne

i Tømme. Et utaaleligt Syn for Folk, hvis Frihed var det

kiæreste de havde. De skulde forlade deres Fædrene=Troe og an¬

tage en anden, som de havde Afskye for; ogsaa dette forbittrede

dem. Frygt for Karl havde aftvunget dem hiint Forlig. Han

var nu indviklet i Krig i Italien. Under Wittekinds Anfør¬

sel giorde de derfor 774 et Indfald i Hessen, ødelagde Alt,

nedreve Eresborg, og beleirede Frizlar. Men om Høsten

kom Karl tilbage, angreb dem fra tre Sider, forjog dem alde¬

les ud af sit, og forfulgde dem ind i deres eget Land. Næste

Aar blev paa en Rigsdag til Duren besluttet, enten at bringe

Saxerne til Christendommen, eller reent at udrydde dem. An¬

dre Sikkerheds Midler vidste man ikke mod et saa krigersk Folk.

Karl brød nu op med den heele frankiske Krigsmagt, ind¬

tog den saxiske Fæstning Sigeborg, og satte Eresborg i forrige

Stand igien. Ved Brunsborg vilde en Hob Saxer formeene

ham at gaae over Veseren, men blev slagen. Nu trængde han

sig indtil Oderen. Saxerne forlode Wittekind, og ydmy¬
gede sig for Karl. Begyndelsen giorde Hassio Ostsaxernes

eller Ostphalernes og Bruno Engernes Anførere. Endnu
vovede
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vovede Westphalerne at angribe Karls Tropper ved Veseren,

men de bleve slagne, maatte paa ny løve Lydighed og at antage

Christendommen, samt give Gisler til Sikkerhed for dette Løvte.

Karl maatte skynde sig saaledes at ende den nærværende Feide

med dem. Rotgaud, Hertug i Friaul, giorde Oprør og dette

kaldte ham til Italien igien.

Karl var nu fraværende og Saxerne brøde atter det af¬

tvungne Løvte. De indtoge Eresborg og beleirede Sigeborg.

Her giorde Besætningen et Udfald og forjog dem. Imidlertid kom

Karl pludseligen tilbage. Nu tabde Saxerne Modet.

De bade om Fred. Den blev dem tilstaaet paa forrige Vilkaar,

og mange lode sig strax døbe. Wittekind vilde heller forlade

Alt, end opofre sin Frihed og Fædrene=Troe. Han tog derfor

med nogle Faa sin Tilflugt til Sigfred, Konge i Jydland,

hvis Datter, Geva, han ægtede.

Endnu bevægede Friheds=Aanden Saxerne til Uroelighe¬

For reent at dæmpe den, lod Karl dem indkalde til ender.

Rigsdag, han 777 holdt i Paderborn. De indfunde sig med

alle deres Øverster, undtagen Wittekind, som var endnu i Dan¬

mark. Nu maatte Saxerne paa ny forbinde sig til Under¬

danighed og at vorde Christne, og det under Straf at miste Fri¬

hed og Gods. Karl troede sig nu sikker fra denne Side og

vendte sine Vaaben mod Saracenerne i Spanien.

Wittekind kom da tilbage og opmuntrede sine Landsmænd

paa ny at sætte sig i Frihed. Nogle vare blevne ham troe og

fri. Disse fulde strax til ham. De haarde Vilkaar, Karl

havde foreskrevet, fortrøde Andre. Ogsaa disse toge hans Par¬

ti. Rygtet forkyndte Karls Nederlag i de pyrenæiske Bier¬

ge, og lagde til, at han var død. Dette forøgede Saxernes
ModI. Bind. L
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Alta geMrcrus.

Mod og Wittekinds Tropper ikke lidet. Han faldt nu ind i

det Frankiske og opfyldte alt med Mord, Brand og Ødelæggel¬

se indtil Rhinen. Karl var imidlertid kommen tilbage fra det

spanske Tog og havde ufortøvet afsendt en Hær mod Saxerne.

Nu trak Wittekind sig tilbage. Frankerne forfulgde og ind¬

hentede ham i Hessen. Her kom det til Trefning. Saxerne,

opmuntrede af deres uforfærdede Anfører, giorde vel en tapper

og langvarig Modstand, men tilsidst bleve de dog slagne, og

Wittekind gik til Nedersaxen, for at faae en frisk Hær sam¬

let. I de tvende følgende Aar (779 og 780) fortsatte Kar¬

sine Seiervindinger. Saxerne maatte ydmyge sig, og paa Mo¬

det til Horheim, foruden at underkaste sig mange for deres Troe

og Frihed haarde Paabud, ogsaa finde sig i, at deres Land fra

nu af skulde regieres af frankiske Grever; tillige blev det dem

forbudet, at holde deres sædvanlige Forsamlinger eller Landdage.

Sorberne eller Slaverne imellem Elven og Saalen,

giorde 782 et Indfald i Saxen. Tre af Karls fornemmeste

Krigs=Øverster, Adalgis, Geilo og Wuorad havde faaet

Befaling med en Hær af Franker og Saxer at forjage disse
Fiender. Wittekind søgde begierligen enhver Leilighed at be¬

frie sine Landsmænd fra det frankiske Aag. Her troede han

atter at have fundet Een. Saxerne, ilde tilfreds med deres

Friheds Indskrænkelse, lode sig letteligen overtale, paa ny at

gribe til Vaaben mod Karl. Altsaa, i Steden for at foreene

sig med den frankiske Hær, forsamlede de sig under Wittekind

ved Bierget Sunthal ved Veseren. Hine trende Feldtherrer
agtede nødvendigt først at dæmpe disse Fiender, og rykkede imod
dem. Underveis stødte de til Grev Thederich, en Frende af

Karl, og agtet for sine personlige Fortienester. Ved Tidende
om
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om Saxernes Uroelighed havde han ved Rhinen samlet en Hær

for at gaae imod dem, og nu besluttede man at angribe dem med

samlet Magt. Men af Avind mod Thederich, og af Frygt,

at han alene skulde faae Æren for den Seier de ventede at

vinde over Saxerne, angrebe de andre Krigs=Øverster dem,

uden, efter Aftale, at lade ham vide det. Men Wittekind

tog saa eftertrykkeligen imod dem, at de efter en kort Fægtning

bleve bragte i Uorden. Adalgis og Geilo maatte betale de¬

res Forvovenhed med Livet, og med dem en Deel Fornemme og

Kærnen af deres Hær. De Øvrige bleve nedhuggede paa Flug¬

ten, og kun Faa reddede sig til Thederichs Leier.Wittekind

vandt en fuldkommen Seier. Forbittrelse og Begierlighed at

hevne sig opfyldte den seiervante Karls Hierte ved Tidenden om

dette Nederlag. I egen Person førde han en ny Krigshær imod

Saxerne. Wittekind blev nu forladt af alle og maatte igien

søge sin Sikkerhed i Danmark. Saxerne fulde Karl til Fo¬

de, bade om Naade, og skiøde Skylden paa den fraværende

Wittekind. Da Karl altsaa ikke kunde faae ham i sin Magt,

lod han fire tusinde og fem hundrede, ikke bevæbnede, men ubevæb¬

nede Saxer af de Tilstedeværende nedsable. Et for grueligt

Optrin, at man skulde forlænge det ved Betragtninger! Karls

Lovtalereselv vove ikke at undskylde denne Gierning.

Saxerne bragte til Fortvivlelse ved dette Blodbad,

pønsede nu ikkun paa Hevn. En større Hær, end nogen Tid

tilforn, forsamlede sig derfor i følgende Aar til Wittekind.

Men Karl gik den i Møde, slog den tilbage ved Detmold og

overvandt den gandske ved Floden Hasa. Begge Seiervin¬

dinger vare blodige, og endnu giorde Saxerne ham Modstand

med langt meere Standhaftighed, end tilforn. Thi uagtet han

uafla¬L2
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uafladeligen søgde at trænge videre frem, maatte han dog bestan¬

dig trække sig tilbage til Egnen omkring Paderborn. Endeligen

ydmygede de sig dog paa ny, forskrækkede over den Hevn, hvor¬

med han truede dem, om de fremdeles bleve ved at giøre Modstand.

Hiint dobbelte Forliis havde vel svækket Wittekinds

Magt, men ei hans Mod. Af de forkuede Saxer kunde han

ingen synderlig Bistand vente sig, og Frankerne stode altid

færdige, at tage imod ham; Forsigtighed forbød ham altsaa at

vove sig alt for dybt ind i Landet. Han udøvede derfor sin

Hevn paa Friesland, hvor han skændte og brændte, ødelagde

de Christnes Kirker, forjagede Præsterne, og nødte de der boen¬

de nyligen Omvendte igien at ofre til de hedenske Guder. For

at hemme dette sendte Karl sin Søn imod ham. Det kom til

en Trefning ved Lippe i hvilken Wittekinds Hær blev slagen

og adspredt. Vel forfulgde Karl sin Seier, dog saae han, at

han ingen Roelighed kunde vente, saalænge han ikke havde

bragt denne kiække Saxer til Lydighed, eller reent fordrevet

ham. Og dette var vanskeligt, da han opholdt sig paa saadant

Sted, hvorfra han ideligen kunde foruroelige Karl, værge sig

tappert, naar han blev angreben, og, naar alting gik ham imod,

flygte til Danmark, indtil han sik samlet nye Kræfter. Karl,

desuden kiæd af en saa langvarig, møisommelig og blodig Krig,

vilde nu forsøge om han kunde stille den uden meere Blodsudgy¬

delse. Til den Ende giorde han Wittekind Freds=Forslag, og

indbød ham til sig.

Den saxiske Helt saae at hans Landsmænd modløse over

deres idelige Forliis, ikke meere vovede at gribe til Vaaben for

deres Frihed og ham, og at han selv vilde være for svag i Tidens

Længde at holde det ud mod den mægtige Karl. Ære var det

ham,



Wittekind. 85

ham, at Seierherren tilbød ham Fred, og da han troede, han bur¬

de tage imod den, forlangede og fik han Gisler til sin Sikkerhed,

hvorpaa han begav sig til Attigny, hvor Karl opholdt sig. Han

blev modtagen med alle de Agtelses Tegn, man skyldte hans Helte¬

mod, og dette, saavelsom de Forestillinger, man giorde ham, be¬

vægede ham at indgaae Fred. Karl giorde ham til Hertug over

Saxen, dog at han i visse Maader skulde erkiende hans Overher¬

redømme. Aar 785 blev dette for begge Parter vigtige Forlig

sluttet. Kort derefter lod Wittekind sig ogsaa døbe.

Saxerne havde nu faaet en elsket og æret Regent af deres

eget Folk, de bleve derfor en Tidlang roelige. Derved befordredes

Christendommens Udbredelse blandt dem og deres Naboer, hvor¬

til Wittekinds Exempel vel ikke lidet haver hiulpet, da han efter

sin Daab skal have været en ligesaa ivrig Forsvarer af den christe¬

lige Religion, som han tilforn havde været dens heftige Forfølger.

To og tyve Aar efter at dette var skeet, omkom han i et Slag

mod Gerold, Hertug af Schwaben.

Wittekindtabde stedse alle Trefninger, naar Karl selvan¬

førde sin Hær. Dette kom ikke deraf, at Saxerne vare mindre

modige og tappre end Frankerne; de vare hurtige at gribe til

Vaaben, og heftige i deres første Anfald, men uvante at fægte i

en staaende Strid. Hvortil maaskee kom, at de stode under fleere

end eet Hoved, og disse dreves af forskiellige Fordeele, hvilket ofte

har sønderrevet det saa fornødne Eenigheds Baand imellem dem.

Den frankiske Hær derimod erkiendte kun een Herre. Den var

vant til Krigstugt, øvet i at stride, og troede sig novervindelig

under den seiervante Karls Anførsel. Imidlertid har Wittekinds

ved alle Tilfælde usvækkede Mod og den ugemeene Tapperhed,

hvormed han fægtede for sit Fædrenelands Frihed tilveiebragt ham

Navn23
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Navn af den Store. De største europæiske Huuse udlede deres

Herkomst fra ham. Her staaer hans Minde, fordi han var Stam¬

mefader for det Oldenborgske; thi af hans Sønner var enten Alf¬

rik eller Wittekind den yngre Fader til Reginbern. Dennes

Søn Diderich givtede sig med Reinhildis, en Frislænderinde

af dansk Herkomst (nemlig fra en af Prinserne, Harald eller Erik,

som i Aaret 826 forlode Danmark og søgde Beskyttelse mod de¬

res Fiender hos Keiser Ludvig den Fromme, som, efterat de va¬

re døbte, forlehnede Harald med et Grevskab i Frisland). For¬

uden en Datter, Mathildis, givt med Keiser Henrich Fugle¬

fænger, vare trende Sønner, Otto, Wittekind og Sibold

Frugter af dette Ægteskab. Otto var Greve i det Oldenborg¬

ske, og en Sønnesøns Datter af ham var Rixa, som ægtede

Hajo en frislandsk Herre, og en Sønnesøns Søn af ovenmældte

Sibold. Friderich, Rixas Brodersøn døde uden Arvinger,

altsaa kom hendes Søn, Elimar den Første til Regieringen over

det Oldenborgske. Af hans Sønner stiftede Henrik den Wel¬

deshusiske og Elimar den Anden den Delmenhorstiske Linie;

men Bernhard eller Johan fortplantede den Oldenborgske, ind¬

til Johan den Siette, hvis Datter Mechtild ægtede Johan

den Ellevte af den delmenhorstiske Linie, som derpaa tiltraadde

Regieringen i Oldenborg, overladende Delmenhorst til sin Bro¬

der Christian den Fierde. Dette henføres til Aaret 1334. Con¬

rad den Første var en Søn af Mechtild og Johan, og i sit andet

Ægteskab, med en Grevinde af Schaumborg, Fader til Chri¬

stian den Siette, som i sit Ægteskab med Agnes eller Agneta

af Honstein avlede Diderik den Lykkelige, Fader til Christian
den Første, Danmarks og Norges Konge.

Paa
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Paa forskiællige Veie kan man fra Juliane=Høi vende

tilbage til Havens og Skovenes dunkle Skygger omkring Slot¬

tet. Her drage hine Fortientes Minder Øiet til sig og fyl¬

de Sielen med hellig Ærbødighed. Man høre her Indføds¬

Rettens Sanger om disse Minder:

— Behøver du at lære

Høimodigt Danmarkl af en Phidias at ære
De stolte Helte, du opammer i dit Skiød.

Nei Fridrichs store Siel til Eftertiden brød
En ny og ukiendt Vei for dine Sønners Minde.
(Hvad Stie til Evighed, som han ei veed at finde ?)
Han lærer Steenene at tale — — Med Foragt
Anseer en Marmor=Gud nu al sin græske Pragt.
Her Rygtets Tempel er indviet danske Dyder.

Bort Fabler! dette Sted ærværdig Sandhed pryder

Eenfoldige Zirat hos Fridrichs Blomster=Beed.
Kun Helten føler det Opløftede derved.
Til Fordums Hændelser hans Siel tilbageskrider;

Han læser og hans Aand blir fuld af andre Tider.
O tavse Talekonst! hvert Navn en Lærdom er,

Hver Steen er Mine rig paa ny Betragtninger.

Flyv daglig hid, min Geistl din Borger=Ild at nære!
Føl Lyst og Mod og Kraft til værdig Dansk at være.

At hine Fædre, hvis Erindring giemmes her,
Maae ikke blues ved, du deres Landsmand er.

Hans Kongelige Høihed Arveprinsen lader ved Wiede¬

welt disse Minder oprette af norsk Marmor og giver Stedet der¬

ved en Adel, Versailles ikke har af heele Gudeskaren fra den

mythologiske Himmel. Minderne ere Stytter af den ædle Een¬

foldighed, som udgiør Skiønheden i Smagens Verker. Deres

Afbildninger i Kobber, ved Clemens, give et tydeligere Be¬

greb herom, end en Beskrivelse. Her fornyes da Erindringen

af Statens fortienteste Mænd, saavel fra forløbne Aarhundrede,

som
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som fra det nærværende, Fordum i Grækenlands Marmor op¬
5

levede igien fornemmeligen Helte og Seiervindere; men tilligemed

disse hædrer Jægerspriises Folkets Lærere, Statsmanden, Op¬

finderen og Befordreren af almeennyttige Anstalter, Manden,

som har tændt nyt Lys i Videnskabernes Rige, og Hende, som ved

mandige Dyder ophøiede sig til detstærkere Kiøn. Herved iagttages

det strængeste Valg, saa at ikkun de overordentligste Fortienester,

Fortienester af saa bekiendt og afgiort Storhed, at selv Avind intet

Denne Maade at ærekan indvende imod dem, saaledes hædres.

Fortienester er ny og i sit Slags hidtil den eeneste i Europa. Med

Henrykkelse betragte Fremmede det Ædle, Store og Skiønne der¬

ved (*). Indfødtelæsedeglimrende Navne, hvormed Minderne ere

tegnede, og stolt og ædel Fryd hæver sig ideres Barm ved Tanken, at

de ere Landsmænd af saa ophøiede Personer, og større og heftigere

vorder deres Attraa, at træde i disse Fortientes Fodspor, som de at an¬

vende deres Evner til Fædrenelandets Nytte og Ære.

Marmorstytterne forevige da disse Udødeliges Navne; men

Grunden til deres Udødelighed, Hukommelsen om deres Fortiene¬

ster skal vedligeholdes ved deres Levnets Beskrivelser. Af disse

ere her nogle til en Begyndelse.

(*) Det var den 16 October 1780, da Baron Wolzogen, efter at have be¬
tragtet disse Minder, skrev:

Entzükt sah' heut mein Aug' die Monumente großer Männer

—Von Fridrich aufgeführt. Er, der erhabnen Thaten Kenner,
— — und Sich,Verewigt Sie !

Ehrwürdger Haynt durch Dich:

Den Roes, som gives Fyrsters Handlinger, beskyldes ofte for at have egen¬
Baronen er Ridder af den tydske Orden,nyttige Hensigter, men her? — —

kom til Danmark i Hertug Ferdinands Følge, som yndede ham, og

gik derefter i Engelsk Tieneste til Amerika.

Bene¬
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Benedikt,

Svend Estridsens Søn.

nud den Fierde, siden kaldet den Hellige, vilde iet Land,
Dy hvor Hedenskabet endnu virkede i vilde Sæder, sætte

Religionen og dens Tienere i Anseelse. Derover satte han ikke

alene Bisperne i Raadet, men og paabød den i andre Christne

Lande indførte Tiende. Dette opvakde nogen Misnøielse; men

endnu opkom en meget større derved, at han baade forbød og

haardeligen straffede det saa elskte og saa længe brugte Sørøverie.

En Flode laae færdig i Liimfiorden, ventende Kongen

for at giøre et Tog til Engelland. Vigtige Aarsager opholdte

ham over Tiden, saa at Folket, kiæd af længer at bie, forlod

Floden. Da Kongen endelig kom, fandt han den blottet for

Mandskab. De Forløbne bleve dømte at betale en anseelig

Pengestraf, hvilken Knud dog vilde eftergive dem, naar de be¬

qvemmede sig til at tiende. De saae at dette vilde blive Byrde for

dem og deres Efterkommere, og valgde derfor at betale Bøderne.

Disse lod Kongen nu indkræve med Strenghed, hvilken dog

maaskee de, denne Sag var betroet, dreve videre, end hans

cTanke var. Nok, Jyderne, forbittrede over denne Haardhed,

bleveM2
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bleve oprørske. Knud tog Flugten til Fyhn, hvor han dvæ¬

lede i Odense. Oprørerne forfulgde ham did og dræbde ham

for Alteret i St. Albans Kirke.

Erik (siden Konge) og Benedikt, Knuds Brødre, vare

med paa denne ulykkelige Reise. Da de saae Oprørerne storme

til Kirken, trængde de sig, besielede af en ædel Troeskabs Iver,

at vove Alt for deres Broder og Konge, igiennem den rasende

Mængde, derind til hans Bistand. Da Almuen forgiæves hav¬

de søgt at sætte Ild paa Kirken, nedrev den Muren og brød ind

paa adskillige Steder. Erik og Benedikt med deres Følge for¬

svarede Kongen og sig med en ugemeen Tapperhed. Men Fien¬

dernes Hob tog ideligen til. Intet Haab om Redning var meere

tilbage for Kongen. Hvorfor Erik slog sig mandeligen igiennem

og undkom. Men Benedikt fægtede og faldt ved sin Broders

Side. Nogle Medlidende bragde ham halvdød hiem til Kon¬

gens Gaard, hvor han igien blev funden af Oprørerne, som ilde

medhandlede ham, indtil han opgav Aanden. Dette skeede

Aar 1086.

Knuds Navn blev siden tegnet paa Helgenes Liste. Men

hos den troefaste Kongens og Landets Mand er Benedikts Min¬

de helligt og uforglemmeligt, fordi han med sit Liv beseglede den

Troeskab og Kierlighed, han skyldte sin Konge og Broder.

Absalon.
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Wagners Geschichte des europäischen Nordens.

Mallets, Gebhardis, og fleeres Danmarks Historieskrivere.

A. KrantzIi Vandalia et Saxonia (er oversat paa Tydsk.)

Val. ab Eickstet, Epitome annalium Pomeraniæ,

Joh. Micrælii Altes Pommerland.

Helmoldi Chron. Slavorum.

Pontoppidans Annales Eeclesiæ Daniæ.

J.). Slangendorpii oratio de initiis doctrinæ religionis in Dania.

Zeitrechnung der Geschichte Waldemars I. af Justitzraad Christiani

i Kiel. Den findes blandt Abhandlungen die von der Königl.

Dänischen Gesellschaft den Preißerhalten.

Absalons og Esbern Snares Herkomst, af Morten Pe¬Biskop

dersen.
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Absalon.

((øra Danmarks gamle Konger vil man udlede Absalons
2) Herkomst. Af hans Forfædre har man havt berømmeli¬

lige Mænd i Staten og i Kirken. Hid regnes tvende Ottincka¬

rer, som nævnes med Priis blandt Ribes gamle Bispe.

Skialm Huide tiende Kongen og Landet med Mod og Klogskab.

Iblandt hans Afkom finder man ypperlige Kirkens Fædre,

Statsmænd, Krigere, som hver i sit Kald have udmærket sig til

Medborgeres Gavn og egen Priis. Ikke at tale om Hertuger

og Hertuginder, som nedstamme fra ham; man har endog seet
hans Æt paa Thronen.

Skialm Huides Søn Ascer Rog var Fader til vor

Absalon, som er født 1128. Man veed kun lidet om hans

Ungdom, dog finder man Spor, at han har opofret sig Viden¬

skaberne. Endnu i det sextende Aarhundrede, har man seet en

Pompejus Trogus, som han med egen Haand ziirligen havde

skrevet paa Pergament. Allerede paa den Tid droge Europas

Unge til Paris, for at hente nyttige Kundskaber. Ogsaa

Absalon
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Absalon var til den Ende der, og man veed, at han stiftede

et fortroeligt og varigt Venskab med den navnkundige Vilhelm

i St. Genovefes Kloster. Den Iver, hvormed han siden søg¬

de at rodfæste og opelske Videnskaberne i sit Fædreneland, viser,

at han yndede dem, og var overbeviist om deres Nytte. End

videre har man god Grundat troe, at det Venskab, som saa uopløse¬

ligen herskede imellem ham og Waldemar (siden Danmarks før¬

ste Konge af det Navn) er grundet paa en fortroelig Omgang fra

Barndommen. Et Venskab, uden hvilket Waldemar neppe

skulde faaet det Tilnavn Stor, Historien saa billigen tillægger

ham, ligesom Absalon maaskee ikke heller under en anden Konge

skulde havt Leilighed, at vise saa glimrende Fortienester.

Riget, som ved indvortes Uroeligheder og en lang Ræk¬

ke af andre Vandhæld var bragt til det Yderste, da Erich Lam

1147 døde, maatte nu vente det sidste dødelige Stød af Svend

Grathe og Knud Magnussen. Skaanes og Siællands

Indbyggere hyldede Svend. Jyderne derimod holdt med

Knud. Enhver af disse Prinser vilde herske alene, og Fædre¬

landet maatte paa ny drikke sine Sønners Blod; det udplyndre¬

des af Sørøvere, som benyttede sig af de indvortes Uroeligheder;

det ødelagdes af det fremmede Krigsfolk, som kom for at hielpe

den eene eller den anden af disse Prinser.

Waldemar, Absalons Ven, havde den nærmeste For¬

dring paa Riget; han var endnu ung, og for svag at udføre sin

Ret. Knuds Fader var hans Faders Bane. Dette bevægede

ham, at tage Svends Parti, som havde indrømmet ham hans

Fædreland, Hertugdømmet Slesvig.

Her er ikke Sted, at anføre de Fordeele, hans Klogskab,

Mod og Tapperhed, samt den Kierlighed, Folket bar for ham,
til¬
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tilveiebragde Svend. Men denne gav ham endelig saa mange

Aarsager til Misfornøielse, at han forbandt sig med Knud.

Sbend øvede herpaa Fiendtligheder ogsaa imod Waldemar.

Omsider forligde man sig, og Riget deeledes imellem Svend,
Enhver syntes tilfreds; men SvendKnud og Waldemar.

var det ikke. Han vilde have Alt alene. Ved en Sammenkomst i

Roeskilde blev Knud et Offer for hans Forræderie. Med

Nød undginge Waldemar og Absalon samme Skiæbne. Den

første flyede til Jylland, og samlede Folk. Svend satte efter

ham didhen. Endelig kom det 1157 den 23 October til Slag

imellem begge Konger paa Grathe Hede ved Viborg. Svend

tabde, flyede og dræbdes paa Flugten af en Bonde, og Walde¬

mar var alene Konge i Danmark.

Nu havde Riget omtrent i hundrede og tyve Aar været en

Skueplads for Elendigheder, som ikke kunde afhielpes ved de korte

Mellemrum af bedre Tider, det stundom havde nydt2 De vare

meget meere under de sidste Konger stegne til det Høieste. Mod,

Møie og Klogskab udfordredes, naar herpaa skulde raades Bod.

De mange Partier i Staten havde giort Folket splidagtigt; ber

maatte Eenigheds Baand igien knyttes. De havde indført Uor¬

den, Vold og Uretfærdighed, som maatte udryddes. Nærings¬

Veiene vare tilstoppede, de maatte igien banes. Den indvortes

Jammer, som i sig selv var stor nok, forøgedes ved Ødelæggel¬

ser af fremmede Fiender.De vilde og stridbare Vender havde

betient sig af Danmarks Vanheld, og afkastet den Tømme,

dette Rige i sine bedre Dage havde paalagt dem; end meere, ved

idelige Indfald plagede nu ogsaa de dette Land, af hvilket de til¬

forn havde været afhængige, og overalt efterlode sig de bedrøvelig¬

ste Spor af Mord og Brand; herover var næsten en tredie Part
I. Bind. N af
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af Riget øde, og dets Agre laae udyrkede. Disse Fiender

maatte altsaatvinges, eller i det mindste Danmarks Kyster betryg¬

ges imod dem, førend man igien kunde vente det Øde bebygget

og dyrket. Hvor tung en Regierings Byrdel da Rigets Vil¬
kaar i saa mange Maader skulde forbedres.

Waldemar begyndte sin Regiering med at betrygge Ri¬

gets indvortes Roelighed. Troeligt er det, at Absalon herved

har gaaet ham til Haande, i det mindste seer man hans Tænke¬

maade i den Skaansel, Kongen søgde at vise imod Svends

Tienere.

Roeskilde Bispe=Stoel var Aar 1158 ved Ascers Død

bleven ledig, og der var Ueenighed imellem Præsteskabet og Al¬

muen om den, som igien skulde beklæde samme; desuden herske¬

de Had imellem Borgerne indbyrdes, som udbrød til et Oprør,

i hvilket man endog forgreb sig paa de kongelige Betiente.

Waldemar vilde strængeligen straffe denne Forbrydelse, og hav¬

de allerede til den Ende samlet en stor Hob Krigsfolk. Men

Absalon stillede Oprøret, og Kongen lod sig formilde. Nu

foretog man Bispe=Valget paa ny, og Absalons Fortienester

giorde Ende paa den forrige Ueenighed. Alle stemmede eendræg¬

tigen paa ham.

Waldemars første Tanke, efterat han havde stillet de ind¬

vortes Uroeligheder, var, at tæmme Venderne. Allerede i

Foraaret 1158 havde han til den Ende besluttet et Tog, som dog

gik overstyr, da Mængden satte sig derimod. Venderne ved¬

bleve da at plage Danmark, skiønt Absalon giorde alt, hvad

der stod i hans Magt, at standse deres Grumhed. Heri kunde

intet Veierligt, ingen Aarets Tid hindre ham. Næsten stedse

opholdt han sig ved Strandkanten under et Telt, eller en Løvhytte,

ja
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ja ofte under aaben Himmel. Ved denne Aarvaagenhed lykke¬

des det ham, Løverdagen for Palme=Søndag i Aaret 1159 blot

med atten Bevæbnede ved Børslund at dræbe eller forjage Mand¬

skabet af 24 vendiske Skibe, som plyndrede Landet, og det uden

selv at tabe fleere end een Mand. Efter de Tiders Tænkemaa¬

de var det ham anstændigt, endog som Bisp at føre Sværdet:

man vil altsaa ikke undre over, at han brugde det til at forsvare

Fædrenelandets Grændser, ei heller derover, at man saae ham

i Spidsen af Hæren paa de bendiske Tog. Det første af disse

gik for sig i sidst bemældte Aar.

Waldemar var endnu mat af en farlig Sygdom, i hvil¬

ken Absalon ved sin Omhyggelighed havde viist ham Prøver paa

det ømmeste Venskab, da han begav sig til Skaane for at fuld¬

føre dette Tog, som han efter Absalons og faa Andres Raad

havde besluttet. Her samlede sig til ham en Flode af 260 Skibe.

Fiorten Dage anvendtes paa at øve Folket. Nu skulde detgiæl¬

de Rygen. Alt var overlagt, og Aftale giort, hvorledes To¬

get skulde gaae for sig. Man vilde søge at komme uformærkt

paa Fienden, og derfor ikke bruge Seil, men roe sig frem. Flo¬

den fulgde Absalon, som ilede forud med syv Skibe for at be¬

speide Landet. Næsten havde han naaet det, Leiligheden var

god, Vinden ønskelig, hans Mandskab frimodigt. Men nu

saae han Waldemar imod Aftale at sætte Seil til, og vende

tilbage, efterfulgt af de øvrige Skibe. Absalon, som med

sine syv Skibe intet kunde udrette imod Fienderne, blev derfor

nødt at søge Hoved=Floden. Han kom til den i en Havn un¬

der Møen. Peder Sune og Essbern, Kongens troe Raad¬

givere, mødte ham, og klagede over denne Opsættelse i Toget.

Kongen lader dem kalde. Han seer deres Misfornøielse, og sø¬

gerN2
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ger at unskylde sig førend de tale. Han frygtede, siger han,

at man alt for sildig skulde landet ved Rygen, og havde derfor

fundet for godt, at hvile nogle Timer om Natten i denne Havn,

hvorfra man betids om Morgenen kunde komme til det bestemte

Sted. Enhver taug til denne Undskyldning; for at faae dem

til at tale, spørger han om deres Tanker. De andre bade Ab¬

salon at svare, og uden Skrømt forestillede han Kongen, hvor

ondt det giorde dem, at see ham forhaane sig selv, ved at til¬

sidesætte troe Mænds fornuftige Raad, og følge deres, som

vare ligegyldige ved hans Sagers lykkelige eller ulykkelige Ud¬

fald. Hvilken Spot det var, at opgive ogsaa dette Tog paa

Halvveien. At han havde ladet den ønskeligste Leilighed, heldi¬

gen at udføre sit Forehavende, gaae sig af Hænderne. Er det

saaledes, spørger han, at Tryghed og Lykke skal forhverves

Riget: Levnets=Midlerne, siger han videre, ere faa. Om

haardt Veier opkommer og forhindrer Seiladsen, hvad da,

uden at vende tilbage med uforrettet Sag, og vorde latterlig for
heele Verden?

Absalon, som fortrød, at man ikke havde fuldført Toget

i Øieblik, da alle Omstændigheder vare fordeelagtige; Øieblik,

som især i Søe=Krige ere siældne og vigtige, talede frimodigen,

og med Varme; thi det var for Fædrenelandets og Kongens Ære

han talede. Imidlertid fortørnedes Waldemar mærkeligen her¬

over, dog tvang han sig, og gik bort efter et kort Svar, men

maatte endnu i Anledning af sin Vrede tage denne Absalons

Paamindelse med sig, at det var bedre at høre Erindringer af

en Ven, end hemmeligen at bagtales. Ikke maae man tilskri¬

ve Tidernes Eenfoldighed, at Sandhed saa uforfærdet lod sig

høre; thi i Fyrsters Selskab var ogsaa da frimodig Oprigtighed

en
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en Sieldenhed, men hos Absalon fandtes den. Han elskede

Waldemar, og kiendte ham nøie, og Held var det for Kongen

og Riget, at han giorde et ædelt Brug af denne Kundskab. Nat¬

ten derpaa reisde sig en Storm, som rev Skibene løse fra

deres Ankere, og adspredte dem over Havet. Nu forsvandt

Waldemars Vrede, han saae Følgen af den Feil, han havde be¬

gaaet, end meere, han tilstod og fortrød den, han vilde oprette

den, og hans Beslutning var, heller at døe, end med Skamme

at opgive Toget. Han bad om Raad og Anstalter hertil. Ab¬

salon overdrog han at passe paa naar Stormen lagde sig saa me¬

get, at man kunde bruge Aarerne. Med Glæde paatog Absa¬

lon sig dette, og gav flittigen Agt paa Veirets Forandringer.

I fire Dage var Stormens Hæftighed uformindsket; den femte

Dags Morgen syntes den at tabe sig noget. Absalon sagde det

strax til Kongen, men derhos, at det endnu vilde være vanske¬

ligt at roe sig frem. Waldemar, som vel var vant at krige

til Lands, men endnu manglede den fornødne Erfarenhed, at

passe paa, og betiene sig af den beleilige Tid i Søe=Krige, skiønt

ikke Lyst og Mod ogsaa her at vove Alt for sit Rige, befalede

ufortøvet at lette Anker. Hvad skal vi giøre? sagde Absalon

spøgende, om di nødes til at vende tilbage paa Halvveien.

Drager jeg tilbage, svarede Kongen i samme Tone, kan du

lade mig vide, hvorledes det staaer til i Venden.

Waldemar følede det Stiklende i Absalons Skiemt,

men hans Mod opildnedes derved endnu meere. Man gik hur¬

tigen om Bord. Farten var hastig og fornøielig under Læe af Lan¬

det; men man kom i rum Søe, og her rasede Stormen forfær¬

delig. Nu kappedes Heltene med hinanden om, at vise det

største Mod. Absalon var atter forud. Han trodsede Stor¬

men,N3
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men, og trængede sig igiennem det oprørte Hav. Waldemar

vilde intet give ham efter, han vilde oprette, hvad der var tabt

ved hans forrige Ubetænksomhed, og fulgde uforfærdet. Hans

Skib revnede, og var næsten fyldt med Vand. Ved et voveligt

Spring med Sværdet i den eene og Banneren i den anden Haand,

kom han om Bord paa et andet Skib, og naaede endelig i den

Havn, hvor Absalon allerede havde kastet Anker, og ladet be¬

speide Landet. Ved Hidensøe laae de danske Skibe nu ikkun

60 i Tallet, Resten var gaaet tilbage, deels af Nød, men deels

og af skammelig Feighed. Kongen saae sig da for svag at fore¬

tage noget imod Landet, hvor han var indløben. Derimod an¬

faldt man Barkøe som ved et smalt Sund var skilt fra Ry¬

gen. De Danske, deelte i tvende Hobe, den eene under Wal¬

demar, den anden under Absalon, begyndte nu her at hævne

den Skade, deres Fædreneland tilforn havde lidt af Venderne.

Disse havde ofte betegnet deres Nærværelse i Danmark med at

brænde, plyndre, dræbe, eller fange; for at ydmyges, maatte

de nu selv føle det Sviende i denne Krigs=Maade. Absalon

gav her Beviis paa Klogskab Mod og Tapperhed; ved hiin

førdes Krigsfolket med Sikkerhed og overflødigt Bytte tilbage til

Skibene. Men nu var det at Mod og Tapperhed især maatte

vises. Venderne vilde til Søes oprette den Skade, dem til

Lands var tilføiet; de angrebe den danske Flode, men nødtes til

at vige. Skialm Skægge var Manden, som tvang dem hertil,

med de Skibe, han kunde bemande, førend Kongen og Bispen kom til¬

bage. Men nu forfulgde man dem med heele Floden og de flyede.

Imidlertid forandrede Vinden sig, og blev Fienden

gunstig, at han igiennem bekiendte Omveie kunde komme bag paa

de Kongelige, og nu bleve disse bange. Dog Absalon var ufor¬
færdet,
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færdet, han lagde sig imellem dem og Fienden, for at standse de¬

res Forehavende. Dette burde paa ny oplivet de Forsagtes

Mod, men her glemde Danske Fædreneland, Konge, sig selv.

Den største Deel af Floden flyede af alle Kræfter. Waldemar

havde nu ikke fleere end syv Skibe hos sig. Venderne ansaae

denne liden Hob for et vist Rov. De anfalde den, slaaes til¬

bage, anfalde paa ny, men nødes til en skammelig Flugt.

Waldemar kom til sit Rige med Seier. Uden Tvivl

skulde den været fuldkomnere ved bedre Krigstugt, og meere

Eenighed blandt Danmarks Krigere. Alt for ofte forefandt

Absalon disse Hindringer i sine Forehavender.

Nu truede nye indvortes Uroeligheder Danmark. Chri¬

stenheden var paa denne Tid splidagtig i Henseende til tvende

Paver, nemlig Alexander den Tredie og Victor, som paa

eengang vare valgte. Riger vare herover ikke blot ueenige med

Riger, men endog Kirker og Gemytter i Rigerne vare deelte.

Frankrig og nogle Kardinaler ansaae Alexander som retmæssig
Pave, Keiseren og de tydske Fyrster derimod Victor. Wal¬

demar holdt i Begyndelsen med den Sidste, hvis Tilhænger den

slesvigske Bisp Occo ogsaa var, da derimod det andet danske

Clerisie fulgde Erkebisp Eskilds Exempel, som var paa den Før¬

stes Side. Denne Erkebisp havde ved de forrige Uroeligheder

her i Riget nedsat en anseelig Deel af sine Kostbarheder i Frank¬

rige, ved denne Splid i Kirken troede han dem ikke længer sikkere

der, og derfor lod dem hente. Budet, som dette Ærinde var

betroet, opførde sig. uforsigtig pva Tilbagereisen, og plyndre¬

des i det Holsteenske. Erkebispen søgde at formaae Kongen, at

forhielpe sig igien til Skatten, men ugierne vilde Kongen love no¬

get, da Begieringen var vanskelig, ja næsten umuelig at opfylde:

thi
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thi hvo, og hvor er Gierningsmanden: Endelig lod han sig be¬

væge, og reiser med Eskild til Slesvig for der at udforske Sa¬

gen. Af nogen Skiemt, hvormed Kongen paa dette Sted i An¬

ledning af denne Tildragelse lod sig forlyde, holdt Erkebispen sig

beføiet at tiltale ham paa det haardeste, ja at giøre de groveste

Beskyldninger imod ham, uden dog at faae det Svar, han for¬

tiende. Erkebispen, endnu meere opbragt over Kongens Koldsin¬

dighed besluttede at hævne sig paa en anden Maade. Occo

var ved Kongens Hielp, og efter Pave Victors Befaling, kom¬

men paa Slesvigs Bispe=Stoel, dette brugde Eskild til Paa¬

skud, at bansætte denne Bisp med alle hans Tilhængere; den¬

ne Opførsel forbittrede Kongen, som dog endnu tæmmede sin

Vrede. Dette Had, som dagligen tiltog, spaaede Danmark

nye Uheld. Erkebispen forføiede sig til Siælland, Absalon

var ham uundværlig ved det, han havde i Sinde. For ham

beklager han sig over Kongen, hvilken han beskylder for intet

mindre, end Deelagtighed i det ommældte Røverie, og da han

tillige ved at holde med den af Victor ulovlige indsatte Bisp

Occo forstyrrede Kirkens Fred, saa skulde Krigen være Midde¬

Eskild hav¬let, hvorved. han maatte nødes til billige Tanker.

de vovet at trodse Danmarks forrige Konger, og i Tillid til sine

mange og mægtige Venner, vilde han nu forsøge det samme mod

Waldemar. Hvad Raad for Absalon? Eskild var som Er¬

kebisp hans Øvrighed, som kunde befordre, eller hindre hans

Lykke. Waldemar var hans Konge og Ven; Landets For¬

dærvelse var en vis Følge af deres Ueenighed. Dette betragtede

Absalon, og søgde ved lemfældige Forestillinger at formilde

Eskild. Han beviisde, hvor ugrundet og ubillig Mistanken
var, at Kongen skulde være Medvider i Røveriet. Han fore¬

holdt
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holdt ham, at det Medhold, Kongen vedblev at vise Occo,

ikke reisde sig saameget af Had til Pave Alexander og hans Par¬

ti, som af Erkebispens alt for hidsige Opførsel, og at han, ved

aät begynde Ueenighed imod Waldemar, vilde faae just dem til

Fiender, paa hvis Bistand han giorde sig Regning. Han raa¬

dede ham derfor til at forsone sig med Kongen, og tilbød sin

Megling. Erkebispen var alt for opbragt, at han kunde følge

fornuftige Forestillinger; han havde besluttet Krigen, og han

lod Absalon vide, at det ikke var hans Raad, men hans Hielp,

han ved denne Leilighed begierede. Med Alvorlighed lagde

Absalon nu Eskild det Ufornuftige i hans Forehavende for Øine,

og med Frimodighed sagde han ham, at den Eed, han havde giort

ham som Erkebisp, aldrig skulde forbinde ham til at glemme det,

han skyldte Waldemar. Dette høimodige Svar af en under¬

given Bisp, forbittrede Eskild. Han paalagde derfor Absa¬

lon, ved den Lydighed han skyldte Kirken, at førrette hans

Ærende hos Kongen, og en Abbed maatte følge med, for at

høre, at han intet udelod af det, ham var befalet at sige. Dette

maatte Absalon paatage sig, dog vægrede han sig at bringe Svar

tilbage. Hans Hensigt var, at forsone de opbragte Gemytter,

og derfor søgde at formilde de haarde Ord, Eskild havde lagt ham

i Munden til Kongen. Dog fandt denne sig derover saa for¬

nærmet, at han affærdigede Abbeden med et Svar i de haarde¬

ste Udtryk. Erkebispen forfærdedes herover, og tog Flugten.

Udfaldet var, at Eskild efterat hans Fæstning Esrom var

overgivet til Kongen, faldt til Føie, hvorpaa han, uden Tvivl

ved Absalons Megling, igien fik Kongens Venskab, og tilbage¬

gav Kronen det Gods, forrige Konger havde skiænket Kirken.

Saaledes stilledes dette Uveir.

I. Bind. LandetO
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Landet havde paa denne Tid ingen Skoler, ingen Lærdoms

Boeliger uden Klosterne, og i dem herskede nordentlige Sæder,

og Vankundighed. Hvilken Velgierning for Landet, at forja¬

ge denne og forbedre hine; men og hvilket vanskeligt Arbeide !

I Aaret 1161 finder man det første Beviis, at det var Absalons

alvorlige Tanker, at udrydde Uordentligheden i sit Stifts Klo¬

stere, og at antænde Kundskabs Lys; thi da stiftede han af sit

eget Gods Sorøe Kloster, eller dog forbedrede og anseelig forø¬

gede det af hans egne Fædre stiftede. Hans Broder Esbern

Snare og andre Paarørende hiulpe ved deres Gavmildhed lige¬

ledes til dette Klosters Opkomst. En af hans Forordninger for

dets Munke var, at nogle af dem stedse skulde dyrke Fædrenelan¬

dets Historie, og optegne hvad mærkværdigt her tildrog sig. De,

som finde Mørke i Historien der, hvor Lys i Følge denne Forord¬

ning burde skinne, have Aarsag at beklage, at Stifterens Villie

skiødesløst er efterkommet.

Vilhelm, som Absalon paa sin udenlands Reise, havde

lært at kjende, lod han og i dette Aar med tre andre Munke hente

herind fra St. Genevefes Kloster i Paris, de skulde med Exem¬

pler og Regler forbedre de udskeiende Brødre i Eskild=Søe

Kloster (nu Selsøe). Herved søgde Absalon tillige, at beri¬

ge Staten med duelige Mænd; thi om Vilhelm veed man, at

han ikke alene var af en streng Gudsfrygt og Retskaffenhed, men

og lærd for de Tider, og er siden brugt i Rigets offentlige For¬

retninger.

Imidlertid spandt Tydsklands Keiser Friderich den

Første atter paa Anslag, at giøre Danmark til et Lehn af det
tydske Rige. Tilforn havde han, under Skin af det oprigtig¬

ste Venskab, lokket Kong Svend til sig, og derpaa nødt ham
til



Absalon. 107

—
til at love, at han vilde være hans Lehns=Mand. Svend

havde efter sin Hiemkomst tilbagekaldet dette aftvungne Løvte.

Nu stillede den æresyge Keiser i samme Henseende Snarer for

Waldemar, og den i Kirken, angaaende Paverne, endnu ved¬

varende Splid maatte tiene til at lokke ham deri. Kon¬

gen sendte Radolph, en Engelænder, som stod i hans Tie¬

neste, til det keiserlige Hof, for at faae nogen tilforladelig Op¬

lysning i denne Sag. Victor opholdt sig hos Keiseren, og

begge overvældede Radolph med Høfligheder og overordentlige

Æres=Beviisninger. Herforuden holdt Keiseren Lovtaler over

Waldemar, ønskede at tale med denne vise og gudfrygtige Her¬

re, ja giorde ham det til en hellig Pligt, at møde ved en Forsam¬

ling, han agtede at holde, og der hielpe ham at dømme i denne

for saamange Siele forargelige Kirke=Splid. Til Gotgiørelse

for denne gudelige Reise lovede han at give ham en Provins

i Italien og Venden.

Radolph kom tilbage. Hans Beretning indtog Kongen,

som besluttede at opfylde Keiserens Ønske. Absalon blev der¬

paa kaldet fra den frivillige Vagt, han holdt paa Rigets Strøm¬

me imod Sørøverne. Waldemar aabenbarede ham sin foreha¬

vende Reise, og lod ham følge sig. Absalon havde Keiseren

mistænkt for Svig, og fraraadde Kongen denne Reise. Tænken¬

de paa Sbend, foreholdt han Waldemar, hvor lidet man bur¬

de fæste Troe til saa bedragelige Løvter. Desuden, at Keiseren

mod Billighed forsvarer Victor, hvorfor man ingen Omgang

burde have med ham. Han foreholdt ham fleere Grunde, at

forandre hans Forsæt, men forgiæves. Waldemar vilde reise,

men det var ham dog om at giøre, at have Absalon hos sig.

Han forestillede ham derfor, hvor nødvendig hans Nærværelse
varO 2
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var ham, om Retfærdighed fordrede, at han ei skulde tage

Victors Parti, samt det Venskab, som bestandig havde været

imellem dem, hvilket burde ikke tillade Absalon at nægte ham sit

Selskab. Denne saae tydeligen forud de Uleiligheder, som vil¬

de flyde af denne Reise, han spaaede Kongen dem, som blev

ubevægelig ved sit Forsæt, og nu troede Absalon det var hans

Pligt, ikke at forlade ham ved en Leilighed, hvor han saa sand¬

synlig skulde behøve hans Bistand. Reisen gik for sig. Es¬

bern Snare var, foruden andre, en af Selskabet, og næv¬

nes her, fordi han, skiønt ogsaa uden Virkning, søgde at hol¬

de Kongen fra at fortsætte Reisen. Kirke=Forsamlingen holdtes

paa et Sted nær ved de franske Grændser. Man nævner Lau¬

na, Dole, Besancon. Waldemar kom did, og erfoer

snart, at Keiserens venlige og løvterige Indbydelse havde sigtet

til andet, end at giøre Ende paa Ueenigheden i Kirken. Ab¬

salon og Radolph forkyndede Keiseren, at Waldemar var

kommen. Keiseren modtog dem med Myndighed, som Sende¬

bud fra en Konge, hvis Lydighed han og det romerske Rige

kunde fordre og over hvis lange Udeblivelse han derfor havde

Aarsag at besværge sig. Absalon saae, at det nu gieldte om

Danmarks Frihed og Kongens Ære. Han havde forud fore¬

stillet sig noget saadant, og den Iver, han altid følede, naar

Kongens og Rigets Ære stod i Vove, forøgedes ved Keiserens

myndige Tiltale. Han forsikkrede frimodigen, at det var Kei¬

serens venlige Indbydelse, samt prægtige Løvter, og aldeles in¬

gen skyldig Lydighed, som havde bevæget Kongen til denne Reise.

Keiseren vilde ikke erindre sig noget Løvte, og vedblev at nægte det,

skiønt Absalon beraabde sig paa den nærværende Radolph.

Nu opregnede Absalon Løvter og alt, og lagde ham uden Skaan¬
sel
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sel hans uredelige Omgang for Øine, samt begiærede Leide for

Kongen til Hiemreisen. Hertil vilde Keiseren ikke beqvemme sig.

Nu fortrød det Waldemar, at han ikke havde fulgt sine troe

Raadgivere, og han vilde ved Kiækhed gotgiøre sin Forseelse.

Hans Beslutning var, heller at døe, end at Riget ved ham

skulde paalægges en uanstændig Afhængighed. Absalon op¬

muntrede Kongen at være ubekymret, og raadede ham, at begi¬

ve sig, under Skin at jage, over Grændserne ind i Frankrige,

hvorfra han med Sikkerhed kunde komme til Danmark. Fri¬

derich mærkede dette Anslag, og tillige, at Waldemar var ube¬

vægelig ved hans Trusler. Paa ny forsøgde han Smiger og

Løvter. De tydske Fyrster maatte forpligte sig ved Eed, at tvin¬

ge Venden under Kongen; hvad der manglede, vilde Keiseren

selv bringe til Ende ved sin Tilbagekomst fra Italien. Nu til¬

sagde Kongen ham Troeskab paa Vilkaar, ei at være forbunden

at reise til hans Hof, ei at holde Tropper til det romerske Ri¬

ges Tieneste, og altsaa ikke være, men kun at have Navn af

Keiserens Lehnsmand; desuden skulde hans Efterkommer i Re¬

gieringen have fuldkommen Frihed at forkaste denne Forpligtelse.

Men hvilket Rige tog Waldemar til Lehn? Var det

Danmark alene? Mon han ikke efter hiin kiække Beslutning

langt heller havde fulgt Absalons Raad, og søgt til Frankrig,

naar Keiseren ikke tillige havde forlehnet ham med Venden? og

skulde vel Keiseren paa ovenmældte Vilkaar have forlehnet ham

med Venden, naar han ikke tillige havde lovet Huldskab for

Danmark? mon han altsaa ikke tillige har taget begge Riger til

Lehn: De nye Skribenter kives herom.

Nu foretog man KKirke=Stridighederne.Absalon, og

med ham Kongen, og alle de Danske, vare paa Alexanders
O3 Side,
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Side, den største Deel af de andre tilstædeværende holdt med

Victor; denne, som her havde de fleeste Stemmer, vilde da,

efter høitideligen at have holdt Messe, sætte Alexander i Ban.

Han begyndte derpaa, men nu forlod Waldemar Forsamlingen,

tilskyndet af Absalon, som strax fulgde efter. Victor var i

hans Tanker ulovligen Pave, og han frygtede ikke offentligen

saaledes at tilkiendegive sine Tanker. Denne Opførsel foraarsa¬

gede Opsigt, som forøgedes, da Victor bød Absalon at blive,

men fik til Svar: at ingen kunde formeene ham at følge Kongen,

da han alene var kommen did for at giøre ham Selskab. Med

samme Kiækhed, og endda tydeligere, viisde Absalon Dagen

efter sine Tanker om Victor; thi da indviede denne, som Pave,

Lino til Biskop i Odense, hvor han tilforn havde været Dom¬

Provst. Men Absalon satte sig af alle Kræfter derimod, og

vilde ikke erkiende denne Bispe =Vielse for gyldig.

I Aaret 1163 kom Waldemar tilbage til Danmark: paa

Hiemreisen var det, at Absalon stiftede Venskab imellem Kon¬

gen og Grev Adolph af Holsteen, saa at denne svoer Kongen
Huldskab og Troeskab. Denne ædle Greve besad fortreffelige

Egenskaber. Fordeel var det at have saadan en Ven, og Ab¬

salon har vist ikke blot seet paa den nærværende Tid ved at stifte
dette Venskab. Men et Tog til Venden i følgende Aar kostede

Adolph Livet.

I dette Aar er ogsaa efter Absalons Raad, det forfaldne

Dannevirke igien sat i Stand. Hans Hensigt dermed var ikke

blot, at det skulde tiene til et Værn imod røverske Vagrier,
men og standse det Uveir, han forudsaae i Fremtiden at reise sig

imod Danmark fra andre Kanter i Tydskland i Anledning af

det, som nyligen havde tildraget sig hos Keiseren.
For
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For nærværende Tid vare Venderne endnu de Fiender,

som gave Danmark meest at bestille. Siden det tilforn om¬

talte Tog havde de Danske, anførte enten af Waldemar og

Absalon tillige, eller af den sidste alene, ofte foruroeliget dem i

deres eget Land, altid tilføiet dem Skade, og undertiden bragt

dem paa fredelige Tanker. Men endnu var Danmark ikke

mægtigt nok, ved egne Kræfter at tvinge dem= Man foreenede

sig derfor med Hertug Henrich Løve af Saxen, og efter ad¬

skillige Tog lod det som de vare tæmmede. Rygen lovede

Danmark Lydighed. Ethvert af disse Tog giver os Beviis

paa Absalons Klogskab, Mod, Tapperhed, Hengivenhed til

Kongen, og Iver for hans, saavelsom for Fædrenelandets Vel

og Ære. Frugten heraf, saavelsom af hans aarvaagne Vagt

paa Rigets Strømme, var, at man begyndte at handle med mee¬

re Tryghed, og igien at bebygge og dyrke Rigets øde Egne.

Dog var Trygheden endnu ikke fuldkommen, da Venderne pas¬

sede paa enhver Leilighed, at hævne den Skade, de havde lidt,

Hertug Buris, Kongens Frende, havde spundet paa Anslag
imod Riget. Man overbeviisde og straffede ham med Syns og

Friheds Forliis. For at understytte ham, havde de Norske

sendt en Flode, hvis Agt, at giøre Landgang paa Siælland,

Absalons Mod tilintetgiorde. For at hævne sig, gik Kongen

med Absalon i Begyndelsen af Aaret 1168 til Norge, men

maatte vende tilbage, uden at udrette noget Betydeligt. Op¬
muntrede af Kongens Fraværelse, vare Rygerne imidlertid fald¬

ne fra Danmark, men, forfærdede over de Udrustninger, han

efter sin Hiemkomst giorde imod dem, bade de om Fred, skiønt

forgiæves. Waldemar havde besluttet eengang aldeles at tæm¬

me dette uroelige Folk, hvis idelige Frafald kunde tilskrives de

lang¬
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varige Krige med hane Undersaatter, samt deres forskiællige Sæ¬

der, Sprog og Religion.

De Danske anfaldt Rygen nu paa en, nu paa en anden

Kant, og giorde stort Bytte. Ingensteds funde de Modstand,

mindre Leilighed at holde Slag. Indbyggerne vare flygtede til

Arkona, og haabede siden i deres Fiendes Land at giøre sig be¬

talte for den Skade, dem nu tilføiedes. Ved Landets Ødelæg¬

gelse var altsaa intet vundet, uden et forøget Had, som ved hver

Leilighed vilde vise sig ved en forfærdelig Hævn, naar derimod

Arkona og andre faste Stæder indtoges, kunde man tvinge Fien¬

derne til den Roelighed, forskaffe danske Kyster den Tryghed,

kort, forhvevve sig alle de Fordeele, for hvis Skyld dette Tog

var foretaget. Man rykkede da for Arkona, og Absalon over¬

Denne Bye, afdroges at indrette Alt ved dens Beleiring.

hvilken ikke meget meer end Navnet nu er tilovers, var Afgu¬

deriets Sæde. Svantevit (en Afgud, giort af den Rygerne

fordum forkyndte Helgen Sanct Vit) havde her et Tempel, som

var fyldt med umaadelige Rigdomme, did ofredes ikke blot af

Ryger, men og af alle omliggende Hedninge, som med megen

Iver, Tillid og Pragt, dyrkede denne Afgud. Byen var saa

stærkt befæstet paa trende Steder af Naturen, og paa den fier¬

de ved Konsten, at den syntes uindtagelig. Hertil kom en tal¬

rig Besætning, hvis medfødte Stridbarhed og Mod forøgedes

derved, at de troede sig umiddelbar beskyttede af deres Afgud.

Denne Stad var det, de Danske, forstærkede med saxiske og

pommerske Hielpe=Tropper, under Absalons Anførsel skulde
beleire, og han giorde de alvorligste Tilberedelser hertil, da de

Danske ved en Hændelse saae sig Mestere af den, snarere end de

havde ventet. Nogle Drenge, som fulgde deres Hær, forsøg¬
de
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de med Slynger at kaste Steene ind paa Indbyggerne; disse an¬

saae det for Børneleeg og forjagede dem ikke. Men nu sloge

Ældre og Vorne sig til Drengene, og nu forandredes det til en

alvorlig Strid. Alt samledes til denne Kant. Paa den Side

af Byen, som Konsten befæstede, var et stort Tagrn; samme

var blottet for Mandskab. En ung Dansk (Historien fortier hans

Navn) betiende sig af Leiligheden, og ved sine Staldbrødres

Hielp, stigede op, og satte Ild paa Taarnet; dets Størrelse

skiulde dette Foretagende for Indbyggerne, indtil det var fuldført.

Med Skræk saae de denne Deel af deres Fæstning i Brand, uden

at vide hvorledes det var tilgaaet. De forlode Striden med de

udvortes Fiender for at dæmpe denne, som truede med en nær

Undergang. Det Opløb, herved foraarsagedes, drog Absalon

did. Han var opmærksom paa Alt. For ei at vove sin Ære,

syntes han ligegyldig, saalænge det saae ud som ubetydeligt Bør¬

nespil, men nu rasede Ilden, og han saae, at Byens Overgi¬

velse derved kunde befordres. Han lod den derfor nu omringe

og bestorme, og opmuntrede tillige det unge Mandskab at vedlige¬

holde Ilden. Forgiæves søgde Indbyggerne at slukke den, de

saae Død og Fordærvelse overalt, og Absalon selv var den eene¬

ste Tilflugt, de i denne Forfærdelse vidste. De kaldte ham, og

bade, at man vilde ophøre med Stormen, og unde dem Leilig¬

hed at overgive sig. Man føiede dem paa de Vilkaar, at de ei

maatte søge at slukke Ilden, imidlertid man handlede om Over¬

givelsen. Foreenedes man ikke, skulde Fienden dog ingen

Nytte have af denne Stilstand; da Ilden imidlertid streed for de

Danske.

Saaledes tænkde Absalon, da han og var betænkt paa

at skaffe Arkong Skaansel. Han talede de Betrængtes Sag,

I. Bind. disse
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disse vare villige at indgaae Alt, og Fred skulde tilstaaes dem.

Den danske Hær, hvis Haab, at deele Arkongs Rigdomme og

at tage en blodig Hævn over dens Indbyggere, herved forsvandt,

knurrede og truede. Waldemar var tvivlraadig, han bespurgde

sig med sine Mænd, og disse fordrede først Absalons Meening.

Han talede som klog Raadgiver og Menneskeven. Han beviis¬

de, at Arkongs Indtagelse endnu vilde koste Tid og Blod, der¬

som den ikke bevilgedes Freden, hvorom den bad, og, at den

haarde eller milde Medfart, denne Stad nød, vilde opmuntre

de andre Rygens Stæder enten til en tapper og haardnakket

Modstand, eller til fnart og godvilligen at overgive sig. Han

raadde derfor at tage imod den tilbudne Overgivelse, og man

fulgde hans Raad. For at nyde Freden, beqvemmede Arkona

sig til at overgive Svantevit med alt sit Liggendefæe til Kongen,

og derimod at antage Christendommen saaledes, som den lærdes

i Danmark, at udsætte for christne Præster og Lærere alt det

Land, som hidtil havde været anvendt til Afguderiets Vedlige¬

holdelse, at frigive alle christne Fanger uden Løsepenge, at tiene

mod Danmarks Fiender, naar det fordredes, at betale Kon¬

gen aarlig Skat og sætte fyrgetyve Gisler til Forsikkring paa disse

Vilkaars Opfyldelse.

Denne Fred forekom en Borger fra Karent, som med

skeere var sendt Arkona til Undsætning, ikke haardere, end at

han Natten derpaa bad Absalon om Tilladelse at begive sig til

sin Fødebye, og overtale Borgerne der, at overgive sig paa lige

Absalon, som af Kongen havde fuld Magt atVilkaar.

handle, tillod ham at reise; men paa det Fienden, i Fald han

vilde giøre Modstand, ikke skulde have for lang Tid at bereede

sig dertil, saa gaves ham ikke længere Tid at forrette sit Ærende,
end
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end til anden Dagen, da han tilligemed de Fornemste i Landet

skulde møde Absalon ved nærmeste Strandkant, om de ellers

vilde nyde Skaansel.

Næste Dag edelagdes Svantevit og hans Tempel.

Saadant var nødvendigt, for at overbeviise de forblindede Ind¬

byggere om det Væsens Afmagt, de hidtil med Tillid og Ærbø¬

dighed havde dyrket. Stedet, hvor Templet havde staaet, ind¬

viedes derpaa til en Kirke. De Dueligste, man kunde finde i Hæ¬

ren, maatte indtil videre begynde at underviise Hedningene i den

christelige Religion, og da den Post, angaaende Gislerne lige¬

ledes var fuldbyrdet, saa gik Absalon om Natten med tredive

Skibe til Karent, for at see om Granza (saa hedde den did

reiste) havde holdt sit Løvte.

Karent var fast, og dens Beliggenhed i en Morads

giorde Tilgangen besværlig, saa at dens Beleiring vilde have væ¬

ret forbunden med mangfoldige Vanskeligheder. Men forme¬

delst den Mængde Folk, hvormed den paa nærværende Tid var

fyldt, frygtede den Mangel paa Levnets=Midler, ligesom den

allerede havde paa Plads. Med Skræk hørde den Arkonas

Skiæbne, men Omstændighederne nødte den, at ansee for Lykke,

om en lige kunde vorde den til Deel. Derfor maatte uden For¬

haling Granza, med Landets Fyrste og andre Fornemme, for¬

føie sig til det bestemte Sted, saa de vare der, førend den fore¬

skrevne Tid var forløben. Derefter kom Absalon ogsaa did.

Rygerne, som kiendte hans Løvters Uryggelighed, ginge paa

hans blotte Ord om Bord til ham, og Karent fik Fred paa sam¬

me Vilkaar, som Arkona.

Kongen samtykkede ved sin Apkomst alt hvad Absalon

havde indgaaet, og denne begav sig derpaa selv til Karent, for

atP2
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at giøre de Anstalter, han holdt nødvendige, til ogsaa der at

plante den christelige Religion.

Han overdrog sin Broder Esbern Snare med Giestebud

at opholde Karenterne indtil han kom tilbage fra Byen, hvor¬

hen han med Biskop Svend af Aarhuus og tredive af sine sæd¬

vanlige Krigsfolk forføiede sig. Sex tusinde Bevæbnede rykkede

ud af Byen imod dem. Dette Syn giorde Svend bange,

men Absalon, som havde nogen Borgen for sin og sines Sik¬

kerhed i de paa Floden tilbageblevne Karenter, satte Mod

i ham, og med sit Følge, uden Tegn til Banghed, gik de Be¬

væbnede i Møde; ikke heller vare disse uddragne for at skade,

men for at giøre Absalons Indtog i Byen meere anseeligt.

De kastede sig til Jorden, og ærede ham, ikke blot som Ka¬

rents, men som heele Rygens Freds=Megler. Han begav

sig ind i Byen med et saare lidet Følge (thi af hans Tredive lod

han den største Deel blive uden for) og forstyrrede Afguderne

Ryvit, Porevit og Porenutz tilligemed deres Templer. Da

han derpaa havde indviet trende Pladse til Kirker, kom han sil¬

dig ud paa Natten tilbage til Floden, efterat han uden Søvn

havde henbragt trende Døgn til Religionens og Fædrelandets

Tieneste. Dagen efter modtog han Karents Gisler, beskikke¬

de den Lærere ligesom Arkona, og giorde ellers andre fornød¬

ne Anstalter til at fremme en Religion, som skulde tiene til desto

stærkere at knytte Eenigheds Baand imellem Danmark og Ry¬

gen for Fremtiden. Ved Hiemkomsten til Danmark lod Absa¬

lon hine Lærere, som Nødvendighed tvang ham at beskikke, aflø¬

se med andre dueligere. Endmeere, af sit Eget forsynede han dem

med alt hvad de behøvede, at de ikke skulde være Rygerne til Byr¬

de, og disse saa meget mindre kunde tilskrive Egennytte den Iver
man
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man viisde for deres Omvendelse. Det var i Betragtning af alt det¬

te, at Pave Alexander den Tredie lagde Rygen under Siællands

Stift. Den forblev derunder indtil over Midten af det syttende

Aarhundrede. Kiøbenhavns Anlæggelse under Absalon henfø¬

res til det Aar, da Rygen blev indtaget. Maaskeehan da først har

opført noget befæstet Huus for sig selv, for desbedre at passe paa

Sørøverne, som giorde de danske Strømme usikkre. Disse

Sørøvere vare ikke blot Vender, men og Curlændere og Lif¬

lændere. De opfyldte Havet, foruroeligede de danske Kyster, og

undertiden bortførde Indbyggerne i Slaverie. Absalon var ide¬

ligen paa Jagt efter dem. Over de Sidste fik han en fuldkom¬

men Seier ved Øland i Aaret 1170. De Første slog han ofte

til Vands, ja han opsøgde dem endog til Lands i deres skiulteste

Vraaer og Udørkener; men det, som giorde ham det vanskeligt

at tæmme dem, var, at de pommerske Hertuger Bugislav og

Casimir lode deres Havne stedse staae dem aabne. Aarsagen

var en Ueenighed i Anledning af Rygens Indtagelse imellem

Kongen og disse Hertuger. Dog ogsaa dem tugtede Absalon.

Paa adskillige Tog ødelagde han deres Lande, og endeligen yd¬

mygede dem saaledes, at de i Aaret 1179 maatte tilkiøbe sig Fred,

og nu lod det som Danmark kunde love sig Tryghed fra den¬

ne Kant.

Uagtet Absalons Levnet var næsten en Kiæde af vedvaren¬

de Krige og Søetoge, saa forsømde han dog ikke at opfylde de

Pligter, hans biskopelige Embede paalagde ham. Indbyg¬

gerne i hans Stift havde bedet om Formildelse i Kirke=Lovene,

som vare dem for haarde; han fandt deres Begiæring billig, og

havde tænkt paa at opfylde den. Paa et Møde, holdt i Ring¬

sted, gav han, faa Uger efterat Waldemar havde ladet sin

SønP 3
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Søn krone og sin Fader Hertug Knud skrinlægge og altar¬

sætte, en forbedret Kirke=Ret. Det lader, som han just har

valgt denne Tid, da de fornemste og klogeste Kirkens Mænd i

Riget i Anledning af disse Høitideligheder vare forsamlede, af

hvis Raad han ved saa vigtigt et Arbeide kunde betiene sig.

Foruden andet som denne Kirke=Ret byder, og som har sin go¬

de Grund i Tiderne og Billighed, sætter den ogsaa Skranker for

den Gavmildhed, man saa ofte til Statens Skade viisde imod

Klostere og deslige Stiftelser, enten ved Gave=Breve paa sit

Yderste, eller naar man indtraadde i en eller anden Munke=Or¬

den. Man finder den paa gammel Dansk med hosføiet tydsk

Oversættelse i Pontoppidans danske Kirke=Historie; tilforn er

den trykt i Kiøbenhavn 1505 med andre gamle Love hos den

siællandske Lov, hvilken, saavelsom den skaanske, er given af

Waldemar den Første, og ansees med Ret for Mesterstykker

af Middelalderen; og troeligt er det, at Absalon har været en

Hoved=Person ved at forfærdige dem. En Fremmed, som har

skrevet Danmarks Historie, siger om disse Love, at de tillige
med den jydske Lov, given af Waldemar den Anden,

ere Kilden til den nu brugelige danske Lov, hvoraf dette

Rige med saa megen Ret bryster sig. De ere, siger han

videre, eenfoldige, tydelige, korte og fuldkommen skik¬

kede, at betrygge Undersaatterne deres Frihed og Eien¬

domme. Endog i Skrivemaaden seer man den Viisdom,

hvormed de ere forfattede. Man finder ingen Tale=Pry¬

delser, ligesaalidet som det forfængelige Pralerie med Stor¬
hed og Magt, som er blandet i saamange andre Love,

ligesom deres Forfattere vilde vise Undersaatterne, at de

finde større Fornøielse i gt kunne befale dem, end i at kun¬

ne



Absalon. 119

ne giøre dem lykkelige. Oplyste Aarhundrede og Folk, som

ere berømte af deres Kundskaber og Indsigter, have Aar¬

sag, at misunde den viise Eenfoldighed, som hersker idisse

tvende Lov=Bøger. Mallet er Skribenten, her taler. Han

er Franskmand men har været bekiendt med Kilderne, saaog

med Flid lagt sig efter at forstaae det Lands Sprog, hvis Hi¬

storie han vilde skrive.

I Aaret 1175 saae man et udmærkende Exempel paa

Waldemars Fortroelighed til Absalon. Magnus, Erik

Lams Søn, som af Kongen var overvældet med Velgierninger,

havde oplagt et Forræderie imod sin Velgiører. Tre fornem¬

me Danske vare deelagtige med ham. Blot ved Almagtens

Varetægt havde Kongen undgaaet Virkningen af deres Efterstræ¬

belser, da Forræderiet aabenbaredes.Kongen, underrettet

om Alt, lader Absalon alene kalde, og bød den Abbed, som

mældte ham Forræderiet, at igientage sin Beretning. Magnus

var Absalons Ven, og de andre Medskyldige hans Paarøren¬

de, dette giorde Abbeden forvirret, han vovede ikke at tale i hans

Nærværelse. Kongen giættede Aarsagen til hans Tanshed, og

opmuntrede ham til at tale, sigende: Absalon er retsindig,

han er redelig, og jeg veed, at han elsker mig høiere end

alle Paarørende paa Jorden. Nu talede Abbeden, og Tid,

Sted, Omstændigheder, Alt, giorde hans Fortælling upaatviv¬

lelig, Alt beviisde, at Magnus, som tilførn med Tapperhed

havde tient Landet, nu stod Kongen efter Livet, og at Absalons

Paarørende, hvilke Kongen havde forbundet sig ved Velgiernin¬

ger, vare Forrædere. Absalon tænker her alene paa det, han

skylder Fædrelandet og Kongen. Denne maae hverken sætte sig

i Fare ved at være alt for sikker, ei heller synes at have strafset

paa
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paa en blot Mistanke. Han gav derfor det Raad, at Kongen

skulde lade sin Liv =Vagt bevæbne stærkere end tilforn, og herefter

nøiere baade Nat og Dag bevogte sig. Formedelst denne usæd¬

vanlige Agtsomhed vilde Forræderne troe deres Anslag røbet,

og maaskee paa en eller anden Maade forraade sig selv.

Kongen fulgde dette Raad. Hovedmændene for Forræ¬

deriet flyede, og saaledes forraadte sig. Magnus drog til

Henrich af Saxen, hvis Forbøn hos Kongen han udbad sig.

Under Løvte af Leide kaldtes han tilbage, at forsvare sin Sag,

og kom, da dette Løvte i Absalons Navn igientoges. Dennes

Raad udbad han sig og handlede derefter, saa han tilstod sin For¬

brydelse for Kongen og Raadet, aabenbarede sine Medskyldige,

lovede Bedring, og benaadedes, men et Par Aar derefter over¬

beviisdes han paa ny om Forræderie, og straffedes med Fængsel

paa Livs Tid.

Eskild Erkebisp i Lund vilde, formedelst Alder og

Svaghed, i Aaret 1177 nedlægge sit Embede. Paven havde

tilladt ham dette, saaog selv at vælge sin Eftermand. Forgie¬

ves søgde Waldemar, som han alene betroede dette Forsæt, at

raade ham derfra. Deaftalede altsaa at møde igien om en Maaned,

da denne høitidelige Handling skulde gaae for sig i Nærværelse

af alle Rigets Bisper. Det heele Forehavende maatte imidler¬

tid holdes hemmeligt, at ikke Frygt for at vælges, skulde holde

nogen fra at indfinde sig.

Kongen, med Rigets Store, saavelsom og en stor Hob

Almue, indfunde sig, tilligemed Bisperne, og andre anseelige
Kirkens Tienere paa den bestemte Tid i Lunds Domkirke. Her

bekiendtgiorde nu Eskild i en rørende Tale sit Forsæt, samt det

pavelige Samtykke at iverksætte det, nedsteeg derpaa af sit Sæde,

og
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og bevidnede, efterat have lagt Stav og Ring, som den erke¬

bispelige Værdigheds fornemste Kiendemærker paa Alteret, at han

nu aldeeles havde frasagt sig sit Embede. Efter denne høitidelige

Redlæggelse, som satte heele Forsamlingen i Bevægelse, erindre¬

de Kongen Eskild, i Følge den ham af Paven givne Fuldmagt, at

vælge sin Eftermand. Dette Valg tilkom egentlig Kirken, og

Eskild vilde ikke skille den ved saadan Herlighed, at han ikke ved

at betiene sig af den Magt, han havde i Hænderne, skulde giøre

noget Indgreb i dens Rettigheder, hvilke han stedse med Iver

havde forsvaret. Altsaa overlod han den Valget. Men alle for¬

eenede sig med Kongen at bede ham nævne den Mand, han holdt

Saaledes opfordret, forestilledeværdig at beklæde sit Sted.

Eskild, hvor betænkeligt det var ham, at opfylde denne Begie¬

ring. Thi om han fortiede Manden, han holdt for den dueligste

til dette Embede, og denne var en Mand, som med Berømmel¬

se havde ført Bispe=Staven et andet Sted, en Mand som hav¬

de vovet Liv og Blod for Fædrelandet, saa forsaae han sig mod

Gud og sin Samvittighed; men denne Mand tragtede saa lidet

efter denne høie, men tillige besværlige Værdighed, at hanmaat¬

te frygte for hans Uvenskab naar han nævnede ham. Af den¬

ne Beskrivelse kiendte enhver, hvem han meende, dog bad man

ham at sige Mandens Navn, og han nævnede Biskopen af
Roeskilde.

Ved dette Valg ærede Eskild sig selv ikke mindre end

Absalon. Man erindre sig, at denne havde nægtet ham sin

Bistand i hiin Tvistighed med Kongen. Var han end paa den

Tid fortrydelig derover, saa agtede han dog stedse hans Fortie¬

nester: nu beviisde han det; men mon ikke tillige hans egen Iver for

Kirken har været uskrømtet: Den heele Forsamling bifaldt hans

Mee¬I. Bind. 2
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Meening, som gavnligst for Kirken. Absalon selv holdt sig

for svag til at bære dette Embedes Byrde, og undskyldte sig al¬

vorlig, at täge derimod. Desuden, lagde han til, skulde intet

drage ham fra det Stift, han havde modtaget i en ynkværdig

Tilstand, forsvaret mod udvortes Fiender, og hvis Trang ved

hans Omhue var forvandlet til Velstand. Med Iver spurgde

da Eskild de Vælgende, hvem de vilde overdrage hans Embede,

og Navnet Absalon hørdes af alle. Eskild, og efter hans Exem¬

pel alle de andre, lagde nu Haand paa ham, for med Magt at fø¬

re ham til Erkebispens Sæde; dette skeede under de ved slige Lei¬

ligheder brugelige Sange, hvilke endog Almuen istemmede for at

bevidne sin Glæde over Valget. Uagtet al Modstand, trak man

Absalon til Sædet, men Waldemars og Eskilds Bønner,

blandede med Bebreidelser, kort, intet kunde bevæge ham at be¬

stige det. Absalon forsvarede sig, han beraabde sig paa sin

Uværdighed, og endelig indskiød sig for Paven, som den der kun¬

de befrie ham fra dette Embede. Roeskilde Stift, som fryg¬

tede for at miste sin Bisp, understyttede denne Indskydelse.

Ved Pavens Dom haabede det at beholde ham, og at skaffe ham

Gotgiørelse for den Tvang, man vilde paalægge ham. Dette

holdt Eskild fra at gaae videre paa saadan Maade. Men nu

anvendte han List, for at aflokke Absalon noget Tegn, der kun¬

de udtydes som et Samtykke i Valget. Efter Tienesten bad han

ham, at lyse Velsignelsen over Folket, da han selv, som den

der havde nedlagt sit Embede, ikke kunde giøre det. Absalon

svarede, at Eskild, som Pavens Legat, ikke kunde overdrage

dette til nogen anden. Han sendte sin talrige og prægtige Liv¬

Vagt hen, at sværge Absalon, som afviisde den dermed, at

han ei var værdig, den skulde tiene ham. Han søgde at lok¬

ke
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ke ham ved de kostbare Sager, han havde tiltænkt ham, og en¬

delig tog han sin Tilflugt til Bønner, Graad, Knæfald, men

intet formaaede at rokke Absalons Beslutning. Han elskede sik

Stift, han troede sig ikke de Pligter voxen, det tilbudne Embe¬

de paalagde ham, han kiendte de derved næsten uundgaaelige

Stridigheder med Kongen, da han skulde forsvare Kirkens For¬

deele, som ofte vare saa stridige med Kronens, saa det lod ham

frygte, at tabe en Ven, der var ham meer end Alt. Dette

betragtet, kan man ikke tvivle, at hans Vægring var alvorlig.

Sagen gik nu til Rom. Kongen og Lunde Kapitel søgde Val¬

gets Stadfæstelse. Absalon og Roeskilde Stift at faae det

tilintetgiort. Eskild stod i stor Anseelse hos Paven, og denne

Anseelse anvendte han paa at understytte de Første.

I Rom forundrede man sig over denne Tvistighed. Al¬

drig var det tilforn hørt, at en Mand havde forskudt en Værdig¬

hed, hvorefter mange, og ofte forgiæves med Begierlighed hi¬

gede, i det mindste var det usædvanligt. Sagen blev undersøgt

og Dommen var ikkeheller almindelig. En pavelig Legat, Galland,

indfandt sig nu med begge Parters Udsendte, at forkynde den.

Dette skeede i Roeskilde, hvorhen Lunds Kapitel kald¬

tes. Her er Dommen. Roeskilde skal ikke miste sin Biskop,

men Lund skal i ham tillige have sin Erkebisp. Han kiendtes

duelig at forestaae begge. Samtykker han nu ikke Valget, skal

Kirkens Band hvile paa ham. Nu maatte Absalon adlyde;

thi videre Modsigelse var imod Pligt og Religion. I Lunds

Dom=Kirke indsatte Galland ham i sin nye Værdighed 1178, og

hans første Forretning som Erkebisp var, at indvie Ormer eller

Gormer til Bisp; en Lærdoms Befordrer, som med Roes fore¬

stod Børglund, og derefter Ribe Stift.

O. 2 I Aaret
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I Aaret 1180 sattes Absalon i den haarde Nødvendighed,

at bruge det Sværd, hvormed han havde forhvervet Fædrelan¬

det Anseelse og Tryghed, imod Medborgere. Et Oprør udbrød

i Skaane. Aarsagen var de efter Indbyggernes Tanker alt

for svære Skatter og Tiender, de maatte give til Kongen og

Kirken; saa troede de og, at fordi Oppebørsels=Betienterne ikke

vare Skaaninger, udøvede de deres Embeder med alt for me¬

gen Strænghed. Det som meest ophidsede dem, skal have væ¬

ret et alt for stærkt og usædvanligt Hoverie, hvortil Erkebispens

Folk vilde tvinge dem. Hvorfor ikke troe, at Folket har havt

skiællig Aarsag at besvære sig, men og at Waldemar og Absa¬

lon have været uvidende om denne Strænghed og dette Hoverie !

Dette Oprør udbrød med større Heftighed, end at smaa Ting

skulde have givet Anledning dertil. For at undgaae de Uroeli¬

ges Raserie, maatte en af Kongens Lehnsmænd tage sin Tilflugt

ind i en Kirke. Absalon fik det at vide, og tillige at hans

Nærværelse eene var i Stand til at dæmpe denne Uroelighed.

Han vilde reise did; thi Kongens Fordeele, ja de Uroeliges eget

Vel fordrede det. Sune og Espern fraraadde denne Reise,

sigende: at de skaanske Herrer havde hemmeligen giort Almuen

oprørisk for at styrte ham i Fordærvelse. Man mærke, at

Sune og Espern nævnes blandt Embeds=Mændene, over hvilke

Skaaningerne beklagede sig. Hvad om deres Raad da reis¬

de sig af Frygt, at deres Opførsel ikke skulde bestaae for Absa¬

lon ved en Undersøgelse paa Stedet? ogsaa kan dette mærkes,

at en Saxo nævnes blandt Skaanes Plage=Fogder; maaskee
det er Historieskriveren selvi Absalon reiser. Han vilde,
sagde han, opofre sit Liv, om det behøvedes, for at tiene Kongen.

Han kom til Skaane, og fandt Uroelighederne farligere, end

Budet



Absalon. 125

Budet havde berettet. Det lod, som man havde fordulgt ham de

rette og vigtigste Aarsager dertil. Ikke desto mindre vovede han sig

med Frimodighed blandt den oprøriske Skare, hørde og under¬

søgde deres Klagemaal, dømde efter Billighed, og lovede dem

Opreisning for den Skade Lehnsmændene havde tilføiet dem.

Ved dette havde han, som det syntes, tilfredsstillet Almuen,

Den betænkde, at dens Mod¬men den forsamlede sig paa ny.

standere vare af de Anseeligste; den tvivlede, at Absalon vilde

støde dem for Hovedet; den troede, at hans Løvter om Lettelse og

Opreisning vare Bedragerier; og, hvorvidt kan ikke en opbragt

Indbildningskraft gaael Den ansaae endelig Absalon som sin

største Fiende. Hiint Hoverie havde opvakt den Tanke hos dem

at han vilde skille dem ved deres Frihed, og den vilde de forsvare.

Paa ny udbrød Oprøret. Forgiæves søgde Absalon at stille det
med det Gode. Oprørerne grebe til Vaaben mod ham selv.

Man raadede Absalon at lade nedsable denne anrykkende Hob,

førend den formeerede sig, men dette var langt fra hans Tanker.

Han troede, at disse Sammenløbne uden Orden, uden Anfører,

letteligen kunde adspredes uden Mord, og med sine Bevæbnede,

som dog forbødes at bruge deres Vaaben, rykkede imod dem.

Snart flyede de, deres Hovedmand fanges, og nogle Prygel

var hans Straf.
Denne Lemfældighed standsede ikke Oprøret, det udbredde

sig endnu meere, og nu forføiede Absalon sig til Kongen, hvil¬

ken han berettede Alt. Kongen, optændt af Vrede, truede For¬

bryderne med haard Straf. Erkebispen derimod formilder ham

og raader, at lade kalde nogle af de Fornemste fra Skaane til

sig for at høre ogsaa deres Beretning.

23 Paa
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Paa Kongens Befalingkomme Skaaningerne, og Absa¬

lon modtog dem med uforstilt Venlighed. Men da de begiære¬

de, at han vilde udvirke hos Kongen, at hiine Embedsmænd,

som vare Skyld i Oprøret, maatte afsættes, saa og Embeder og

Forlehninger herefter alene overdrages indfødte Skaaninger,

saa afslog Absalon reent at forestille deres Begiæring, da den

var fornærmelig for Kongens Myndighed. Med Trods og Tru¬

sel, at al den Ulykke, som kunde flyde af det begyndte Oprør,

skulde gaae ud over ham, forføiede Skaaningerne sig til Kongen.

Der mældes ikke om, at de have frembragt Besværinger, men

vel at Kongen efter deres Raad skrev et haardt Brev til de Op¬

rørske, som derover forbittredes saaledes, at de reent afskaffede

de kongelige Skatte, tillode Præsterne Ægteskab, og vægrede at

give Erkebispen Tiende, da de troede at kunne undvære ham.

Nu vilde Waldemar iværksætte sine Trusler, og gik med

Absalon var paa de sidste Skibe.en Flode til Skaane.

Ham søgde Fiskerne at holde fra Landet, ved at kaste Stene paa

hans Skib, ja endog en Deel af dem, som allerede havde sam¬

let sig om Kongen, forlode Forsamlingen, for at giøre eet med

Fiskerne. Kongen, fortørnet over denne Opførsel, begav sig

did bevæbnet, og nu skiulde Hoben sig, og Absalon steeg i Land.

Derpaa holdt Kongen Raad med nogle af de fornemste Skaa¬

ninger, hvorledes dette Oprør kunde dæmpes. Disse paastode,

at det blot kunde skee ved at afsætte de fremmede Embedsmænd

og Absalon selv. Naar de vare borte, skulde Alt vorde roe¬

ligt. Erkebispens Misundere understyttede dette Raad. Hans

Liv=Vagt fik et Nys herom, og forbandede det. Den vilde

uden de kongelige Troppers Hielp, og til Trods for den opirrede
Dog hiintPøbel, føre sin Herre heele Skaane igiennem.

Raad
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Raad syntes Kongen grundet, og han vilde forsøge det. Han

besværgede derfor Absalon ved deres bestandige Venskab, at

han skulde begive sig tilbage til Siælland og denne var villig

at føie ham, nagtet han forudsaae, at hans Fiender vilde forsø¬

ge Alt imod ham i hans Fraværelse.

Efter dette drog Kongen omkring i Landet. Hvor han

kom, hørde han nye og falske Beskyldninger imod sin Ven, disse

fremførdes af bevæbnede Anklagere, og dette var intet Tegn,

at Oprøret sagtnedes ved hans Fraværelse. End meere, Absa¬

kons hemmelige Avindsmænd roesde underhaanden Oprørernes

Opførsel. De kaldte deres Frekhed Frimodighed, og derved

giorde dem meere haardnakkede. Men Waldemar vilde ikke

dømme, uden at høre ogsaa Absalon. Nogle af Anklagerne

maatte derfor følge ham til Siælland. Den anklagede Erkebisp

fremstillede sig for ham med Frimodighed. Han fremførde uimod¬

sigelige Beviis paa sin Uskyldighed, og beviisde de ham paa¬

digtede Løgne saa øiensynligen, at hans Anklagere skammede sig,

tilstode deres Ondskab, og bade ham om Forladelse. Hans

Veltalenhed ved denne Leilighed satte de Tilstædeværende i For¬

undring. Han talede, sagde de, med meere end menneskelig

Viisdom. De nærværende Skaaninger vare overbeviiste om

den Uret, de havde giort Absalon, men vovede dog ikke at

slutte noget Forliig uden deres Landsmænds Samtykke, og disse

vilde paa ingen Forestilling beqvemme sig til Roelighed. Absa¬

lon befalede derfor de skaanske Præster at lukke Kirkerne for Fol¬

ket, og saaledes sætte Landet i Band. Da Almuen ved sine

Trusler ikke kunde afskrække Præsterne fra at efterkomme dette,

lod den Erkebispen bede om denne Befalings Gienkaldelse. Han

troede, at hans Lemfældighed skulde bringe den paa bedre Tan¬

ker,
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ker, og føiede den; men det hialp intet. Tvertimod, den ud¬

plyndrede offentligen Huuse, der tilhørde saavel hans som Kon¬

gens Betiente. Nu var det Kongens alvorlige Villie, med Magt

at bringe Oprørerne til Lydighed. Til den Ende begav han sig

med en Deel af Krigsmagten i Aaret 1181 igien til Skaane.

Ogsaa Absalon reisde did, men i Embeds=Forretninger. Nu

greeb Mand af Huus til Vaaben, under Paaskud at forsvare

deres Frihed. De ilede med en rasende Iver at komme i Slag

med Kongen. Begge Hære mødte ved Dyse Broe. Absa¬

lon søgde at formilde Kongen. Han bad om Skaansel for disse

Ubesindige. Men dennegang var hans Forbøn forgiæves.

Angreb skeede, og Striden var heftig. Oprørerne formeende de

Kongelige at komme over Broen, indtil Absalons Liv=Vagt

satte over Vandet og angreb dem. Nu gave de tabt. Nogle

fulde for Sværdet, andre druknede, Resten flyede. Denne

Hob var da adspredt, men snart lod en ny sig tilsyne. Den

havde alt belagt Gydinge Broe, for at sperre Overgangen for

Kongen. Men den saae ham at rykke over Vandet, og ved at

tænke med Skræk paa sine Landsmænds Nederlag ved Dyse,

strakde den Vaaben og bad om Naade. Den vederfores samme paa

Absalons Forbøn. Skaaningerne gave Gisler paa en fuld¬

kommen Lydighed. De beqvemmede sig til Alt, hvad dem fore¬

skreves. Kun at give Tiende, afsloge de aldeles. Dette var

en Sag imellem dem og Erkebispen, og denne fordrede standhafti¬

gen, at Tiende skulde gives. Waldemar bad ham forgiæves

at afstaae fra denne Fordring. Han kunde ikke bortgive Rettig¬

Dog for¬tigheder, som tilhørde meer Kirken, end ham.

Fordring,langede han ikke, at Kongen skulde understytte hans

Med sinda det letteligen kunde paadrage ham Folkets Had.

egen
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egen Magt vilde han drive den igiennem; dog opsatte han det paa

denne Tid, i Betragtning, at man maaskee siden ved et lemfæl¬

digt Middel kunde bevæge Almuen til det, somnu ikke uden Blods

Udgydelse lod sig tvinge. Imidlertid vilde han ikke modtage de

Indkomster, Bisperne havde nydt, førend Tiende kom i Brug,

at man ikke skulde troe, han havde afskaffet Rettigheder, hans

Ære og Samvittighed bøde ham at handthæve. Nu var dette

Oprør stillet. Det synesellers som Skaaningerne, førend de igien

ydmygede sig, blandt deres Fordringer og have paastaaet, at

det pavelige Forbud imod Præsternes Ægteskab skulde hæves.

Uvist om de siden lode denne Post falde. Men da man endnu

længe herefter finder, at Præster her i Riget have givtet sig, saa

har man god Grund at troe, at Absalon vel ikke offentligen har

tilladt at handle imod dette Forbud, men dog seet igiennem Fing¬

re naar det skeede.

Keiseren var imidlertid kommen i Ueenighed med Hertug

Henrich Løve af Saxen, og frygtede, at Danmark skulde

understytte ham. For at forekomme dette, foreslog han Ægte¬

skab imellem sine to Sønner, og to af Waldemars Døttre.

Man kiendte Keiserens Underfundighed, saavelsom Aarsagen til

dette Tilbud, og raadde Kongen ei at tage derimod. Men saa¬

dan Forbindelse var i Dronningens Øine alt for glimrende, at

man skulde afslaae den, og hendes Tilskyndelse fik Overhaand.

Med en Flode, som dog var meere prægtig end bevæbnet, gik Kon¬

gen til Lybek, hvor Keiseren var. Kun det eene Ægteskab

sluttedes. Kongen skulde give sin Datter 8000 Mark til Med¬

givt, og Keiseren forskrev hende Nordalbingien og Polalbin¬

gien (Ratzeborg og Holsteen). Imidlertid søgde Keiseren at

forblinde Kongen ved alle optænkelige Æresbeviisninger, og paa

I. Bind. R samme
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samme Tid, skiønt forgiæves, ved Løvte om Konge=Navn og

andre Herligheder, at faae Rygens Fyrste Jarimar, hvis Troe¬

skab og Hengivenhed til Danmark var ham bekiendt, paa sin

Side. Han optog de vendiske Hertuger Bugislav og Casimir

blandt det tydske Riges Stænder, og paa samme Tid gav Kon¬

gen den Forsikkring, at han vilde hielpe ham at undertvinge

Venden, naar Krigen med Henrich var til Ende. Kort,

der behøvedes ikke en Absalons Forstand og Klogskab til at see

hans Falskhed overalt. Vel søgde han at sætte Sminke paa et¬

hvert Foretagende, men man troede ham saavidt man vilde.

Danmarks Hielp mod Henrich nød han ikke.

I Aaret 1182 døde Kong Waldemar. Danmark tab¬

de en stor og god Konge. Sorgen var almindelig, men Absa¬

lons var ubeskrivelig. Den gik saa vidt, at man frygtede, den

skulde skilt ham ved Livet, da han i Ringsted holdt Sielemesse

over Kongens Liig. Dog fattede han sig.

Med Kirke=Rettighedernes Stadfæstelse begyndte Knud

den Siette sin Regiering, og derpaa hastede han efter sit Raads

Tilskyndelse til Jylland, for at annamme Troeskabs Eeden af

Folket. Imidlertid udbrød paa ny Oprør i Skaane. Indbyg¬

gerne vilde hevne det Nederlag, de leed i Slaget ved Dyse, og

troede, at Leiligheden nu dertil var beqvem. Absalon hastede did,

for om mueligt strax i Begyndelsen at stille Uroeligheden med det

Gode. Men hans velmeente Raad og Forestillinger agtedes saa

lidet, at Oprørerne meget meere tilsagde hinanden at mødes igien

Hanom sex Maaneder bevæbnede, for at forsvare Friheden.

gik da tilbage til Siælland; og nu viisde de Oprøriske deres

Forbittrelse mod de Fornemme, i sær de stedse forhadte Fremme¬

Kongens og Absalons Krigs¬de, og opbrændte deres Huuse.

folk
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folk belavede sig at hemme Vold med Vold. Men de troe

Skaaninger ønskede Erkebispen selv tilbage, som den der best
kunde raade Bod paa Alt.

Imidlertid troede Oprørerne, at deres Sager skulde faae

en lykkelig Fremgang under en Anfører af Anseelse, og valgde

sig Harald Skrung, som var af det danske Konge=Blod, og

opholdt sig i Sverrig. I Aaret 1183 indfandt denne sig med

svenske og ostgothiske Hielpetropper, med hvilke Oprørerne for¬

eenede sig. Dog, de troe Skaaninger adspredte uden synder¬

lig Blods Udgydelse denne Hær ved Lund, og Harald tillige¬

med Aage, en Hovedmand for Oprøret, flyede tilbage til Sver¬

rig. Men den uroelige Hob higede efter meere Tugtelse. Den

samlede paa ny en Hær, og alle Fornemmes Undergang var be¬

sluttet. Til Lykke for Alle, indfandt Absalon sig i deres Forsam¬

ling. Hans Nærværelse standsede deres Forehavende. Han

talede, og de hørde ham med Agtsomhed; thi han havde en Hær

i Baghaanden, som forskaffede ham Ærbødighed. Dette, til¬

ligemed hans Forestillinger, stillede Uroelighederne. Knud,

som havde faaet Tidende i Jylland om denne Krig, og derfor

skyndte sig hid, fandt den tilendebragt, da han kom. Han

havde besluttet aldeles at ødelægge de Skyldige. Men Absalon

bad for dem, og den græsselige Dom forandredes til taalelige

Penge=Bøder. De Skyldige takkede for Naade, lovede Lydig¬

hed, og holdt Løvtet. Lovene havde nu igien deres Kraft.

Indvortes Fred herskede paa ny.

Fra Tydskland sammentrak sig nu et Uveir mod Dan¬

mark. Dog det truede kun, men ramde ikke. Keiser Fride¬

rich bød Kong Knud til sig, for, som han lod ham sige, at

stadfæste det Venskak,der var stiftet med den afdøde Konge.

R2 Knuds
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Knuds Raad saae letteligen Snaren, Friderich her atter op¬

stillede; men det lykkedes Absalon ät overtale Kongen, ikke at lade

sig fange af disse Tillokkelser. Et høfligt Afslag, med Undskyld¬

ning, at Rigets Tilstand ikke tillod Kongens Fraværelse, var

det Svar, man sendte Keiseren. En igientagen Indbydelse,

hvori denne udlod sig om skyldig Lehns=Pligt og Troskabs Eed,

afviisdes dermed, at man kunde tale om Pligt og Eed, naar Kei¬

seren indrømmede Knud et Stykke af Tydskland; i Henseende

til Danmark var man ham intet skyldig. Dette Svar var be¬

stemt, og saaledes som det kunde ventes af en Konge, der var om¬

given af kloge og kiække Raadgivere. Men dette ophidsede den

stolte Friderich, og han truede at give Knuds Rige til en an¬

den. Men Knud lod ham formane, dog ikke at bortskiænke

Riget, førend han havde bemægtiget sig det. Dette var nu just

ikke Keiserens Leilighed, men han kunde ikke dæmpe den Begiær¬

lighed han havde, at see sig æret som Lehnsherre af Dan¬

marks Konge. Han sendte derfor i Aaret 1184 Siegfred,

Greve af Orlamünde, som var Knuds Svoger, hidind, ae

han skulde formaae Kongen til at føie sig efter hans Hensigter.

Siegfred talede stort om Keiserens Magt, og at Rigets Tab

vilde være Følgen af en Krig med ham. Han formanede derfor

Absalon og Sune, at raade Kongen, som var nærværende,

ved Underdanighed at forhverve sig Keiserens Venskab. Ikke,

svarede Absalon, vil jeg fraraade Knud at holde Venskab med

Keiseren, hvor stor Falskhed end denne har beviist hans Fader.

Men dette Venskab maae intet fordre, som er fornærmeligt for

Knuds Høihed og Magt, der er ligesaa uindskrænket i Dan¬

mark, som Friderichs i Tydskland. Siegfred udbrød numed

Trusler, hvilke Absalon besvarede med Foragt, og lod ham for¬

staae,
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staae, at Danmark havde Mænd, som kunde og vilde forsvare

Rigets Rettigheder imod alle Voldsmænd. Siegfred reisde

misfornøiet med denne haanlige Afviisning, og Keiseren fnysde

Hevn ved hans Beretning. Dog vovede han ikke selv at fore¬

tage noget imod Danmark, hvis Vaaben vare nu i Anseelse.

Med dyb Forstillelse vilde han skiule sin Hevngierrighed indtil be¬

leilig Tid. Han sendte derfor Erkebispen af Bremen med et

stort og prægtigt Følge, for at afhente Knuds Søster, som efter

det i Lybek med Waldemar oprettede Forbund var bestemt til

Brud for hans Søn. Knud lod hende være følgagtig, men

alene af Agt for sin afdøde Faders Løvte. Dette tilkiendegav han

offentligen. Ved Eyderen overgaves Bruden til Erkehispen,
tilligemed Halvparten af Brudeskatten; thi efter Aftale, skulde

den anden Halvdeel først betales, naar Ægteskabet var fuldbyr¬

det. Men hendes Udstyr, hendes Følge, var saa uanseeligt,

at heele Verden kunde see, hvor lidet Kongen agtede Keiserens

Venskab; og da Rygtet paa samme Tid udbredte, at Danmark

vilde undsætte Hertugen af Saxen, som næsten ar bragt til det

Yderste, saa vilde Keiseren intet efterlade, som kunde hindre

dette, og tillige fyldestgiøre hans Hevn.

Den pommerske Hertug Casimir var død, og de Lande,

han eiede, tilfaldne hans Broder Bugislav. Nu ansaae Kei¬

seren denne dygtig at udføre hans Hensigter. Ved Foræringer

og ved Løvter om Hielp opmuntrede han ham at feide paa Dan¬

mark. Men Bugislav, hvor villig han end var at føie Kei¬

seren, vovede ikke strax at angribe dette Rige, men giorde Be¬

gyndelsen med at foruroelige Rygen, hvilken Jarimar regiere¬

de som et danskt Lehn. Denne beklagede sig herover hos Knud,

som derpaa af Bugislav forlangede at vide Aarsagen til saadan

R 3 Op¬
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Opførsel. Han lovede at retfærdiggiøre sig, og sendte Gesandter

til Kongen, som med sit Raad var forsamlet paa Samsøe, for

at forbedre Rigets Love. Bugislab vilde vinde Tid at forstær¬

ke sig, og hans Gesandter forstode saaledes at forvirre Alt, at

Kongen maatte opsætte at dømme i denne Sag, indtil deres Her¬

re, saavelsom Jarimar personligen indfunde sig hos ham.

Gesandterne lovede, at Hertugen skulde møde paa hvad Tid og

Sted Kongen bestemde, og derfor ventede ingen noget Fiendtligt

fra Pommeren. Man meget meere, for at tilfredsstille Krigs¬

folkets= Stridelyst og holde det i Øvelse, besluttede et Tog til

Estland; thi de nærmere Fienders Overmod var, som man troe¬
de, ved Absalons Tapperhed dæmpet. Under Skin af at ville

bekrige Meklenborg udrustede Bugislab sig imidlertid af alle

Kræfter; han havde i Aaret 1184 en anseelig Krigshær samlet,

og hans Flode var fem hundrede Skibe stærk. Keiseren, som

vidste disse Tilberedelser og deres Bestemmelse, moerede sig nu

med det glade Haab, som Lehns=Herre af Danmark snart

at imodtage Knuds Opvartning.

Først at borttage Rygen var Bugislavs Tanker, og

han holdt det for en let Sag. Jarimar saae den overhængen¬

de Ulykke, og berettede den til Siælland til Absalon, og den¬

ne igien til Kongen, som var i Jylland. Iil var nødvendig,

øm den skulde afvendes. Ufortøvet gik Absalons Befaling om¬

kring i Siælland og til de nærliggende Smaaøer, at alt Mand¬

skab, som var dygtigt til Krigen, skulde indfinde sig paa Floden.
Denne bestod af smaa og store Handels= og Krigsskibe i Fleng,

saaledes som han i en Hast kunde samle dem. Fyhnboer og
Skaaninger finge og hans Befaling, at indfinde sig i Havnen,

men inden ser Dage. Hvo til den Tid ei var færdig, skulde

blive



Absalon. 135

blive hiemme; men enhver stræbede at komme, og at være den

første, saa at nogle indfunde sig endog for den bestemte Tid.

Men Fyhn kunde kun sende sex og Skaane fiorten Skibe.

Isaa kort en Tid kunde ikke fleere udrustes. Disse, foreenede

med de faa siællandske, udgiorde kun en saare liden Flode, og

Tiden tillod ikke at oppebie Forstærkning fra Knud. Desuden

kiendte Absalon sine Danskes Tapperhed, og disse deres Anfø¬

rers Mod og Sindighed. Med denne indbyrdes Tillid, som

ikke kiendte Frygt for nogen Overmagt, gik man i Søen, for at

møde eller at opsøge Fienden. Bugislav stolede paa sin Magt,

han troede endnu ikke sine Hensigter bekiendte i Danmark.

Rygerne foragtede han, og endskiønt han allerede laae tet un¬

der deres Land, overlod han sig dog med den største Sikkerhed

aldeles til Fylderie. Vinden føiede sig imidlertid efter Absalons

Hast. Han kom under Rygen, og sik at vide, naar og hvor

Fienden vilde giøre Angreb. Derpaa nærmede den danske Flo¬

de sig Fiendens. En Taage, som hidindtil havde giort dem

usynlige for hinanden, forsvandt. Bugislav troede først det

var en Forstærkning, han ventede fra ostlige Vender, og dernæst,

at det var den saa foragtede rygiske Flode. I denne Tanke be¬

falede han 150 Skibe at omringe dem, med Resten blev han lig¬

gende for Anker, og det paa et Sted, hvor han hverken kunde

fægte med Fordeel, eller flye. Uden at agte de udsendte Skibe,

fortsatte Absalon sin Fart. Han gav Agt paa Alt, og benyt¬

tede sig af Alt. Han saae hvor kneben Fienden laae, og at han

selv havde de Fordeele, han ønskede sig til Seieren. Med

Glæde hørde nu Folket hans Befaling at angribe. Det lod

Flagene vaie, og fyldte Luften med Sang, til Tegn paa deres

Begiærlighed at slaae. Først nu kiendte Venderne Absalons

Flag.
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Flag. De havde aldrig seet det imod sig uden Skræk, og

vare vante altid at vende det Ryggen. Her saae de det

uformodentligen, og Forfærdelsen var saa meget større. De

vidste intet andet Middel til deres Redning end Flugten, og

med største Overiilelse betiende de sig deraf. Nogle satte til alt

hvad trække kunde, for at befordre den. Andre, som ikke hastig

nok kunde faae Anker lettede, styrtede sig i Søen, for at redde

sigmed Svømmen. Atten Skibe synkede, formedelst den Mæng¬

de Flygtninge, som havde begivet sig paa dem. Overalt blandt

Fienden herskede Frygt, Forvirring, Flugt. Ikkun faa gior¬

de en kort Modstand. Striden havde Ende næsten uden at

være begyndt. Nu vilde de Danske søge Bytte; men Absa¬

lon formanede dem, heller først endnu at forfølge de Flygtige,

og derpaa selv alene med syv Skibe satte efter næsten den heele

fiendtlige Flode. Af denne løbe nu hundrede Skibe paa Land,

og forlodes af Mandskabet, som funde Død og Undergang i

Skove og Udørkener. Fem og tredive andre Skibe, som vare

besatte med de stridbareste Vender, syntes at skamme sig ved at

flye ikkun for syv Skibe, og giorde Mine at slaae. Man raadde

Absalon, ei at vove sig videre, førend fleere Skibe af Floden

kunde komme til; men han svarede, at Fiendens Skræk skulde

tiene ham i Steden for Landsmænds Hielp, og standsede ikke sit

Løb. Fienderne tabde Modet ved denne Kiækhed, og vendte paa

ny til Flugten. De kastede Vaaben og Heste over Borde, for

at giøre Skibene lettere. Absalon forfulgde dem til Pene¬

Floden, hvorpaa han vendte tilbage. Af Fiendens fem hundre¬

de Skibe undkomme ikkun disse fem og tredive, Resten, paa de at¬

ten nær som synkede, faldt i de Danskes Hænder. Denne Tildra¬

gelse maatte synes utroelig, om den ikke bevidnedes ogsaa af
Ven¬
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Vendens Historie. Betragter man derhos hvor frygtet Ab¬

salon allerede tilforn havde giort sig hos Fienden, samt hans Klog¬

skab, hans og Underhavendes Mod og Hurtighed ved dette Tog,

og tillige Fiendens utilgivelige Sikkerhed, saa skal man neppe

have nogen Aarsag at tvivle derom. Nok, Absalon havde vun¬

det en fuldkommen Seier, og ved samme store og vigtige For¬

deele for Fædrelandet. Her havde han givet Vendernes Magt

et dødeligt Stød. Danmarks Øer, Kyster, Havne, Han¬

del, vare aldeles betryggede mod deres røverske Anfald; thi de

kunde ikke, og vovede ikke herefter at lade sig see som Fiender i

Søen. Med Forundring og Harm hørde Keiser Friderich,

hvad Absalon alene her havde udrettet, og tabde alt Haab no¬

gensinde at faae Lehns=Rettighed over Danmark. Vi skulle

herefter see fleere vigtige Følger af denne Seier, som Rygtet for¬

kyndte heele Europa, til Seierherrens og danske Mænds Priis.

Den kostede fire Jyllænderes Liv, og endda er det uvist, om

Fienden eller deres Egne fældte dem. Byttet lignede Seieren,

det var stort. Anførerne overlode Krigsfolket Alt. Atten

skaanske Skibe, som indfunde sig Dagen efter til Forstærkning,

nøde til Løn for deres gode Villie lige Deel med dem, der va¬

re tilstede i Striden. Hvad Under at enhver villig og gierne

stod under Absalons Fane, da Rigdom, og Deel i Ære og Roes

for Fædrelandets Frelse, var Troeskabs og Tapperheds Løn !

Endnu var Knudi Jylland, hvor han næsten ligesaa tidlig

fik Tidende om denne Seier, som om Absalons Afreise til Venden.

Den, som forkyndte Seieren, skulde tillige bede om hastig For¬

stærkning for at forfølge den. Han medbragde og Bugis¬

kavs prægtige Telt, som Absalon havde holdt tilbage af Byttet,
for at forære Kongen. Kongen lod Buddet paa en Herredag i

S1. Bind. Viborg
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Viborg igientage sin Beretning, og den opvakde Attraae hos en¬

hver, at tage Deel i Landsmænds Seiervindinger og Ære.

Imidlertid søgde Absalon at udforske, hvorledes den overvund¬

ne Fiende var til Mode. Han lod Bugislav forestille, hvor

troeløs han havde handlet imod Knud, og raadde ham igien at

stræbe at vorde forsonet med ham. Hertugen, som var høimo¬

dig nok, ikke at lade sig mærke med Græmmelse over sit Forliis,

takkede Erkebispen for sit Raad, og lovede at følge det. Men

blandt Folket herskede saadan Skræk, at de flyede ved at see det

Skib, som overbragde Absalons Bud.

Derpaa beleiredes Wolgast. Den var fast, vel forsy¬

net med Levnetsmidler, og Indløbet til Havnen sperret ved

Steene og Pæle. Absalon var her ligesaa utrættelig i Vandet,

som hans Folk, for at bortrydde disse Hindringer. Hav¬

nen aabnes. Byen omringes, men kunde paa den Tid ikke ind¬

tages. Imidlertid søgde Bugislav med List, at oprette sine

faldne Sager. Under Skin at handle om Fred, begiærede

han en Samtale med Absalon. Denne indfandt sig med to

Skibe paa det bestemte Sted, hvor Hertugen allerede var med

et stort Tal Ryttere. Under Paaskud, at man beqvemmeligere

kunde tale sammen under et Telt, end paa Skibet, bad han Er¬

kebispen at komme i Land. Allerede stod Absalon færdig ved et

Spring at give sig i Fiendens Vold, og derved Alt en uhældig

Vending, da en Nordmand, ved Navn Erling, advarede ham.

Strax besindede han sig, og lod Bugislab sige, at det var for¬

nærmeligt for hans høie Værdighed som Erkebisp, at gaae til

en Hertug, som var ringere. Bugislav viisde, hvad han

havde havt i Sinde, ved at forføie sig bort uden videre Samtale.

Imid¬
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Imidlertid var Knud kommen med Forstærkning til Ven¬

den. Man plyndrede Egnen ved Usedom, hvis Borgere selv

opbrændte denne Byes Forstæder, og derved undgik Beleiring.

Absalon ødelagde Julin, og lod, ved sin Broder, Skandser¬

ne ved Zwinaa sleife. Herved bortryddedes de Hindringer,

som vare i Veien for den danske Flodes frie Ud= og Indløb i for¬

nødne Tilfælde. Venderne følede overalt Virkningerne af at

have paadraget sig de Danskes Fiendskab. Kort, Bugislav

bad endelig om Fred, men fik Afslag, endskiønt Aarets Tid og

Mangel paa Levnetsmidler nødte Knud at gaae tilbage til sit

Rige. Man brugde endnu ikke at lade Krigshæren overvintre i

Fiendens Land, maaskee fordi man ikke forstod at sørge for dens

tilstrækkelige Underholdning, eller fordi den bestod af Undersaat¬

ter, som vare alt for ivrige for deres Friheder, at man kunde

tvinge dem at tiene over den bestemte Tid. Disse Krige kunde

derfor næsten ikkun bestaae i at strøife og ødelægge, indtil Elen¬

digheden nødte de Overvundne at bede om Naade.

Ved disse Seiervindinger var nu omsider Venden sat i

saadan Tilstand, at det uden stor Møie kunde overvindes, naar

man kun ikke gav det Tid at samle nye Kræfter.Dette var

Aarsagen, at man ikke tilstod Bugislav Freden, han forlan¬

gede, saaog at Knud og Absalon tidligen i Foraaret 1185 igien

aabnede Krigens Skueplads der. De landede ved Zwinaa,

og lagde Grotzwin i Aske. Krigsfolkene ønskede nu at trænge

videre ind i Pommeren, om hvis Rigdomme de havde hørt tale.

Forgiæves forestillede man dem Veienes Besværlighed, forme¬

delst uigiennemtrængelige Skove og Udørkener, samt Mangel paa

Levnetsmidler. Deres Tillid til Absalon var saa stor, at naar

han vilde føre dem, troede de sig uovervindelige, ja at kunne

S2 tvinge
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tvinge Naturen selv. De maatte da føies, for at overbeviises,

og dette skeede snart, da de af Mangel paa Heste=Foer, maatte

vende om og gaae med Floden til Julin. Her besluttede Knud

at overrumple Camin, og det havde gaaet an, om ikke de

Danske selv ved den Ild, de antændte paa Veien, havde for¬

raadt Indbyggerne deres Komme. Bugislav selv opholdt sig

i denne Bye, og maatte vige tilbage i et Udfald, han vovede

mod de danske Fortropper. Men nu nærmede Hoved=Hæren

sig. De danske Faner plantedes om Byen, og alle Tegn for¬

kyndte, at den skulde bestormes. Aldeles Ødelæggelse var da

Byers Skiæbne, som saaledes indtoges; Udplyndring, Død,

Slaverie, Borgernes. O at dette kunde ansees for Under i vo¬

re oplyste føelsomme Tider! Bugislab havde intet andet Mid¬

del at afvende den overhængende Fare, end sin egen Ydmygelse.

Byens Porte aabnedes for Religionens Tienere, som nærmede sig

til Knud, og bade om Skaansel for Kirker og Klostere Disse

laae i Forstaden blandt Borgernes Huuse, som da nødvendigen

ogsaa maatte skaanes; dog føiede Knud dem. Men Kirkers og

Klosteres Skaansel var ikke det Eeneste, hvorom de havde at be¬

de. De skulde og begiære Leide for Bugislav, at han sikkert

turde møde for Kongen. Ikke heller denne Bøn var forgiæves.

Hertugen indfandt sig, og da han kiendte Absalons Op¬

rigtighed, endog imod Fiender, gav han ham, tilligemed Jari¬

mar Fuldmagt, paa hans Vegne at slutte Fred med Kongen.

Absalon overbeviisde sig, at han alvorligen attraaede Freden,

som derpaa bevilgedes ham paa Vilkaar, at han skulde betale en

anseelig Deel Penge, tage Landet til Lehn af Kongen og betale

aarlig Skat deraf, ligesom Jarimar af Rygen. Bugislav
beqvemmede sig til Alt. Med Hertuginde, Børn, og de for¬

nemste
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nemste Vender, knælede han for Danmarks Konge og bad om

Forladelse for det Blods Udgydelse, han havde foraarsaget.

Knud rørdes af Medynk over disse Ydmygede, og reisde dem

fra Jorden. Han forlehnede Hertugen med alt hvad han til¬

forn havde havt, Barth undtagen, som overdroges Jarimar

til Belønning for den Troeskab og Hengivenhed, han stedse

havde viist Danmark. Bugislav havde nu Fred, og, som

det synes, paa mildere Vilkaar end han havde ventet. Han

havde, foruden Fredsmeglingen, andre Prøver paa Absalons

Oprigtighed imod sig, og giengieldte dem ved at indprente Ven¬

derne gode Tanker om de Danske. Og da Erfarenhed nu havde

lært ham, hvor hurtigt og virksomt Danmark var at hielpe sine

Venner, naar Keiserens, endskiønt de vovede sig for at udføre

hans Hensigter, maatte lade sig nøie med blotte Løvter, saa var

det ham en Opmuntring meere at blive bestandig i den Troeskab,

han havde tilsvoret Knud, hvilken han, endog paa sit Yderste, gav

de største Kiendetegn paa Fortroelighed; thi da maatte hans Ven¬

ner tilsværge ham, at de efter hans Død vilde føre hans Enke og

Børn til Danmark, og være fornøiede med, hvorledes Kongen

deelede hans Lande imellem dem.

Det var en Følge af Vendens Undertvingelse, at Knud

paasamme Tidlagde Meklenborg under sit Scepter. Tvende Fyr¬

ster i dette Land havde giort hinanden dets Besiddelsestridig. Den

eene var understyttet af Jarimar, den anden af Bugislav. Beg¬

ge, af deres Fiender giorte til Krigsfanger, fulde nu i Knuds

Hænder. Han satte dem paa fri Fod med Vilkaar, at de skulde re¬

giere deres Lande, hvilke han deelede imellem dem, som Lehn af

Danmarks Krone. Knud var nu Herre over Pommerens østli¬

ge Grændser, en Strækning af omtrent 150 Miile i Længden; til

detteS3
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dette Overherredømme havde han nu en døbbelt Ret, hvorpaa Dan¬

ske Kongers Ret, endnu at kalde sig Venders Konger, grunder sig.

Den første Ret gav ham Forlehningen med det obotritiske Ri¬

ge, hans Oldefader, Knud den Hellige, Hertug i Slesvig,

havde faaet af Keiser Lothar.Overmagt var den anden

Grund, og naar har man tvivlet om denne Grunds Vigtighed.

Han indtog og besad Venden uden det tydske Riges Hielp og

Minde, og dets Overhoved vovede ikke at giøre ham Besiddelsen

stridig. Saaledes fuldendtes under Knuds Regiering det, som

var begyndt under Waldemar. Nu var Sikkerheden fuldkom¬

men i Danmark. Dets Indvaanere kunde nu forlade Strand¬

vagterne ved en stor Deel af dets Kyster, og gaae imod andre

Fiender, eller lægge sig efter fredelige Handteringer; thi de far¬

lige, de uroelige Vender vare nu undertvungne, og deres Fyr¬

ste var Danmark troe, og stort og meget var det, Absalon her¬

ved havde pirket. Man havde endnu flere vigtige Fordeele her¬

af. De viisde sig Knuds Levetid igiennem, og en Rad af

Aar derefter. Her være det nok at anføre den nærmeste.

Keiseren forsøgde endnu engang at lokke Knud til sit Hof, ved

at indbyde ham til hans Søsters Bryllup; tillige førdrede han

det Ubetalte af Brudeskatten. Knud afslog reent at komme, og

tog i Betænkning at betale. Den opbragte Keiser sendte derpaa

Bruden tilbage til Danmark. Nugiorde Knud Fordring paa

de hans Søster i Ægtepagten forskrevne Lande. Ved Vender¬

ne gav han sin Fordring Kraft. De ødelagde Vagrien, Hol¬

steen, Stormarn, Ratzeborg og Lauenborg. Dette gav

Ditmarskerne Anledning at rive sig løse fra den Bremiske Er¬

kebisp, hvis Aag faldt dem for haardt, og at underkaste sig

den Slesvigske, og funde Beskyttelse under Danskes Magt.
I Aaret
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I Aaret 1186 indviede Absalon i Lund den upsalske

Erkebisp Johannes. Dette anføres her, da uden Tvivl Ab¬

salons Iver for Hedningenes Omvendelse (thi dette var tillige¬

med Fædrelandets Sikkerhed, en Virkning af de Krige, han

førde i Venden) og den Anseelse han stod i, har ved det ro¬

merske Hof giort de Svenskes Ansøgning forgiæves, at Lunds

Erkebisp maatte betages den Myndighed, han havde over deres

Kirker. End meere, et paveligt Brev af 1198 byder Upsals

Erkebisp, at vise Lunds Troeskab og Lydighed, som den, der

havde bekræftet ham i sit Embede.

I Aaret 1187 giorde han en vigtig Forandring i den ud¬

vortes Kirke=Tieneste. De Mænd, som først forkyndte vore

Fædre den christelige Religion, vare fra forskiællige Lande. Der¬

ved havde næsten hvert Stift forskiællige Sange, Bønner,

Skikke, ved den udvortes Dyrkelse. Dette deelede Kirken, og

Følgen var Uorden og skadelig Ueenighed. Herpaa søgde Absa¬

lon at raade Bod. Han lod holde et Møde i Lund af de for¬

nemste og tillige de lærdeste Kirkens Tienere, og nu valgde og sam¬

lede man det Beste af det Gamle, som foreskreves til Brug for

Fremtiden, hvorved den forrige Adskillighed hæmmedes.

I Aaret 1192 nedlagde Absalon den roeskildske Bifpe¬

Stav. Den dobbelte Kirke=Værdighed faldt ham nu, som be¬

daget og svag, for tung; da han desuden ikke kunde undvæ¬

res i Kongens Raad, ikke heller nægtede Fædrelandet sin Arm,

naar det behøvedes. Dog lagde han ikke Bispe=Staven fra

sig, førend han igien kunde betroe den til værdige Hænder. Han

gav den til Peder Sunnesen, sin nær Paarørende. Ingen

troede, at han her handlede partisk; thi Peders Duelighed var

allerede bekiendt. Han havde med Flid dyrket Videnskaberne

Uden¬
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Udenlands, var hiemkommen med herlige Vidnesbyrd, som end¬

nu ere bevarede, og havde derefter været Kanzler hos Walde¬

mar og Knud. Han var klog ogtapper. Hans Fortienester,

efterat han var sat paa Bispestoelen, viisde endnu tydeligere,

hvor vel Absalon havde sørget for Kirke, Konge, Land, vedat

vælge ham til sin Efterfølger.

Danmark nød nu Frugten af lykkelige Krige, og af en

viis Regiering, da det fik Aarsag at frygte for nye indvortes

Uroeligheder. Waldemar Biskop i Slesvig, en naturlig

Søn af Knud den Femte, giorde Fordring paa Riget. Det

Ad¬mindste han paastod, var at deele Thronen med Knud.

skillige tydske Naboe=Fyrster foreenede sig at understytte hans

Fordring til Lands. Han selv ankrede ved Danmark med 37

Skibe, Norges Bisper havde overladt ham, og tiltog sig Kon¬

ge=Navn. Ham giordes Forestilling, at han ved et Forliig

kunde forskaffe sig sikkrere Fordeel, end ved en uvis Krig,

og han forføiede sig, uden at begiære Leide, til Kongen, som

Absalon virkedelod ham sætte i Fængsel paa Søeborg.

dette, og anderledes kunde han ikke omgaaes en Mand, hvis

Ven han havde været, men hvis ærgiærrige Hensigter truede

Fædrelandet med Ødelæggelse. Imidlertid rykkede de tydske

Fyrster frem indtil Slesvig. Ogsaa her kiendte man Knuds og

hans Raadgiveres Klogskab. De saae forud, at den tydske

Hær, under sine forskiællige Hoveder, ikke længe vilde blive

eenig, og lode sig derfor nøie med at besætte Dannevirkes

Skandser. De danske Krigeres Knurren, og Fiendens Spot

kunde ikke bevæge dem at handle anderledes, og snart saae man,

at de havde handlet vel og med Overlæg. Fienden, kiæd af at

ligge forgiæves for disse faste Skandser, trak sig tilbage. Hans

Hær



Absalon. 145

Hær adspredtes, og nu faldt Knud ind i Holsteen, og nødte

Grev Adolph, en af disse Fiender, at bede om Fred, og at

betale den med 1400 Mark Sølv. Dette henføres til Aarene

1192 og 1193.

Absalon fremtræder nu ikke meere paa Krigens Skue¬

plads. Alderdom og Svaghed forbyde ham det, men ikke at

befordre Religionens Udbredelse, Landets Vel, Videnskabers

Opkomst. Upaatvivleligen have hans Raad virket med paa de

store Ting, som endnu i hans øvrige Leve=Tid udrettedes, saa¬

vel til Landets Sikkerhed imod fremmede Fiender, som til Re¬

ligionens Plantelse i det hedenske Estland. Indtil sit sidste

Øieblik nød han den Fornøielse at see sine gamle Krigs=Stal¬

brødre, saaledes som han havde viist dem, med Mod og Tapper¬

hed at fægte for Fædrelandet, og de yngere Krigere at ligne
dem, og viise sig værdige Danske. Han saae disse Kiække

under Anførere, han selv havde lært Krigs=Konsten, under Knud

og hans Broder Waldemar, siden ogsaa Danmarks Konge, at

føres fra Seier til Seier, og saaledes vedligeholde den Anseelse,

de danske Vaaben havde forskaffet sig, og at nøde fremmede

Fyrster at have tilbørlig Agt for Danmarks Venskab, og

med Iver at søge det. Han saae Eenighed i Kirken, Riget

i en blomstrende Tilstand ved indvortes Fred og gode Loves

Handthævelse. Kort, han saae nu i den fulde Klarhed de

for Danmark herlige og lykkelige Dage, hvis Morgenrøde un¬

der Waldemar den Første begyndte at frembryde; og hvor¬

meget han selv havde giort hertil, viser hans Levnet.

Det var overflødigt at opregne alle de Klostere,Absalon

selv af sit eget Gods og dem Kongerne efter hans Tilskyndelse

stiftede. Deres Tal var ikke lidet, det vidner vor Kirke=Histo¬

I. Bind. 2 rie.
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rie. Men maaskee man forestiller sig Gavmildheden imod dem

større, end den paa de Tider virkeligen var. Det er tilforn

viist, hvorledes Absalon satte den Skranker, og i et Brev til

ham af Aaret 1177 klager Abbed Wilhelm over Mangel, end¬
og paa det Nødvendige i sit Kloster.

Imidlertid fordrede Tiderne disse Boeliger for Religio¬

nens Lærere. Danmark selv havde maaskee nok førend den¬

ne Tid, men nu undertvinges Venden, den christelige Re¬

ligion indføres der, og Klostere anlægges. Danmark var

den Plante=Skoele, hvorfra de forsynedes med Ordens=Brødre

eller Religionens Forkyndere. Dette vidne pommerske og

vendiske Aarbøger. Og her seer man, hvad der giorde Klo¬

sternes Formeerelse nødvendig. Religionen skulde vedligehol¬
des i Danmark, og ved Danske skulde den fortplantes i Ven¬

den. Det var Absalons Pligt at drage Omsorg derfor.

Han opfyldte den, og saae Frugt deraf.

Ved ham forvandlede Fiskerleier sig til en Stad. Kiø¬

benhavn reisde sig af Havets Skiød. Han saae sin Byes

Havn vorde en Tilflugt for Handlende, og det, ved den

anlagte Axelhuus, en Værn for Landet, og en Skræk for dets

Fiender.

Han selv kiendte Videnskabernes Yndigheder, og ønske¬

de at give ogsaa Medborgere Smag paa dem. Lærde havde

Adgang til ham. Han opmuntrede dem, som en indsigtsfuld

Ven, og som en ivrig og mægtig Beskytter. Derved, siger

en Skribent, giorde denne Mand sit Folk Tienester, som hans

Medlevende maaskee ikke kiendte, eller foragtede, men som nu

er til meere Roes, end afgiørende Feldtslag. Selv besørgede

han Knud den Stores Witherlags Ret samlet og igien
ind¬
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indført med Forandringer efter Tiderne. Arnold eller Arild,

en Iislænder, som var kyndig i Nordens Oldsager, fulgde

ham paa alle hans Tog, for med sine Fortællinger om Fædrenes

Handlinger at moere ham i ledige Timer. Absalon, opmærk¬

som paa Alt, som var Danmark til Ære, frygtede, at de

fremfarne Tiders Bedrivter skulde forglemmes, og de tilkom¬

mende forsømmes. Man veed, hvad han, for at forekomme

dette, forordnede i sin Stiftelse for Sorøe. Maaskee han

selv saae nogen Frugt heraf, vi kiende ingen. Men han bød

Svend Aagesen og Saxo at skrive Fædrelandets Historie.

Disse kiende vi begge skrevne paa Latin, den Sidstes Historie

er udførlig. Vel levede Absalon ikke at see den fuldført, dog

nok deraf, for at overbeviises, at den vilde opfylde hans Hen¬

sigt. Derimod saae han Svends Arbeide. Dette er et kort

Udtog af den danske Historie fra Skiold indtil Knud den

Siette, og en Oversættelse af Witherlags Retten, hvilken Ste¬

phanius har ladet trykke i Soer 1642, tilligemed danske Kon¬

gers Slægt=Register fra Dan og Angul, indtil Christoffer

den Første, af en ubekiendt Forfatter. Svends Historie er

kort, hans Skrivemaade vel ikke utaalelig, men dog langtfra

ikke saa ziirlig som Saxos. Begge fortiene Tak. Men Ab¬

salon, som tilskyndede dem at skrive, har ogsaa derved giort

sig udødelig, og fortient hos en erkiendtlig Efterslægt. Disse

Tiders Historie skal ikke kunne skrives, uden med Priis at

nævne ham, som den der forskaffede Fædrelandet Velstand

og Anseelse, og lod Erindringen derom bevare til Exempel for

Efterkommere.

T2 Denne
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Denne Kirkens nidkiære Forstander, Religionens og Vi¬

denskabernes ivrige Forfremmer, Rigets og tvende Kongers

Ven, vise Raadgiver, kloge og tappre Anfører, indgik i Evig¬

heden den 21 Martii 1201. Hans Grav vises i Sorøe. Hans

Hukommelse er æret overalt.Fremmede nævne ham med Agt.

Hos Danske er hans Minde helligt. Blandt de Konstens og

Naturens Mærkværdigheder, det kongelige Kabinet giemmer, er

Adskilligt, som betragtes med Ærbødighed, fordi man siger,

det har tilhørt Absalon.

Saxo



a(caxo Grammaticus.

23



—ltocu.

Langebek Scriptores Rerum Danicarum.

Stephanli Prolegomena in notas ad Saxouis historiam.

Testamentum Absalonis notis illustratum O. Sperlingii.

Klotzii Prolegomena in Saxonem.

Wagners Geschichte des europäischen Nordens.

Gebhardi Dänische Geschichte.

Suhms critiske Historie af Danmark.

Introduction a THistoire de Dannemarc, par Mallet (er oversat haa¬

de paa Dansk og Tydsk.)

—



LLLLIBBBBBBBBBBRBRBBLSBBBBSBBBBBRIO

ABtSAL-SALLSLK

□

□ 2.At
E Ag. *.2E I

E Xr SSF—Kg 2 XS KX4— —1 *—
X 3—S —————
— —— 2— 222ÆS S 2— S

VITGTITTTSLLIBIBIBBIBIIBBLLLLLLOLIIILILLLIILLLLLIIBIBBLIBAIIRRIBLILIBBBLIBIBSIRLBBBSLISIKIIIIE
J Wiedewelt w: Clemens Seud



151

Saxo Grammaticus.

i bsalons Forforg lovede varigt Lys i Fædrelandets Histo¬
VV rie. Han selv besørgede dette Lys tændt; men, i det

mindste for os, udslukkedes det igien med ham selv, og Mørke og

tyk Taage herskede længe derefter. Er da hans Villie i denne

Henseende af den Sorøeske Stiftelse aldeles ikke opfyldt? Hvo

kan med Vished paastaae dette? Langebeck har, i sin Samling

af danske Historieskrivere, Slægt=Registere, Konge= Forteg¬

nelser, skrevne ved og efter disse Tider af Ubenævnte, hvilke

Sorøe maaskee har frembragt. Sandt: Oplysningen, de gi¬

ve Historien, er ofte kun liden, dog er den os kiær, den viser

dog nogen Drivt at ville have arbeidet. Og hvad, om disse ere

kun foragtede Levninger af vigtigere Sorøeske Arbeider, som

maaskee endnu giemmes i Vaticanen, eller maaskee af Kloster¬

Brødre, ved Religionens Forandring her i Riget, ere henbragte

til andre Stæder? Nu, da Videnskaberne blomstre overalt

i Europa, nu, da deres Dyrkere synes med Fornøielse at ville

række hinanden hielperige Hænder, nu kan denne Formodning

maaskee vorde Vished, og befrie hiine, som næredes af Absa¬

lons Stiftelse, fra den Bebreidelse for Ladhed og Pligts For¬

sømmelse,
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sømmelse, som man troer sig berettiget at giøre dem. Hvor er

en Elsker af Fædrelandets Historie, som ikke ønsker det !

Dog, vi ville forlade Formodninger og vende os til Vis¬

hed, igien vende os til Absalons Tider, og med Taksigelse og

Agt betragte det Under, som viisde sig ved ham, og som giver

hans Levnet og Fædrelandet en saa stor Glands.

Saxos danske Historie er dette Under; thi i Betragtning

af hans barbariske Aarhundrede kan den ikke ansees anderledes.

Hvad Forfatterens Levnet angaaer, da er det, man veed der¬

ommed Vished, selv det man grunder paa Formodninger, kun lidet.

At hans Forfædre have været i Anseelse og tient i Krigen mod Fæ¬

drelandets Fiender, saa og at han er født i Siælland, det be¬

vidner han selv. Men det er Formodning at han skal være af de

gamle danske Langers Slægt.

At hans Videnskaberhave været overordentlige for den Tid,

At han ikke i Fædrelandet, menhan levede, er upaatvivleligt.

udenlands, maaskee i Paris, har lært sit züirlige Latin, er

rimeligt, om man ikke heller med Klotz vil troe, at han paa den

Tid, da man overalt var indtagen af det skolastiske Væv, end

ikke i Frankrig skulde have fundet en duelig Lærer, og altsaa

maae have hentet sin Ziirlighed i fortroelig Omgang med de

Gamle selv.

Hans Arbeide viser, om han har havt en Historieskrivers

Gaver. At Absalon tog ham i sit Huus, havde ham stedse

hos sig, beærede ham med sit Venskab, det lader os dømme om

hans gode Karacter; men at hans Evner ikke have været ind¬

skrænkede til Studerekammeret alene, sees deraf, at samme

Erkebisp betiende sig af ham som Haandskriver og i andre vigti¬

ge Forretninger. Endnu synes det ikke saa fuldkommen afgiort,
om
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om han tillige eller aldeles ikke har været Provst i Roeskilde.

Hans Død henføres til Aaret 1204. Hans Grav er i Roes¬

kilde Domkirke.

Dette er korteligen hvad man veed, og hvad man formoder

om Saxo, som ved sin danske Historie har giort sig udødelig,

og ved sin over de Tider ophøiede Skrivemaade i samme forhver¬

vet sig Navn af Grammatiker. Uden Tvivl skulde vi have end¬

nu fleere Aarsager at erindre og agte ham, dersom vi tilfulde vare

underrettede om den Deel, han har taget i de offentlige Førretninger.

Men vi lade os nøie med at betragte hans uforglemmelige Værk.

Absalon ønskede den danske Historie udførligen beskre¬

ven. Arbeidet var vanskeligt, da en aldeles ubrudt Vei skulde

banes og betrædes. Blandt alle omkring sig fandt han ingen

uden Saxo, som var det voxen, og han paalagde ham det.

Denne saae Arbeidets Besværlighed; men det var hans Velyn¬

der som bad, og han vovede ikke at vægre sig. Det, som opmun¬

trede hans Mod, var, at han skulde arbeide under Absalon

selv, en Mand, som var virkelig Kiender, som kunde raade

ham, selv kunde sammenligne hans Arbeide med de Mønstere, han

blandt Roms gamle Skribenter valgde sig, og som overalt

vidste, hvor tungt det var at udføre. Dette giorde, at Saxo

med Mod, Lyst og Flid begyndte og fuldførde Arbeidet. Han

vilde opføre en Bygning fra Grunden, men hvoraf? Intet var

samlet dertil. Fædrene vilde heller giøre store Ting, end beskrive

dem. Dog her vare Sange, ved hvilke de Danske Fortidens

Skalde havde søgt at vedligeholde Erindringen om Heltenes Be¬

drivter, om enhver Regierings Krige og mærkværdigste Tildra¬

gelser, ja undertiden deres Fyrsters og berømte Mænds Slægt¬

Registere. Disse Sange maatte være ham en Kilde.En an¬

denI. Bind. U
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den var, hvad historisk han kunde finde indgravet i Klipperne;

Islandske og andre Aarbøger vare den tredie, og Absalons Efter¬

retninger tilligemed egen Erfaring den fierde Kilde, hvoraf han

ø8de sin Historie. Klipperne gave ham kun liden Oplysning.

Minderne, de kunde indeholde, vare forslidte og utydelige.

Saxo fulgde da i de ældste Tider Sangene eller Sagn, grun¬

det paa Sange. Disse vare fulde af Billeder, Drager, Kæm¬

per, Guder o. s. v., som betyde Statsmænd, Krigere, store

Mænd o. s. f. Saxo, uden Tvivl af Mangel paa bedre Op¬

lysning til at udfinde det Sande, som laae skiult herunder, la¬

der Digterne selv tale. Herved faaer omtrent den tredie Deel af

hans Historie vel en fabelagtig Anseelse; men man er derhos vis

paa at have Fædrenes uforfalskede Fortællinger, og ved de fleere

Hielpemidler vore Tider have, ere de desto bedre i Stand at vei¬

lede sig til det Rigtige heraf. Han har havt Islandske Efterret¬

ninger, fra hvilke han dog ofte viger. Hertil angiver man blandt

andre ogsaa denne Grund, at hans fornemste Hensigt var, ved en

Række af prægtige Bedrivter at forskaffe sine Landsmænd Udlæn¬

deres Agt, og tillige efter de beste romerske Skribenters Møn¬

ster at skrive en Historie, som ved Malerier og ziirlige Udtryk kunde

røre Øret. Herfra udleder man den Ælde, han tillægger Ri¬

get, den Mængde Konger, han giver det, m. m. Han har, siger

man altsaa, behandlet sin Historie indtil Udgangen af det ellevte Aar¬

hundrede, som Digter. Kan være. Vist nok er det, at han

har manglet Efterretninger, som først ere komne for Lyset i de see¬

nere Tider; men hvad, om de, han har havt, have været urigtige?

hvad, om han har betient sig af rigtige, som ikke ere komne til os ?

eller som han gav Fortrin, fordi de havde deres Oprindelse her fra

Fædrelandet: Ikke er det hermed sagt, at de Bebreidelser, man

giør
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giør ham for Urigtighed, indtil forbemeldte Tid, ere overalt ugrun¬

dede. Ikke heller de for den Feil, at han sit heele Værk igiennem

udelader Aarstal. Til Undskyldning for det Sidste kunde han dog

maaskee anføre nogle af sine Mønstere, de romerske Skribenter,

som have giort det samme. Dog man tilstaaer, selv de, som giø¬

re ham hiine Bebreidelser, at den sidste Deel af hans Histørie,

nemlig fra det ellevte Aarhundrede indtil Enden, gotgiør denne

Feil; thi her er han udførlig, pragmatisk, og hans Fortælling

viser Stats -Videnskab, saavel af hans egen Erfaring, som af de

ham meddeelte Stats=Skrivter. Her er det Absalons Efter¬

retninger i sær have tient ham, og denne Deel af hans Histørie

er en uundværlig Kilde for de nyere Historieskrivere. Udfaldet

af Absalons sidste Tog paa Venden er det, som slutter Saxos

Historie, af hvilken man, ikke uden Grund, troer, at en Deel er

forkommen.

Over halvtredie hundrede Aar vankede denne Historie om¬

kring næsten ubekiendt og underkastet alle Forandringer, som Ti¬

den og unøiagtige Affkrivere vilde tilføie den. Endelig saae man

efter Aaret 1481 et Udtog af den paa Plattydsk, som indeholder

tillige en Fortsættelse indtil Christian den Førstes Død. Heel,

eller i det mindste saa meget, man endnu kiender af den, og paa det

Sprog, den var skreven, udkom den først i Paris 1514. En Chri¬

sten Pedersen var Udgiveren. Nogle anføre hernæst en Udga¬

ve fra Basel af 1524; men meer bekiendt er Udgaven fra samme

Sted af 1534, skiønt dog siældnere hos os, end den parisiske.

Endnu i Aaret 1576 besørgede man en Udgave i Frankfurt am

Mayn. Saa begiærligen modtoge de Lærde dette Danmarks

Under. Nu havde ogsaa den Læg=Danske Lyst at læse sin Saxo,

og Anders Wedel fornøiede ham. Han lod 1575 trykke en ikke

U 2 gandske
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gandske nøiagtig, dog ikke ubehagelig og med Anmærkninger hist

og her forsynet dansk Oversættelse, som igien er oplagt 1610.

I dette Aarhundrede, nemlig 1644 besørgede Steph. Johann.

Stephanius en ny latinsk Udgave, til hvilken han føiede sine

Anmærkninger, som dog meere oplyse Saxos Sprog, end hans

Historie. 1713 var man betænkt paa en ny dansk Oversættelse,

hvoraf den første Bog med Kobber dette Aar og siden intet meer

kom for Lyset. Men i en ny og meere nøiagtig Oversættelse end

Wedels, fremkom Saxo 1752 ved Sejer Schousbølle,

og endelig atter paa Latin i Leipzig 1771, udgiven af Christian

Adolph Klotz. Er dette ikke nok at bevidne Fremmedes og

Landsmænds Agt for vor Saxo, uden at man har nødig at an¬

føre de Anmærkninger og Oplysninger over ham, de Udtoge, den

Samling af Sentenser, adskillige have giort af hans Historie?

Hos nogle af de Skribenter, som tale om ham, finder man ham

undertiden dadlet; men alle ere dog eenige at ansee ham som overor¬

dentlig, og det ikke blot for sit Aarhundrede. Stephanius

giver os lange Fortegnelser saavel paa hans Dadlere som Lovta¬

lere. Her er det nok at mærke, at en Naboe=Skribent misun¬

der Danmark den Ære, at have frembragt ham, og vil derfor

af hans Navn Saxo giøre ham til en Tydsk. Rasmus Rot¬

terdam forundrer sig, at Danmark paa den Tid har havt en

saa züirlig, saa herlig, saa veltalende Historieskriver, som den

uforglemmelige Saxo.

Snorre
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Justitzraad Schønnings Fortale til første Deel af Snorres Heims¬
kringla.

Vita Snorronis Sturlæi sammesteds.

Herforuden har Hr. Justitzraad Thorlacius meddeelt Anmærknin¬

ger, saaog Tillæg af Sturlunga Saga selv, og af Kong

Hagens Historie, begge skrevne paa det gamle islandske Sprog

og endnu utrykte.

see og det Udtog af Kong Hagen Hagensens Historie, som findesMan

i den af Claussen oversatte og af Worm udgivne Sturlesens

Krønike.

—
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Snorre Sturlesen.

(0norre Sturlesens Fædreland er Øen Island. Herer
— han født paa Gaarden Hvam, Aar 1178. Hans Fa¬

der var Sturla Thordfon, og hans Moder Gudney Bød¬

vars Datter. Begge af Islands anseeligste Slægter. Paa

den eene Side kunde deres Herkomst regnes fra den i Norges Hi¬

storie bekiendte Eigill Skalagrimsøn, og fra den berømte

Hrafnistiske Slægt, og paa den anden Side fra Rogenvald,

More Jarl, Stammefader for Normandiets Hertuger, ja fra

Nordens ældste Konge=Slægter.

Tre Aar gammel kom Snorre i Jon Loptsøns Huus.

Denne Jon var den lærdeste, den viiseste og rigeste Mand paa

Island stor og prægtig i Opførsel og Levemaade, og hans

Huus en Skole for Lærdom og Videnskaber. I sexten Aar,

nemlig indtil Aaret 1197 da Jon døde, opholdt Snorre sig her,

dyrkede sine herlige Sinds=Gaver, og ved at giøre sig bekiendt

med de gamle Skaldes Vers og Sange, saaog med en Sæmund

Frodes, Are Frodes, og fleeres historiske Arbeider, forhvervede

sig de Kundskaber, som siden giorde ham navnkundig.

Efter
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Efter Jons Død givtede Snorre sig med Herdis, en

Datter af Præsten Berse, med Tilnavn den Rige. Den an¬

seelige Medgivt, Snorre fik med sin Brud, lagde Grunden til

den store Rigdom, han siden forhvervede sig, saa at han næst

Jon Loptsøns Søn Sæmund var den Rigeste paa Island,

besad ser store Hovedgaarde, havde en stor Deel af Landet un¬

der sin Lydighed og indfandt sig undertiden paa Althinget med

et Følge af fleere end 800 eller 900 bevæbnede Mænd. Denne

Rigdom satte ham i Stand at fyldestgiøre den Smag han havde

paa det Store og Prægtige, som særdeles viisde sig i Bygninger,

han opførde. Han lod anlægge en Skandse ved sin Gaard

Vydemyre. Gaarden Reikholt, hvor han opslog sin Boe¬

lig, lod han anseeligen opbygge og befæste, og et Bad derved,

saa stort, at det kunde rumme 50 Mennesker har, uden at be¬

høve Forbedring, nu staaet næsten 600 Aar, og bevidner Byg¬

nings=Herrens Lyst til Mechanik og Pragt, samt rige Opfindel¬

ses=Kraft. Ved sin Lærdom, Forstand, Rigdom og Myn¬

dighed satte Snorresig i Anseelse isit Fædreneland, hvor han 1213

ophøiedes til det betydelige Laugmands=Embede over heele Island,

men udenlands giorde han sig i sær berømt og anseet ved sin Skal¬

dekonst. En Sang, sammensat til den mægtige norske Jarls

Hagen Galins Ære, og oversendt ham fra Island, omtrent

Aar 1213, var den første, som giorde Snorre bekiendt. Den

behagede Jarlen, som belønnede Forfatteren med anseelige For¬
æringer, og indbød ham, under store Løvter, at komme til Nor¬
ge. Jarlens Død i følgende Aar giorde Opsættelse i denne

Reise, saa den først gik for sig 1218. En Sang, han havde

skrevet til Jarlens Enke Chisting, giorde, at han nu paa en

Besøgelse hos hende i Vester=Gothland, hvor hun igien hav¬
de
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de givtet sig med Askel, Laugmand, var en særdeeles velkommen

Giest, og nød store Beviiser paa hendes Gavmildhed. Men i sær

satte han sig paa denne Reise til Norge i Yndest hos den navn¬

kundige Skule Jarl, saa og hos den derefter berømte og store

Konge Hagen Hagensen, som ophøiede ham først til Sku¬

tulsven, et Embede, der forbandt ham stedse at være hos Kon¬

gen, da han maatte opvarte ham ved Bordet, i Sovekammeret,

og følge ham paa alle Reiser. Maaskee man paa vore Tiders

Sprog kunde kalde ham Kammerjunker. Derefter forfremme¬

des han til Lehnsmand, hvorimod han maatte love, at under¬

stytte Kongens Hensigter mod Island.

I den seierrige Harald Haarfagers Tid havde en Deel

af de Nordmænd, som ikke vilde staae under denne Konges Her¬

rredømme, besat dette Land og der oprettet en fri Stat. Ofte

og ved forskiællige Midler havde Norges Konger søgt at bringe

denne Øe under deres Scepter, men forgiæves. Norges og

Islands Beboere dreve imidlertid Handel med hiinanden, ja

endog fornemme Islændere lode deres Sønner reise til Norge,

efor der at forbedre deres Sæder, og forhverve sig Kundskaber

og Indsigter. I saadan Hensigt drog og Poul, en Søn af

hiin rige Sæmund Jonsen, 1216 i Efteraaret til dette Rige.

Han kom til Bergen, hvor han, som det synes, havde foresat

sig at henbringe Vinteren. Han var rig, af høi Byrd, og det

norske Konge=Huus nær beslægtet; thi hans Faders Farmoder

var en Datter af Kong Magnus Barfoed. Stolt af disse

Fortrin troede han, man i Bergen burde beviise ham samme

Ærbødighed, han var vant til i sit Fædreneland; men da man

der giorde Nar af hans utidige Mod, kiædtes han snart ved den¬

ne Stad, og da Hoffet var det egentlige Maal for hans Reise,
I. Bind. ogX
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Alton ecru.

og samme paa den Tid opholdt sig i Tronhiem, saa fragtede han et

Skib, med hvilket han, uden at agte den ubeqvemme Aarets Tid,

da det var midt om Vinteren, begav sig paa Reisen didhen.

Dette Skib forgik med Folk og Alt, tilligemed ser andre Skibe,

som agtede sig samme Vei. Dette skeede ved Slutningen af

Kong Inges Regiering, som døde den 23 April 1217.Sæe

meren derpaa fik Sæmund Tidende om sin Søns Død.

Han beskyldte Bergens Borgere, at deres ukiærlige Omgang

havde nødt dette unge Menneske til den Vinterreise, som forvoldte

hans Død, og tog deraf Anledning at angribe nogle bergenske

Kiøbmænd i Ørebach, hvilke han tvang at betale store Penge¬

Bøder. Paa samme Maade behandlede han et andet norske

Fartøi i Westmangøe. Hans Broder Orm, en bemidlet,

anseet, og tillige fredelig og rersindig Mand, havde forgiæves søgt

at forhindre disse Voldsomheder, og da det sidst omtalte Skib

maatte overvintre i Island, beviisde han dets Mandskab al mus¬

men disse utaknemmelige Giæsterlig Tieneste og Venlighed;

overfulde og dræbde deres godgiørende Vert tilligemed hans Søn

og fleere Islændere ved deres Bortreise i Aaret 1218. Nu

førdes Klagemaal ved det norske Hof af Kiøbmændene over den

dem af Sæmund tilføiede Vold, og af Orms Slægtninge over

det paa denne retskafne Mand begangne Mord. De Sidste

singe intet behageligt Svar, hvorfor Biørn Thorvaldsen, en

Svigersøn af Orm, og Broder til den Gissur, vi herefter lære

at kiende som Snorres Banemand, selv hævnede sin Sviger¬

faders Død, ved at dræbe norske Kiøbmænd. Mod Enden af

Sommeren 1219 fik man Tidende herom i Norge. Paa Is¬

kand, hvor ingen havde foruroeliget de Norske, uden Sæmund

og Biørn, troede man, at dette var en særdeles Sag, som
ingen
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ingen uden disse havde at forfvare. Det norske Hof derimod anstil¬

lede sig som det troede heele Island skyldig i disse Voldsomhe¬

der, hvilke man besluttede at hævne. Aarsagen, at man tog

det paa den Fod, er let at indsee. Man havde da en Foreven¬

ding, at giøre sig dette Land underdanigt. Kong Hagen for¬

anstaltede nu Alt til et Tog mod Island. Skule Jarl drev

førnemmeligen herpaa, og bekostede Udrustningerne. Saaledes

var Stormen reist, som truede at kuldkaste Islændernes Frihed.

Snorre afvendte dette Uveir fra sit Fædreneland ved de Fore¬

stillinger han giorde Kongens Fortroelige, i sær Dagfind Bon¬

de, som bragde Kongen og denne selv Skule Jarl paa andre

Tanker. At Islænderne vare af Oprindelse Nordmænd, at Kon¬

gen selv og andre Norske blandt dem havde Paarørende, at Nor¬

ges Konger havde ladet dem omvende til den christne Troe, at

Norge ikke kunde undvære den Handel, det havde med Island,

at det var vanskeligt at komme til Landet med Krigsskibe, at Fol¬

ket var haardt og vant til Striid, dette vare nogle af de Bevæg¬

grunde, som giorde Forandring i det forehavende Tog; men den

fornemste var dog Snorres Løvte, at ville stifte Forliig imellem

de Norske og hans Landsmænd, og søge at giøre Kongen Lan¬

det underdanigt, samt, til Forsikkring om Løvtets Opfyldelse, at

sende sin Søn Jon Murt til Norge, for at opdrages ved Jar¬

lens Hof. Man fæstede Liid til dette Løvte. Skule overvæl¬

dede Snorre med Foræringer, og gav ham et vel udrustet Skib

eil sin Hiemreise, hvorfor denne i et konstigt Vers aflagde sin

Taksigelse.

I Aaret 1220 kom Snorre tilbage til Island. Den

Ære han havde nydt i Norge, de store Gaver han bragde med

sig derfra, paadrog ham maaskee Misundelse,og giorde ham

mistænkt22
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mistænkt hos hans Landsmænd. De beskyldte ham, at han

havde ladet sig bestikke af Kongen i Norge, i sær bebreidede

Biørn ham, at han havde paataget sig at hindre dem videre at

hævne sig for det paa Orm begangne Mord, udstødte Trusler

imod ham, og det var kommet til Yderligheder, om ikke Bispen

af Skalholt havde lagt sig derimellem.Derefter opfyldte

Snorre forsaavidt det Løvte han havde giort Kong Hagen, at

norske Kiøbmænd ved hans Mægling kunde igien med Sikkerhed

handle i Island, hvilket særdeles befordredes ved den indbyrdes

Heenighed, som i Aaret 1221 opkom imellem Sæmund og Biørn;

thi da denne omkom i et Slag, og den første døde Aaret derefter,

saa var ingen i Landet, som meere tænkde paa at foruroelige de

Norske. Det synes derimod ikke, at Snorre har giort sig me¬

get stor Umage for at holde den anden Deel af sit Løvte, nem¬

lig at bringe Landet under Norge. Ved det Had, Sæmund

og Biørn bare til de Norske, kunde man troe, at Frygt for

disse mægtige Mænd havde holdt ham fra at arbeide derpaa; men

da han efter deres Død ikke heller søgde at udrette noget i den Hen¬

seende, saa er det klart, at det ikke har været hans Alvor, og

at denne Fristats=Mand troede, at intet Løvte kunde forbinde

ham at bringe sit Fædreneland under fremmed Herredømme. Dog

sendte han i Aaret 1221 sin Søn Jon til Norge, hvorfra han

1224 kom tilbage, og tog Deel i de paafølgende islandske Uroe¬

ligheder, indtil han 1229 atter drog til Norge.

Uroelighederne i Island havde fornemmeligen deres Op¬

rindelse af Ueenighed imellem Snorre og hans nærmeste Paarø¬

rende. Det vil være nedvendigt at vedrøre Anledningerne hertil,

for at see,hvorvidt Snorre, hvorvidt hans Paarørende, bør
ansees skyldige i samme.

Med
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Med sine Svigersønner, ja med sin egen Søn, Jon Murt,

laae Snorre i Fiendskab. Kolbein, en fornem Mand paa

Nordlandet givtede sig med een af Snorres Døttre. Hun

faldt i en Svaghed, og reisde 1229 til hendes Fader, hvorefter

Kolbein ikke meere vilde vide af hende at sige. Hun døde kort

derefter uden Børn, og Snorre fordrede hendes Medgivt tilba¬

ge. Hertil vilde Kolbein ikke beqvemme sig. Sagen kom for Ret¬

ten, man lod sig forlige, og Snorres Søn Urækia tog Kolbeins

Søster til Hustrue.  Af Frygt for Overfald af sin Brodersøn

Sturla, kom Snorreikke efter Løvte til Bryllupet. Dette giorde

Kolbein misfornøiet. Snorres tredie Datter kunde ikke forli¬

ges med hendes Mand, Arne Øreida, hvorfor det kom til

Skilsmisse. Hun givtede sig igien med Gissur, men med lige

ige 1.5faa slet Held.

I Aaret 1229 begiærede Snorres Søn Jon Murt af

sin Fader, at han skulde skaffe ham Helga, Sæmunds Datter,

og Sturla Sigvatsens Kones Søster, til Hustrue, og tillige

afstaae ham Gaarden Stadarhol. Dette nægtede Snorre

ham af utidig Karrighed. Kolbein ægtede Helga, og Jon,

misfornøiet med sin Fader, giorde Laan paa ham og drog til

Norge, hvor hans Svoger Gissur paa den Tid ogsaa opholdt

sig. Disse Svogere havde et Herberge tilsammen. En Aften,

da de komme hiem fra et Vertshuus vilde Jon med en Kiæp

straffe deres Opvarter for nogen Skiødesløshed; men Gissur

holdt Jon, og= Opvarteren gav ham et Slag med en Øxe,

hvoraf han siden døde. Saaledes var Gissur, maaske uskyldig,

Aarsag til Jons Død. Ved sin Tilbagekomst til Island

maatte han med Eed gotgiøre, at samme var skeet uden og imod

dans Villie, hvormed Snorre lød at være tilfreds,skiønt han

neppeX3
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neppe har ladet al Mistanke fare, og uden Tvivl har denne Hæn¬

delse paa ny opvakt og forøget den Fortrydelse han havde over sin

Datters Forskydelse. Der opkom Fiendskab imellem Snorre

paa den eene Side, og hans Broder Sighvat og dennes Søn

Sturla paa den anden, hvortil Grunden lagdes derved, at

Snorre, for at vorde Eier af Selveigs Sæmunds Dat¬

ters store Midler, havde, som man troede, i Sinde at ægte

hende, men uformodentlig forekom Sturla ham, og vandt

Bruden, hvorfor Snorre forlod sin Kone Herdis, og tog

Halveig, den dræbte Orms Datter, og Biørns Enke, til

Medhustrue; thi først efter Herdis Død ansaae man hende som

hans Ægtekone. Hun havde Sønner af første Ægteskab, hvil¬

ket siden var en Medaarsag til Snorres Død. Videre, Gud¬
ney, Snorres Moder skiænkede paa sit Yderste (uden denne Sens

Vidende) sine Midler til hendes Sønnesøn Sturla Tordson,

en anden Brodersenaf Snorre. Jen Deel Aar havde Snorre

underholdt sin Møder, og paa denne Grund tog han hendes

Efterlædenskab til sig; men hans Broder Sighvat bemægtigede

sig en af hendes Gaarde, som laae ham nærmest. Det synes ei,

at Thord, som Historien berømmer for Gudsfrygt og Forstand,

har troet sin Søn Sturla forurettet af Snorre; men følgende
viser, at han ikke har billiget sin Broders Sighvats Opførsel;

thi nu foreenede han sig med Snorre, at giøre Fordring paa et

Godords Forstanderskab (et vist arveligt Øvrigheds Embede,
eller Herredemme over en vis Landstrækning, hvormed Anseelse
tilligemed nogle Indkomster vare forbundne) som deres Fader hav¬

de havt, og Sighpat efter hans Død tilegnet sig, uden at give
sine Brødre noget Vederlag, og derefter overladt til sin Søn

Sturla. Snorre og Thord vilde nu ikke lade deres Ret her¬
til



Snorre Sturlesen. 167

Alton eru.
til fare, men satte sig ømsider med Magt i Besiddelse deraf.

Dette gav Anledning til nyt Fiendskab. End meere, en Mand

af Anseelse, ved Navn Thørvald, som var Enkemand, havde

imidlertid ægtet Snorres Datter Thordis. Thorvald havde

tilforn ladet ombringe en vis Ravn Sveinbiørnsen, som efterlod

sig Søuner. Vel var denne Sag forlügt, men Hadet ikke ud¬

flukt. I Aaret 1226 dræbde Ravns Sønner Thorvald, og

derpaa flygtede til Sighvat og hans Søn Sturla, som toge

dem i Beskyttelse. Ny Aarsag til Had.Man formoder, an

Snorre, forbittret herover, har tilskyndet Thorvalds Sønner

af første Ægteskab, at overfalde Sturlo paæ hans Gaard. De

giorde det, dræbde nogle, saarede fleere, og plyndrede Gaar¬

den. Sturla selv var ikke hiemme. Ogsaa dette blev forliige.

Snorre fik Sikkerheds Løvte for Thorvalds Sønner af

Sturla; men dennø satte ved første Leilighed sit Løvte til Side,

overfaldt og dræbde dem. Dette skal Snorre have taget sig

meget nær. Sturla Sighvatsen giorde derefter en Reise til

Rom. Snorre havde sat sin Søn Urækia til paa sine Vegne

at forestaae det ovenomtalte Øvrigheds Embede. Denne Uræ¬

kia dræbde, plyndrede, og i andre Maader holdt ilde Huus med

den fraværende Sturlas Venner og Tilhørende, hvilket var den

sidste Aarsag til Had.

Dette er korteligen Stridighederne imellem Snorre og
hans Paarørende. Deres endelige Udfald, i Henseende til

Snorre, faaer man herefter at see. Men ogsaa for hans Fæ¬

dreneland havde de vigtige Følger; thi ligesom de for nærværen¬

de Tid foruroeligede det, og gave Anledning til Mord' og Øde¬

læggelse, saa vare de uden Tvivl og Aarsag, at Island, sna¬

rere end ellers skeet var, kom under Norge. Snorre var

gandske
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gandske vist ikke uskyldig i disse Stridigheder; men vare hans

Modstandere det ?

Imidlertid Island saaledes plagedes, drog Sturla

Sighvatson, Snorres Brodersøn, til Rom, som før er mældt.

Paa Tilbagereisen indfandt han sig i Tønsberg hos Kong Ha¬

gen, hvilken han fortælde den uroelige Tilstand i sit Fædrene¬

land. Som et Middel, igien at skaffe det Fred og Roelighed,

foreslog Kongen Sturla, at han skulde forsøge at bringe det un¬

der norsk Herredømme da Kongen vilde giøre ham til sin Stat¬

Holder der. Sturla samtykkede Kongens Forslag, men formanedes

derpaa tillige, at udføre det uden Mord og Blods Udgydelse, og

heller bemægtige sig de Fornemme, og sende dem ud af Landet,

eller paa anden Maade sætte sig i Besiddelse af deres Midler.

Med Forsæt at fuldføre Kongens Villie kom Sturla

i Aaret 1235 tilbage til Island. Urækias voldsomme Opfør¬

sel var een Aarsag, at Sturla ikke angreeb. Sagen med den

Skaansel, Kong Hagen havde raadet ham; thi under Paaskud

at skaffe sig Fyldestgiørelse, drog han og hans Fader med 1000
eller 1200 Mand følgende Foraar mod Snorre. Dette skeede

just i Fasten og i Paaske Uge, som i de katholske Tider ansaaes

særdeles hellig. Snorre, af Agt for Kirkens Bud, vilde

allermindst paa saa hellig en Tid slaaes med sin egen Broder;

men undvigede først til sin egen Gaard Bessested, og siden tilen

Ven Østen paa Landet. Men Tidens Hellighed hindrede ikke

Sturla at sætte sig i Besiddelse af Snorres Midler, Gaarde

og Betieninger. Dette skeede for at hævne Urækias Voldsom¬
heder, hvilke han, som Sturla foregav, havde øvet efter sin

Faders Tilskyndelse. Maaskee han med denne Beskyldning gior¬
de Snorre Uret; thi Urækig selv var en voldsom og uroelig

Mand,
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Mand, som end ikke skaanede sin egen Fader. Med meere Vis¬

hed kan man ansee denne Hevn, som en Virkning af gammelt

Fiendskab og af Begiærlighed efter Snorres Midler, ja og som

en Følge af Kong Hagens Raad, hvilken det venteligen ikke kun¬

de være imod, at see Snorre straffet for sin Lunkenhed i at op¬

fylde det af ham givne Løvte, hvortil kom, at han var en Yndling

af Kongens Modstander Skule Jarl. Urækia faldt samme

Sommer i Sturlas Hænder, som mishandlede ham, og der¬

efter lod ham føre til Norge.

Følgende Aar giorde Snorre, dog uden selv at være nær¬

værende et Forsøg mod Sturla, men samme havde et saa ulyk¬

keligt Udfald, at han maatte forlade sit Fædreneland og begive

sig til Norge. Nu begyndte Sturla at angribe fleere, blandt

andre ovennævnte Gissur Thorvaldsøn, hvilken han fik i sin

Magt, og tvang at sværge sig Troeskabs Eed. Men neppe var

Gissur igien i Frihed, førend han forbandt sig med Kolbein,

for at bruge fælles Kræfter imod Sturla. Efter adskillige An¬

greb kom det endeligen i Efteraaret 1239 til et blodigt Slag ved

Ørligstade imellem Gissur og Kolbein paa den eene, og Stur¬

ka og hans Fader Sighvat paa den anden Side. De Sidste

tabde Slaget, og i samme Livet, tvende andre af Sighvats

Sønner bleve grebne paa Flugten, og dræbte, hvorpaa Gissur

og Kolbein bemægtigede sig ikke aleene Sighvats og Sturlas

Midler, men og Snorres, som Sturla tilforn havde taget i

Besiddelse.

Snorre Sturlesen søgde i Aaret 1237 Sikkerhed hos

Skule Jarl, eller, som han nu kaldtes, Hertug Skule, just

da han stod færdig at opkaste sig til Konge imod sin Svigersøn

Kong Hagen. Maaskee dette Hertugens Forehavende, saa¬

I. Bind. velsom
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velsom den Bevaagenhed, han tilforn havde viist Snorre, var

Aarsag, at denne tog hans Parti, og en Mand af Snorres

Klogskab og Indsigter kunde ved disse Omstændigheder ikke heller

være Hertugen uvelkommen, som ophøiede ham til Jarl, formo¬

dentlig over Island. Naturligt er det, at han herved ikke har

befæstet sig i Yndest hos Kongen. Indtil Aaret 1239 opholdt

Snorre sig her, men da han nu fik Sighvats og hans Søn¬

ners Død at vide; haabede han igien at kunne komme i roelig

Besiddelse af sine Eiendomme i Island. Han begiærede der¬

for og fik Tilladelse af Hertugen at reise did, tilligemed et Skib

til Foræring. Han stod just færdig at tiltræde Reisen, da Kong

Hagen strængeligen lod ham det forbyde. Men Snorre ind¬

saae Aarsagen til dette Forbud, nemlig at Kongen troede, han

vilde hindre hans Hensigter paa Island, han saae tillige sin ti¬

melige Velfærd i Vove, om han ikke begav sig did, han ansaae

sig selv som en Giæst ved en Mands Hof, der meere var Hagens

Medregent end Undersaat, og denne Mand havde tilladt ham at

reise, han troede sig altsaa ikke skyldig at adlyde Kongen, men

reisde tilligemed sin Søn Urækia i ovenmældte Aar tilbage til sit

Fædreneland. Hans Fiender i Island, saavelsom ved Kong

Hagens Hof, ansaae dette for en Forbrydelse, som fortiende

den haardeste Straf.

Snorre kunde ikke heller undflye Virkningen af Kongens

Vrede. Kong Hagen havde nu overdraget Gissur Thorvald¬

søn, som var ham i fierde Leed beslægtet, at udføre hans Hen¬

sigter paa Island. Man erindre at denne Gissur havde været

Snorres Svigersøn, og forskudt sin Hustrue, at han var Aar¬

sag i Jon Murts Død, og at han var i Besiddelse af de Eien¬

domme, Sturlg havde taget fra Snorre, og som denne nu

uden
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uden Tvivl vilde fordre tilbage, men Gissur ikke miste, man

skal da uden Tøivl kunne betragte hans Opførsel mod Snorre

fra den rette Synspunkt.

Han fik i Aaret 1240 (samme Aar, da Skule omkom)

Breve fra Kong Hagen, af Indhold, som man foregav, enten

at sende Snorre fangen til Norge, eller, om det ikke lod sig

giøre, da at tage ham af Dage. Kongen ønskede helst det Før¬

ste; men det var imod Gissurs Hensigter, som higede ogsaa

efter Resten af Snorres Rigdom. Han søgde derfor først at

overfalde ham paa Althinget. Under Skin at forlige sig med

ham, lokkede Gissur ham did. Snorre kom ikkun med 100 Be¬

væbnede, da han ikke forestillede sig Gissurs Følge stærkere.

Men da han paa Tinget seer Kolbein, en af hans Fiender, han

ikke havde ventet at finde der, med 600 Mand, trak han sig med

sit Mandskab ind i en Kirke, i Forsæt at forsvare sig til det Yder¬

ste. Nu fandt man ikke raadeligt at angribe ham. Kolbein

forlod Tinget med sit Folk, hvorpaa Gissur gik til Snorre i

Kirken, og efter nogen Samtale skiltes de, efter Anseelse,

ikke som Uvenner fra hinanden. Dette Anslag lykkedes alt¬

saa ikke.

Halveig, Snorres anden Kone, havde af første Ægte¬

skab tvende Sønner, hvis Formynder Snorre var. Hun

døde efter at Snorre var sidstegang kommen tilbage til Island,

og nu fordrede hendes Sønner deres Arv. Snorre vegrede sig

at give dem samme. De beklagede sig for Gissur, som var deres

Farbroder. Han, hvis Fordeel det var at faae en Mand ryd¬

det af Veien, for hvilken han havde stor Aarsag at frygte, brugde

nu, foruden den Befaling han sagde sig at have af Kong Ha¬

gen, ogsaa den hans Broders Sønner tilføiede Uret, til Paa¬

Y2 skud,
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skud, en Nat med 70 Mand at overfalde og dræbe Snorre

paa hans Gaard Reikholt. Dette skeede den 22 Sept. 1241.

Saadant Endeligt fik Snorre Sturlesen. En Mand,

som i Henseende til sin moralske Karakter gandske vist ikke var no¬

gen Helgen, men at han og i Henseende til samme skulde paa an¬

dre Tider og ved andre Omstændigheder viist sig i et langt fordeel¬

agtigere Lys, derpaa er neppe at tvivle. Og dog? Man be¬

tragte hans Levetid, hans Levekreds, saavel i Island, som i

Norge, og man vil uden Tvivl finde, at det vi kalde Trædskhed

og Underfundighed, har hos ham været nødvendig Klogskab; og

at denne Klogskab bød ham ikkun varsomt at troe endog sine egne

Paarørende, naar han ikke vilde vorde et Offer for Rovgiærrig¬

hed og Falskhed, det viser hans egne Hændelser. En af Snor¬

res uimodsigelige Feil var Utroeskab i Ægteskab, Flagrelyst i

Elskovs Sager. Men gives der ikke Laster, hvis Hæslighed Mo¬

den formindsker, eller undskylder? Her er et paveligt, uden Tvivl

Hierarkiets Hensigter fordeelagtigt Forbud imod Præsteskabets

Givtermaal, er det ikke troeligt, at samme hos de Verdslige har

opvakt Ringeagtelse for Ægtestanden, hvis Hæderlighed de af

deres Læreres Exempler i Almindelighed vist ikke kunde erkiende.

At forskyde een Hustrue, og tage sig en anden, var da alminde¬

ligt. At holde Medhustruer var en Frihed, Mænd af den store

Ogsaa da ansaaes manVerden ogsaa paa den Tid tillode sig.

for eenfoldig eller uvidende i den gode Levemaade, naar man

kaldte det utilladeligt. En anden Feil hos Snorre var hans

Ærgiærrighed. I hans Tid kunde saadant maaskee kaldes Hel¬

temod, og en nødvendig Egenskab hos dem, som vilde overgaae

andre i Magt og Anseelse; men da disse Fortrin i en fri Stat best

opnaaes ved Formue og Velstand, saa var Snorres Pengegiær¬

righed
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righed en Følge af hans Ærgiærrighed, og forleedde ham til, ved

utilladelige Midler, saasom ved at tilsnige sig Gaver, Afstaaelser,

Testamenter, m. v., at forøge den Rigdom, han havde faaet

ved Givtermaal, ved sine oeconomiske Indsigter, ved sine Øvrig¬

heds=Betieninger, ved at forsvare de Svagere mod de Mægti¬

gere, og paa andre anstændige og tilladelige Maader.

Unægteligt er det maaskee, at Snorre har været voldsom,

og hevngiærrig. Dog kan det af Historien bevises, at hverken hans

Hevngiærrighed eller Pengegiærrighed nogen Tid har bevægetham

til at forfølge andre med aabenbare Mord og Voldsomhed, som

dog paa den Tid var almindeligt, og hvortil hans Magt og Rig¬

dom gav ham god Leilighed. At han har følt og fulgt Naturs

og Religions Pligter, derpaa er tilforn anført et Beviis i hans

Opførsel, da hans Broder og Broders Søn i Aaret 1235 an¬

grebe ham, og Historien vidner, at han da har været mægtig

nok at afværge Vold med Vold. At Venskabs Pligter have været

ham hellige, derpaa har man et uimodsigeligt Beviis i hans Op¬

førsel mod Bisp Gudmund Arnesøn. Mod denne Bisp viis¬

de Snorre sig en bestandig og ædelmodig Ven og Velgiører, da

han var forfulgt af de fleeste Fornemme i Island. End meere,

disse Forfølgere vare Snorres deels Venner, deels Paarørende,

med hvilke han paa den Tid intet havde udstaaende. Med faa

Ord, Sturlunga Saga, som er den fornemste Kilde til disse

Efterretninger, man har om Snorre, synes at vise, at Snor¬

re med alle sine Feil og Laster, og han havde virkeligen en Deel,

dog i Sindighed, Billighed og Fredelighed har havt et Fortrin

for de fleeste af hans Ligemænd i Island paa samme Tid, og at

det var i sær Karrighed imod hans Sønner og Stifsønner, som

styrtede ham i Ulykke.

For¬93
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Forfatteren til Sturlunga Saga er Sturla Thordsøn,

Snorres Brodersøn. Han fortæller Historien med en Upar¬

tiskhed, som ikke tillader ham at skaane enten Snorre eller no¬

gen anden, ja end ikke sig selv; end meere, han fortier ikke ube¬

viislige, men paa den Tid bekiendte Mistanker.

Vilman dømme Snorre, fordi han ikke holdt det Løvte, hau

havde giort Kong Hagen, at bringe Island under ham, saa bør

uden Tvivlbetragtes, at han giorde dette Løvte, da hans Fædrene¬

land var i Fare, og han selv endnu i Kongens Vold. For at binde

ham destomeere, og som en Belønning forud for Løvtets Opfyldelse,

gav Kongen ham Lehnsmands Titel. Historien tillader at troe,

at det ikkehar været uden blot Titel, da den ikke nævner noget Lehn

i Norge, som Kongen har givet ham, og i Island havde Kon¬

gen paa den Tid intet Lehn at bortgive. Klogskab bød Snor¬

re at antage denne Raades=Beviisning; thi da at vegre sig der¬
ved, var jo i Utide at give tilkiende, at han var ikke sindet at

holde Løvtet. Ved sin Hiemkomst udvirkede han det, som var

Island til Fordeel, saavelsom Norge, nemlig Tryghed for Hande¬

len. Han tog siden Hertug Skules Parti, for at forskaffesig, saa

og maaskee sit Fædreneland en Beskytter imod Kong Hagen, af

hvis Raad det var en Virkning, at han nu maatte være landflyg¬

tig. Kongen kunde intet spaae sig uden Mødstand i Island,

saalænge Snorre levede der; derfor hiin Befaling til Gissur.
Det er fortælt, hvorledes Gissur udrettede Befalingen. Vil

man nu ansee Snorres Død, som en Virkning, ikke af Fien¬

ders Had og Giærrighed men af Kongens Befaling, var da

hans Liv ikke et Offer for Fædrenelandets Frihed? Men man har

et Beviis i Kong Hagens Historie, at denne store og ædelmodige

Konge ikke har ønsket Snorres Død. Den fortæller, at
da
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da Gissur og Kolbein i Aaret 1242 grebe Urækig og sendte

ham ud af Landet, begav han sig til Kong Hagen, som tog ham

til Naade, og tilgav ham, at han imod hans Forbud var reist

fra Norge med sin Fader. Ved denne Leilighed lod Kongen sig

forlyde, at det havde været bedre, man havde taget Livet

af Urækia, og sendt ham Snorre, som han vist ikke vil¬

de ladet aflive. Mod Urækig viisde Kongen sig naadig og

godgiørende, og beholdt ham hos sig Vinteren over. Man seer

heraf, at Kongen har havt Agt for Snorre, skiønt han var

misfornøiet med hans Opførsel. Man seer og, at det har været

langtfra denne Konges Tanker at ville mishandle Snorre, men

vel at han vilde brugt ham ved sit Hof. Dog er det troeligt, at

han ikke snart havde tilladt ham igien at reise til Island.

I Henseende til Herkomst, Rigdom, Sindsgaver, Lær¬

dom, Værdighed og Anseelse, var Snorre en af de største Mænd

i Norden. Han var øvet i det latinske og grædske Sprog, og

ikke ukyndig i Mathematik og mechaniske Konster, han var yp¬

perlig som Lovkyndig, hvorfor han og i Aarene 1213=15-22 og

53 beklædte Laugmandø Embede i sit Fædreneland. Han var og¬

saa ypperlig som Skald og som Historieskriver.Foruden de an¬

førte Vers, skal han have forfærdiget en Deel andre, blandt hvil¬

ke i sær et til den svenske Konges Erik den Ellevtes Berøm¬

melse. Desuden er han Forfatter af Liods Grein, eller Hatta

Lykill (Clavis metrica). Man tillægger ham tvende saadanne,

den ene indeholder Kong Hagens og Skule Jarls Roes udført

i smukke Vers, ethvert under sit Stavelsemaal, som har givet

Anledning til Navnet. Han har samlet en Deel af den seenere

Edda, som derfor i Almindelighed kaldes Snorres Edda,

og hvor man overalt seer Kyndighed i det grædske og latinske

Sprog,
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Sprog, samt Indsigter i Konster og Videnskaber. For en Ud¬

gave af denne Edda, trykt i Kiøbenhavn 1665 har man Peder

Hansen Resen at takke, skiønt den efter Kienderes Dom ikke er

aldeeles nøiagtig.

Snorre Sturlesens Hoved=Arbeide, det Arbeide, som

giør ham udødelig, og har tilveiebragt ham Mindestytte paa Jæ¬

gerspriis, er Heimskringla, eller hans norske Kongers

Krønike, som man med god Grund troer, han har udfert ind¬

til Kong Magnus Erlingsøns Tiber, og endt ikke længe før¬

end Aaret 1230, da den af hans Brodersøn Sturla Sighvats¬

søn er udskreven. Han har skrevet den paa det gamle norske

eller islandske Sprog. Vel er dette Sprog paa Island noget

forandret, som sees, ved at sammenligne Afskrivter, man har af

Heimskringla, med Brevskaber, som endnu forvares fra Snor¬

res Tider; dog er det væsentlige i Sproget uforandret, saa at

Texten i Heimskringla upaatvivleligen endnu er den samme, som
Snorre har efterladt sig. Kilderne til Snorres Historie ere

paalidelige. Han har havt ældre Mænds Arbeider for sig, saa¬
som en Isleifs en Sæmund Frodes en Are Frodes Skriv¬
ter angaaende den norske Historie. Han beraaber sig paa de

gamle Kongers og andre nordiske Fyrsters Slægtregistere, hvilke
de med megen Omhu bevarede fra Forglemmelse. Han har be¬

tient sig af de ældste norske Skaldes Vers og Sange, saasomen
Brage Skalds den Gamles, en Thiodolfs, en Eyvind
Skaldespillers, og mange fleeres, som han troeligen anfører
i sin Historie. Disse Skalde vare ikke Tigge=Digtere, som

kildrede Kongers og Høfdingers Øren for et Maaltid Mad,
men de vare deels af kongelig Slægt, deels Rigets fornemste
Mænd, deels de Ypperste i Kongernes Hof og Raad. Af

Snorres
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Snorres Fortale seer man, hvorledes han har betient sig af disse

Sange. Vi have, siger han, meest rettet os efter de Sange,

som ere qvædede for Høfdingerne selv, eller deres Sønner, og anta¬

ge vi alt det for Sandt, som findes i de Sange om deres Bedriv¬

ter eller Krige. Vel er det Skaldenes Viis, at rose den meest,

som de tiene, men ingen skulde dog understaae sig at tillæg¬

ge Een lige i hans Øine de Bedrivter, hvilke saavel han

selv, som alle de Tilstedeværende vidste at være usande.

Det var Spot, ei Roes. Da Snorre var en af sin Tids

største Skalde, saa forstod han vist tilfulde de ældre Skaldes Vers,

og at han har vidst at bruge dem retteligen, det viser hans Histo¬

rie. Uden Tvivl har han og ved sit Ophold i Norge betient sig

af dette Riges Archiv. Endelig, da han skrev sin Historie, va¬

re næsten alle gamle og sandfærdige islandske Historier bekiendte,

og det ei alene de, som angaae Island i sær, men og en Gud¬

laugs og Oddur Munks, en Kollskiægs og Brands, en

Erik Oddesøns og Karl Abbeds og fleeres Arbeider; med disse

sammenligne man Snorres, og man vil finde, han har betient

sig af dem; men med Valg og Skiønsomhed. I Øvrigt vil man

overalt finde, at Snorre har skrevet sin Historie med Smag,
med Upartiskhed, med Omhu for det Sande og Paalidelige, med

Skiønsomhed i at vælge det meere eller mindre Vigtige, og med

Nøiagtighed, Korthed og bestemte Udtryk i Karaktererne: med

faa Ord, man seer hos ham Alt, hvad man kan fordre af en god,

af en stor og ypperlig Historieskriver.

Længe læsde man Heimskringla i Haandskrivt paa det

gamle Sprog, men da dette saaledes forandredes i Norge, at det

var uforstaaeligt for de Fleeste, saa begyndte man, omtrent ved Mid¬

ten af det sextende Aarhundrede, at oversætte den paa Latinsk, og for¬

l. Bind. nem¬3
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nemmeligen paa Dansk. Et Udtogpaa Dansk af den norske Krøni¬

ke ved en ubenævnt Forfatter besørgede Arild Hvitfeldt trykt

i 8vo., Kiøbenhavn 1594, ved M. Jens Mortensen, Præst i

Slangerup. Dets Titel er Norske Kongers Krønicke oc

Bedrifter indtil onge Kong Hagens Tid, som døde

Anno domini 1263. Vdsat aff gammel Norsk paa Dansk.

Den er iblandt de siælden forekommende danske Bøger. Af de

andre Oversættelser kiender man ingen trykt, uden den danske

Peder Claussøn, Præst til Undal, Canik i Stavanger Dom¬
kirke og Provst over Listerlehn i Norge ved Aaret 1559 giorde

af Heimskringla, efter den norske Statholders Axel Gylden¬

stiernes Begiæring. Denne Oversættelse er efter Claussøns

Død sendt til vor lærde Ole Worm, som lod den sammenligne

med adskillige Haandskrivter, og trykke i 4to Aar 1633. Claus¬

søn har tilføiet et Udtog af Kong Sverres og Kong Hagen

Hagensøns Historie, hvortil Worm har lagt en Fortsættelse af

de norske Kongers Historie, indtil den Calmarske Foreening,

saaog i Bredden af Bogen en Tidsregning, tagen for det meeste

af islandske Aarbøger, og til Slutningen et Slægtregister over
de norske Konger. Man anseer ikke Claussøns Oversættelse for

paalidelig, da den ofte er meere Omskrivning end Oversættelse,

paa mange Steder ikkun Udtog, og har hist og her Tillæg, som

ikke findes i Texten, desuden ere de gamle Skaldes Vers ude¬

Imidlertid er den paa ny oplagt 1751, og i denne Ud¬ladte.

gave finder man, som Anmærkninger under Texten, Oversættelse,
saavel af det Claussøn har udeladt, somog af de gamle Vers.

I Stokholm udkom Aar 1697 Heimskringla i tvende
Deele i Folio. Den lærde Svenske Johan Peringskiold var

Udgiveren. Man har deri den gamle Text, men efter ny og ikke
aldeles
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aldeles rigtige Haandskrivter; hertil er føiet tvende Oversættelser,

en svensk og en latinsk. Den første er af en islandsk Student,

Gudmund Olofsøn, for det meeste god og nøiagtig, ja man

har Aarsag at troe, at den er giort efter et rigtigere Haandskrivt,

end det, hvorefter den gamle Text er aftrykt; thi man finder

hvor Texten er urigtig, men Oversættelsen bedre.Steder,

Den latinske Oversættelse, af Peringskiold selv, viger paa man¬

ge Steder fra Textens Meening, forvender Tingene og Fortæl¬

lingen, hvilken den ofte giør uforstaaelig, og udelukker meget,

som staaer i Texten. Her findes vel de gamle Skaldes Vers

indførte, men paa nogle Steder ei rigtig aftrykte, deels urigti¬

gen oversatte. Altsaa kunne næsten alene de, som forstaae Is¬

landsk og Svensk, have nogen Nytte af denne Udgave.

Hans Kongelige Høihed Arveprins Friderich vilde

vise den Agt, han bærer for Snorre, som Nordens Historie¬

skriver, ogsaa derved, at lade ham fremtræde i en rigtig og tilli¬

ge zürlig Skikkelse. At besørge det Rigtige, overdroges Ger¬

hard Schøning, og de 1777 og 78 udkomne tvende Deele

i Folio vidne, at Hans Kongelige Høiheds Hensigter op¬

fyldes. Her har man den gamle Text efter et under

Grams og Møllmans Tilsyn nøiagtigen afskrevet, med de

beste Haandskrivter sammenlignet, og fra Feil renset Exemplar.

De gamle Vers ere med Flid afskrevne og nøie forklarede.

Her har man en dansk Oversættelse af den for Kyndighed i vore

Oldsager i den lærde Verden allerede bekiendte islandske Student

Jon Olofsøn, hvorved dog Claussøns gamle danske Oversæt¬

telse er lagt til Grund. Den hosføiede med Flid forfattede la¬

tinske Oversættelse er af Schøning selv, som end videre i For¬

talen til første Deel giør Rede for denne Udgaves Fortrin. Til

bekla¬32
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beklageligt Tab for den lærde Verden, døde denne Udgiver,

da den anden Deel af dette Arbeide var kommen for Lyset; at be¬

sørge Resten er overdraget Schulo Theodorson Thorlacius.

Fra ham har man altsaa at vente det Manglende af Heimskring¬

la eller af Snorre Sturlesens norske Krønike, som skal udgiøre

den tredie Deel i denne Udgave, og dernæst saavel Kong Sver¬

res som Kong Hagen Hagensens Saga, begge hidindtil utrykte,

men begge af de troeværdigste og ziirligste historiske Skrivter, vi

have i det gamle Sprog. Man kan altsaa love sig samme Flid

og Nøiagtighed, samt udvortes Ziirlighed og Pragt i det Føl¬

gende, som man seer i de allerede udkomne Deele, og som kien¬

deligen ophøier denne Udgave over den Peringskioldske. Her

bekostes Alt af Hans Kongelige Høihed Arveprinsen, og Alt skal

svare til den Gavmildhed, han viser. Hans Omhu for Viden¬

skaberne skal Verden takke, naar den i denne Udgave af Snor¬

res Værk med Fortsættelse læser Norges Historie i Sammen¬

hæng fra de ældste Tider indtil Aaret 1263.

Niels
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Nørreriis.

33



—

Diplomatische Geschichte Waldemar III. Christoph II. Sohnesvon
Valentin August Heinze, sammenlignet med Gebhard,

Wagner, Hvitfeldt, Meursius og fleere.

Wielands Tidender for Aaret 1726.

Et Hundrede danske Viser (Kæmpe=Viserne, blandt hvilke den om

Greve Geert, er No.41. i den anden Part.)

——
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Niels Ebbesen

af

Nørreriis.

§)aKong Christopher den Anden i Aaret 1333 døde, var
- Danmark i en meget elendig Tilstand. Næsten det

heele Rige var i fremmede Hænder. Hertug Waldemar havde

Sønder=Jylland eller Schlesvig. Ingeborg, Hertug

Knud Porses Enke, besad Halland, Holbek, Kallundborg

og Samsøe. Kong Magnus af Sverrig havde Skaane.

Siælland, Lolland, Falster og Fehmern vare pantsatte til

Greve Johan af Holsteen. Greve Geert den Store af Hol¬

steen var Herre over Nørre=Jylland, Nordfriesland, Fyhn

og Taasinge. Laurits Jonsen var forlehnet med Langeland

og Ærøe. Den afdøde Konges Sønner Otto og Waldemar

eiede altsaa intet uden nogle smaa Godser i Lolland og Estland,

af hvilke de lode sig kalde Hertuger. Man kunde derfor intet

vente mindre, end at disse to Prinser nogentid skulde komme til

Besiddelse af deres Fædrene=Rige.

Prins Otto vovede dog at udføre sine Fordringer paa

Danmark, og at befrie dette Rige fra dets uretmæssige Besid¬

dere. Den Mægtigste af disse var Greve Geert. Han var for¬

standig,
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standig, modig, tapper, forsøgt Krigsmand, og havde alene

sine Fortienester at takke for den Anseelse, hvori han stod. Med

denne Mand var det, Otto først vilde prøve sine Kræfter, over¬

beviist om letteligen at kunne naae sie Øiemeed, naar denne Mod¬

stander var overvunden. Med Tropper, hvervede i Lolland og

Tydskland, giorde Prinsen et Indfald i Nørre=Jylland.

Men Udfaldet lignede ikke hans Mod. Geert, hans Overmand

i Erfarenhed og Magt, overfaldt ham paa Taphede ved Viborg.

Det kom til Slag. Otto tabde og blev fangen tilligemed en stor

Deel af Adelen, han havde hos sig.

Waldemar, Ottos Broder, var endnu for ung til at

kunne foretage noget, enten til dennes eller Fædrenelandets Be¬

frielse. Greverne af Holsteen derimod, stolte af deres Lykke,

regierede imidlertid uindskrænkte, og saa meget haardere, som de

vilde giøre sig alle muelige Fordeele af Landet, saalænge det end¬
nu var i deres Vold, da de ikke kunde vente, deres Regiering

vilde pære af Varighed. De betroede Slottene til tydske Lehns¬

mænd, og gave Embederne i Landet til Tydske. De tvunge

Folket at lære det tydske Sprog, og indførde den holsteenske Ret

i Stedet for den danske. De Mægtigere undertrykkede de Rin¬

gere. Voldsomheder øvedes i sær mod Kirkens Tienere.

I Lolland lod Greve Johan Rabensborg befæste, for

desto meere at forvisse sig Landet. Saadant streed aldeles imod

en Panthavers Rettigheder, var farligt for Indbyggernes Fri¬

hed, og kunde ikke andet end smerte dem. Greve Geert, trod¬

sig af den Magt han besad, og som ingen vovede at sætte sig

imod, giorde hvad ham lystede. Han paalagde og udpiinde
Skatte, han foreskrev Love, han dømde selv i Retterne. En¬

delig kaldte han sig ikke længer Formynder for Hertug Walde¬
mar
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mar til Schlesvig, hvilken Titel han 1325 havde antaget,

men skrev sig selv Hertug til Jylland, hvor han indsatte Niels

Limbek til sin Stadtholder. Dette viisde tydeligen, at han an¬

saae ogsaa dette Land for sin Eiendom, over hvilket han hidtil

havderegieret under Navn af Formynder for den slesvigske Wal¬

demar. Saadant giorde de Danske Oprørske imod de holsteen¬

Hertil kom, at fremmede Magter be¬ske Grevers Regiering.

tiende sig af dette Riges indvortes Forvirring til ydermeere at svæk¬

ke det. Saaledes begiærede Kong Magnus af Sverrig af Pa¬

ven, ikke blot Bekræftelse for evig at beholde Skaane som Eien¬

dom, hvilket han nu besad som Pant, men og Tilladelse at ind¬

tage andre til Kongeriget Danmark hørende Lande, under Paa¬

skud at befrie dem fra de Voldsmænd, som beherskede dem. Pa¬

vens Svar bestod i et høfligt Afslag. Med meere Held førde Kei¬

ser Ludvig af Bayeren sig Danmarks Svaghed til Nytte.

Paa en Rigsdag til Frankfurt i Aaret 1338 foreenede han Pom¬

mern med det tydske Rige, og giorde dets Hertuger til umiddel¬

bare Rigsstænder, uden at agte, at de i lang Tid havde været

Lehnsmænd af den danske Krone.
Greve Geert kunde ikke andet end mærke, hvor forhadt

hans Regiering var. Ved det han Aar 1337 løsgav Biskop Tyge

af Børglum af det Fængsel, hvori han siden 1329 havde været holdt,

løsdes Riget af Band, hvorved Gemyterne noget formildedes

mod Greven; ja han skulde maaskee aldeeles have vundet dem

ved en mildere Regiering for Fremtiden. Men herpaa tænkde han

ligesaa lidet, som Greve Johan, at de meget meere ved haardere

Paalæg end tilforn trykkede og paa ny forbittrede Folket; og nu

besluttede Greve Geert atsætte sin Myndling den slesvigske Wal¬

demar paa den danske Throne. Man ventede saameget mindre

I. Bind. Aa Hin¬
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Altonagedt Mcuius.—

Hindring i dette Forehavende, da Prins Otto sad i Fængsel, og

hans Broder Waldemar levede som i Landflygtighed ved det kei¬

serlige Hof. Hertugen samtykkede i dette Forslag, da Greven

lovede paa alle Maader og med al Magt at understytte ham. Et

Vilkaar var, at Hertugen skulde have Nørre=Jylland, og der¬

imod overlade Greven Slesvig. Da dette ligger Fyhn, som

Greven havde i Pant, nærmere, og hænger sammen med Hol¬

steen, saa vandt Greven ved dette Bytte, at alle hans Lande

laae tæt hos hiinanden. Hertug Albert af Saxen og Greve

Gerhard af Hoye vare Meglere i denne Sag, og Foreeningen

blev sluttet i Februarii 1340.

Hvor hemmeligen end dette forhandledes, saa kunde dog

Greve Geerts Hensigter ikke længe skiules for de Danske. Med

Heftighed udbrødnu den Ild, som længe havde ulmet under Asken.

Adelen og Folket af Nørre=Jylland vilde ikke lade sig paatræn¬

ge nogen ny Herre af Greve Geert, ikke være en Bold, han efter

Gotbefindende kunde kaste hvorhen han vilde. Et aabenbart Op¬

rør, og selv at vælge en Konge, var det eeneste Rednings Middel,

de vidste. Den landflygtige Waldemar var Kongen, de vilde

have, og Begyndelsen giorde de med at nægte Greven de sædvan¬

lige Afgivter og Tienester, og med at beleire hans Slotte. Dette

bragde Greven i Harnisk. Han hvervede strax Krigsfolk i Tydsk¬

land, og brød endnu i Aaret 1340 ind i Nørre=Jylland med

en Hær over 10000 Mand stærk, i det faste Forsæt at ydmyge

Adel og Folk, og med Magt at sætte Hertug Waldemar paa

Thronen. Hans tvende Sønner lod han med en Deel af Hæren

gaae andensteds hen, men selv rykkede han med 4000 Mand til

Randers. Overalt var han Seierherre, og hans Soldater øde¬

lagde alt med Ild og Sværd, i sær øvede de deres Grumhed mod

Adelens



Niels Ebbesen. 187

Adelens Godser, ja skaanede ikkeengang Kirker og Klostere, Alt

maatte tiene Greven til Byttte. Ja denne dristige og tappre

Krigsmand skulde maaskee have udført sit Forsæt, skulde maaskee

givet Danmark en Konge, og giort sig selv til Herre fra Elven

til det store Belt, dersom ikke en anden kiæk og modig Mand

havde tilintetgiort alle hans store og viidtudseende Forehavender,

ved at giøre Ende paa hans Dage.

Den jydske Adelsmand Niels Ebbesen, af Slægten Galt

(som man meener) og Herre til Nørreriis, var den som hævnede

de Fædrenelandet tilføiede Forurettelser, og lagde Grunden til

dets paafølgende Befrielse. Han var høiligen fornærmet af Gre¬

ve Geert, deri komme Skribenterne overeens; men man finder

ikke udtrykkeligen, hvori Fornærmelsen har bestaaet. Nogle sige,

at i en Sag, han havde med Stig Andersen, havde Greven

dømt til Fordeel for den Sidste, som han yndede. Nok, Ebbe¬

sen var fornærmet og opbragt, og endog nogle holsteenske Herrer,

som frygtede Grevens tiltagende Magt, tilskyndede Ebbesen (saa

lyde nogle Efterretninger) at drive sin Hevn til det Yderste. Vel

var det de Tiders Sædvane, at enhver i Nødsfald forskaffede sig

selv Ret; Adelsmanden bekrigede sin Fyrste, naar han troede sig

selv forurettet af samme. Men Greve Geert var saa langt fra at

være Ebbesens Fyrste, at han endog var hans og alle Danskes

Fiende, saa at Landet selv, der jammerligen var stykket, og truedes

altid at blive det, fremfordrede alle sine Børn til Hevn og Red¬

ning. Ebbesen forkyndte Greven da, som Brug var, sit Fiend¬

skab. Vihave endnu om Niels Ebbesens Foretagende imod Gre¬

ven en gammel Sang, paa hvis Troeværdighed Gram i sine An¬

mærkninger til Meursius ikke tvivler. Denne Sang giver An¬

ledning at troe, at om end Ebbesen for sin Person var forurettet

af Greven, saa har han dog ikke offentligen viist sig hans Fiende,
Aa 2 førend
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førend nu, da Fædrenelandet paa ingen anden Maade kunde ræd¬

des. Greven, underrettet om at nogle jydske Adelsmænd, blandt

hvilke Ebbesen, havde forbundet sig imod ham, lod denne nu

kalde til sig til Randers, hvor han og efter given Leide indfandt

sig. Her fordrede Greven omsider, at Ebbesen skulde sværge

ham, og vilde han ikke, skulde han enten rømme Landet eller hæn¬

ges. Denne saa skændige Trusel var en Fornærmelse, intet uden

Deden kunde forsone, og saaledes ansaae Ebbesen den. Offent¬

ligen undsagde han nu Greven, og derpaa i Følge den Leide,

han havde, forlod Randers ubehindret. Alt viser, at han paa

det strængeste har iagttaget Ridders Brug, og nu var det Gre¬

vens Sag, at vogte sig for ham, som en svoren Fiende.

Uden Frygt for den Mængde, Greven havde hos sig, kom

Niels Ebbesen med nogle og tredsindstyve Mand om Nat¬

ten den 18 Maxtii 1340 til Randers for at bringe sit mishandle¬

de Fædreneland og sin fornærmede Ære det bestemte Offer, eller

selv at lade sit Liv. Han lod Naglerne af Broen udtrække imid¬

lertid han med sit øvrige Følge begav sig til Grevens Huus.

Dette lod han omringe, og trængde derpaa selv lige ind i Grevens

Sovekammer. Greven vaagnede, og saae sin Fiende færdig at

bringe sin Undsigelse til Virkelighed. Nu bad han om Forladelse

for de tilføiede Fornærmelser, og giorde Freds Forslag; men for¬

giæves. Fædrenelandets Redning, Ebbesens egen Sikkerhed

for Fremtiden fordrede hans Død. Her var Skaansel altsaa

Svaghed. Niels Ebbesen dræbde derfor Greven tilligemed

tvende af hans Følge. Derpaa lod han Trommerne røre, og et

stort Seiersskriig istemme. Dette bragde de Grevelige i Vaaben,

men ved at høre deres Herres Død tabde de Modet. Wel søgde

de at opholde Gierningsmændene, men de maatte vige tilbage med

Forliis af tvende Mænd. Niels Ebbesen trak sig ud af Byen
over
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over Broen, hvilken han lod afkaste efter sig. Herved hindrede

han Fienden at forfølge sig, og kom lykkeligen bort, uden at tabe

fleere end een Mand. Den nærmeste Virkning af Grevens Død

var Forfærdelse over hans Hær. Den Deel, han selv havde an¬

ført, adspredte sig. Een Deel deraf faldt i de forbittrede Jy¬

ders Hænder, som lode den tilstrækkeligen undgiælde de tilforn ud¬

øvede Grusomheder. Grevens Sønner kastede sig med deres

Krigsfolk ind i faste Slotte og Borge, for der at finde Sikkerhed.

Men da de, til Skade for de Danske, vilde anlægge en Skandse

ved Skiernaa, overfaldt Niels Ebbesen dem, og nedlagde en

stor Deel af deres Krigsfolk. Dette skeede den 2 Maii 1340.

Herpaa forsøgde Ebbesen at indtage Skanderborg Slot.

Da dette ikke lod sig giøre med Magt formedelst Besætningens

tappre Modstand, besluttede han at tvinge det ved Hunger. Han

afskar al Tilførsel, og den yderste Nød tvang endeligen de Belei¬

rede, at lade Greve Geerts Sønner vide deres elendige Tilstand,

samt at de maatte overgive sig, om man ikke inden faa Dage kom

dem til Hielp. De unge Grever samlede i en Hast en Hær, og ilede

de Betrængte til Undsætning. Niels Ebbesen stillede sig imod

dem, og den 2 November 1340 kom det til en hæftig Træfning,

i hvilken en stor Deel af Holsteenerne bleve paa Pladsen. Niels

Ebbesen selv satte Livet til, men som Seiervinder og Fædrenelan¬

dets Befrier; thi Fienderne leede saa stort et Nederlag, at de

derefter hverken havde Mod eller Kræfter, igien at undertvinge

Nørre Jylland. Endnu fortiener at mærkes, at hans Arvinger

i Aaret 1352 maatte betale 500 lybske Mark til Grevens Søn¬

ner, som Bod for det paa deres Fader begangne Mord. Dette

tilintetgiør de holsteenske Skribenters Foregivende, at Niels

Ebbesen skulde i Slaget være bleven fangen og henrettet af Gre¬

vens Sønner; thi Mandebod kunde ikke havt Sted, naar Selv¬

hevnAa 3
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hevn var taget. Nogle holsteenske Skribenter belægge Ebbe¬

sen for hans Foretagende mod Greve Geert med de skammeligste

Navne; men han fortiener dem ikke. Han, saavelsom den heelejyd¬

ske Adel laae i aabenbare Feide med Greven. Retten var paa deres

Side; thi de forsvarede de Danskes Uafhengighed og Valg=Fri¬

hed imod ham, da han vilde paanøde dem en Konge efter sit Gotbe¬

findende. Ebbesen var personlig fornærmet af ham, havde offent¬

lig undsagt ham; den Hevn, han tog, var altsaa efter den Tids Tæn¬

kemaade hverken uanstændig eller ulovlig, og det end ikke om han

havde været Grevens Undersaat, ja endog uden Hensigt til det,

Greven havde giort, og endnu agtede at giøre imod Ebbesens Fæ¬

dreneland. Hans Gierning kan altsaa paa ingen Maade kaldes

forrædersk. Men betragter man tillige, at Ebbesen, modig

som Scæbola, vovede sig ind i en med Fiender opfyldt Bye,

og der vissere end Romeren ramde sin og Fædrenelandets Fiende,

hævnede tillige sig og Fædrenelandet, og derved befriede det Sid¬

ste fra en ellers uundgaaelig Fordærvelse. Betragter man, at

det, at Danmark igien fik en Konge, som aldeeles reddede det

af Voldsmænds Hænder, og ligesom paa ny giorde det til et Ri¬

ge, var en Virkning af Niels Ebbesens vel udførte Heltegier¬

ning mod Greve Geert, ligesom han ved den Seier, han betal¬

de med sit Liv, banede Veien ikke blot til Nørre Jyllands

men til heele Rigets fuldkømne Forløsning, saa vil man vist til¬

staae, at ham tilkommer den Roes, upartiske Skribenter giv¬

ham, og at det til hans Ære paa Jægerspriis oprettede Mar¬

mor er fortient,

Iver
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Holbergs Danske Historie.

Mallets Histoire de Dannemarc.

E. M. Laeti Margaretic. og fleere.

A. Botins Geschichte der Schwedischen Nation im Grundriß (over¬
sat af det Svenske) skildrer Tilstanden under Albert. At han

ikke overdriver, det seer man af

Dalins Geschichte des Reichs Schweden (oversat af det Svenske.)

Lagerbrings Svea Rikes Historie, og fleere.
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Iver Lykke.

O HAaret 1363 blev Albert, Hertug af Meklenborg, valgt
c til Konge i Sverrig. Kroningen skeede følgende Aar

i Stokholm, og heele Riget tilfaldt ham efter Slaget ved Ny¬

Qvarn 1365. Han kom til Regieringen paa en Tid, da man

hverken havde Ærbødighed for Thronen, eller Kiærlighed til det

almindelige Beste. Riget var saa beklippet, adskilt og svækket,

at Kongen var uden Magt, uden Anseelse, uden anstændig Un¬

derholdning. Det var opfyldt med Spliid og Ueenighed, ud¬

mattet af udenlandske Krige og indvortes Stridigheder, i Gield

hos Fremmede og Indfødte, udvortes foragtet og indvortes elen¬

digt. Ved disse ulykkelige Omstændigheder manglede Albert alle

de Egenskaber, som kunde befrie ham fra Foragt, hans Throne

fra Fald, og hans Undersaatter fra Undertrykkelse. Han fyldte

beele Landet med Pomrer og Meklenborgere, som udgaves
I. Bind. Bb for
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for at være af store Familier, ja vel og for hans egne Slægtninge;

men de vare for største Deelen Folk uden Fortienester, uden Ahner,

uden Formue, som gierne søgde til ham for at faae Brød,

Disse maatte stedse være omkring ham. De vare hans fornemste

Raadgivere, de tilvendte sig Lehne og Slotte. Deres Overmod

var utaaleligt, deres Regiering haard, deres Begiærlighed efter

at berige sig umættelig. Overalt sukkede de Undertrykte forgiæ¬

ves efter Ret og Beskyttelse. De, som beklagede sig hos Kongen,

nøde ingen Trøst, men bespottedes af Yndlingerne. Imellem

Kongen og de Fornemme var ingen Fortroelighed, iblandt de

Fornemme ingen Eenighed, og hos Almuen ingen Lydighed.

Lovene havde ingen Kraft, Retten laae i Spydstagen, Selv¬

hevn var derfor almindelig. Overhoved var det svenske Folk

under Alberts heele Regiering et Offer for alle de Uheld, som

ere Følger af en slet Statskonst, en svag Fyrste, ildesindede

Yndlinger og forbittrede Partier. Imod de svenske Love og

Folkets ældgamle Rettigheder paalagde Kongen Landet een Skat

efter den anden, og lod dem inddrive med største Strenghed.

Der var ingen, som iagttog Kronens Rettigheder, ingen, som ser¬

gede for det almindelige Beste. Slotte, Stæder, Forlehnin¬

ger, Landskaber, kort Alt var pantsat eller solgt, og Pengene
enten letsindigen forødte, eller uden Nytte sendte ud af Landet,

Efterat Albert havde pantsat eller solgt alt hvad han kunde pant¬

sætte eller sælge, efterat han imod sine Forskrivninger overale

havde presset Penge, hvor de vare at bekomme, og efterat han
ved adskillige Paalæg og Bevillinger, ikke uden Knur og Mis¬

fornøielse havde faaet den sidste Hielp, saa holdt han en Herre¬

dag, hvis Slutning løb ud paa, at den tredie Deel af alt Land¬

gods i heele Riget, det maatte tilhøre Kirker og Klostere eller
Ridder¬
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Ridderskab og Adel skulde lægges under Kronen. Dette Skridt

tildrog ham Roms Unaade og hans Undersaatters Had. Præ¬

steskabet ansaae dette for en Dumdristighed, at ville angribe Kir¬
kens Eiendom, og de Verdslige trøede sig ikke førbundne med en

Deel af deres Gods at betale en Gield, de ikke havde givet An¬

ledning til. Paven satte Kongen i Band, indtil han forsone¬

de sig med Kirken, men da dette var uden Virkning, grebe de

Verdslige til eftertrykkeligere Midler, de satte sig op imod Al¬

bert og handlede med Margaretha Dronning af Danmark

om Bistand.

Margaretha var i Alt det Mødsatte af Albert. Hun

var en duelig Regentinde, som kiendte den sine Statskunstes

Regler, og brugde dem med Mod og Hurtighed. Hun var en

Datter af Kong Waldemar den Tredie med Tilnavn Atterdag,

og havde været givt med Kong Hagen i Norge. Med Viis¬

dom forestod hun Riget i hendes unge Søns Tid. Han døde

1387, og samme Aar valgde heele Danmark hende til regieren¬

de Dronning. Norge fülgde 1388 dette Exempel. Hun re¬

gierede nu over tvende Riger, hvor almindelig Agt og Kierlig¬

hed var Lønnen for hendes Venlighed og fornuftige Regiering.

Endog blandt de fornemme Svenske havde hun mange Venner,

som hos hende søgde Hielp imod Alberts Undertrykkelser, hvil¬

ken de allerede havde opsagt Lydighed. Den kloge Dronning

gav Agt paa Alt, og Følgerne, som hun saae forud, vare en

Virkning af hendes Opførsel. Hun overvældede de Sbenske med

Venligheder, beklagede deres Tilstand, deres Undertrykkelser og

Forhaanelser af Fremmede; men i Henseende til den Hielp de

søgde høs hende, saa forstod hun, uden just at betage dem alt

Haab derom, at holde dem i Frygt, at hun ikke havde Lyst at

blandeBb2
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blande sig i deres Stridigheder, eller for deres Skyld at indvikle

sig i en Krig, hvis Udfald var endnu uvist. Paa denne Maade

havde de nu intet Valg, uden vis Undergang, eller at tilkiøbe sig

Margarethes Hielp for hvad Priis hun vilde bestemme, og naar

hun skulde sætte tvende Kroner i Vove, saa maatte Haabet, at

kunne vinde en tredie, opmuntre hende dertil. Kort, Albert

var frygtet og forhadt, dette overvandt endeligen alle andre Be¬

tragtninger. Altgot Maanson, en fornem svensk Herre, stem¬

mede de andre ved sit Exempel og ved sine Forestillinger. Han

giorde Begyndelsen med at overgive sine Slotte og Forlehninger

til Dronningens Folk. Dette skeede den 5 Januarii 1388, og i

et Brev Palme=Søndag samme Aar udstædt af et stort Tal sven¬

ske Herrer antoges hun for Sverriges Riges Dronning. De

overgave hende deri de Fæstninger og Stæder, de havde inde, og

lovede intet at foretage uden hendes Samtykke eller Befalning.

Margaretha derimod forbandt sig til at vedligeholde Rigets Fri¬
heder, at befrie det fra Alberts Tyrannie, og at regiere det efter

dets Love. Den svenske Rigs=Marskal tiltraadde denne Foree¬

ning otte Dage derefter, og endelig gav det heele svenske Raad

Onsdagen efter Pinsedag sit skrivtlige Bifald. Prinserne, siger

en af vore Historieskrivere ved denne Leilighed, tage feil, naar de

troe, at de intet have at frygte eller haabe af den Dom, man fæl¬

der over deres Karakter. Hvilken Prins vilde ikke ved lige Lei¬

lighed have lovet ligesaa meget som Margaretha? Men Erfa¬
ring af det, som i Danmark og Norge var skeet, tiende de

Svenske til Borgen for de Løvter, hun giorde dem.

For Albert par nu intet at giøre, uden med væbnet Haand

I Sverrigat forsvare sin Krone, og det imod sit eget Rige.

havde han endnu et stærkt Parti, og i Tydskland mægtige Bunds¬
forvandte.
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forvandte. Af disse samlede han en mægtig Krigshær, hvormed
han troede at kunne giøre sig til Mester af heele Norden. Han

pralede, han forhaanede Dronningen saavel ved Handlinger som

ved ærerørige Ord. Hun besvarede dette med at sende ham en

Krigshær af Danske, saavelsom Svenske og Norske i Møde.

Iver Lykke til Egholm var Margarethas Feldtherre.

Ikkun eengang, nemlig ved denne Leilighed, nævner Historien ham

i offentlige Forretninger. Men hvo kan troe andet af Dronnin¬

gens Viisdom, end at hun har forud tilstrækkeligen været over¬

beviist om hans Klogskab, Forsigtighed, Mod, Hurtighed, før¬

end hun betroede ham at føre en Striid, hvor det giældte om

Kroner, og ikke om Titel, Vaabenmærker, eller Rigets Grænd¬

ser, hvorom man blot kivede, for at giøre en Begyndelse til Kri¬

gen. Han opfyldte Dronningens Forventelse. Han fandt den

fiendtlige Hær under Alberts egen Anførsel ved Falkiøping i

Vestergothland paa en Slette, Nyckelæng kaldet, hvor en stor

Morads giorde Skilsmisse imellem dem. Denne Morads havde

han for sig og Mosse=Bierget paa den eene Side, saa det var

voveligt paa det Sted at angribe ham. Men nogle unge Herrer,

som havde Kong Alberts Fortroelighed, foragtede denne Hin¬

dring. Deres Raad til Angreeb formaaede meere hos den mo¬

dige men tillige alt for utaalmodige Konge, end de gamle Forsøg¬

tes Fraraadelse. Han ikke blot foragtede sin Fiende, men trodse¬

de endog Naturen. Han forlod sig paa sit Rytterie, og befalede

samme at gaae over Moradsen. Det adlød og sank. Nu

udbreedde Uorden sig blandt den øvrige Deel af Hæren. Mar¬

garethas Feldtherre iilede at føre sig Følgerne af denne Uforsig¬

tighed til Nytte. Han slog og vandt en blodig, men og fuldkom¬

men Seier. Albert toges fangen (som nogle skrive) af Lykke
Bb3 selv.
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selv. De Fornemste af de andre Fanger vare Alberts Søn Prins

Erik, tre tydske Grever og Biskopen af Skara. Nogle sætte

dette navnkundige Slag paa den 21 September 1388, andre paa

den 24 Februarii 1389. Det Sidste synes at bestyrkes endog ved

den Omstændighed, at Albert vovede sig ud paa Moradson, hvil¬

ken han venteligen har fundet belagt med Jis.

Margaretha fik Tidende om Seieren, og forføiede sig til

Bahuus. Did førdes ogsaa Albert. Som Fange og skilt ved

Kronen maatte han fremstille sig for den Dronning, han tilforn

spottede. Hvilken Ydmygelsel Dog, Margaretha var i dette

Øieblik ikke høimodig nok at lade det blive derved, hun betalede de

hende tilføiede Forhaanelser med andre. Her er hun ikke stor.

Lykke er foreviget ved denne Seier, hvis Følger vare store

og vigtige. Ved den blev Margaretha Dronning over heele

Sberrig, paa Stokholm og faa andre Stæder nær, hvilke dog

og siden komme i hendes Vold, saa at hendes Herredømme strakde

sig fra Ladoga Søe indtil de Orcadiske Øer, og fra Grønland

indtil Tydsklands Grændser. Men den vigtigste Følge var den

Calmarske Foreening, oprettet den 17 Junii 1397, hvor det

blev giort til en nigienkaldelig Grundlov, at alle tre Riger, Dan¬

mark, Norge og Sverrig, skulde staae under een Konge. Disse

Følger have foreviget denne Seier og ham, som vandt den,
—Iver Lykke.

Mogens
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Mogens Giøe.

Ossaar man hører, at Mogens Giøe havde den sieldne Lykke,
ve at være yndet af trende Konger efter hinanden, giver det

os høie Tanker om hans Klogskab. Men veed man tillige, at

disse Konger med Fordeel have brugt ham i de vigtigste Forretnin¬

ger, saa er man og overbeviist om, at denne Yndest har havt

Grund i sande Fortienester.

Hans Fader var Eskild Giøe til Gunderslevholm og

Krenkerup, Danmarks Riges Raad, Marsk og Ridder,

som, da hans første Hustrue Mette Rosenkrands havde givet

sig i Kloster, igien givtede sig med Sidsel Brahe. Man har

ikke fundet, hvad Aar Mogens er født, ei heller omtales hans

offentlige Forretninger, førend ved Aaret 1514, da han blev

sendt til Lintz til Keiser Carl den Femte, for at lade ham vi¬
de Kong Hanses Død; men i sær for at slutte Ægteskab imellem

Kong Christian den Anden og Carls Søster Elisabeth. Han

Scagde denne Sag til en ønskelig Ende, og havde selv den Ære,

at vies til Prinsessen paa Kongens Vegne. Kongen, som sin

heele Regierings Tid agtede Giøe, fordi han i mange vigtige

I. Bind. Ce Sager
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Sager havde havt Prøver paa hans Duelighed; giorde ham

1520 til Rigets Drost (*) eller Hofmester, og det var ikke førend

Christian havde forladt Rigerne, at Giøe fulgde Strømmen,

og opsagde ham Huldskab.

Friderich den Første fandt nu den troe og for sit og Lan¬

dets Beste aarvaagne Mand i Giøe. Paa hans Forestilling til

Claus Eriksøn, som paa Kong Christians Vegne havde Cal¬

lundborg Slot inde, kom dette tilligemed Byen i Friderichs Vold.

Ogsaa han giordesit til, at Adelen og Kiøbstæderne i Skaaneginge

Friderich til Haande; og da endeligen Malmøe saavelsom Kiø¬

benhavn 1523 erkiendte denne Konge, var Giøe med at slutte

Forliget ligesom Aaret derefter Fordraget imellem Danmark

og Sverrig. Ogsaa han var et Middel, at Evangeliums Lys

Indtagen af det Lu¬paa denne Tid blev antændt her i Riget.

ther lærde, beskyttede han de evangeliske Lærere, og dette kun¬

de han i Siælland med saa meget større Fynd, som han var

Borgen for det Løvte, Bisp Rønnov ved sin Tiltrædelse til Em¬

bedet havde giort Kongen, ikke at forhindre den evangeliske

Sandheds Udbreedelse: ligesom han og havde Deel i den Be¬

slutning, at ikke meere Paven, men Kongen aleene skulde bekræfte

danske Bisper i deres Værdighed. For denne Bekræftelse havde

Rom tikforn sluget store Summer. Nu giorde denne Beslutning

ei aleene et stort Skaar i den romerske Stoels Myndighed her i

Rigerne, men og i dens Indkomster.

Den

(*) Drosten var fordum Rigets høieste Embedsmand. I Kongens Fraværelse

havde han samme Magt som Kongen selv. Han skulde være nærværende ved
alle Domme, som den øverste Dommer, styre Vold og Uret, hielpe og

styrke dem, som leede Uret, og var det alle Indbyggere paalagt, troe¬
ligen at hielpe naar han tilsagde, ligesom naar Kongen selv tilsagde,I

de seenere Tider er denne Embedsmand kaldet Rigets Hofmester.
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Den 3 April 1533 døde Kong Friderich den Første.

Nu saae man i Giøe den for Religion, Land og den afdøde Kon¬

ges Afkom nidkiære Mand. Rigets Raad forsamledes for at

vælge en ny Konge. Under forrige Regiering var, i sær ved

den Odenseiske Recess 1527, Bispernes Myndighed bleven ind¬

skrænket, og deres Indtægter formindskede ved den Frihed her

var tilstaaet de Lutherske. Denne Tid, da Riget var uden

Hoved, ansaae Bisperne for beqvemmest, igien at sætte deres Sa¬

ger paa den gamle Fod. Førend man altsaa kunde raadslaae om

at give Friderich en Efterfølger, paastode de, at man skulde
Deres Magt og store Anseelsetage Religionen i Betragtning.

giorde, at man føiede dem. Og nu forestillede de vidtløftigen de

onde Følger for Religionen af hiin Recess, hvilken de fordrede

afskaffet, da de tillige hæftigen tordnede imod den lutherske Lær¬

dom og dens Lærere, hvilke, som de sagde, indførde al Fræk¬

hed og Selvraadighed. At tilstaae Bisperne deres Fordring

vilde havt de farligste Følger for Staten. Almuen, som ynde¬

de Luthers Lære, vilde blevet oprørisk, og Adelen i det mindste

misfornøiet, da denne Recesses Hævelse skilde dem ved adskillige

Rettigheder. De Lutherske af Raadet saae allerede deres til¬

kommende Undertrykkelse og frygtede. Men Giøe, den, af

Bisperne saa kaldte, ny Religions største Beskytter, begyndte

nu at tale. Han bad Bisperne og de andre af Raadet, ikke end

meere at svække det allerede svage Rige. Han raadde dem,

at overlade Religionen til Gud og i Ting, som anginge
den, at bære over med hinanden. Og allermindst, saa¬

ledes formanede han frimodigen, at bruge den til Skiul for

sin egen Hevngiærrighed og sine onde Lyster. Han var af

de Tanker, at da Religionen havde faaet sin Frihed ved en
Ce 2 kon¬
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kongelig Forordning, saa udkrævedes en anden kongelig

Forordning, at skille den derved igien. Men det bispelige

Parti var for mægtigt, at Giøe og hans faa Tilhængere kunde

udrette noget derimod. Man maatte derfor give noget efter, for

Man udgav en Recess, som, blandt an¬ikke at tabe Alt.

det til Bispernes Fordeel, forordnede, at ingen uden de aleene

maatte bortgive nogen Kirke=Tieneste. Da den blev forelæst,

vegrede Giøe og Erik Banner sigat sætte deres Seiglderunder,

saasom meget deri var tilsat imod Raadets Beslutning; dog for

den Tid maatte den giælde.

Nu begyndte man at handle om Kongevalget. Raadet

havde givet Friderich skrivtligen den Forsikkring, at een af hans

fire Sønner skulde efter ham komme paa Thronen. Dette foraar¬

sagede altsaa ingen Tvist. Men Stemmerne vare deelte for

tvende af disse Prinser, Christian og Hans. Denne, som

endnu var et Barn, havde Bisperne med deres Tilhængere paa

sin Side; thi i hans Mindreaarighed agtede de at drage Regie¬

ringen til sig og undertrykke de Lutherske, og imidlertid ind¬

prente ham den catholske Religion saa vel, at de siden intet skul¬

le have at befrygte under ham. Giøe derimod med de andre

som søgde Rigets sande Vel og ønskede at kaste det pavelige Aag

af sig, talede med Iver for Hertug Christian, som havde naaet

en moden Alder og Forstand, og var altsaa allerede duelig til Re¬

gieringen. Hertil kom, at han for længe siden havde viist, at

han yndede Luthers Lærdom, hvilket giorde ham lige saa ønske¬

lig for disse, som forfærdelig for hiine. Ingen af Parterne vil¬

de give efter, og denne Ueenighed varede længe. Endeligen for

at forhale Tiden gave Bisperne det Raad, at man skulde opsætte

Kongevalget til næste Aar, og imidlertid indbyde ogsaa de Nor¬

ske
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ske dertil. Imod alle Veltænkendes Meening blev dette Raad
fulgt. En Recess blev forfattet, som tilholdt begge Parter, in¬

gen at lade komme paa Thronen, som ikke havde Raadets samt¬

lige Stemmer. Men denne Recess beseglede Giøe og Ban¬

ner ikke heller, for at viise Verden, at de vare uskyldige i de

Uheld, Riget formedelst Kongevalgets Opsættelse kunde tilsøies.

Bisperne begyndte nu at regiere, ligesom de selv lystede, og det

var tvertimod Rigets Fordeel; ikke heller kunde de længer holde

sig fra, paa alle Maader at viise deres hadske Sindelav imod

de Lutherske. Herover forsvandt endeligen Taalmodigheden

hos Giøe og Banner. De forlode Raadets Parti, for hvil¬

ket de derefter erklærede, at de ugierne havde giort dette Skridt.

Men bebreidede det tillige, at ingen af dets Anstalter sigtede til

Rigets Vel, at Bisperne paa denne Herredag, som var beram¬

met for at vælge en Konge, ikkun havde tænkt paa deres egne

Fordeele. Og at de (Giøe og Banner) vilde være uden An¬

svar for alt det Skadelige der kunde ramme Riget i den Tid,

Thronen stod ledig. De forlode derpaa Byen, efterfulgte af

en stor Mængde Adel og Almue, som alle vare forbittrede paa

„Bisperne. Disse, endskiønt de mærkede hvor forhadte de vare,

forandrede dog ikke deres Opførsel, men forfulgde de Lutherske
over heele Riget, dog uden Blods Udgydelse.

Giøe saae ved disse Omstændigheder intet, uden Religio¬

nens Undertrykkelse og Rigets Fordærvelse. For, saavidt der

stod til ham, at afværge dette, havde han, da han efter sin Til¬

bagekomst fra Rigsdagen, engang traf Hertug Christian paa

Iagten, tilbudet ham Regieringen, og da Banner og Gyl¬

denstierne derefter ogsaa komme til ham, anholdt de endnu stær¬

kere hos Hertugen, at han skulde tage derimod. De bade ham,

atCe 3
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at rykke ind i Jylland med en liden Hær, da de forsikkrede ham

om al Hielp af Almuen, og at alle Fæstninger skulde staae ham

aabne. Et Løvte, de trygt kunde giøre, da allerede den største

Mængde betragtede ham som den, der eene kunde beskytte dem

og Religionen imod Bispernes tiltagende Magt. Men denne

ædle Herre bekræftede nu med sit Svar den Uegennyttighed og

Upartiiskhed i Henseende til hans Brødre, som hans Gesandt

forhen paa hans Vegne havde bevidnet paa Rigsdagen. Han

vilde ikke regiere uden Raadets fri og fælles Valg. Intet for¬

maaede at bringe ham fra denne Beslutning.Den reedelige

Giøe blev herover bevæget. Han paalagde Hertugen, at giøre

Gud Regnskab for de ulykkelige Følger, hans Afslag kunde

have for Riget.

Det Uheld, Giøe havde befrygtet, var allerede for Dø¬

ren. Under adskillige Paaskud, men i sær under det Skin, at

hielpe den fangne Konge, Christian den Anden igien paa Thro¬

nen, og at beskytte de luthersk Sindede, angrebe Lybekkerne

1534 Danmark. Deres Anfører var Christopher, en Gre¬

ve af det Oldenborgske Huus, som lod sig bruge hertil, under

Førevending at udfrie sin Frende af Fængselet. Det varedeikke

længe førend han deels med Magt, deels ved hemmelig Forstaaelse

med Indbyggerne, faaog ved prægtige Løvter, saae sig Herre af

Kiøbenhavn, Malmøe og fleere af Rigets Stæder. Jaheele

Skaane, Siælland og Smaaøerne gave sig og snart under

ham. Alting var i den største Forvirring. De Fremmede, un¬

der Navn af Beskyttere, øvede allehaande Voldsomheder mod

de Indfødte. Almuen, ophidset af Greven, giorde Adelen al

Overlast. Den saa skadelige Ueenighed og deraf flydende Mis¬

tanke herskede blandt Høie og Lave. Overalt saae man Elendig¬

hed
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hed og Fordærvelse. En hastig Forandring var det eeneste, som

kunde redde Riget fra Undergang. Dog vare Bisperne endnu

haardnakkede. Mogens Giøe var den, som meest følede Ri¬

gets Nød og søgde at raade Bod derpaa. Efter Overlæg med

Banner og nogle Andre lod han Adelen sammenkalde til Rye

ved Skanderborg. Her mødte de den 14 Julii, alle forfær¬

dede for den overhængende Fare, men og alle i Forsæt, at vælge

en Konge. Giøe forestillede den Nød, hvori Riget var,

fordi det ingen Konge havde. Fra de Provinser, Fien¬

den havde inde, var ingen Hielp at vente. Jylland og

Fyen, hvorhen Fienden endnu ikke var kommen, kunde

intet udrette til de Andres Beste, da de selv behøvede Hielp.

Denne Hielp kunde de vente af Hertug Christian aleene;

ved ham kunde man haabe igien at faae de af Fienden ind¬

tagne Provinser. Om de kunde have samme Tillid til en

umyndig Prins, det gav han Raadet at betænke. Da

Giøe havde endt sin Tale, skreed man til Valget. De fleeste

Stemmer vare for Hertug Christian. Men endnu viisde Bisper¬

ne sig gienstridige, indtil den ringere Adel brød ind i Raadsfor¬

samlingen og giorde dem de heftigste med Trusler blandede Be¬

breidelser, da de endeligen ogsaa beqvemmede sig. Nu var Chri¬

stian valgt, og Giøe iblandt dem, som forkyndte ham hans Op¬

høielse paa Thronen. Den Fyenske Adel var eenig med den

Iydske, og den 18 August blev Hertug Christian hyldet til

Konge uden for Horsens.

Kongens Omsorg for Rigets Vel svarede til det Haab, man

havde giort sig om ham. Strax da han var valgt tilskrev han

sine Bundsforvandte om Hielp, og giorde ellers Alt, hvad der

stod i hans Magt til Rigets Redning. Hvorved han bestandig

lod
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lod see, at han vidste Giøe var en af Rigets Mænd, som for¬

tiende hans Fortroelighed, hvorfor han og brugde ham ved alle Lei¬

ligheder, og med Fordeel fulgde hans Raad. Da han lod sin

Krigsmagt rykke ind i Riget, blev det Ove Vilde og Mogens

Giøe befalet, at opholde sig i Aarhuus, for derfra at besørge

til Krigsfolket den Besoldning og de Levnetsmidler det be¬

høvede. Og da Kongen endelig havde faaet fast Fod paa

Siælland, var Giøe en af dem, han overdrog at forestaae Ri¬

gets Sager, da Omstændighederne 1535 udkrævede hans

Nærværelse i Holsteen. Ved denne Leilighed gav Giøe tillige¬

med sine Tilforordnede saadanne Raad, ved hvilke Almuen blev

skaaned for alt for trykkende Paalæg, Oprør forekommet, og dog

tillige Mangel paa det Fornødne hos Krigshæren forebygget.

1536 sluttede Kongen Fred med Lybekkerne. Hans Vaa¬

ben vare lykkelige. Borgerne i Malmøe saae, at de ingen Und¬

sætning kunde vente af deres Bundsforvandte; de besluttede der¬

for, at overgive Byen til Kongen. Deres Afordnede indfunde

sig i Helsingør. Giøe var en af dem, som paa Kongens Veg¬
ne skulde handle med dem. Borgerne betingede sig blandt andet

Frihed offentlig at lære og at bekiende sig til den lutherske Reli¬

gion. Giøe havde bestandig givet Prøver paa, at han elskede

denne Religion, og han vidste, hvor høit Kongen ønskede dens

Udbredelse; det er altsaa let at slutte, at denne Post med Glæde

blev dem tilstaaet. Byen overgav sig, hvortil ogsaa Kiøben¬

havn samme Aar maatte beqvemme sig. Religions=Frihed var

ogsaa her en af de Fordeele, Borgerne nøde ved at komme i

Christians Vold.

Faa Dage derefter havde Giøe den Glæde, at see den

Konge, for hvis Ophøielse paa Thronen han til Rigets Gavn
med
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med al Iver havde arbeidet, at holde sit høitidelige Indtog i den

af alle Krigens Elendigheder ynkeligen tilredte Hovedstad, og nu
varede det ikke heller længe, førend han ogsaa havde en meget stor,

om ikke den største Deel i at skaffe den evangeliske Religion en

fuldkommen Tryghed her i Riget.

Da Kiøbenhavn havde overgivet sig, saae Kongen sig

Mester af heele Riget, og nu var hans eeneste Tanke, at forbe¬

dre dets elendige Omstændigheder. For at udfinde de beste Mid¬

ler hertil, lod han forsamle de tilstedeværende Verdslige af Ri¬

gets Raad, blandt hvilke Mogens Giøe, som Rigets Hofme¬

ster, var den fornemste. Disse besluttede eenstemmigen: At

Bispernes Myndighed aldeeles og for evig skulde hæves,

og hvad Gods de havde inde, deres Stifter tilhørende,

drages under Kronen. De (Raadsherrerne) vilde alle for¬

blive ved den lutherske Lærdøm, og hielpe til dens Fort¬

plantelse, og om det behøvedes, vilde de for Rigets og

Religionens Beste opofre Kongen deres Liv og Gods.

Denne for Religion og Stat saa tienlige Beslutning blev tagen

den 12 August, og en Følge heraf var det, at alle Bisperne den

20 derefter bleve fængslede.

Nu betiende Kongen sig ogsaa af Giøe, at giøre den for

Riget beste Anvendelse af det ved Bifpernes Afsættelse vundne

Gods, ligesom han og ved hans gode Raad afværgede den Ulempe,

hvormed fremmede Magter truede Riget. Kort, Rigets Vel var

Kongens Ønske, og at fremme Kongens Hensigt var Giøes

Lyst. Deri viisde han sig utrettelig til sit Yderste.

Medvidende med sig selv at have arbeidet til Medmenne¬

skers Lykke er en stor Glæde for den Reedelige; men Glæden er

ulignelig, naar han seer sit Arbeide at have den ønskede Virkning.

l. Bind. Dd At
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At befordre Religionens og Rigets Tarv havde bestandig været

Formaalet for Giøes Tanker. Den første saae han stadfæstet

og beskiermet, det sidste igien at reise sig af sin Forfaldenhed un¬

der en dydig Konge, som kiendte tilfulde denne sin troe Mands

Fortienester. Saa han, agtet ogsaa af Luther selv for sin Stand¬

haftighed i Religionen, æret og elsket af Kongen og alle Retsin¬

dige for sin Troeskab og Aarvaagenhed for Landets Vel i Fred og

Feide, gik i en høi Alder ud af Verden Palme=Løverdag 1544.

Hans Død blev almindelig beklaget.

Mogens Giøe var tvendegange givt. Først med Mette

Bydelsbach og andengang med Margrethe Sture. Syt¬

ten Børn vare Frugten af disse Ægteskabe, saa han paa den

Tid holdtes for den rigeste Herre i Danmark paa Godser og

Børn. Blandt disse er Birgitte den mærkeligste, og om hen¬

de findes Leilighed at tale herefter.

Johan
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Johan Rantzov.

O soblandt de duelige Mænd, som den Rantzovske Stamme
c1 ) har frembragt, bliver unægteligen Johan Rantzov den,

der har forhøiet Slægtens Glands, ligesøm grundfæstet sit Fædre¬

nelands Lyksalighed. I Raadog mod Fiender blev han brugt af

rre Danmarks Konger. Ja hans Fortienester giorde ham til

en Skat, hvilken ogsaa fremmede Regenter ønskede at eie.

Han er født 1492. Skiønt han i sit femte Aar mistede siu

Fader Henrich Rantzov, Høvedsmand paa Steinborg, tab¬

de han dog intet i sin Opdragelse. Hans Moder, Øllegaard

Buchwald, lod ham lære Alt hans Stand anstændigt. Man

holdt ham til Studeringer, men hans Hu stod aleene til Krigen.

Hvorfor han allerede i sit trettende Aar forlod Bogen og uden sin

Moders eller sine Venners Vidende begav sig til en Leier i Nærvæ¬

relsen. Hans Ungdom og smukke Skabning, foreenede med en

fornuftig Opførsel, anbefalede ham Anføreren, og hans uforfær¬

dede Mod i de største Farer vedligeholdt de gode Tanker, man

straxDd 3
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strax havde fattet om ham. Han viisde sig med Berømmelse paa

Krigens Skueplads indtil 1516, da han reisde udenlands, for¬

nemmeligen for at see de forskiællige Maader at føre Krig hos andre

Folk. Europa aleene kunde ikke mætte hans Lære=Lyst, den drev

ham og til Asien, hvor han i Jerusalem blev slagen til Ridder

1517, men med Nød undgik at falde i Tyrkernes Hænder, som

da indtoge denne Stad.

Riig paa Indsigter, saavel i sin Yndlings Videnskab, som

i andre, kom han 1520 tilbage til sit Fædreland. Kong Fride¬

rich den Første (da endnu kun Hertug) fandt Behag i ham og
valgde ham til Hofmester hos sin ældste Søn Hertug Christian

paa hans Udenlands Reise. De besøgde det brandenborgske
Hof, og fulgde 1521 med Churfyrsten til Rigsdagen i Worms.

Her forsvarede Luther den evangeliske Lærdom med en Frimodig¬

hed og med Grunde, hvorved Rantzod gandske blev indtagen.

Og man kan ikke tvivle, at jo han ved sin Beretning til den gamle

Hertug, og ved ofte at erindre den Unge om de Sandheder, han

selv havde hørt, har hiulpet meget til den paafølgende Forandring

i Religionen. Da han var kommen tilbage fra Worms, giorde

Hertug Friderich ham 1522 til Hofmester ved sit Hof, og kort
derefter til Amtmand paa Gottorp. I dette Aar var ogsaa han

med paa Hertugens Side at beseigle det Bordesholmske For¬

drag med Kong Christian den Anden.
Hertug Friderich indsaae Rantzovs store Egenskaber,

betroede ham de vigtigste Statssager og fulgde hans Raad.

Saaledes, da de Danske, kiæde af Kong Christian den An¬

dens haarde Regiering, tilbøde Hertugen Riget, overtalede Ran¬

Hod ham at tage derimod, at ikke Danmarks Krone skulde

komme fra det Holsteenske Huus. Friderich kom da 1523 her¬
ind,
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ind, for at lade sig hylde. En Hær, samlet for at bruges i for¬

nødne Tilfælde, fulgde ham. Rantzov anførde den, og det

saa snildt, modigt og forsigtigt, at det ikke varede længe, førend

han havde bragt alle Rigets Provinser under sin Herres Lydighed.

Kiøbenhavn, hvilken han med Hertug Christian beleirede,

overgav sig dog først i Begyndelsen af Aaret 1524 og derefter li¬

geledes Malmøe. Riget var nu bragt i Roelighed, og Rantzov

blev med Andre sendt til Lüneborg for at betale det fremmede

Krigsfolk, hvad det havde til Gode. Ogsaa her forhvervede

han sig Berømmelse for sin Retfærdighed samt oprigtige og milde

Omgang med enhver.

Søren Norby, en kæk og forsøgt Krigsmand, og en

ivrig Tilhænger af Christian den Anden, opvakde 1525 nye

Uroeligheder i Skaane. Han holdt ilde Huus med Adelen,

indtog og befæstede Landskrone og lod sig overalt hylde paa

Kong Christians Vegne. Det betrængte Land bad Kong Fri¬

derich om Hielp, og Rantzov blev sendt did. Mangel paa

Fetalie og Penge nødte ham med Rigets Marsk, Tyge Krab¬

be, at vove sig blot med 2000 Mand imod den fiendtlige Hær,

som var 8000 Mand stærk, og blev anført af Junker Moritz,

en Slegfred Søn af Greve Johan til Oldenborg. Den stør¬

re Hob foragtede den mindre og blev adspredt, efterat den havde

tabt 2000 Mand, af hvilke henved 1500 bleve paa Pladsen og

500 Fanger sendte til Kong Friderich paa Gottorp. Norby

laae for Helsingborg; men ved Rygtet om dette Forliis ophæve¬

de han Beleiringen og kastede sig ind i Landskrone, for hvilken

Bye Rantzov strax slog sin Leier. Otte Stisøn, Norbys
Lieutenant, havde efter hiint Nederlag paa ny samlet 12000 Bøn¬

der, med hvilke han tænkde at overrumple Rantzop og befrie den

ind¬
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indsperrede Norby.Men Friderichs aarvaagne Feldtherre

lod sig ikke forraske. Tilfulde underrettet om Fiendens Anslag

overfaldt han ham den 29 April om Morgenen saaledes, at Sti¬

søn tog Flugten, en stor Mængde maatte bide i Græsset, Resten krybe

i Skiul. Norby, berøvet alt Haab om Undsætning, overgav

derefter sig og Byen.

Da Rantzod saaledes med Ære havde endt det skaanske

Tog og var kommen tilbage til Holsteen, havde Hertug Chri¬

stian, som var sin Faders Statholder i Slesvig og Holsteen,

i ham en troe og indsigtsfuld Raadgiver i disse Hertugdommes

Regiering. Nu viisde Frugten sig af deres Nærværelse paa

Rigsdagen til Worms i den 1526 i Hertugdømmene indførte Re¬

ligions=Forandring. Saavel herved, som ved den almindelige

Kirke=Visitats, Hertugen ved adskillige lutherske Lærere lod anstille,

nævnes Rantzov som en af Hovedhielperne. Hans Indsigter

giorde ham skikket til Alt, og hans bekiendte Retskaffenhed gior¬

de at man brugde ham i Alt. Derfor maatte han og med Her¬

tugen 1529 være tilstede i Flensborg ved en Samtale imellem

Eberhard Widensee fra Hadersleben og Melchior Hofman,

angaaende Tvistigheder om Alterens Sacramente.

1531 i November indfaldt Kong Christian den Anden

i Norge, af hvilket Rige en stor Deel gik ham til Haande.

Mogens Gyldenstierne, som paa Kong Friderichs Vegne

havde Aggershuus Fæstning inde, sendte een ved Navn Francke

til Danmark, og lod Rantzov, da Høvedsmand paa Kro¬
gen, vide Norges Tilstand, samt bede øm Undsætning. Ran¬

Hov lige hurtig i at udføre og i at udfinde gode Raad, samlede
ien Hast tusinde Mand, hvilke, tilligemed fornødent Krudt og

Skydt, Francke, opmuntret af Rantzovs Foræringer, lykkeli¬
gen
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Følgende Aar blevgen bragde op paa Aggershuus Slot.

Kong Christian den Anden ført fangen til Sønderborg. Fire

af det danske og ligesaa mange af det holsteenske Raad bleve ud¬

nævnte at have Opsyn med denne betydelige Fange. Af de Hol¬

steenske var Rantzov den fornemste.

1533 døde Kong Friderich den Første. Indtil sit Yder¬

ste elskede denne Herre Rantzov høit, og ved Ære og Beløn¬

ninger gav ham idelige Prøver, at han skiønnede paa hans For¬

tienester. Samme Aar i November var Rantzov med Hertug

Christian og hans umyndige Brødre paa Landdagen til Rens¬

borg at oprette Foreening om indbyrdes Hielp imellem Kronen

Danmark og Hertugdømmene Slesvig og Holsteen. Ryg¬

tet havde nu udbreedt vor Helts Ære overalt. Europas Fyrster

beundrede hans store Egenskaber og dets største Konger ønskede

ham i deres Tieneste. Keiser Karl den Femte og Frans den

Forste, Konge i Frankrige, som førde Krig med hinanden,

søgde begge i dette Aar, ved Løvte om store Belønninger, at træk¬

ke ham til sig, for at antage Befaling over deres Krigshær.

Men de prægtigste Tilbud formaaede intet over Rantzov. Han

elskede sit Fædreneland, og var overbeviist at skylde det Alt, og

som klog Mand saae han forud de følgende Uroeligheder.

En Lykke for Landet, at han blev ! Hvo kunde bedre, end

den uforfærdede Rantzod dæmpe den Krigslue, Tilhængerne af

den fangne Kong Christian kort derefter antændte i Norden?

Lybekkerne, foreenede med Hertug Albert af Meklenborg,

Greve Christopher af Oldenborg og andre, imod Hertug Chri¬
stian, giorde 1534 under Grevens og Marcus Meiers Anførsel

et pludseligt Indfald i Holsteen, borttoge Tritov og Eutin,

brændte og skændte allevegne, og beleirede Slottet Segeberge

I. Bind. Ee Ran¬



OJohan Rantzob.218

Rantzov havde et heelt Aar været halt paa den ene Fod; men

uvant at sidde stille ved saadanne Leiligheder, helst naar det

gieldte hans Fædrelands Forsvar, paatog han sig at anføre de

holsteenske Tropper, og neppe havde han begyndt paa Krigens

Arbeider, førend hans Fødder igien finge deres Førlighed. Til¬

ligemed Hertugen overfaldt han nu Fienderne, førend de ventede

det, slog dem af Marken ved Eutin, tog denne og de øvrige

Stæder, de havde indtaget, fra dem igien, og tvang dem at op¬

hæve Beleiringen for Segeberg. Han forfulgde den flygtende

Fiende og sin Seier, indtog Travemünde, ja slog en Broe over

Traven og beleirede Lybek selv. De i Byen vovede vel et Ud¬

fald, men da de havde mistet 400 Mand, af hvilke 150 bleve

paa Stedet og 250 fangne, maatte de igien søge Skiul bag de¬

res Muure og see paa, at han borttog ti deels Krigs= deels Kiøb¬

mandsskibe. Dette, med andre Fordeele, han havde over dem

var Aarsag, at de mod Slutningen af Aaret saae sig tvungne til

at giøre Fred med Holsteen.

Hertug Christian var imidlertid bleven valgt til Konge i

Danmark. Enstor Deel af dette Rige var ifiendtlig Vold. Ran¬

tov maatte forlade det beleirede Lybek, for at hielpe at fordrive disse

Voldsmænd. Med en Deel Krigsfolk forføiede han sig til Fyen,

som havde slaaet sig til Greve Christophers Parti. Her vandt han

en fuldkommen Seier over de Grevelige, og Fyenboerne svore

ham og Johan Friis paa Kongens Vegne deres Troeskabs Eed.

Paa denne Tid rasede Skipper Clement i Jylland, op¬

rørde Almuen, giorde størt Nederlag paa Adelen, og vandt

Seier overalt. Kong Christian affærdigede Johan Rantzov

og Erik Banner at dæmpe dette Oprør. Disse droge for Aal¬

borg, hvor Clement havde befæstet sig, indtoge Byen med

Storm,
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Storm, nedsablede alt voxent Mandkiøn, adspredde de Sam¬

menrottede, og tvang dem, efterat de paa ny havde svoret Kon¬

gen, med store Skatter at kiøbe deres Liv og Gods, hvorved

Kongen fik Penge til Krigsfolkets Besolding. Clement blev

her fangen og siden henrettet, og hans Staldbroder, Skipper

Herman, blev af Rantzov overrumplet i Warde og der ihiel¬

slagen. Saaledes var nu Oprøret i Jylland stillet.

Fyen var igien faldet fra Kong Christian. Han besluk¬
eede derfor i Begyndelsen af Aaret 1535 at sætte sin Krigsmagt

derover. Rantzob udførde dette med sin sædvanlige Hurtighed

og Forsigtighed. De Kongelige stode paa Fyens Land førend

Fienden vidste et Ord deraf. Imellem Odensee og Middel¬

fart kom det til Slag. Rantzov vandt Seier og beleirede der¬

paa Assens hvorhen de Overvundne havde taget deres Tilflugt.

En Flode ankom nu til Fyen med tydske Krigsfolk, anførte af

Greve Niklas af Teklenborg, Fienden til Undsætning. Her¬

tug Albert og Greve Christopher sendte ligeledes Greve Johan

af Hoja derhen med Mandskab for at hielpe paa deres forfald¬

ne Sager. Begge disse Anførere forcenede sig, og med dem

det andet siendtlige Folk, som laae til Besætning i Landet. For

at afskiære den kongelige Leier Tilførsel, og for at forraske en

Forstærkning af 400 Ryttere, den ventede besluttede de at

slaae Leier ved en Aa, imellem Assens og Middelfart. Men
en Efterretning, at Rantzov med 100 Ryttere var dragen til

Faaborg, forandrede deres Anslag.Det fordeelagtigste

Bytte de kunde giøre, var at faae ham i deres Vold. Dette

vilde de forsøge, da de vare visse paa, letteligen at kunne over¬

vinde en hovedløs Hær og saaledes faae Ende paa Krigen i Fyen.
Ee 2 Men
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Men Rantzov fik ved sine Speidere dette at vide, og kom paa
en anden Vei uskadt til sin Leier om Natten. Herved vare beg¬

ge Krigs=Hære komne hinanden saa nær, at de enten maatte

fægte eller flye. De Kongelige, modige og forvissede om Seier

under Rantzovs Anførsel, ønskede en Trefning. De Greveli¬

ge derimod besluttede at angribe hiine i Leieren om Morgenen tid¬

lig, naar de endnu sove, da Krigsfolket i Assens paa samme

Tid skulde falde dem i Ryggen, og saaledes sætte dem imellem

en dobbelt Ild. Om dette Anslag blev Rantzov underrettet af

Hr. Hans Madsen, Præst i Svaninge, hvis Minde for

hans ved denne Leilighed udviiste Kierlighed til Fædrenelandet,
blandt andre troe Mænds i vore Tider er fornyet. Man holdt

strax Krigsraad, satte derefter Ild paa Leieren, og rykkede

Fienden i Møde. Ilden forvirrede Besætningen i Assens,

saa den intet Udfald vovede. Den anden fiendtlige Magt, for¬

færdet over at finde den Hær modig og bereedt til Striid, som

den havde tænkt at overfalde sovende, indtog Ørnebierg,

hvor den endog forskandsede sig med Vogne. Dens Frygt for¬

øgede de Kongeliges Mod. Dette Mod vilde Rantzov ikke

lade kølne ubrugt. Med sit Skydt søgde han da enten at tvin¬

ge Fienden at forlade sin Fordeel og slaaes paa slet Mark, eller

at bane sig Vey op paa Bierget til den. Greven af Hoja,

holdende det for større Ære at falde for en Kaarde, end for en

Kanon=Kugle, hrød hastigen ned af Bierget. Han tænkde

herved at bemægtige sig Rantzobs grove Skydt, og at faae

Seier. Men just ved denne Hast kom hans Rytterie i Uor¬

den, og blev slaget paa Flugten af de Kongelige, hvilke efter

deres forsigtige Feldtherres Befaling rykkede langsomt frem.

Fod¬
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Fodfolket holdt nu ikke heller længe Stand. De Kongelige

vunde Seier med et saare lidet Forliis; af Fienderne derimod

omkomme mange tilligemed deres Anfører, og en stor Deel blev

fangen. Denne Seier bragde heele Fyen igien under Kongen,

og Forfærdelse over Fienden, som derved var saaledes bleven

svækket, at den nu, og det endda kun med Nød, kunde forsva¬

re Hovedstaden.

Rantzov gik nu med Kongen og den heele Krigshær over

til Siælland, og efterat alle faste Stæder, saavel her som i

Skaane, Laalland og Falster, enten vare indtagne eller be¬

stoldede, lagde han sig med den største Magt for Kiøbenhavn.

I Haab om Undsætning, ogsaa fra Keiseren, vilde denne Stad

ikke overgive sig. Dog ogsaa dette Haab forsvandt formedelst

Rantzovs Klogskab. Thi da Kongen, efter hans Raad,

lod ved Meinard Ham giøre Indfald i Friisland, maatte

Keiseren der bruge de Folk, han havde samlet imod Dan¬

mark. Hvorfor Kiøbenhavn endeligen overgav sig sidst i

Julii 1536.

I heele foregaaende Feide havde Rantzov viist Prøver

paa sin Troeskab og paa sit uovervindelige Mod. Nu blev han

ogsaa her brugt ved Forandringen i Kirke=Sagerne. Ham

blev det overdraget, at giøre Ende paa de jydske Bispers Re¬

giering, og at inddrage Bispernes vidtløftige Gods under Kro¬

nen. Deels ved Snildhed, deels ved Magt udrettede han og¬

saa dette til sin Konges Fornøielse.

1538 fulgde Rantzov Kongen til Brunsvig, og var

med paa Raad, at slutte Forbund med de protesterende Fyr¬

ster. 1539 lod Kongens Svigerfader, Hertug Magnus til

Ee 3 Saxsen¬


























































































































































































































































































































































































































































































