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Af Mytte Fentz

Den velhavende middelalderkvinde havde en lang række skønhedsmidler og

modetips til sin rådighed. Tidens litteratur rummer også råd om den rette

påklædning og om høviske manerer, og blev studeret nøje af velstående mænd

og kvinder.
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Kvindens ærmeløse over

kjortel blev efterhånden

forsynet med store ud
skæringer i siderne. Kir
ken fandt disse åbninger

for udfordrende og be

tegnede dem „fenétres d’

en fer“, dvs. helvedes vin

duer. Billedet forestiller

Karl den Smukkes bryl
lup med Maria af Lux

t klæde sig smukt er foreneligt
med passende blufærdighed under
forudsætning af at det ikke sker
for forfængelighedens skyld, men
alene for at behage manden “ og
dermed „for at holde ham fra
hor\ Sådan udtaler en europæisk samtidsfilo
sof sig om det vanskelige spørgsmål, hvordan en
kvinde bør klæde og smykke sig, og denne inter
esse for dragt og personlig fremtoning kan følges
hele middelalderen gennem forskellige kilder.

emburg. Brudeparret er

klædt i 1300-tals dragter,
mens kvinderne til højre

i billedet er iført todelt,
flamsk hovedtøj, som

dog først blev moderne i
1400-tallet.
Miniature i senmiddel
alderligt manuskript i

Bibliotheque Nationale,

Paris.

Den nordiske middelalder udgør de henved 550
år fra kristendommens indførelse ved slutningen
af 900-årene til reformationen i 1536.
Tidens dragtmode blev skabt af de herskende
klasser i Europas toneangivende centre. Den
ændrede sig i takt med politiske og økonomiske
svingninger og spredte sig med en vis forsinkel
se ud over kontinentet. Danmarks skiftende
dragtmode var derfor i høj grad genspejlinger af
det øvrige Europas. Men alt dette gjaldt imidler
tid kun for den velhavende del af befolkningen.

Jævne folk, som oftest levede i ydmyge kår under
usle forhold, havde nok at gøre med at skaffe sig
det mest nødvendige i dagligdagen, så de måtte
nøjes med enkle klæder af grove materialer og le
vede og arbejdede i de samme klude, skønt de
var lasede og lappede.

Tidlig middelalder
Ved Danmarks overgang til kristendommen fik
de kulturelle kontakter og impulser fra det sydli
gere Europa og Nærorienten også efterhånden
afgørende betydning for dragtstilen. Men endnu
i tidlig middelalder var en velhavende herre
mand iført rundpuldet hue, knælang kjortel
med bælte og dolk, samt løsthængende kappe,
gerne foret i kontrastfarve samt lange hoser eller
tætsiddende bukser. Skoene var af blødt læder og
kunne være udringede, måske med ankelremme,
eller fodtøjet kunne være en kort ankelstøvle. Til
sin lange kjortel og kappe bar hans frue en ko
nisk hat, forsynet med draperet hovedlin. Et an
det lin, et såkaldt strige, dækkede hendes nakke,
hals og bryst.
I 1150’erne, beretter Saxo, er det fortsat et
særsyn, når Sven Grathe og hans hirdmænd op
træder i udenlandsk dragt. Men i første halvdel
af 1200-årene, forstår vi på krønikeskrivern
Arnold afLübeck, er selv danskerne blevet inter
nationale i deres dragtsmag: "... medens danerne
fordum gik i sømandsdragt, da de tumlede med de
res skuder, går de nu om stunder ikke alene i skar
lagen, broget og gråt skind og pelsværk, men endog
i purpur og linned.’

Hvor har vi vor viden fra?
De middelalderlige testamenter er fyldt med de
taljer, som viser en påskønnelse af kostbarheder
samt overdådighed som herskede blandt de høje
re stænder ved slutningen af 1100-årene. Drag
ter beskrives som foret og kantet med skind fra
egern, hermelin, lækat, mår samt ræv og ulv. Ja,
endog murmeldyr blev anvendt og det særligt ef
tertragtede mørkebrune zobelskind, som blev
importeret fra de sibiriske skove.
Også middelalderens billeder er utroligt vær
difulde kilder. Skal man analysere dragters udse
ende er det dog vigtigt at gøre sig klart, at fx
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kalkmalerne gennem hele middelalderen arbej
dede efter fremmede forbilleder, hvorfor de kul
turelle forbindelser mellem Norden og Byzans,
især i ældre middelalder, tydeligt kan aflæses i
dragtstilen. End undtagelse er dog de såkaldte
stifterbilleder, hvor middelalderens kirkebyggere
og velgørere optræder klædt i samtidens danske
dragter. Sådanne stifterbilleder er bevarede i fle
re danske stormandskirker, således på kalkmale
riet i Fjenneslev kirke ved Sorø fra omkring
1125-50. Det menes at gengive Asser Rig og fru
Inge, som lod kirken opføre.
Men først ved at sammenholde de historiske
og billedlige kilder med de arkæologisk fundne
tekstiler eller dragter når vi frem til detaljerede
oplysninger om tekstiltyper og materialer, om
snit og syninger og ikke mindst om dagliglivets
dragter, der så godt som aldrig omtales i de
skriftlige kilder.
Netop i norden har vi en enestående samling
dagligdragter fra middelalderen. De er uldne
knælange dragter eller kjortler, som alle er fund
ne i moser, hvis garvesyre har bevaret dragterne
for eftertiden.
Fra Hejolfsnæs i Sydvestgrønland stammer
endnu en unik samling dragter, som engang til
hørte nordbomænd, -kvinder og -børn.
Dragterne blev bevaret i den permafrosne jord på nordboernes kirke
gård, fordi de som udslidte tilsidst
blev genanvendt som ligsvøb for
de døde. Nordboerne var euro
pæere og fjernt fra Europas mo
decentre vævede og syede de de
res lange, uldne dragter, huer
og strudhætter i den stil, som
understregede deres kulturelle
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tilhørsforhold. De fulgte de gældende mode
strømninger i Europa som købmænd, der sejle
de på Østerbygden, holdt dem underrettet om.
Dragterne er dateret til perioden omkring 1300
til ca. 1434.

Forfængelighedens marked
Middelalderens litteratur priser den rette høvi
ske fremtræden og den ideelle skønhed hos både
mand og kvinde og rummer allehånde detaljere
de anvisninger og gode råd om forførelsens
kunst.
Fra tekster kender vi en hel del forskellige
skønhedsmidler som salver og cremer fremstillet
på basis af svinefedt, olivenolie, mandelmælk så
vel som ‘skintonic’ af udblødte eller kogte plan
ter. Undertiden var blandingen baseret på vin
blandet med katost, violer, salvie osv. Til
hårfarvning anvendtes forskellige orientalske
produkter.
Ornatus mulierum er et 1200-tals anglonormanisk skrift om „Kvindernes pryd“, hvori
man finder opskrifter på midler mod rynker,
gode råd om hvordan rigtig hvide tænder samt et
kraftigere og sundere hår kunne opnås. Også
blegning og farvning af rødt, sort og brunt hår
nævnes samt anvendelse af olivenolie for at hol
de håret blødt.
Hos Boccaccio kan der omkring 1350 læses om
det kvindelige ideal som eksemplificeres af den
smukke Fiametta hvis hud var som liljens og ro
sens skær. Hendes lange gyldne krøller smøg sig
om hendes delikate hvide skuldre og omsluttede
et lille rundt ansigt. Hvor kvindens skønhed af
hang af hudens flødefarvede teint med et islæt af
rosa, så gjaldt det imidlertid ikke bejlerens, un
derstreges det i en fransk tekst. Han sørger for at
dukke op hos den udvalgte „rød som en hane“,
hvilket i denne situation værdsættes som tegn på
virilitet og sundhed.
Middelaldermenneskets optagethed af udse
endet rakte imidlertid langt videre end til håret
og frisuren, klædedragten og smykkerne. Fund
af små kosmetiske redskaber, som blev båret i en
pung ved bæltet, og som omfatter forskellige ty
per af pincetter, tandstikker og øreskeer, viser at
øjenbrynets form, hårgrænsen, skægget samt
negle, tænder og ører også var områder på krop-

pen som blev vist opmærksomhed og plejet.
Dette understreges fra litterær kilde idet tømre
rens kone i Canterbury Tales både plukkede og
tonede sine øjenbryn.
De som var mindre velsignet fra naturens
hånd kunne også søge råd i den franske kirurg
Mondevilles tekster fra begyndelsen af 1300-årene. Her kan læses om metoder til at fjerne uøn
sket hårvækst. En maske af kalk anbefales, brug
af pincet, eller fingrene anvendes efter først at
være dyppet i bej. En mere vedvarende metode
til at fjerne uønskede hår var at stikke varme nåle
ind i hårsækken. Men en sådan behandling bør
skjules for husbonden. Opstår små brandsår an
befales kvinderne at fortælle, at tjenestepigen
havde overophedet badevandet. Den danske
kurfyrstinde Anna af Sachsen svarer dog i 1500årene en veninde følgende på hendes forespør-

gelse om et middel til at fjerne vansirende hår:
„Jeg kender nok kunstige midler til at Ja hår bort,
men de vokser altid uformærkt ud igen“.

Dejlige dufte
Der var også gode råd for at reducere kroppens
dårlige dunster og istedet tilføje duft ved brug af
moskus, nellike, muskat eller kardemomme.
Kvinder anbefales også at tygge anis, fennikel og
kumin til morgenmad for at mildne deres ånde.
Og under kurmageri bør de ikke komme for tæt
på bejleren idet dårlige dunster øges når man bli
ver overophedet. Når bejleren Absolon, i Chau
cers „Møllerens Fortælling“ fra sidst i 1300-årene,
ved første hanegal springer ud af sengen kæm
met han sit hår og tygger dernæst kardemomme
og lakrids for at forsøde sin ånde.
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I det kvindeportræt franske ridderromaner
tegner i 1100-årene er kvinderne nok ikke gjort
til gudinder, men er personer af kød og blod. I
1200-årenes tekster omtales kvinder derimod
strengt, ja nærmest groft. Dette skift forklares
med, at den monastiske og teologiske antifeminisme vinder frem med en fornyet interesse for
kirkefædrene og Mariakulten. Kirkens mænd var
strenge kritikere af forfængelighedens marked.
Fra de ældste danske prædikentekster, overle
vet i et svært beskadiget håndskrift, er kritikken
endnu voldsommere imod kvinderne. I en bis
koppelig prædiken holdt i Århus, som dateres
noget upræcist til omkring 1100-1200-tallet, er
temaet kvinders fordærvelige indflydelse. „Pyn
tede kvinder er som sværd i djævelens hånd“, og i
slutningen af det bevarede brudstykke citeres
Augustin for sin sammenligning af den pyntede
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krop med et silkedækket latrin. „Det menneskeli
ge legeme er lig en kloak. Det gælder for mange
kvinder, at jo fornemmere de er klædt, des mere
drives de af ukyskhed og kødeligt begær, så de ikke
kan forholde sig rolige, men springer og løber rundt
ustandseligt...De mange kvinder, der løber om
kring i byen, er lige så mange dragne sværd i djæv
lens hånd beregnet på at gennembore hjertet på alle
dem, der ser disse kvinder“. Moralen der skal ud
ledes af disse prædikener er derfor Kvinden bør
skjule sin skønhed og holde sig i sit hjem. Så er hun
et sværd i skeden!

Kongespejlet middelalderens „Emma Gad
Blandt fyrster og adelige blev der altid lagt stor
vægt på samtidens passende sæder og den rette

høviske fremtræden. Således kan vi i det norske
Kongespejlet fra omkring 1260 følge hvordan
ynglingen indvies deri af den mere livskloge. „Jeg
bede Eder om, at I nu forklare mig, hvilken dragt
jeg skal bare og hvorledes al anden fremgangsmåde
skal vare, som det sømmer sig at vise for kongens

åsyn?“. „Din påkladning skal du have ordnet såle
des i forvejen, at du er iført den bedste kladedragt,
du ejer. Du skal have hoser og sko. Du skal ikke
vare viden kjortel og du skal bare den bedste over
kappe du har. Valg dig altid sådant tøj til hoser,
som er brunt affarve. Det anses heller ikke for
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upassende om man har sort skind til hoser, men
ikke andet tøj, undtagen skarlagen. En kjortel kan
du også have af brun, grøn eller rød farve afgodt
og passende tøj. Dine linnedklæder skal du lade
gøre afgodt lærred og ikke have altfor rigeligt tøj
deri. Gør din skjorte kort og ligeledes alle dine link
læder. Lad altid din skjorte beregnes til at være et
godt stykke kortere end din kjortel, thi ingen høvisk
mand kan pynte sig med hør eller hamp “.
Højmiddelalderens gotiske stil med himmel
stræbende linier i arkitektur og skulptur kom
også til at præge dragt, sko og hovedtøj som til
passedes i lange, spidse former. Det var det fran
ske hofliv, nu med centrum i Burgund, der blev
toneangivende for overklassens levevis og der
med dragtmodens videre udvikling i Europa. De
ædle riddere og skønjomfruer hyllede sig nu i
nærmest ens fodside og folderige dragter som be
stod af flere enkelte lag, hyppigt kom
bineret af forskellige farver. Kjortlen
var et langærmet klædningsstykke
som i al enkelhed kunne være frem
stillet af lærred eller grov uld. Men i
mere fornem sammenhæng af fint
uldklæde, fløjl eller silke. Ligeledes
kunne overkjortlen være udforet eller
kantet med gråværk og mår-, zobel
eller fårepels. En kjortel kunne således
have foer i en kontrastfarve eller farveeffekt blev opnået med forskellige
farver på indfældede kiler i kjortlens
skørt. Et privilegium for adlen var
miparti, et modefænomen hvor hver
halvdel af et klædningsstykke havde sin farve. I
stedet for bukser klarede mændene sig nu også
med lange strømper, der foroven var fastgjort
med en snip i bæltet eller med strømpebånd. Af
de to ens dragter var kvindedragten den længste
og kunne endda slæbe hen ad gulvet, medens
mandens kun nåede til anklerne.

ter havde et stort skulderslag og lille strudel, men
omkring midten af 1300-årene udviklede strudlen en så anselig længde at biskoppen i Skalholt
på Island i 1359 så sig foranlediget til at stoppe
dette modefænomen og forbød præster at bære
hætter med en strudel der var mere end to fing
res bredde og en alen lang.
Den kristne moral bød, at en gift kvinde til
dækkede sit hår. Men i slutningen af 1200-årene
skete der et radikalt skift. Et hårnet blev nu båret
sammen med hagebånd og pandebånd. Dernæst
forsvandt både hagebånd og pandebånd og hår
nettet blev enten anvendt alene eller som en al
ternativ løsning med en sammenbundet fletning
placeret på hver side af ansigtet. Især omkring
slutningen af 1300-årene var denne frisure po
pulær. Samtidigt dukker sløret atter op, men nu
som en hue med kruset pibelin. På Jan van Eycks
kendte billede af Giovanni Arnolfini
og Signora er hun endnu i 1434 iført
et sådant hovedtøj. På Christoffer
den Andens gravmæle i Sorø kloster
kirke ses ovenpå kisten - tumbaen Christoffer den Anden afbildet sam
men med sin dronning Eufemia.
Dronningens hovedtøj viser, at det
lagdelte slør med krusede kantninger
var ligeså populært i Danmark som
andre steder i 1300-årenes Europa.
Ved det burgundiske hof indførte
Isabella af Bayern i slutningen af
1300-årene den kegleformede hoved
beklædning som også kunne optræde
todelt. Den var betrukket med silke eller broka
de, hvorfra der hang et langt slør. Denne hatte
mode herskede i omkring hundrede år. Til den
middelalderlige modedragt hørte fra sent i
1400-tallet endvidere burgunderhuen, en mands
hue, inspireret af den tyrkiske fez.

Herrerne får hoser
Hoved, hår og hætte
Hovedtøjet var ligesom smykkerne en integreret
del af dragten og forandrede sig i takt med den.
Fra tidlig middelalder var strudhætten med skul
derslag underklassens foretrukne hovedbeklæd
ning, men senere blev den ophøjet til hovedbek
lædning for alle sociale lag. De ældste strudhæt-
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Omkring midten af1300-årene skete der en radi
kal ændring med den lange, kvindagtige mands
dragt. Den afløstes nu af en kort vams som kun
ne være skindbræmmet og udsmykket med bjæl
der. Dertil snævre hoser samt snabelsko. En eu
ropæisk kronikør taler i 1346 om den ny mands
dragt som noget ganske uforståeligt, en mode

som omskabte menneskekroppen
fra bløde runde former til hårde
insektlignende tingester. „Mand
og isar adelen begyndte at følge den
ny mode. De kladte sig i så kort en
dragt at begge baller samt kønsdele
ne var ganske synlige. Den tidligere
mode var langt mere anständig.
Desuden anlagde mand nu også
langt skag, en mode som alle bortset
fra de kongelige optog“.
Det er vanskeligt at fastslå hvor
når denne tætsiddende mands
dragt fik indpas i Norden. Men
tendenserne må allerede have vist
sig i 1308, da Kong Håkon V af
Norge tordner imod denne ny
mode, den tætsluttende og korte
vams. „Hvad kladedragten angår,
er nogle mand dristigere, end de
burde vare og indfører tøj i vort rige
imod vor og vore forfadres bestem
melser. Alle mand skal vide, at vi
herefter forbyder nogen at have en anden form for
bekladning, end den vi selv har og lader folkene i
vor gård bare. Enhver, som herefter bryder vort
påbud, fratager vi rang og venskab, hvis han er vor
mand“.
En milanesisk skribent kommenterer omkring
1340 kvindernes „bizarre dragt som er så snaver
at de, for at skjule deres bagdel, barer ravehaler
haftet bagtil under skørtet. De vandrer omkring
iført silke og endog guldbrokade og belasset med
guldbrocher. Kvindernes hår er kruset efter den
udenlandske stil og deres hoveder er fordrejet af
udenlandske ideer og de ser grangiveligt ud som
amazoner når de kommer anstigende iført guld
balter og snabelsko “. Kvindernes frivole fremtræ
den skildres desuden i en fransk årbog i 1349.
„Kjortler og smykker lignede faktisk mandenes og
så stramt sad deres kjortler at deres nøgne hud kun
ne anes igennem stoffet. Og således gik de til kirke,
gennem gaderne og på skift til bryllupper eller be
gravelser udstyret med kunstigt hår under et ho
vedtøj med horn som et dyr“. I 1300- årene søgte
kirken ved regulativer at komme disse forhold til
livs.

Mode i nonneklosteret
Skønt dagliglivet i nonneklostrene
var underkastet strenge regler, så
trivedes verdslighed og letfærdig
hed som det fremgår af Chaucers
portræt af priorinden Eglentyne
„hvis hovedtøj er så smukt plisseret,
hvis dragt så elegant, hvis rosenkrans
af koral og brystnål så fine“. Fra
bispernes visitatsberetninger ved
vi hvordan de sommetider måtte
kæmpe sig igennem et komplet
modekatalog over tidens mode for
at kunne præcisere, hvad nonner
ne ikke måtte gå med. „På kirke
møderne rystede kirkens arvardige
mand alligevel på hovedet afalle de
gyldne hårnåle, sølvbalter, ringe
med adle stene, pyntede sko, op
slidsede og udringede dragter, lange
slab, starke farver, kostbare stoffer
og pelsvark “.
I tiden op til renæssancen
vendes „blikket ikke längere op mod himlen og ned
mod helvede, men på verden og det individuelle i
forhold til omgivelserne“. Senmiddelalderens
himmelflugt afløses nu af en bred jordbundet
hed, de lodrette linier afløses af vandrette. Det
gælder i byggestil som i dragtstil.
Renæssancens forkærlighed for den brede lin
je skaffede igen plads til tæerne i fodtøjet idet
snabelskoen blev udskiftet med komuleskoen
med bred snude. Dragtens overflade gennembry
des nu af dekorative huller, de såkaldte spalter af
forskellig form anbragt regelmæssigt i klæd
ningsstykkernes yderste lag stof, hvorved det un
derliggende foer af afvigende stof og farve kom
til syne. Mandens stramme figurdragt forsynes
med posede ærmer og brede vatterede skuldre.
Kvindedragten får, først i 1500-årene, dybe ud
skæringer både for og bag, som giver plads for en
overdådig præsentation af guldkæder. Senere ud
styres kjolen med høj pibekrave, tætsiddende
kjoleliv og pufærmer med spalter inspireret af
spansk mode.
Mytte Fentz er cand. mag. i middelalderarkaologi og etnografi, og tilknyttet
Institutfor Etnografi og Socialantropologi ved
Århus Universitet.
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Københavns
ÆLDSTE „BORG“

VAR EN
BISPEGÅRD
Siden 1760 har Københavner-historikere beskæftiget sig

med Østergård. En gård eller befæstning,

der kunne være ældre end Absalons borg på Slotsholmen.

Københavns Bymuseums seneste undersøgelser

har kastet nyt lys over dette problem.

Af Henrik B.
Frederickson

øbenhavn har gennem tiden
været berømmet som landets fø
rende by. Dette har særlig gjort sig
k gældende efter indførelsen af enevælden, hvor poetiske sammenligninger med Æneas’ grund
læggelse af Rom og lignende myter har været
med til at fremhæve den kongelige residensstad
Københavns suveræne status blandt rigets øvrige
byer. Denne artikel handler om den nok mest
sejlivede af disse myter: Myten om Østergård,
alias den tidligste borg Havn, som skulle have
været beliggende, der hvor Magasin du Nord lig
ger i dag. Det skulle den allerede have gjort, da
Absalon omkring 1167 fik byen af Valdemar.

Roskildebispens gård
Mytens omdrejningspunkt er det ældst kendte
uddrag af et privat skøde fra København. I 1298
købte Biskop Jens Krag af Roskilde en grund af
en borger for senere at skænke den til Sorø Klo
ster. Grunden var beliggende i Nikolaj Sogn
mellem den østlige grøft omkring hans gård og ha
10

vet, op imod muren. Skødet er blevet gengivet i
uddrag i Sorø Klosters gavebog fra omkring
1440. Men dets overleveringssituation har været
sådan, at man ikke kan lave nogen entydig tolk
ning af det, og derfor heller ikke fastslå, hvor Ro
skildebispens gård egentlig har ligget.
I 1870 udsendte Københavns Rådstuearkivar
O. Nielsen det første bind af Københavns Diplo
matarium, hvori han gengav den latinske kilde
efter samme fortolkning som i ovenstående over
sættelse. Efter bindet var blevet trykt, kom han
tilsyneladende i tvivl om, hvorvidt hans gengi
velse af kilden var korrekt, for bagerst i bindet la
vede han en rettelse. Han mente her, at kilden
kunne oversættes til „mellem grøften omkring
hans østre gård og havet, op imod muren“, og at
„østre gård" kunne være den Østergård der om
taltes i 1328.
I 1328 gav biskop Jens Krag af Roskilde nem
lig borgen Havn, byen Havn og den sydlige gård
sammesteds, som kaldes Østergård, i forlening
til sin broder Ingvar Hjort. Der er bevaret 2 do
kumenter til belysning af denne forleningsaftale;
men ingen af disse angiver, hvor Østergård lå.
Det eneste lokaliserende element er, at gården
omtales som den sydlige gård - en omtale, der
ikke umiddelbart peger i retning af Magasins
karré. Forleningsaftalen viser, at gården har haft
en vis betydning, idet den øjensynlig omtales på
lige fod med både borgen og byen. Den har
måske fungeret som avlsgård for borgen; men i
lokaliseringssammenhæng kan dette heller ikke
bruges.

Mytens udvikling
Opbygningen af myten tog sin begyndelse i
1760, da Erich Pontoppidan skrev: Østergaard...
Synes at have været en særdeles navnkundig Gaard
uden for Østerport ved Østergades Ende. Hundre
de år senere skrev Fr. H. Rørdam, antagelig på
baggrund af Pontoppidans beskrivelse: Yderst
(mod øst) laa den saakaldte Østergaard, en ansee
lig Ejendom, der tilhørte den roskildske Biskop.
I 1870 fremkom O. Nielsen så med sin for
tolkning af Jens Krags skøde til Sorø Kloster.
Herved blev Østergårds første omtale 30 år æl
dre end hidtil antaget, og gården kom til at ligge
i Nikolaj Sogn. I 1872 fremlagde A. D. Jør-
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gensen den teori, at såvel byen København, som
den befæstning, den lå i ly af, måtte være af æl
dre dato end Absalon. Jørgensen var ikke i tvivl
om, at Absalon havde anlagt en ny borg på Slots
holmen, men han mente, bl.a. på baggrund af
sin tolkning af Saxos tekst, at der allerede før
Absalon havde været en befæstning i tilknytning
til byen. Jørgensen fremstillede denne befæst
ning som en tilflugtsborg, der havde tilknytning
til landsbyen Serritslev, og på baggrund af Pont
oppidan tolkede han den som den landsby, som
København oprindelig var blevet udskilt fra.
Om tilflugtsborgen skrev Jørgensen: Vifinder da
også virkelig senere hen en gård i København, der
vist med fuld føje kan ansés for byens oprindelige
midtpunkt, nemlig den såkaldte Østergård... Den
navnes dog alt 1298 og ved denne lejlighed beteg
nes dens plads temmelig nøjagtigt... Det er uden
tvivl den samme, som senere kaldes Vingården....
Denne nøjagtige lokalisering blev foretaget på
baggrund af Nielsens fortolkning af Jens Krags
skøde og Pontoppidans og Rørdams udsagn om
Østergårds beliggenhed. I 1870’erne og 1880’erne udspandt der sig en debat mellem histori
kerne A. D. Jørgensen, O. Nielsen og A. Heise
om Københavns opkomst og udvikling i mid
delalderen. Østergård blev kun sporadisk berørt,
fordi såvel Nielsen og Heise var af den opfattel
se, at Jørgensens lokalisering var korrekt. I 1881
skrev Heise om Jørgensens lokalisering: At have
stedfæstet denne Gaard (Vingaarden) og paavist
dens Betydning for det ældste Kjøbenhavns Topo
grafi, er en afde Fortjenester, denne Forfatter har
med Hensyn til Oplysningen om Kjøbenhavns æld
ste Forhold. Men hverken Heise eller Nielsen
mente dog, at gården kunne have eksisteret in
den, Absalon fik byen af Valdemar.
For at forstå mytens senere udvikling er det
nødvendigt at inddrage den historisk-topografiske forfatter L. Boths observationer fra en ud
gravning i det daværende Hotel du Nords gård i
1873. Under udgravningen fremkom funda
mentet til en mur, der udgjorde 120° af en cirkel
med en diameter på 32 meter, og som havde en
tykkelse på 60-70 cm. Both tolkede fundet som
fundamentet til det i byens jordebog af 1496
omtalte tårn Kringelin, hvorefter han stillede
spørgsmålet, om man i slutningen af det 13.
århundrede havde brugt den type teglsten, som
12

fundamentet var opført af. Spørgsmålet viser ty
deligt hvilken kilde, der lå til grund for det nemlig Jens Krags skøde af 1298. Both satte så
ledes muren nærved havet lig Kringelin.

Ramsing: Absalon opførte
Østergård
Da H. U. Ramsing i 1940 udgav sit hovedværk
Københavns Historie og Topografi i Middelalde
ren, brød han, antagelig på baggrund af Nielsens
og Heises kritik, med Jørgensens teori, der siden
1880’erne havde fået lov til at fremstå stort set
uantastet. Ramsing mente, at Østergård ikke var
af præabsalonsk oprindelse, men måtte være en
Bispens Hovedgaard, som fik sit navn, fordi den
laa øster for et ældre Anlæg, der sandsynligvis er
Bispens anden Hovedgaard i Vestergade, den op
rindelige KongsgaardHavn. Ramsing stillede som
sine forgængere ikke spørgsmål ved Jørgensens
lokalisering af Østergård, men koncentrede sig
kun om gårdens alder og funktion. I sit meget
omfattende værk beskæftigede Ramsing sig også
med tårnet Kringelin', han satte det, ligesom
Both tidligere havde gjort, i forbindelse med
fundamentet i Hotel du Nords gård. Hans tolk
ning var i store træk lig Boths, blot satte han ikke
lighedstegn mellem fundamentet og omtalen i
Jens Krags skødes fra 1298.
I 1975 gengav arkæologen Hans Stiesdal hele
A. D. Jørgensens teori som en mulig forklaring
på Østergårdproblemet. Han fremkom tillige
med den hypotese, at Østergård og Kringelin var
et og samme anlæg, idet han gik udfra at funda
mentet i Hotel du Nords gård var en mur om
kring et ikke arkæologisk påvist tårn: Kan „Krin
gelen “ i sin oprindelse være et vagttårn, et „specu
la ", hvis opførelse ligger noget tidligere end borgens
ude på holmen? Stiesdal afsluttede dog sin hypo
tese med et udsagn om, at det kun er muligt at
få skabt klarhed omkring problemet Østergård /
Kringelin ved en arkæologisk undersøgelse.
Til gengæld så Erik Kjersgaard i 1980 stort på
dette forbehold og gik automatisk udfra, at
Kringelin var den befæstede del af gården, der til
sammen med de avlsbygninger, der ikke var lo
kaliserede, måtte have udgjort et „motte- and
baileyanlæg“. Går vi udfra, at Østergård og Krin
gelen var „borgen Havn “, har vi dels løst problemet

Princippet i et Motte &
Bailey anlæg findes bl.a.

afbildet på denne tegning,
som findes i N.K. Liebgott: „Dansk Middel
alderarkæologi“ fra 1989.

Anlæget er en særlig type

af bebyggelse, som både

rummer en gård og et be
fæstet tårn.

omkring kongsgårdens beliggenhed, dels konstate
ret, at man én eller to menneskealdre før Valdemar
den Store og Absalon har indset det fornuftige i at
holde skærpet opsyn med det strategisk vigtige og
sårbare punkt: overfartstedet til Skåne. Herefter
gik A. D. Jørgensens teori og L. Boths funda
ment op i en højere enhed, men Kjersgaards
konklusion byggede på Stiesdals hypotese, der
ifølge Stiesdal selv kun kunne verificeres ad ar
kæologisk vej.

Scriptores Rerum Danicarum eller i Diplomatari
um Danicum. Her fremstår teksten omtrent på
samme måde som i Københavns Diplomatarium
(Nielsens oprindelige version) og oversættelsen i
Danmarks Riges Breve siger ikke et ord om
Østergård. Dog er det muligt i registeret til
pågældende bind, at finde en henvisning til Jens
Krags skøde under opslagsordene København Østergård. Selv om Niel sens rettelse øjensynlig
var blevet forkastet, levede myten om Østergård
videre i traditionen.

Myten levede videre

Udgravningerne under Magasin
I 1996 udkom disputatsen Sirenernes Stad
København hvori arkitekten Kirsten Lindberg
gengav hele myten i den skikkelse, som Kjersgaard gav den i 1980. Lindberg, der i store træk
byggede på Ramsing, havde i dette tilfælde valgt
at holde sig til traditionen.
Som det fremgår af de foregående sider er der
aldrig blevet stillet spørgsmål ved lokaliseringen
af Østergård, omend dens alder har været disku
teret. Til trods for Nielsens, Heises og Ramsings
indvendinger med hensyn til gårdens alder frem
stod A. D. Jørgensens teori fra 1872 så sent som
i 1996 stort set i sin oprindelige form. Ganske
vist er Østergård langsomt smeltet sammen med
Boths fundament, men dette nytilkomne ele
ment har kun gjort historien mere troværdig, i
og med at det har været muligt at kæde de skrift
lige kilders sparsomme omtale af gården sam
men med reelle arkæologiske vidnesbyrd.
Uden O. Nielsens rettelse i Københavns Diplo
matariums første bind var myten formentlig al
drig opstået. Hans rettelse svarer på ingen måde
til den form Jens Krags skøde har i Langebeks

I forbindelse med Københavns Bymuseums ud
gravninger under Magasin du Nord i foråret
1998 blev der fundet en 6 m bred øst-vest orien
teret grøft, der løb parallelt med Vingårdsstræde
og som ifølge fundmaterialet var opfyldt om
kring år 1300. Denne grøft kan være den, der
omtales i Jens Krags skøde fra 1298, og derved
kan kilden måske oversættes som følgende: mel
lem hans (bispens) østre gårds grøft og havet, op
imod muren. Hvis dét er korrekt, og østre ikke
lægger sig til grøft men til gård, så be tyder det, at
bispens østre gård antagelig skal søges nord for
grøften, og Sorø Klosters grund skal søges syd
for den. Såvel bispens østre gård som Sorø Klo
sters grund skal antagelig søges under Magasin
du Nords karré. Grøften virker meget bred for
en skelgrøft at være. Dens bredde på 6 m peger
måske i retning af et større anlæg, måske
Østergård. Dette kan være muligt, hvis beteg
nelsen Roskildebispens østre gård i løbet af blot
30 år er blevet ændret til navnet Østergård.
Ved den arkæologiske undersøgelse er der hel13

ler ikke fundet spor af det fundament, som Both
fandt i 1873; men da der i udgravningen er fun
det uberørte kulturlag, der kan dateres til 1300tallet, kan Boths fundament ikke være ældre end
denne datering. Derved kan Stiesdals teori, der
dannede forlæg for Kjersgaards fremstilling, ikke
længere opretholdes.
Hvorvidt de videre arkæologiske undersøgel
ser under Magasin du Nord vil af- eller bekræf
te, om der har været et større gårdanlæg nord for
grøften, er uvist. De anlæg og eller kulturlag, der
har været på stedet, er i reglen fjernet i forbin
delse med Magasin du Nords forskellige udbyg
ningsfaser. Derfor kan Østergård, der ikke kan
lokaliseres via de skriftlige kilder, højst sandsyn
ligt heller ikke lokaliseres på baggrund af de ar
kæologiske undersøgelser.
Artiklen er et delvist sammendrag af den første
del af en historisk-topografisk undersøgelse af
Magasin du Nords karré ved Kgs. Nytorv i
København. Undersøgelsen er udført for og fi
nansieret af Th. Wessel dr Vett AlS-Magasin du
Nord i samarbejde med Københavns Bymuseum
i 1997-1998.

Henrik B. Frederickson laser historie på Køben
havns Universitet og har de sidste 2Vi år arbejdet
med historisk-topografiske problemstillinger i for
bindelse med Københavns Bymuseums udgravnin
ger på Christianshavn og ved Kongens Nytorv.
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o*™!1 er det Charles og John Deane som tilskrives æren for at have opfunI» det dykkerdragten, sammen med Augustus Siebe, der fremstillede det
® første eksemplar i 1830 'erne. Men en undersøgelse af- ikke særligt kendH te - manuskripter har afsløret en overraskende mængde af henvisninger
P?* til meget tidligere undervandsaktiviteter. De fleste ser noget upraktiske
VJ ucj Og nogle virker direkte livsfarlige. Desværre er det som regel svært at

på

»ET DYBE

VAND

afgøre, hvorvidt der er tale om excentrisk hjernespind eller seriøse, afprøvede ide
teressen var der.

Er den brugbare dykker

dragt i virkeligheden

en opfindelse, der har

500 år på bagen?
Middelaldercenteret ved

Nykøbing Falster har
udført en række forsøg
med et spændende
resultat.

Af David Lazenby
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Noget kan afvises som en slags middelalder-science fiction, men der findes også interes
sante, mere indirekte omtaler. Fx et tidligt zoologisk manuskript, der sammenligner elefan
tens snabel med „slanger, som bruges afdykkere“.

Tvekamp på havets bund
Den første kendte illustration som viser en dykkerdragt findes i tyskeren Conrad Kyesers
militære afhandling „Bellifortis“fra ca. 1405 - 1450. Manuskriptet viser to dykkere med for
skellige dragter, som kæmper mod hinanden. Den latiske text forklarer, hvordan dragterne
er konstrueret. Den ene er en læderdragt med hjelm, forsynet med „koøjne“ i glas. Den an
den har et kobberrør, en „ånde-blære“ og er forsynet med blyvægte. Ingen af dem synes at
have en luftslange til overfladen.
Den første fremstilling af en dykker med snorkel ses i en afhandling om militær ingen
iørkunst fra omkring 1425, som idag findes på Bayrens Stats-bibliotek. Det kolorerede bil
lede viser en dykker, som tydeligvis er i gang med at bjærge gods fra et sunket skib. Han er
i ført hjelm, læderkofte, hoser og har en livlinje til overfladen.
Italieneren Mariano di Jacopo (1382-1453) - også kaldet Taccola - har også et par bud.
I værkerne „De Ingeneis“ og „De Macinis“ er der tegninger og beskrivelser af dykkere og sne
dige maskiner, der kan redde sunkne værdier. Også her kan man se en dykker, som bærer en
slags ombygget turneringshjelm forsynet med snorkel, men en anden illustration viser en
fritsvømmende frømand med en slags ånde-pose, der dækker mund og næse.

Da Vincis dykkerdragter
Den store florentiske kunstner, forsker og opfinder Leonardo da Vinci (1452-1519) skitse
rede dykkerdragter, der til en vis grad ligner Kyesers „ånde-pose“-koncept. Men en af hans
mere detaljerede tegninger viser en slags dobbek-snorkel i træ og læder, der holdes flydende
på vandets overflade. Andre viser, hvordan pansrede ringe omkring bryst og underliv be
skytter dykkeren imod tryk og atter andre viser en slags svømmefødder - som Leonardo gan
ske vist forestillede sig, at dykkeren skulle have på hænderne.
Desværre er der ingen af tegningerne, der viser et system, som reelt kan forsyne dykkeren
med luft. Den lange snorkel er umulig i praksis. Så måske manglede de middelalderlige op
findere praktisk erfaring, selvom de havde forstået principper omkring hydraulik og tryk.
Skriftlige kilder, som omtaler komplicerede bjærgningsoperationer under vandet, har som
regel kun en summarisk og overfladisk beskrivelse af dykkerudstyret. Men hvis dragterne
skulle have nogen mulighed for at virke, må der have været en form for lufttilførsel fra over
fladen.

Undervandstræsko - og 18 kilo bly
I 1998 har Middelaldercenteret udført en række eksperimenter for at opklare, om en middelalder-dykkerdragt, forsynet med en blæsebælgslignede luftpumpe, kunne fungere på
moderate vanddybder.
Der blev konstrueret en dragt, primært baseret på det bayriske manuskript, og naturligvis
så historisk korrekt som muligt. En fedtbehandlet læderdragt blev fremstillet med baggrund
i en middelalderlig, ulden model. Syningerne kopieredes fra arkæologiske læderfund. Fod
beklædningen var en slags træsko med lædersål og som yderligere ballast fik dykkeren 18 kilo
bly i en slags lædertasker bundet om hoften. En næseklemme i bronze muliggjorde trykud
ligning i ørerne.
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Det mest kontroversielle i udstyret var nok hjelmen. Mange forskere mener,
at en sådan burde være af læder. Men både Kyeser og Taccola viser tydeligt hjel
me i metal. Og for dygtige middelalder-våbensmede, der var i stand til at lave
rustninger, kan det heller ikke have været noget problem at hamre en dykker
hjelm ud. Den rekonstruerede metalhjelm blev forsynet med en slange, hvori
en simpel læderlap fungerede som ventil. „Koøjnene“ blev fremstillet af nitte
de blyrammer, monteret med håndlavet glas. Spænder og stropper holdt hjel
men fast i en slags undervams.

Ned i 5,5 meters dybde

Middelaldercenterets rekonstrukti

on af dykkerdragt fra 1400-årene.
Dragten er lavet i læder og forsynet
med en metalhjelm. Der er tale om

en „åben dragt“, hvor hjelmen fun

gerer som en slags luftlomme. Fod
tøjet er en slags „træskosandaler“
med lædersål.

Foto udlånt afMiddelaldercenteret.

De første forsøg blev udført i et træningsbassin på Søværnets Dykkerskole, i
overværelse af en række historiske og dykkerfaglige eksperter. Fem mand be
tjente blæsebælgspumpen og holdt øje med slange og livline. De første forsøg
var ubehagelige, fordi pumperytmen var for uregelmæssig og der kom vand ind
i hjelmen - helt op til øjenniveau, så dykkeren måtte holde vejret, indtil hjel
men atter var pumpet fri for vand. Der er tale om en „åben dragt“ hvor dragt
og hjelm ikke er forseglede og vandtætte. Hjelmen fungerer som en slags luft
lomme, hvor vandstanden normalt er lige under munden - så hvis dykkeren
ikke vil drukne, må han holde sig oprejst! Luften i hjelmen holdt „koøjnene“
fri for vand og udåndingsluften passerede fint - ingen ophobning af kultveilte.
Da mandskabet ved blæsebælgspumpen fik mere øvelse blev lufttilførslen
mere konstant og dagens sidste dyk varede hele 15 minutter. Det kunne sik
kert have varet længere, men tilsidst kravlede dykkeren op i sympati med det
udmattede pumpehold! Siden er der foretaget
yderligere forsøg i Fjord og Bælt Centret i
Kerteminde og i Middelaldercenterets egen
havn, hvor det viste det sig at være forholdsvis
nemt at gå på havbunden og udføre simple
opgaver.
Udstyret er blevet testet i en dybde på
5,5 meter. Her begynder det at blive vanske
ligt at pumpe, hvilket sikkert kunne afhjælpes
med et antal mindre hjælpe-pumper. Selvom
dykning i udstyret uden tvivl er forbundet
med en vis fare, ville det - med øvelse og for
sigtighed — kunne bruges til mere ambitiøse
projekter. Fx bjærgning af kanoner, sådan som
det beskrives i tidligere beretninger.
Til trods for de vellykkede forsøg véd vi
desværre stadigvæk ikke med sikkerhed, om
der var tænkt på en form for luftpumpe for
500 år siden. Men vi véd, at de dragter som
findes afbildet hos Kyeser og Taccola kunne
gøres funktionsdygtig med brug af teknologi,
der var kendt i samtiden.

Udstyret virker!
Foto udlånt afMiddelaldercenteret.

David Lazenby er historiker og dykker, samt
medarbejder ved Middelaldercenteret.
17

Dømt
Igennem det
meste af middel
alderen levede
der nordboer i

kolonierne på

Grønland. Men
kolonierne og
deres folk for

svandt - de ud
døde simpelthen.

Der var ikke én,

men mange
faktorer, som
stod bag ud
ryddelsen af nord

bosamfundene.
Af Thomas
Høvsgaard
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til undergang

anløb Grønland, og nordboerne byttede sig til
de varer, de behøvede, med deres vigtigste han
dels- og eksportartikel: Hvalrostand. Tilførslen
af elfenben til Europa fra Afrika og Indien var i
denne periode lille, og hvalrostand fra Grønland
en efterspurgt erstatningsvare.
De grønlandske bygder voksede sig store og
livskraftige: Man anslår, at et sted mellem 56000 mennesker beboede de to bygdesamftind,
da kolonien var størst omkring år 1300. Man
byggede kirker og klostre; ja selv et bispesæde fik
nordboerne i 1120’rne. Det blev placeret i Gar-

dar i Østerbygden. Men efter år 1300 begyndte
det at gå ned ad bakke: Omkring år 1350 blev
Vesterbygden forladt, og den sidste skriftlige kil
de om fra Nordboernes Grønland hidrører fra
året 1409. Man mener på grundlag af arkæolo
giske fund at kunne fastslå, at de sidste nordbo
ere uddøde omkring år 1500.
De senere års forskning har i stigende grad
vist, at ikke een, men flere sammenfaldende om
stændigheder lå til grund for nordboernes ud
døen. Men til dato har ingen kunnet give nogen
endelig forklaring på, hvorfor det skete. Netop
19

dette gådefulde element har været medvirkende
til, at utroligt mange forskere har beskæftiget sig
med Nordbogrønlands undergang. Og teorierne
har været mange.

...temperatursvingningerne var
forholdsvis små, men havde alligevel

stor betydning for livet
i så marginalt et eksistensområde

som Grønland
Vi ved i dag på grundlag af klimaundersøgelser,
som de seneste 30 år er foretaget på den grøn
landske indlandsis, at Erik den Røde kom til
Grønland i slutningen af en varmeperiode. Efter
nogle mindre variationer i 1000 og 1100-tallene
var 1200 tallet det varmeste, nordboerne opleve
de i deres tid på Grønland, hvorimod 1300-tallet var det koldeste. Og selvom klimaet bedrede
sig en smule henimod år 1400, vedblev det at
være koldt i resten af nordboperioden. Disse
temperatursvingninger var forholdsvis små men
havde alligevel stor betydning for livet i så mar
ginalt et eksistensområde som Grønland: Risi
koen for at kvæget overgræssede markerne steg,
mulighederne for at slå hø til husdyrenes vinter
forbrug blev formindskede og antallet af dyr der
for mindre. Torskefiskeriet, som var vigtigt for
nordboerne, aftog sandsynligvis drastisk.
Da temperaturgennemsnittet faldt, bevægede
de store sælflokke, som i de varme år var søgt
længere mod nord, sig igen sydover. Dette med
førte, at eskimoerne, som var helt afhængige af
sælerne som fødegrundlag, fulgte deres vandring
mod syd. Vi ved fra arkæologiske udgravninger i
nordbobygderne, at husdyrene udgjorde en
mindre og sæler en stadig større del af nordboer
nes fødegrundlag henimod slutningen af koloni
ens eksistens. Dette peger på, at kulden indvir
kede på husdyrbestandenes størrelse, og at nord
boerne i stedet begyndte at jage de tiltagende
flokke af sæler, som havde bevæget sig sydover.
Dette førte til, at nordboer og eskimoer i stigen
de grad jagede de samme byttedyr og beboede de
samme områder. Resultatet var, ifølge nogle kil
der, sammenstød mellem eskimoer og nordboer.

Hvor vigtige disse skærmydsler var for nordbo
ernes decimering er omstridt. Men de bidrager
ihvertfald til billedet af en trængt nordbobefolk
ning.
Når temperaturen faldt, tog havisen til, hvil
ket igen indebar, at fjordene, hvor nordboerne
boede, isede til i længere perioder. Dermed blev
samfærdslen og mulighederne for handel og an
den kontakt med omverdenen mindre. Da det
fra slutningen af 1200tallet igen var muligt at
skaffe sig elfenben i Europa, aftog interessen for
nordboernes hovedeksportvare hvalrostand dra
stisk. I den 500års periode, hvor nordboerne be
boede den yderste station i den europæiske han
del, ændrede vilkårene for handel sig væsentligt i
Nordeuropa: Byerne voksede sig store og blev
centrum for handlen. Der opstod en stand af
professionelle håndværkere og købmænd, og
pengeøkonomien slog igennem i de byer, hvor
der foregik international handel. I Grønland
slog denne udvikling ikke igennem: Her var in
gen byer eller bebyggelseskoncentrationer, ingen
håndværker- eller købmandsklasse, så vidt vides
ingen pengeøkonomi og samtidig var kongens
og kirkens indflydelse på det grønlandske sam
fund lille. Nordbogrønland var og blev et land
bosamfund, drevet og styret af bønder. Og de
økonomiske og strukturelle dynamikker, der
kunne have tilvejebragt en udvikling henimod
en markedsøkonomi, som det skete i Nordvesteuropa, var ikke til stede. Nordbogrønland var et
lille område, som lå meget langt fra det Europa,
som det handelsmæssigt og kulturelt var en del
af. Når koloniens eneste reelle eksportvare blev
udkonkurreret af elfenben på det europæiske
marked, var incitamentet for europæiske handelsmænd til at sejle den lange vej til et stilles
tående landbosamfund langt mod nord lig nul.
Dette bidrog igen til Nordbogrønlands agterud
sejling i den europæiske udvikling og til koloni
ens hensygnen.
Bergen var centrum for nordboernes kontakt
med Europa: Det var herfra den norske handel
på Grønland udgik, og det var også herigennem
de officielle kontakter mellem det norske rige og
Grønland gik. Eksempelvis ved udsendelse af en
ny biskop til bispestolen i Gardar. Bergen var en
livlig, international havn med handelsfolk fra
først og fremmest Norge, Hansetyskland og

England. Men fra 1300tallets midte udkonkur
rerede hansekøbmændene i stadigt stigende grad
de øvrige i Bergenshandlen; fra begyndelsen af
1400tallet sad Hanseforbundet tungt på den
norske handel. Nordmændenes søfart oplevede
dermed næsten stilstand. Dette medførte blandt
andet, at Norges handel og kontakt med sine
skatlande i Atlanten, bl.a. Island og Grønland,
aftog drastisk. I de islandske annaler for 1412
stod denne sørgelige passus: „Ingen tidender fra
Norge til Island. “ Den samme sandhed må gælde
for Grønland fra 1400talletsbe gyndelse, selvom
vi ikke har skriftlige vidnesbyrd herom.

Når temperaturen faldt,

tog havisen til, og fjordene,
hvor nordboerne boede, isede til

i længere perioder.
Mulighederne for handel og
anden kontakt med omverdenen

blev mindre.
I 1412, samme år som den sørgelige sætning
stod at læse i de islandske annaler, nævnes engel
ske fiskere for første gang i annalerne. De engel
ske handelsmænd var Hansekøbmændenes
største konkurrent på Bergenshandlen. Her hen
tede englænderne den stokfisk, som i middelal
deren blev konsumeret i store mængder overalt i
Europa. Men Hansestædernes gradvise mono
polisering af det norske marked tvang englæn
derne væk fra Bergen. De var nu nødt til at se sig
om efter nye steder at finde de eftertragtede fisk.
Disse fandt de engelske fiskere ved Island. Og
man opdagede samtidigt, at der fandtes en købe
dygtig befolkning på Island, hvilket betød, at i
fiskernes kølvand fulgte de engelske handels
mænd. Islændingene brød sig ikke meget om de
fremmede fiskere, som de skulle konkurrere om
fangsterne med. Men købmænd og handelsfolk
tog de imod med åbne arme, fordi Norge, og fra
1380’erne Danmark, ikke var i stand til at op
fylde deres forpligtelser i forhold til sejladsen på
Nordatlanten. Handlen med engelske -og senere
tyske- købmænd var i det kommende århundre

en flåde af skibe skulle have angrebet nordboko
lonien på det grusomste. Hedningene skulle
have taget mennesker, som egnede sig som sla
ver, med til deres eget land. De fleste af de bort
førte skulle dog senere have faet lov at vende
hjem. Man har diskuteret, om de her omtalte
„hedninge“ var identiske med de grønlandske
eskimoer. Men hverken det faktum, at angriber
ne ankom i skibe, eller at de tog slaver med sig,
passer på eskimoerne. I stedet har det været fo
reslået, at der var tale om europæiske sørøvere. I
så fald må det bero på en misforståelse fra Vati
kanets side, når man i brevet refererer til, at det
var „hedninge“, som overfaldt Østerbygden. Der
er slående ligheder lighederne mellem det, vi ved
om engelske søfolks overfald på skandinaviske
kyster og detaljerne i pavebrevet.
Niels Egedes nedskrivning af, hvad en „angakkoq“, en eskimoisk åndemaner, havde beret
tet for ham, tyder også på, at sørøvere skulle have
besøgt Østerbygden: På den tid, hvor sagnet fo
regår, var eskimoerne kommet til det område,
hvor nordboerne boede. Og der opstod en for
bindelse mellem de to folk. Da kom fra sydvest
tre små skibe. Søfolkene derfra plyndrede og
hærgede hos nordboerne og slog sågar nogle af
dem ihjel. Nordboerne fik dog sørøverne jaget
på flugt igen. Medens dette stod på, var eskimo
erne flygtet ind i landet. Aret efter kom sørøver
ne igen, denne gang med en hel flåde af skibe;
overfaldet gentog sig, og de fremmede sejlede
væk med et godt bytte. Også det følgende år
kom sørøverne, og eskimoerne flygtede endnu
en gang ind i landet men denne gang medbrin
gende fem nordbokvinder og deres børn. Da
eskimoerne vendte tilbage til kysten for at afle
vere kvinder og børn fandt de alt ødelagt og in
gen mennesker tilbage. Derefter giftede eskimo
erne sig med kvinderne og tog dem med sig.

Østerbygden skulle op til flere gange
have været overfaldet af pirater,

sandsynligvis engelske, som
plyndrede bygden, dræbte og
bortførte dens beboere.

Der findes en del eskimoiske sagn, som om
handler nordboere, og mange bliver regnet som
skrøner, men dette sagn anses for at have en hi
storisk kerne blandt andet på grund af dets tidli
ge nedskrivningstidspunkt. Niels Egede regnede
selv med, at det måtte være engelske søfolk, der
havde overfaldet nordboerne. Nok først og frem
mest fordi han havde den engelske kapervirk
somhed fra sin egen tid i baghovedet. Men det
kan meget vel være, at Niels Egede alligevel hav
de ret: Når man i forlængelse af det, der ovenfor
er fortalt om de engelske søfolks overfald på lo
kalbefolkningerne overalt i det nordatlantiske
område, lægger de to kilder om sørøveri i nord
bokolonien, virker det som mere end en tanke,
at englændere kunne have fundet vej til Grøn
land i løbet af 1400tallet. Engelske søfolk havde
haft rig mulighed for at høre om kolonien på
Grønland enten tidligt i århundredet i Bergen,
som jo var hjemsted for den norske grønlands
fart, eller i deres omfattende samkvem med is
lændingene fra 1400tallets første år.

Trængt fra næsten alle tænkelige
sider var det skrøbelige nordbo

samfund langt fra Europa

dømt til undergang.

Når Niels Egedes åndemaner fortalte, at der in
gen nordboere var tilbage efter sørøvernes tredie
overfald, skal det ikke forståes sådan, at sørøver
ne havde udryddet hele nordbobefolkningen.
Som overfor nævnt lå gårdene i bygderne spred
te i flere fjorde, og sørøverne har derfor kun kun
net lægge een eller få gårde øde; ikke hele kolo
nien. Generelt har sørøveriet ikke alene, ligeså
lidt som eventuelle eskimooverfald, kunnet ud
rydde nordbobefolkningen på Grønland.
Den ovenfor beskrevne udvikling tegner et
billede af et landbosamfund i et yderst marginalt
område, både klimatisk, ressourcemæssigt og
geografisk. I et sådant miljø er selv små ændrin
ger til det værre af fatal betydning. Klimaet ænd
rede sig; ikke meget, men nok til at sætte en la
vine af forskellige faktorer igang, der ganske un
derminerede de betingelser, som nordboerne le
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OBBELTMORD PÅ EN

AGTET KVINDE?
Af Birgitte
Jørkov

Middelalderen gik på hæld, og

P
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En lærd kvinde

Fru Anne Meinstrup var ikke en tilfældig torve
Grevens Fejde rasede, da fru Anne
kone. Hun befandt sig på tinget i kraft af sin po
sition som kgl. lensmand af Høgstrup på Stevns.
Meinstrup blev hugget ned i Ring
Hun var enke efter to adelsmænd, Holger Eriksted i januar måned 1535. Hvorfor
søn Rosenkrantz og Jørgen Ahlefeldt. Hun hav
de været enke i lige knap 35 år, da hun blev myr
blev hun myrdet? Havde tidligere
det. I disse år havde hun klaret sig selv, og klaret
tiders mandlige historikere ret, når
sig ganske godt.
Hun hørte langt fra til landets største jordbe
de påstod, at det var fordi hun ikke
siddere, men hun havde en del jord foruden de
kunne vare sin skarpe tunge?
gårde; hun havde i forlening. Hendes egen jord
stammede oprindelig fra arv efter forældrene.
Eller begik de mord på hendes gode
Faderen, Henrik Meinstrup, havde været godse
rygte?
jer og landsdommer ved Ringsted Landsting, og
jorden var ikke det eneste, hun havde arvet efter
forældrene. Hun var veluddannet. Hun kunne
læse, skrive, føre regnskaber, drive store gårde og
hun havde forstand på jura. Hvordan hun har
Ø ru Anne Meinstrup
blev
myrdet
opnået
disse
færdigheder, ved vi ikke, men det er
* på Sjællands tingnok
i Ringsted
ja
ikke helti forkert
at gætte på, at hun - udo
nuar måned 1535. ver
Detat var
havemidt
arvet karakterstyrke og intelligens under “Grevens
”. Drabet
Tilstede
på torvetFejde
var grev
Christoffer
Olsin
 grundige uddannelse i hjemmet.
havdeaffået
fandt
sandsynligvis
sted
fredag
hun blev enke for anden gang, måtte
denborg og to delinger københavnskeEfter
borgersol
den 20.Dejanuar.
Hun var
omkring
dater.
var kommet
til da
byen
dagen
Drabet
hunfør.
klare
livet for sig selv og sine børn. Det gjor
60 årforetaget
gammel. med hug- og stikvåben,
blev
blev
de hunder
dels
i kraft af den økonomiske sikkerhed,
ført af flere personer, alle at finde
de forældrene gav hende, men også
somblandt
arven efter
københavnske soldater. Der nævnes
som en
kgl.Jacob
lensmand, senest fra 1507, og i kraft af
en position som hofmesterinde for de skiftende
dronninger, senest fra 1516. Som hofmesterinde
ledede hun dronningens personale, et job som
krævede både administrative evner og en god
Fløjtespiller, en Mikkel Skrep og en sværdfeger.
portion psykologisk sans.
Så vidt, så godt. Sagens fakta synes veloplyst,
men som i kriminallitteraturen således også i hi
Kritik af kongeligt roderi
storieskrivningen. Man vil vide hvorfor, og mo
tivet mangler i den anførte redegørelse. Døden
Hun var også velanskrevet blandt sine ligemænd.
må have en årsag.
Enkelte private breve, som har overlevet op til

vor tid, viser hende i korrespondance med adel
ens mænd og kvinder. Oluf Rosenkrantz til Vallø havde på et tidspunkt et problem, som Anders
Bille skulle hjælpe ham med at løse. Det synes at
være et problem i forbindelse med en af Olufs
brødre. Oluf kan ikke skrive lige ud, hvad det
drejer sig om, men han har tidligere drøftet pro
blemet med Anders på et tidspunkt, hvor han og
Anne var på besøg hos ham. Nu vil han sætte
Anne ind i den nye udvikling, og så kan hun for
elægge den for Anders på Olufs vegne, indtil han
selv kan forklare sagen mundtligt for Anders.
Anne Meinstrup var gift med Oluf Rosenkrantz’s farbror og hun var Anders Billes nabo.
Oluf Rosenkrantz og Anders Bille tilhørte begge
rigsrådsadelen.
Det er ikke muligt at grave noget snavs op om
Anne Meinstrup. Hun synes i alle henseender at
have været en retlinet kvinde. Hun fører to arve
sager i sit liv. Den ene for sin yngste søn, som sy
nes at have haft vanskeligheder med at fa udbe
talt sin fædrene arv. Den anden fører hun nok
for sig selv. Her drejer det sig om, at hendes sid
ste mands familie har været meget langsommeli
ge med at udbetale hende et tilgodehavende i
mandens gods. Begge sager føres åbent og or
dentligt og synes ikke at have givet anledning til
andre aktioner end de retslige.
I 1510, da hun er ca. 35 år gammel, rejser hun
sag for kongen, fordi der har været sladret i kro
gene om, at hun havde et forhold til en af kon
gens mænd. Da ingen vil træde frem og åbent
vedgå sladderen, dømmer kongen den grundløs.
Kun i et tilfælde er hun i nærheden af en skan
dale. Det er ikke hende selv, der roder. Det er
Christian den Anden, der roder med Dyveke.
Tilsyneladende påtaler hun over for kongen det
uholdbare i dette forhold. Hvad hun siger og
hvornår, er ikke helt klart. Men i 1517, omkring
det tidspunkt hvor Torben Oxe henrettets for
det påståede mord på Dyveke, forlader hun
Danmark. Om kongen tvinger hende, eller hun
fortrækker frivilligt, vides ikke, men hun forbli
ver i eksil, indtil Christian den Anden er sejlet
fra Danmark, og Frederik den Første har overta
get regeringen. Da hun kommer hjem, indtræ
der hun i sine gamle rettigheder og genoptager
sit hverv som hofmesterinde. Allerede i sit andet
ægteskab og i årene umiddelbart efter havde hun
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Det er ikke til at vide,

hvordan Grev Chri
stoffers soldater har

set ud, da de stod på

torvet i Ringsted.
Måske lidt i stil med
det nogenlunde sam

tidige geled, der her er

opmarcheret på en
mere eksotisk

lokalitet?
Koloreret tegning i

Christian den Tredjes
Krigs Memorial

5É®

været tilknyttet Frederik den Førstes hof i Hol
sten, så de var gamle bekendte.
Selvom hun betalte for sin kritik af Christian
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den Andens udenomsægteskabelige krumspring,
kan det vel ikke lastes hende, at hun fremførte
den. Man kan måske nærmere undre sig over, at

der tilsyneladende ikke var mange andre, der
stod så åbent frem med kritik af dette forhold.
Specielt når man tænker på, hvor meget det kom
til at fylde senere i adelens klage over kongen.

Kærlig tante og mormor
Bondeplageri er en af senere tiders standardan
klager mod tidens godsejere. Set med vore øjne
var de nok også alle bondeplagere, og tidens
bønder var formidentlig af samme mening. Der
er adskillige eksempler på godsejere, som blev
myrdet af vrede bønder, og det skete da også, at
bønderne rejste sig til samlet opstand. Om Anne
Meinstrup findes kun ét brev, som antyder noget
i den retning. Det er udstedt af grev Christoffer
ca. 1 måned før slaget ved Svendstrup, hvor
Skipper Klemens hær tværer adelshæren ud i
mudderet. Annes søn, Holger Holgersen, falder

i dette slag. Christoffer skriver til Anne på vegne
af en af hendes bønder, som har faet noget jord,
som ikke yder tilstrækkeligt, og den vil han ger
ne have byttet ud med en bedre. Han beder der
for Anne om, at hun giver bonden en bedre jord,
når han har betalt hende den aftalte landgilde.
Det sidste billede af Anne Meinstrup i live le
verer hun selv i to breve til hendes allerkæreste
Sophie, Sophie Krummedige, datter af hendes
niece. Brevene er skrevet ca. 1 måned før hun
blev myrdet. Hun opholder sig på Vallø hos
Oluf Rosenkrantz sammen med sine 3 yngste
børnebørn. Her har hun været i 14 dage, invite
ret af Oluf, fordi han mente, at tiderne var ved at
blive så urolige, og at hun og børnene ville være
mere i sikkerhed hos ham end hjemme hos Anne
på Høgstrup. Anne takker Sophie for en meget
stor tjeneste, hun har gjort hende og hendes
børn, og for det sukkerkandis, som Sophie har
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Det blev ikke længe. Dette sidste brev skriver
hun den 21. december. Næste gang, vi hører om
hende, er den 20. januar på tinget i Ringsted.

Jagt på den sjællandske adel

Grev Christoffer af Oldenburg var tilstede i Ringsted, da Anne Meinstrup blev

myrdet. Grev Christoffer, som har givet navn til “Grevens Fejde“ var leder af de
lejesoldater, der kæmpede for at få Christian

Anden på tronen igen. Annes

mordere var at finde blandt hans københavnske borgersoldater.

Stik i Det Kongelige Bibliotek

sendt hende og børnebørnene. Samtidig giver
hun udtryk for sin frygt for de tyske lejesoldater,
som hun har hørt nu er kommet ind i landet, og
hun håber, at den forhandling, som pågår mel
lem grev Christoffer og hertug Christian (senere
Christian den Tredje) vil ende i gode tidender.
Det er et kærligt og bekymret brev. Måske kun
ne Anne Meinstrup være en skrap tante, men
hun kunne så sandelig også være et kærligt, be
tænksomt, bekymret og bange menneske. Det
ene udelukker ikke det andet.
Brevet slutter med, at hun fortæller, at hun
forlader Vallø for at tage til en anden af sine går
de, Valsø. Desværre giver hun ingen grunde til
denne forandring, hun beder blot til, at hun kan
være der så længe, som Gud vil, at hun kan være
der med fred.
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Januar 1535 er en urolig tid, måske den mest
turbulente under hele grevefejden. Mødet mel
lem grev Christoffer og hertug Christian, som
Anne Meinstrup omtaler i sit brev til Sophie
Krummedige, havde ikke ført til noget godt.
Hertug Christian stod i Jylland med sin hær og
grev Christoffer stod på Sjælland. Hele den øst
danske adel havde svoret loyalitet til greven, dvs.
både den sjællandske og den skånske adel var al
lieret med grev Christoffer.
Christoffer havde indkaldt borgere og adel til
mødet i Ringsted, men mellem denne indkaldel
se og mødet gik situationen i spind. Det skyldtes
begivenhederne i Skåne. Den skånske adel faldt
fra Christoffer og gjorde fælles sag med en
svensk styrke, som faldt ind i Skåne. I midten af
januar stod et slag mellem Christoffers borger
hær og den svenske styrke uden for Helsingborg.
Helsingborgs kommandant, Tyge Krabbe, havde
svoret troskab til Christoffer, men midt under
slaget drejede han slottes kanoner og faldt Chri
stoffers allierede i ryggen. Borgerhæren led et
frygteligt nederlag.
Den skånske adels frafald, Tyge Krabbes svigt
og det blodige nederlag skabte vrede og fortør
nelse i Christoffers lejr, og umiddelbart efter, i
dagene lige op til mødet den 20., satte adelsjag
ten ind. Christoffers folk arresterede så mange
sjællandske adelige, som de kunne få fat på. Af
denne grund kunne det altså knibe for den sjæl
landske adel at møde talstærkt op til mødet med
Christoffer i Ringsted, men Anne Meinstrup
kom - og blev myrdet.

Hvad var motivet?
Der findes ingen øjenvidneberetninger til mor
det. Ingen ved nøjagtigt, hvad der blev sagt, og
hvad der skete, men mordet vakte opsigt i sam
tiden og blev senere brugt politisk af adelen mod
Christoffer, så det omtales flere gange i kilderne
i tiden efter. Selv under borgerkrigen, hvor så
mange blev slået ihjel, var det noget helt enes

tående, at en enlig, ældre, ubevæbnet kvinde
blev hugget ned på et landsting.
En undersøgelse af kilderne fra tiden efter
mordet er ikke synderligt oplysende med hensyn
til motivet. En enkelt kilde, den anonyme Roskildeårbog, refererer, at Anne Meinstrup på mø
det skulle have sagt, at Christian den Anden al
drig skulle få sine riger igen, men denne kilde er
en enlig svale, og den er sen i forhold til begi
venheden. De øvrige kilder ved ikke af, at hun
skulle have sagt noget. De er samstemmende for
argede over mordet og omtaler Anne Meinstrup
som en agtet kvinde.
Da København i sommeren 1536 overgiver
sig til Christian den Tredje, bliver der udfærdiget
en traktat, hvori det aftales, at der gives generel
amnesti for alle forbrydelser begået under bor
gerkrigen med undtagelse af mordet på Anne
Meinstrup. De hovedansvarlige for dette mord
bliver henrettet.

Myten om den skrappe tunge
Fru Anne Meinstrup er en af de få kvinder fra
middelalderen, som vi kan læse om i moderne
historiske fremstillinger. Det er ikke hendes liv,

men hendes voldsomme død, der har kvalificeret
hende til omtale. Og næsten samtlige historike
re har i de seneste 150 år syntes at vide, hvorfor
hun blev myrdet: hun kunne ikke styre sin hvas
se tunge. Hun sagde noget den dag på mødet i
Ringsted, som gjorde de tilstedeværende så op
hidsede, at de måtte hugge hende ned for fød
derne af grev Christoffer.
Den første historiker, der behandler mordet,
er Arild Huitfeldt i 1595. Vi ved ikke, hvilke kil
der han havde til sin rådighed, men vi kan gen
kende flere af de bevarede i hans fremstilling.
Huitfeldt kender også historien om, at hun skul
le have sagt noget, men han indføjer et ‘måske’,
for han er ikke sikker på, at hun faktisk sagde no
get, der kunne bringe sindene i oprør.
Det er den næste historiker derimod. Det er
Casper Paludan-Müller. I hans store værk ‘Gre
vens Feide’ (1853) får mordet på Anne Mein
strup en længere omtale. Paludan-Müller skriver
på grundlag af Huitfeldt og kilder, vi kender, al
ligevel kan han fremlægge sagen med en forun
derlig præcision. Anne Meinstrup ‘kunne (ikke)
tæmme sin skarpe Tunge. Hun klagede høit over
tilføjet Uret og sagde i Alles Paahør, at saa længe
hun levede, skulle Kong Christian ikke komme paa
Danmarks Throne. ’ Han omtaler hende, som
den gamle, stive dame og ved også, at det var ved
synet af den gemene almue, at hendes adelige
hovmod kogte over.
For Paludan-Müller er der ingen tvivl. Anne
Meinstrup var en gammel, stiv, hovmodig kvin
de uden situationsfornemmelse. Hun kæftede
op og var derved selv skyld i, at hun blev myrdet.
Grev Christoffer var helt uden skyld. I hans
fremstilling myrdes Fru Anne Meinstrup for an
den gang. Hendes ry som agtværdig kvinde hug
ges lige så meget sønder, som hendes legeme blev
det den dag på tinget i Ringsted.
Senere historikere har modificeret PaludanMüllers voldsomme udfald, men kernen i hans
vurdering af hende er blevet stående: Anne Me
instrup blev myrdet, fordi hun ikke kunne hol
de sin mund.
Når man sammenholder de samtidige kilder
med de senere historiske fremstillinger, opstår
den mistanke, at Anne Meinstrup i anden om
gang er blevet offer for en ubevidst (?) opfattelse
af, at når kvinder er så uforsigtige at gå hen og
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blive myrdet, så er det nok deres egen skyld. Og
når det drejer sig om en ældre kvinde, så må
den ene standardforklaring af biologiske
grunde være udelukket, og så er der kun
den anden tilbage: kvinder kæfter op!
Men kvinder bliver faktisk myrdet af fle
re grunde, og i dette tilfælde rummer
det samlede kildemateriale grundlag
for en anden forklaring.

Dødens årsag?
Hvorfor kom Anne til mødet i Ring
sted? I de omtalte behandlinger af
mordet, er Anne Meinstrup flere gange
omtalt som modig. Det var modigt af
hende at komme til mødet. Det var det
måske, men der er andre muligheder.
En mulighed er, at hun ikke vidste, at si
tuationen havde udviklet sig til det meget ube
hagelige i dagene umiddelbart før mødet. Sæd
vanligvis stod adelen i tæt forbindelse. Når man
læser tidens breve, får man det indtryk, at vejene
til stadighed var befærdet af bude med breve
mellem de store gårde, men var det også tilfældet
lige netop i den uge, der gik mellem slaget ved
Helsingborg og mødet i Ringsted? Kom der bud
til Anne om, at vinden var vendt?
En anden mulighed er, at hun så sandelig var
klar over den ændrede situation, men at hun
ikke havde noget valg. Efter borgerkrigens af
slutning klager en af hendes svigersønner, Axel
Brahe, over at svigermoderens gårde, Høgstrup
og Valsø var blevet plyndret og brændt af. Måske
er dette først sket i dagene efter den 20., men det
er da muligt, at Anne Meinstrup før denne dag
har følt, at det var for usikkert for hende og bør
nebørnene at forblive på Valsø, som sikkert ikke
var særlig godt befæstet, og at der var større sik
kerhed i Ringsted.
Situationen var ophedet, hvad enten Anne
Meinstrup var orienteret om det eller ej. Sæd
vanligvis var hun velorienteret. Der er bevaret et
brev, som må have nået hende, mens hun endnu
var på Høgstrup eller på Vallø i december. Det er
et svar på hendes forespørgsel om, hvad der sker
politisk. Brevet er skrevet i Halmstad, men for
tæller ikke meget, som hun ikke vidste i forve
jen.
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Den kritiske udvikling indtræffer også først i
midten af januar. Tyge Krabbes forræderi mod
grev Christoffer rejste i borgerpartiet en
storm af forargelse vendt mod adelen.
Plyndringerne og afbrændingerne af
adelens gårde i den følgende tid, og gre
vens fængsling af den sjællandske adel
skal ses i denne sammenhæng. Gårde
ne blev ikke plyndret og brændt ned,
fordi de talte uovervejet. Adelen blev
ikke fængslet, fordi den ikke forstod
at holde kæft og være smuk. Gårdene
blev plyndret og adelen fængslet, for
di den sjællanske adel blev holdt an
svarlig for det, der var sket i Skåne.
Min påstand er, at Anne Meinstrup
blev myrdet, fordi hun repræsenterede
den forhadte adel for de tilstedeværende
borgersoldater - hvad enten hun var viden
de om, bifaldt eller dadlede Tyge Krabbes
handling ugen før eller ej.
Den vildskab, som mordet synes være begået
med, kan forklares med raseriet over den skånske
adels handling. Det er muligt, at de tilstede
værende københavnske borgersoldater enten selv
var tilstede uden for Helsingborg ugen før, eller
at de kendte nogle af dem, der faldt. Det er også
muligt, at soldaternes vildskab var fremprovoke
ret af en væske, som de måske havde indtaget in
den mødet for at udholde kulden denne januar
dag på torvet i Ringsted.
På grundlag af det bevarede kildemateriale
kan det kun blive gætterier - her som tidligere.
Men der er ingen grund til at føje spot til skade
og dømme en kvinde, som i sin samtid var agtet,
til i sin død at være en hovmodig tåbe.

Birgitte Jørkov er historiker og
forfatter på Kvindebiografisk Leksikon.

Abbed Vilhelm

og

DEN EUROPÆISKE

INTEGRATION
I middelalderen gav klostrene de velstillede

mulighed for en alternativ livsform med

studier og eftertanke, mens de fattige nød
godt af klostrenes velgørende virksomhed

og måske især af de hellige mænd og
kvinder i klostrene, som opfyldte et behov

for mirakler og magi. Men klostrene var

også centre for integration i et
aristokratisk Europa, der delte fælles
religion, sprog og herskabskultur.
Af Ivan Normann
Andersen
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1

1100-tallet lå der et lille kloster på

Eskilsø i Roskilde Fjord. Klostrets
oprindelse fortaber sig i det dunkle,
men det har været ét af de tidligste på
dansk jord. Det husede blot seks
munke, som skulle være regelbund
ne augustinere — en klosterorden, der havde
fremgang på denne tid. Men der gik rygter om
de seks munkes slette vandel. Det hed sig bl.a, at
deres frænder besøgte dem ved højtiderne og tog
deres kvinder med. Så blev der holdt gilde og
munkene trådte ringdanse an i klostrets spisesal
- alt sammen i modstrid med ordensregelen.
Disse rygter kom biskop Absalon (11581201) for øre. Han valgte at tilkalde en fransk
augustinermunk, Vilhelm, som han havde lært
at kende under sit studieophold i Paris. Denne
blev i 1165 indsat som abbed på Eskilsø. Nu be
gyndte en streng reformtid, ledsaget af fejlslagen
høst, dødsfald blandt øens køer og får samt over
svømmelser. Den nye abbed blev ikke populær.
“Det pjaltede menneske”, skal de tilbageblevne
danske munke have udtalt, “selv spiser og drik
ker han ikke noget, men omsætter klostrets mid
ler i sølv og guld, og os giver han træernes blade
og markernes urter i stedet for føde”.
Dog stod Absalon ham trofast bi. Vilhelm fik
store pengegaver til sit betrængte kloster og ikke

mindst meget gods på begge sider af fjorden. I
1175 flyttedes klostret til Æbelholt, en rydning i
Gribskov i Nordsjælland. Dette kloster skulle
blive ét af Danmarks største og abbed Vilhelm
én af Danmarks mest betydningsfulde mænd.
Fortalt sådan kan historien - der kan udledes
af især den helgenlegende, der senere blev Vil
helm til del (oversat af Hans Olrik i “Danske
Helgeners Levned II”, Kbh. 1968) - give næring
til vor egen tids udbredte opfattelse af middelal
derens klosterliv - nemlig at det enten var et
skalkeskjul for vellystige munke eller en ramme
for nidkære, fanatiske asketer. Men følger vi hi
storien om Æbelholt Kloster videre og supplerer
med oplysninger fra de øvrige ialt 137 klostre,
der blev anlagt i løbet af middelalderen i Dan

mark, kan vi lære meget om klostrenes store be
tydning for livet og menneskene også udenfor
klostersamfundene.

Munkenes daglige

gøremål hang - lige

som bøndernes - sam
men med årets gang,

Hver slægt sit kloster
Etableringen af klostrene i Danmark tog fart i
løbet af 1100-årene. Bag oprettelsen stod - som
i udlandet - næsten altid kongemagt, biskop og
herremænd. Disse repræsentanter for samfun
dets elite tilhørte socialt set én og samme klasse,
nemlig det jordejende aristokrati. De skabte ikke
alene de materielle rammer for klostrene, men
tildelte også de mest betydende af dem privile
gier og immuniteter, der fritog dem for indblan
ding udefra og gjorde dem til selvstændige rets
områder. Det officielle motiv hertil kan bl.a. af-

og de rammer dét satte

for såning høst etc.
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læses i det gavebrev, kong Knud den Fjerde (el
ler den Sjette hvis man regner Hardeknud'erne
med) i 1194 udstedte til Esrom Kloster.
Her skriver kongen bl.a.: “Idet vi betanker vor
sidste stund, og idet vi indser, atfor mennesket bli
ver afalt det slid, han gør sig under solen, kun det
til overs for eftertiden, som overlades til dem, som
har hengivet sig tjenesten for Gud efter bevidst at
have kastet vrag på de jordiske nydelser, og vi også
indser, at de trangendes nød derved Undres, er det
vor vilje ikke at lade de regelbundne mand, der bor
i Esrom, vare blottetfor vor gavmilde understøttel
se. ..Idet det derfor er vor vilje atforsone Gud i hans
højhjertede nåde med vor skrøbelighed, befrier og
fritager vi —for at defornavnte regelbundne mand
ikke skal blive udsatforforurettelser med hensyn til
deres besiddelser, men vare sikre på immunitet og
fred og i ro kan hengive sig tjenesten til Gud — alle
deres besiddelser og alle landboer, der bebor den
jord, de sidder inde med, for alle tjenesteydelser og
krav, der tilkommer den kongelige ret og magt”
(Fra Danmarks Riges Breve l.rk, III, nr.201).
At dette fromme motiv har spillet en væsent
lig rolle hos velgørerne skal ikke underkendes idéen om at nå det fuldkomne liv gennem forsa
gelse havde en stor gennemslagskraft, netop hos
den besiddende overklasse. Men i praksis havde
konge, biskop og herremand som klostrenes be
skyttere en afgørende indflydelse på både de ydre
og indre klosteranliggender. Mange af de bety
dende klostre var at betragte som grundlægger
slægtens religiøse-kultiske “huskloster”, forstået
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på den måde, at slægtens medlemmer blev be
gravet i klosterkirken og munkene fejrede slæg
tens fortid og identitet gennem liturgiske bøn
ner og ritualer. Slægten havde også en finger med
i spillet, når der skulle vælges ny abbed.
Samtidigt indgik disse klostre også på anden
vis i kongens/biskoppens/herremandens hus
holdning. Velgørerne blev ofte sikret livsvarigt
pleje og underhold i én af klosterbygningerne el
ler klostret beværtede velgøreren og hans følge,
når de var på rejse. Der kunne også være tale om
direkte afgifter og tjenester, selv om klostret ofte
opnåede en delvis fritagelse for disse. Endeligt
spillede klostrene en afgørende rolle - bl.a. ved
at trække udenlandske munke som Vilhelm til
Danmark - i den europæiseringsproces, som var
blevet indledt under Sven Estridsen (1047-74).
Det vil fremgå endnu tydeligere, når vi nu ven
der tilbage til Æbelholt og abbed Vilhelms hi
storie.

Tilbage til Vilhelm og Æbelholt
Klostret i Æbelholt trivedes. Munkenes antal tog
til og udgjorde i 1180’erne omkring 25 - dog var
nok ca. halvdelen af disse de såkaldte lægbrødre,
en slags “halvmunke”. Det fremgår af Vilhelms
breve til abbeden af naboklostret Esrom, at de to
klostre konkurrerede om rekrutteringen af nye
munke. Det hænger sammen med, at kun adeli
ge fik plads som munke og at faderen til de unge
sønner, der med eller mod deres vilje blev sendt
i kloster, ledsagede dem med en pæn gave. De
ufrie bondesønner kunne højst blive lægbrødre,
der udgjorde grundstammen af klostrets billige
arbejdskraft til bygningsarbejde, have- og jord
brug, mølleri og mange andre foretagender. De
var under opsyn af munkene, levede ydmygt og
tilbagetrukket i én af klostrets sidefløje, og måt
te ikke uden tilladelse betræde konventets mø
desal, kapitelsalen.
Men klostret blev opsøgt af mange andre og
på enkelte dage bespiste det mere end 100. Det
te tal dækker over tilrejsende gæster og pilgrim
me og klostret rummede tidligt et gæstehus med
stort ildsted for fornemme fremmede. Desuden
har flokke af fattige og gamle stavret rundt ved
klostret og ynket om en skærv til livets ophold.
Vilhelm uddelte rigeligt med madrester til “de

yderst fattige” og indstiftede et fattigmandslegat
med herligheder som brød, øl og kød/fisk to
gange årligt.
Klostret behøvede store midler - ikke kun til
at ernære egne medlemmer, gæster og fattige,
men også til de store bygningsarbejder. Fra Es
rom Kloster fik man hjælp af en kyndig munk til
at regulere vandledningen til klostret og i over
35 år byggedes der på klosterkirken af teglsten klostret havde egen teglovn. Det har taget langt
længere tid før resten af klosterkomplekset har
stået færdigt. For at rejse midlerne var det vigtigt
med en stadig strøm af udefra kommende gaver.
Via gaver i form af landområder blev klostret ef
terhånden midtpunkt i en større landbrugsvirk
somhed med rigt og vidtspredt jordtilliggende
og med flere hundrede avlsgårde. Et klosters “familia” (en middelalderlig betegnelse for de bøn
der og håndværkere, som en jordejer fik tjenester
og indtægter fra) bestod således også af de “land
boer, der bebor den jord, som de [munkene] sidder
inde med”, for at bruge ovennævnte gavebrevs
formulering. Disse leverede korn, smør, kød og
lejlighedsvis penge til klostret foruden at de hav
de dets kvæg på stald og arbejdede som dagleje
re på klostret.

Landbrugstekniske
mønstervirksomhed

de ordensbrødre. Også klostrenes mange værk
steder har haft betydning som eksempler til ef
terfølgelse - her blev tidens fineste håndværk
udført. Klostrne blev da et naturligt samlings
punkt for lokal markedvirksomhed.

Jura, teologi og
lægevidenskab
Som nævnt foregik der landbrugstekniske studi
er i klostrene, som var udstyret med bibliotek og
skrivestue. Selvfølgelig var studieaktiviteten først
og fremmest rettet mod bibelen og de andre hel
lige skrifter, men også astronomi, matematik og
jura var blandt studiefagene. Særligt må det næv
nes, at munkene har studeret og praktiseret læge
videnskab i form af kirurgi og urtemedicin.
Æbelholt er i dag kendt for sit museum med et
udvalg af de henved 1000 skeletter, der er fundet
i klosterkirken, fratergården og på kirkegården.
Skeletterne viser, at der er blevet foretaget sag
kyndige knoglekirurgiske indgreb på klosterhos
pitalet. Desuden har udgravninger påvist dyrk
ningen af over 20 lægeurter i klosterhaven hvortil skal regnes de urter, der blev samlet i
skov, på mark og i eng.
Lærde munke som abbed Vilhelm med kend
skab til tidens kanoniske ret og med mange

Æbelholt har som andre herreklostre opfyldt én
af klostervæsenets grundsætninger: “Om muligt
skal klostret anlægges sådan, at alt det nødvendi
ge for livets opretholdelse findes inden for klost
rets mure, nemlig vand, mølle, have og værkste
der. Så behøver munkene ikke at strejfe rundt
udenfor, hvad der ville være skadeligt for deres
sjæle” (Benedikts regel, kap. 66) - men vel at
mærke kun ved at udvide virksomheden ud for
an murene.
Herreklostrene kom herved til at fremstå som
store og velorganiserede mønstervirksomheder.
Ikke alene var de præget af munkevæsenets sans
for disciplin, orden, fællesarbejde og lydighed
mod den overordnede, men især kunne de også
nyttiggøre landbrugstekniske erfaringer fra hele
Europa - fri som de var for landsbyfællesskabets
dyrkningstraditioner og i stedet med adgang til
teoretiske studier og informationer fra tilrejsen
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udenlandske forbindelser, “stod ved kongens side”
i mange af hans forretninger. Vilhelm har i kon
gens navn skrevet adskillige breve og foretaget
diplomatiske rejser til Italien og Frankrig. Han
har også personligt undervist mange unge dan
ske adelsfolk og skaffet dem på studieophold i
Paris, bl.a. Peder Sunesen, den senere biskop af
Roskilde. Han sørgede selv for, at hans mange
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breve - vi har over 100 overleveret - blev samlet
og opbevaret til brug i undervisningen. I alt vir
kede han for klostertugt, statens ret og kirkens
uafhængighed - tidens internationale herskabs
kultur. På nogle klostre, som Øm i Jylland, har
vi vidnesbyrd om deciderede skoler for adelige
drenge, hvor de lærte at læse, skrive og regne.

Cisterciensere på rejse
Den mest udbredte herreklosterorden i Dan
mark var cistercienserordenen og deres organisa
tion havde en særlig betydning. Den krævede, at
alle cistercienserabbeder, også de danske, hvert år
skulle møde til generalkapitlet i Citeaux og at ab
bederne hvert år skulle visitere deres datter
klostre - således var Herrevad og Esrom i Dan
mark datterklostre af franske moderklostre,
mens Esrom selv var moderkloster til klostre i de
baltiske lande. Både fremmødet til generalkapit
let og visitationen af datterklostrene foregik gan
ske vist for Danmarks vedkommende efterhånd
en i begrænset omfang og ofte med vikarer p.g.a.
de store afstande. Men cistercienserne var på
denne måde dog en vigtig del af Danmarks net
værk med resten af Europa, og megen ny viden,
kultur og information strømmede på denne
måde til Danmark.

Klostre for overklassen
Klostrene var altså centre for en betydelig øko
nomisk, kulturel og international virksomhed,
som først og fremmest kom overklassen til gode.
Som munke/nonner, elever, gæster eller pilgrim
me på dannelsesrejse kunne adelsfolk vælge en
slags “alternativ livsform” med spirituel, intellek
tuel, kunstnerisk og velgørende virksomhed.
Overklassen har også på denne måde kunnet føle
sig som en del af den europæiske kristenhed og
herskabskultur. Desuden kom studierne samt de
indhøstede organisatoriske og praktiske erfarin
ger egnens øvrige godsejere - med hvem abbe
den stod i nær og ofte familiemæssig forbindelse
- til gode.
I senmiddelalderen ser det ud til, at adelens
interesse og behov for klostrene var aftagende dog synes tilgangen, i hvert fald til nonneklo
strene, at være usvækket. Efter reformationen
overtog kongen klosterjordene og klostrene blev
lensmandssæder — i de fleste tilfælde fik munke
ne og nonnerne dog lov til at blive boende så
længe de levede. De fornemme slægter synes i
mange tilfælde da at have flyttet deres forfædres
grave til den lokale sognekirke samt at have truk
ket deres jordgaver tilbage under forudsætning
af, at de blev brugt til andre velgørende formål,

bl.a. til hospitaler og alderdomshjem. De unge
adelssønner, der ikke kunne eller ville blive på
slægtsgodset søgte nu i stedet ind i præstestan
den, i den voksende kongelige administration el
ler på universitetet. Og stadigt fandtes adelige
jomfruklostre, nu af protestantisk tilsnit, for at
dække adelens behov for forsørgelse af de ugifte
døtre.
De mindre bemidlede har næppe haft nogen
umiddelbar fordel af klostrene. Dog har klostre
ne generelt været eksponent for socialt velgøren
de arbejde samt for mere ordnede retsvilkår. Det
hed sig, at “livet under krumstaven er godt”
(krumstaven var abbedens attribut). Men ellers
har denne del af befolkningen blot været objek
ter for en udvikling og nyorientering blandt ade
len. Og så har de haft et helligt sted i deres
nærhed...

Mirakler og helgendyrkelse
Abbed Vilhelm døde i 1203 efter i de sidste syv
år af sin levetid at have strammet sin egen aske
tiske levevis og næsten ikke taget næring til sig til trods for tiltagende kropslig svaghed: han
havde bylder over hele kroppen, så “der fra fod

47

sål til isse ikke var et sundt sted på ham”. Allere
de i hans levetid gik der rygter om hans helbre
dende kraft. Efter hans død tog jærtegnene til og
efterhånden blev der samlet så mange vidnes
byrd om mirakler i hans navn, at folkets røst
havde talt - Vilhelm var at betragte som hellig. I
1224 blev han kanoniseret, og paven lovede i
den forbindelse 40 dages aflad til enhver, der be
søgte graven på årsdagen for hans død. I 1238
blev hans grav flyttet til kirken under stor pragt
og højtidelighed og siden blev denne translation
fejret med et årligt marked uden for klostermu
rene af 2 ugers varighed. En tradition, der fort
satte i mere end 300 år. Klostret forstod at drage
fortjeneste heraf - det blev tildelt told af hande
len med heste og andre varer.
Denne historie er måske ikke typisk dansk,
men kendes i stort tal fra udlandet. Fromme man fristes til at sige fanatiske - mænd og kvin
der opnåede ofte ry for hellighed og blev da især efter deres død, hvor man nemmere kunne
komme i berøring med deres relikvier, så som sa
lig Vilhelms tand - genstand for en kultisk dyr
kelse af ufattelige dimensioner. Især på helge
nens festdag valfartede store skarer til graven og
tog del i bønfaldelser og omfattende ritualer.
Helgenbeskrivelsen med de tilhørende mirakel
historier hørte til middelalderens mest populære
litteraturfrembringelse og fungerede som under
visning i ret kristen opførsel og moral. Ofte var
det først på denne måde, at kristendommen
spredtes i fjernere egne af landet.

Klostret som
integrationscenter
Vilhelm er den eneste munk på dansk grund, der
opnåede at blive paveligt kanoniseret som hel
gen, men mange andre blev fejret som lokale
“uofficielle” helgener. Desuden erhvervede dan
ske kirker og klostre sig relikvier fra berømte
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udenlandske helgener - endnu et eksempel på
den europæiske integration, med latin som fæl
les sprog, som klostervæsenet kan tage æren for.
Det var imidlertid en integration, der næsten
udelukkende fandt sted blandt aristokratiet.
Klostrene repræsenterede socialt set adelig magt
og kultur - kun i den for middelalderen særegne
blanding af kristen fromhed, magi og videnskab,
som helgendyrkelsen og den sociale velgøren
hedsvirksomhed var et udtryk for, øvede klostre
ne indflydelse på folket som sådan. I dag arbej
der EU også for europæisk integration, men på
et - angiveligt - folkeligt-demokratisk plan mon det bliver lige så succesrigt?
Ivan Normann Andersen er
cand.phil. i historie
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Der var engang en orden IV
Christian 7.s Orden
Af Nils G. Bartholdy

1774 blev Christian 7.s halvbror arveprins Frederik gift
med Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Da de
ankom til København den 21. oktober, modtog brudgommens
mor enkedronning Juliane Marie et egenhændigt brev fra kon
gen, hvori han forsikrer, at det næst Gud skyldes hende, at ro
og venskab nu besjælet kongefamilien. Da denne lykke fortje
ner at blive udødeliggjort, beder han hende modtage det
medfølgende ordenstegn samt fire andre, som er
beregnet for “min bror, min svigerinde, min
søn og den lille”. Sønnen var kronprins Fre
derik (6.). Den lille var prinsesse Louise
Augusta, frugten af kongens ex-gemalinde Caroline Mathildes og Struensees
forhold. Men hende kaldte Christian
7. ikke “min”, selv om han officielt
var hendes far. Han bad Juliane Ma
rie opbevare Louise Augustas or
denstegn, indtil han beslutter, at
hun må bære det.
Desuden gav kongen Christian
7. s Orden, som en senere tid har
kaldt den, til den gamle prinsesse
Charlotte Amalie. På et portræt af
hende er ordenstegnet gengivet meget
tydeligt under et kronet miniaturepor
træt af hendes far Frederik 4. Adresseavisen
meddelte, at det alene for kongehuset be
stemte erindringstegn “paa dets lyksalige Eenighed” også var sendt til kongens tre søstre Sophie Mag
dalene, Wilhelmine Caroline og Louise, der var gift med hhv.
Gustav 3. af Sverige, kurfyrst Wilhelm 1. af Hessen og prins
Carl af Hessen. Udtrykket “familieorden” anvendtes også om
dekorationen. Charlotte Amalies eksemplar blev senere givet
til Marie Sophie Frederikke af Hessen, da hun i 1790 var ble
vet gift med kronprins Frederik. Efter Christiansborgs brand
1794 eller måske først efter Juliane Maries død 1796 ophørte
man med at bære familieordenen.
Noget originalt ordenstegn er ikke bevaret, men det er gen
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givet på malerier og er beskrevet i samtidens aviser. På et kro
net hvidemaljeret kors med røde kanter og stråler mellem kors
armene lå et blåemaljeret bånd med kongens latinske valgsprog
og en hvid elefant forneden. Båndet omgav en krans af bril
lanter, hvori der sås en rødemaljeret medaljon med C 7■ Alt va
rigt brillanterer. Dekorationen blev båret i et blåt bånd met
røde og hvide kanter. Både dette og selve tegnet var er
kombination af Elefant- og Dannebrogordenerne:
bestanddele. Bagpå stod ordenens motto Tesse
ra concordiæ, tegnet på enighed. Ordener
blev af damerne båret på brystet og af her
rerne i et af vestens knaphuller. Christi
an 7.s eget eksemplar havde ifølge
Adresseavisen ikke kongens navnet
ræk på forsiden, men Tessera concordia.
Motiverne til Christian 7.s Ordet
må søges i de indtryk, henrettelsen
1772 af Struensee og Brandt gjord*
på kongen. Udadtil klyngede har
sig til den officielle forklaring, a
Caroline Mathildes fjernelse oj
Struensees fald havde været en sto
lykke for kongehuset og landet. Mai
bildte sig ind, at Caroline Mathilde oj
Struensee i sin tid havde skabt splittelse, oj
man anså sikkert Mathildeordenen som et ydn
tegn på denne forargelige tilstand. Heroverfo
skulle fiktionen om kongefamiliens sammenhold si
den 1772 understreges af “tegnet på enighed”.
En måned før arveprinsens bryllup i 1774 fastsatte Christi
an 7. i et egenhændigt reskript, at titulaturen “kongelig
højhed” tilkom børn af en konge og en kronprins, hvorimoc
børn af en arveprins kun skulle benævnes “højhed”. Arveprin
Frederik og hans mor kan ikke have inspireret til denne be
stemmelse. Der er derfor grund til at tro, at det var kongen seh
der også stod bag den nye orden.
Nils G. Bartholdy er arkivar i Rigsarkive

