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929^69^: Kongsemne Torgils Sprakalæg. (980 - IOOO/O5).

Torgils var søn af Styrbjørn den Stække og Tyre Haraldsdat- 
ter.
Han var sandsynligvis af Harald Blåtand udvalgt til dennes 
efterfølger på den danske trone, og antageligvar han også 
arving til deh svenskertrone.
Men det var først hans sønnesøn, Svend Estridsøn, der opnåe
de at blive dansk konge.
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929^6964 : Håkon jarl den Yngre Erikssøn. (996 - 1030).

Han blev indsat til at styre faderens del af Norge, da den
ne i IOI5 drog tdl England for at hjælpe Knud den Store.
Han var søn af Erik Håkonssøn jarl og Gyda Svendsdatter af 
Danmark.

Kort efter faderens rejse til England blev Håkon overrump
let af Olav den Hellige, men blev skånet og fik lov til at 
drage til England.
I IO28 blev han igen indsat som jarl, men vendte en tid ef
ter tilbage til England for at ægte kong Knuds søsterdatter 
Gunhild Vortigernsdatter.

På tilbagevejen midt om vinteren forliste skibet, og begge 
forsvandt.

Imidlertid ved vi, at Gunhild har levet efter IO3O, ja end
da efter IO66. Håkon synes også at være kommet hjem til 
Norge, hvor han skal være blevet dræbt IO3O.
Gunhild skal så have overtaget bestyrelsen af hans len, og 
i harme over hans drab at* være trådt i forbindelse med 
Svend Ulfsen(Estridsen), som hun overdrog Jomsborg.

Siden blev Gunhild gift med jarl Harald Torkilssøn som hun 
fødte sønnerne Torkil og Herning.
Harald blev myrdet 10ii2 efter anstiftelse af Magnus den Go
de, og Gunhild drog så til England igen, men måtte i IO66 
flygÿe 'til Danmark fra Wilhelm Erobreren.
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929^6956: Age Tokesen af Danmark.

Han skal have været en søn af Palna-Toke og Ingeborg Ottars- 
datter jarl af Gotland.
•Age ægtede Torgunna Vesetesdatter fra Bornholm, der fødte

cham den uregerlige Vagn Agesen, der blev en berømt Joms
viking .

Jges far blev den første høvedsmand på Jomsborg og synes at 
have været en meget selvsikker mand.

Han virkede flere gange udfordrende på kong Harald Blåtand, 
således ved at prale af sin skydefærdighed med bue og pil.

Kong Harald beordrede ham så til at skyde et æble af sin 
søns hoved. Og det var måske -Age, der kom til at stå model 
til sin fars skud.
For at han ikke skulle bevæge hovedet, når Toke 'skød, fik 
han bind for øjnene, og Palna-Toke tog to pile ud af sit 
pilekogger, før han skod. Han ramte selvfølgelig æblet, og 
fik ikke brug for den anden pil, som var tiltænkt kongen, 
hvis han havde dræbt sin søn.

Vi ved bare ikke, om «Age var den, der måtre optræde for sin 
konge på denne usædvanlige måde.
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929^69575 Torgunna Vesetesdatter fra Bornholm.

Bun var datter af den bornholmske høvding Vesete og søster 
til Bue Digre og Sigurd.

Torgunna mistede både sin far, Vesete og en af sine brødre, 
Bue Digre i slaget ved Hjørungavåg, men hendes søn Vagn kom 
levende fra denne hårde dyst
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9290696^: Jarl Godwin Kulfnotssen af Wessex. (98O-IO53).

Ran var søn af Wulfnot, tbane af Wessex. Hans mor kendes 
ikke, men hans forældre har været gode opdragere, for God
win blev Knud den Sîores mest betroede mand og havde stor 
anseelse i riget.

Han er antagelig født 0*9^0 og var allerede i begyndelsen 
af lOOOårene en af Englands ledende mænd.
Han var angelsaxer af adelig herkomst, men havde gennem et 
bevægeligt liv opnået en magtstilling i landet, som herske
de han over kongen.

Denne position var resultatet af en stærk og beslutsom ka
rakter, en utrættelig energi, der bl.a. havce ført til hans 
ægteskab med Gyda, en søster til Knud den Stores svoger Ulf 
jarl.
Med hende havde han i det mindste syv sønner og to døtre.

I IO36 indtraf en blodig begivenhed, der vakte bestyrtelse 
i vide kredse i England. Efter Knud den Stores død skrev 
hans enke, dronning Emma et brev til sine to sønner i Norman
diet, AAfred og Edward og fortalte, at englænderne ønskede 
en af dem til konge.

Den yngste, Alfred drog straks over Kanalen med $C0 norman
niske krigere. Fan blev vel modtaget af Godwin, der imid
lertid forrådte ham til Harald Earefods høvedsmand, og Alf
red måtte se på at ni af ti i hans følge blev hAlshugget i 
hans nærværelse. Alfred blev selv anklaget for at brydé lan
dets fred og dømt til at blindes. Det døde han af.

Dronning Emmas rolle i den sag er noget uklar, men hun blev 
kort efter forvist fra England af kong Harald Harefod. Men 
dennegang sejlede hun til Flandern til grev Baldiin den Fem
te i Brügge.

Harald døde kort efter i 10^0, så da Hardeknud kom til Flan
dern, tog han Emma med tilbage til England. Ved sin ankomst 
lod Hardeknud sin halvbrors lig grave op, halshugge og kas
te i Themsen.
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Derpå blev Godwin stillet for retten, men med en række stor
mand som mededsmænd svor jarlen sin uskyld i Alfreds død.

Han ledsagede efter angelsaxisk skik sin påstand om frifin
delse med en gave til kongen, en pragtfuld gave, der tyde
ligt demonstrerede hans rigdom, et drageskib smykket med 
forgyldte beslag og bemandet) med firs krigere hver med en 
fylden hjelm, eh gylden økse på venstre skulder og et spyg 
i sin højre hånd. På hver arm bar de vægtige gyldne ringe. 
Han blev frifundet.

Overfor kong Edward Bekenderen stod Godwin ved mange lejlig
heder overordentlig stejlt. Han var en skarp modstander af 
kongens normanniske orientering, og efter et særlig voldsomt 
sammenstød, stod jarlens og kongens hære kampberedte overfor 
hinanden. Faren blev afværget, men Godwin måtte forlade land 
det. Det var i IO5I.

Med sin hustru Gyda og tre af deres sønner sejlede han til 
Flandern og fik asyl hos grev Balduin, som kort før var ble
vet svigerfar for Toste.

Harald Godwinsson og Leofwin Godwinsson drog til Irland. 
Også deres søster dronning Edith faldt i unåde og blev sat 
i kloster.

Mens Godwin sad i Flandern, opsøgte hertug Wilhelm kong Ed
ward, som lovede..ham Englands kgone.

I september IO52 vendte jarl Godwin tilbage til England og 
demonstrerede sin evne til at bruge magt og diplomati for 
at genvinde sin position.
Han samlede en flåde, sluttede wig sammen med sin søn Har
ald, der også havde samlet en, søgte og opnåede støtte hos 
danske søfolk i Kents og Sussexs havBfibyer og sejlede kamp
beredt op ad Themsen mod Ilondon, hvor han ankrede op ved 
flodens sddlige bred.
Ved en dristig manøvre indesluttede jarl Godwin kongens 
langt underlegne flåde, der lå ved den nordre bred.
Og så gik der bud til kongen'med krav om forhandling;.



w.

Kongen måtte bøjessig for omstændighederne, og for anden 
gang bèèv en borgerkrig afværget. Kongens normanniske råd
givere flygtede over hals og hoved.

Jarl Godwin knælede ned for kongen; og-lagde symbolsk sin 
lange stridsøkse for hans fødder og bad om lov til at tå
le sin sag og rense sig, og i en mesterlig forsvarstale 
overbeviste han alle tilstedeværende.
Han blev genindsat i sin tidligere værdighed som jarl af 
Vessex, og hans datter dronning Edith blev også taget til 
nåde.

Et halvt f»r sehëre døde Godwin efter et gæstebud hos kon
gen, som overlod hele Wessex til hans søn Harald.
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929^6p63: Ragnvald Ulfsson den Gamle, død 1666.

Ragnvald var en mægtig høvding i Sverige. Vi kender ikke 
hans forældre, men han var gift med Astrid Njålsdatter, 
der overlevede ham.

Ragnvald var hjemmehørende i Västergötland.

Astrid Njåldotters far var en bror, af Eivind Skaldespiller.
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929^7008: Kong Robert den Hellige af Frankrig. (97O-IO31).

Hans forældre var Hugo Capet og Adelheid af Poitiers.

Robert også kaldet den Fromme var 26 år, da han besteg den 
franske trone. Høj og bredskuldret var han og noget korpu
lent, en stor næse dominerede hans ansigt, men venlige øj
ne og et indtagende smil harmonerede godt«

Faderen havde sørget for, at han fik en god opdragelse på 
skolen i Reims under Gerberts ledelse, og hos denne lærte 
han logik, matematik og grammatik, dvs latin, samt musik, 
der dengang regnedes til videnskaberne.

Den undervisning, Robert fik i Reims, kom til at præde ham 
for livet. Han blev en kundskabsrig, ja, en lærd konge,
Han holdt af bøger, lod manuskripter afskrive og købte selv 
mange•
Fan førte altid en del at sit bibliotek med sig, og da han 
rejste til Rom, manglede han ikke den trøst, man finder ved 
læsning.

Robert sang i kirkekoret iført kappe som andre gejstlige, 
og han har måske komponeret melodi til nogle af de hymner, 
man sang den gang.

Men Robert den Fromme var først og fremmest politiker og 
kriger. Han var en glimrende rvtier, hans brede skuldre bar 
frit og let hans læderkyrads og hans stålbrynje, og han fær
dedes højt til hest på Ile de France’s veje i spidsen for 
sit panserklædte følge for at holde sine vasallers aktivite
ter indenfor passende grænser.

Frankrig var et rent feudalsamfund, delt helt op i små vas- 
salstater, der hele tiden pønsede på at udvide deres græn
ser på naboens bekostning, ofte således, at en erobring for
beredes ved stadige småangreb, så de 4ök£lte vasaalstater 
blev rene landevejsrøvere.

Robert den Fromme var altså stadig på færde på landevejene 
mellem Normandiet, Champagne, Flandern og Anjou, de vassal- 
stater, der var hans na)|boer.
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Det var i Robert den Frommes tid, den første kætterbevæ
gelse dukkede op i Frankrig vistnok fra Italien.
Kong Robert samlede en gruppe kættere og diskuterede med 
dem igennem ni timer, lige til de næsten bad om at blive 
brændt på bålet. Robert Viste sig som en belæst teolog, en 
fin diatektiker og en blændende oratorisk begavelse.

Da kætterne forlod kirken i lænker, var dronning Constance 
ved at bore øjet ud på en af kætterne med en lang guldnål. 
Nogen tæd efter blev fjorten af de ulykkelige brændt leven
de udenfor byens porte. Det var de første kætterbål i Frank
rig.
I 988 havde Robert alten år gammel ægtet en italienerinde 
ved navn Rozala, datter af den italienske konge Berenger, 
og enke efter Arnulf den Anden af Flandern. Snart fik den 
unge franskmand med det varme hjerte en voldsom afsky for 
sin ”gamle italienerinde”, hun vendte tilbage til Flandern 
til sin søn Balduin, men forlftMgte at få sin medgift, Slot
tet Montreuil tilbage, men forgæves. Capetingerkongerne hav
de nu for første gang adgang til havet.

Endnu mens Rozala levede, ægtede Robert den lille, lyse, 
blonde, buttede Berthe af Burgogne, som ban elskede højt. 
Men de var for nært beslægtede, så kirken krævede, at for
bindelsen blev afbrudt, men, da Robert nægtede at afbryde 
forbindelsen, indkaldte paven i 988 til en almindelig kir
keforsamling i Rom, der truede Robert med kirkens band, hvis 
ægteskabet ikke blev opløst.

Robert og Berthe holdt dog stand, og skønt deres undersåtter 
flygtede, når de viste sig, og deres tjenerskab forlod dem 
på to nær, og disse to kastede de tallerkener i ilden, som 
kongeparret havde spist af, boldt de ud til september 1C01, 
for skilsmissen blev en Kendsgerning.

I året IOO3 giftede kong Robert den Fromme sig så for tre
die gang. Hans tredie hustru hed Constance, grev Vilhelm af 
Provences datter.

Hong Robert døde den2O.juli IO3I. Constance døde den 25.ju
li IO32.



929^701«t Kong Alfons den Femte af Leon. (99^ - 1027)

Eans forældre var Bermudo denAnden og Elvira af Kastilien. 
Alfons blev født 99^. Fem år gammel blev han konge af Leon 
og regerede under formynderskab af sin mor dona Elvira og 
sin morfar grev Mendo Gonzales.af Galicieh, samt grev San
cho Garcias af Kastilien og kong Sancho Gacias den Store 
eller Quatromanos af Navarra.

I 1002 førte han et brillant felttog i Portugal ktfn otte år 
gammel, som særligt udmærkede sig ved slaget ved Calatanazor 
Han reparerede Leon efter Almanzors ødelæggelser og indret
tede kirken sankt Jean som gravsted for kongerne af Leon.

I 1017 kom Alfons i strid med sin onkel, greven af Kastili
en, og optog familien Vela, som var forvist fra Kastilien i 
sit land.

I 1020 samlede han rigets Cortes i Leon og publicerede Leons 
lovsamling i 58 dekreter, nan var den første, der anvendte 
titlen, Konge af Kastilien.

I IOO8/9 ægtede han sin plejesøster, der hed lige som hans 
mor, Elvira, i 1020 deltog hun i højtideligheden, da Leons 
lovsamling blev publiceret i katedralen.

Elvira fødte ham børnene, Bermudo den Tredie, Sancha og Ji
mena, der blev mor til El Cid Campeador.
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929^7032: Grev Humbert med den hvide hånd af Savoyen. (1O51)

Humberts far var grev Berchtold af Savoyen. Vi kender ik
ke moderen, som måske var pfalzgrevinde Catharina af Sche
yern .

Humbert blev greve af Savoyen i 1025 og regnes som stamfar 
til huset Savoyen. Oprindelig havde han kun Maurienne, fik 
senere Chablais og Saint Maurice og besiddelser i Tarenta- 
ise og Asti.

Asti havde han allerede i 1025» Maurienne i hvert fald i 
IO36.

Før IO23 ægtede han Ancilla af Lenzburg i Schweitz.
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929^?O3^: Gerold, greve af Geneve. (IO5O - IO61).

Hans far var antagelig grev Gebhard, en bror til Brun, den 
senere pave Leo den Niende, den pave Leo, der ville sætte 
normannerne i Syditalien på plads. Gerolds mor hed Berthe.

Gerolds formodede datter Johanne var født IO5O, og Gerold 
levede endnu i IO6I.
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YL92947036: Guigo den Forsyte den Gamle af Vienne. (IO34 - IO75).

Hans far var Guigo den Femte af Vion, den Sjette af Vienne. 
Moderen hed Gotelena de Clérieu.

Da Rudolf den sidste greve af Vienne døde uden børn IOO9/II, 
forlebede kongen af Burgund sin hustru Ermesinde med grevska
berne Vienne og Sermorens som medgift. Hun beholdt Sermorens 
og overlod Vienne til erkebispen af Vienne, og dagen før sin 
død delte han grevskabet i to dele, Nord-Vienne gik til Hum
bert den Anden, greve af Savoyen, der var ekkebispens svoger 
og administrator af Sermorenslandene, mens det nedre Vienne 
gik til Guigo, der var økonomisk administrator af Grenobles 
bispesæde og svoger til Humbert den Andens sæn. Da byen Vien
ne ikke var indbefattet i denne forlening, antog Guido ikke 
titel -af greve af Vienne, men greve af Albon. Han nævnes i et 
dokument fra ca.1034 for St.Chaffre, hvori hans hustru Adela
ide, hans sønner Humbert og Vigo den Anden nævnes.
Blandt underskriverne er bisp Mallenus af Grenoble.

Guigos og hans søns tilnavne fremgår af et dokument, Cartulars 
af Oulx. Det er fra ca.1050, og der står: Guido comes, nomine 
senex(den gamle) og filius Guido Pinguis.

i IO73 var han meget syg, og senere blev han munk. Han døde 
antagelig IO75.

Hans hustru levede endnu i 4-635«



i«

929^72012: Greve Balduin den Femte af Flandern. (1012 - IO67).

Balduin var søn af greve Balduin den Fjerde og grevinde Ot- 
giva af Luxemburg.

Balduin blev født o.1012. Han blev greve af Flandern efter 
sin far i IO35.

Balduin døde den J,.september IO67. Adelheid overlevede ham
S !i en halv snes ?r. ”un døde den®.januar 107Q,

Balduin havde tilnavnet Insulanus, men han mistede de zee- 
landske øer til greven af Holland.
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929^72013? Prinsesse Adelheid af Frankrig. (lOlx - IO79).

Adelheid var datter af kong Robert den Hellige af Frankrig 
og hans tredie hustru grevinde Constance af Provence.

I Adelheids tid blev Frankrig ofte hjemsøgt af hungersnød, 
således både i 1027« da hun ægtede hertug Richard den Tre
die af Normandiet, og året efter, da hun efter sin første 
ægtemands død blev gift med Balduin den Femte af Flandern.

Ved sit ægteskab fik han en tid Hainaut knyttet til sine 
andre besiddelser, men så gik det tabt, og tilmed mistede 
han de zeelandske øer til greven af Holland.
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929$O4O: Berengar Raimund den Første greve af Barcelona.

Han blev født IOO5/7, søn af Raimund Borrel den Tredie og 
Ermessinde af Carcassone.
Han blev greve i 1018, lod sine rettigheder bekræfte. Han 
bar tilnavnet le Courbe.

Han faldt i slaget ved Cardagne den 26.maj 1035« Han delte 
sit grevskab mellem sine fire børn.

Berengar var først gift med Sancia i 1021, grevinde af Ka
stilien. I sit andet ægteskab fik han Gisela, der var søster 
til grev Hugo af Empurias.

Men det var Sancia, der fødte hans børn.
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929^70^2: Grev Bernhard den Anden af la Marche. (1040).

Hans forældre var grev Boson den Anden af la Marche og en 
ukendt kvinde.
Faderen havde delt sit grevskab mellem Bernhard og hans 
bror Aldebert den Første.
Det var hverken første eller sidste gang, og da også Bern
hard til sim tid delte sit grevskab, kunne arvingerne ikke 
modstå hertugen af Aquitanien, og Bernhards arvinger måtte 
kapitulere til Wilhelm den Store, og så var det slut med la 
Marche.som selvstændigt grevskab.
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029^70^8: Tancred af Hauteville i Normandiet. (IO31).

Han var en normannisk ridder af bannerførernes klasse, og 
han skulle ved opbud stille med femten mand.
Han var to gange gift. Først med Muriella og ved hendes død 
med Frasenda, der blev mor til Robert Duiscard.

Vi kender ikke hans oprindelse, men han er uden tvivl kom
met af irsk-norsk familie, idet der var den slags folk, der 
valgte at slå sig ned i Coutance, der jo ligner Norges land
skab, mens det øvrige Normandie med bløde grønklædte bakker 
fuldstændig lignede Danmark, Hauteville la netop nær Couran-

»I tce, og Tranered tyder også på en keltisk påvirkning.

■'ed sine to hustruer avlede Tancred ialt tolv sønner, fem i 
første ægteskab og syv i det andet, og det var dette dusin, 
der vendte op og ned på - Syditalien, som de gjorde normannisk 
og samlede til et hertugdømme, idet de forjog grækere og mus
limer også fra Sicilien.

Robert Guiscard rystede to kejserriger og holdt historiens 
stærkeste pave i sin hule bånd.



23t

929^7049s Fredesinda, Tancreds hustru på Hauteville.

Denne anonyme kvinde opfostrede tolv prægtige drenge, som 
hun behandlede ens, enten de var hendes egne eller stedsøn
ner. Det var hendes opdragelse, der gjorde dem til det, de 
blev, en skare normanner, der ikke skrev, men skabte ver
denshistorie .

Gården eller borgen Hauteville kom til at hedde Altavilla 
på italiensk.
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929470502 Guaimar(Waimar)den Femte til Salerno

Han var longobardisk fyrste og blev født o.1011 som søn 
af Waimar den Fjerde og fyrstinde Gaitelgrima af Capua. 
Allerede som barn var han fra 1018 sin fars medregent og 
blev ved faderens død i 1027 eneregent under sin mors for
mynderskab ,

Salerno ligger på Italiens vestkyst syd for Napoli. I IO38 
tog ban sin ældste søn Jphan den Fjerde til medregent og da 
han døde i 1040 sin anden søn Gisulf den Anden, der blev hans 
ef terfølger

Guaimar den Femte var en tapper mand og i~moasætning til sin 
far gavmild og liberal. I IO38 fik ban af kejser Konrad den 
Anden fyrstendømmet Capua, efter den fordrevne Pandulf den 
Fjerde•
J.ret efter erobrede han med normannernes hjælp Amalfi ved 
at fordrive hertug Manso. Næste år tog han hertugdømmet Sor- 
rente. Desuden blev han hertug af Gaëta.

Da Vilhelm af Eauteville havde grundlagt grevskabet Apulien 
i IO43 aflagde han lensed til Guaimar, der derfor tog titel 
af hertug af Apulien og Calabrien.
Han anlagde i 1044 fæstninger Squillace, og gav sig til at 
belejre Bari på vestkysten. I 1046 var han således Syditali- 
ens mægtigste fyrste.

Guaimar den Femte var i slægt med pave Benedict den Niende 
og gik i forbund med den mægtige markgreve af Toscana. Men 
i IO47 blev han alligevel tvynget af'kejser Henrik den Tre
die til at give Capua tilbage til Pandulf den Femte, der 
døde IO5O.

I IO52 blev han offer for en sammensværgelse og dræbt. Han 
efterlod enken Gemma af Teano, der havde født ham sønnerne 
Johan og Gisulf of datteren Sykelgaita.



929^7051: Grevinde Gemma af Teano. (IOI5 - 10^9-)•

Gemma var datter af grev Landulf af Teano. Hun vaf født o. 
1015« Hun var i maj 1<>32 gift med fyrst Guaimar(Waimar)af 
Salerno.

Hendes ægtemand udvidede sit fyrstendømme betydeligt, og 
var Syditaliens mægtigste fyrste, men han døde ved et atten
tat i IO52. Det er ikke usandsynligt, at Gemma oplevede den 
normanniske bølge over landet, da hendes datter Sykelgaita 
blev gift med Robert Guiscard.
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929^705^5 Wilhelm den Fjerde eller den Anden af Provence.

Han blev født o.9^0 som søn af greve Wilhelm den Første af 
Provence og Adelais af Anjou.
Han var greve af Provence ^2-1018.

Han var meget gudfrygtig eller havde dårlig samvittighed, 
for han overvældede klostrene i Mont Majour og i Saint Vic
tor med store gaver.

Før 1013 ægtede han Gerberge af Burgund, der var o.fem år 
yngre end han.
Han døde i 1018 før 3O.maj.
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929^7055 s Grevinde Gerberge af Burgund. (985)»

Hun var datter af greve Odo Wilhelm af Burgund og greve af 
Macon(98I-986) og Irmentrud af Roucy/Reims.

Gerberge blev født 0.986^ Antagelig gift 1002 med Wilhelm 
den Anden eller den Fjerde af Provence, der døde før 3O.maj 
1018. Gerberge døde 1019/24.
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929^7056: Kong Garcia den Anden Sanetius/Tremulus. (lOOO).

Han var søn af konge i Navarra Sancho den Anden Aberca og 
Urraca af Aragonien,

Garcia fik tilnavnet Tpemulüs, fordi han altid skælvede i 
kamp, skønt han ikke var bange, men gik modigt frem.
Fra sin mor var han også greve af Aragonien.
Han slog Almanzor i kamp, og sammen med Bermudo den Anden 
bidrog han til sejren ved CalatanazoF,

Hans far døde i 93^*
Garcia var gift med Jimena, som sammen med Garcia ydede ga
ver til klostret San Salvador i Levre.
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929^7058: Sancho Garzes, greve af Kastilien.(995-1017).

Han var søn af greve Garcia Fernandez af Kastilien og en 
kvinde, der hed Urraca.
Sancho efterfulgte sin far i 995 som greve af Kastilien»

For at kunne leve i fred med muslimerne betalte han tribut 
til Almanzor, indtil han i 1002 sluttede sig sammen med 
Leons og Navarras folk og slog Almanzor ved Calatanazor.
Da Almanzor døde i 1008 generobrede Sancho Sepulveda og de 
andre landsdele, han havde måttet afstå.

Hans forhold til kongen af Leon blev dårligt i 1012, Han dø
de IOI7 og blev bisat i Onas kloster, der: var stifet for ham 
i 1011 af hans mor, der antages at have givet ham gift.

Med Urraca havde haa datteren Nunig(Elvira), der var død i 
1040.
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92947062: Roger den Første den Gamle af Carcasonne, etc.

Roger den Gamle, søn af Arnold den Første og Arsinde af 
Carcasonne, blev født før 949. Han var greve af Carcasonne, 
Concerans, Comminges, Razes, Narbonnois og Toulousin i 957 
efter faderens død.
Razes var dengang en by på 3O.000 indbyggere eller mere, så 
det var ikke pebernødder Roger havde at regere over.

Efter faderens død solgte Roger sammen med sin mor Arsinde 
en ejendom i Toulousin til præsten Gilabert.
Allerede 955 efterfulgte han sin far under sin mors formyn
derskab .

I 979 giver han gods til klostret Sankt Hilaire, ligesom i 
98I. Sidste gang som tak, fordi han havde overvundet sin 
frygtede fjende grev Oliba Cabreta af Cerdagne i en farlig 
kamp.
Senere slutter han fred med Oliba. Sammen med sin hustru, 
/ycLcjcu-dt rejste han i 981 til paven Benedict den Ottende 
for at få bekræftelse på sin gave ril Sankt Hilaire. I 984 
kalder han sig greve og Marquis. Aret efter deltager han i 
krigen mod muslimerne. I 994 var han igen i Rom, ligesom i 
1002, sidste gang sikkert for at gøre sit testamente.

Endnu i 1011 undertegner han og hans hustru et nyt
gavebrev til klostret Sankt Hilaire, det var i april, men 
i 1012 var han død.
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929^7063: Grevinde Garsinde af Bigorre. (993)»

Hun var datter eller søster af greve Gardas Arnold af Bi
gorre, der døde IO32.
Garsinde døde efter 993» og var arving til Bigorre.

Hun var gift med Bernhard, greve af Concerans, Foix, Bigor
re, hvilket sidste han fik med Garsinde, og en dal af Car- 
casonne.
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929^7O6^»î Hertug Wilhelm den Femte af Aquitanien.(969-IO3O).

Wilhelms forældre var hertug Wilhelm den Fjerde af Guienne/ 
Aquitanien, greve af Poitou/Çoitiers*.og grevinde Emma af 
Biois.
Han havde tilnavnet den Store, han blev født 0.969, og han 
var også greve af Poitou/Poitiers som Wilhelm den Tredie.

Da hans fjende, kong Robert den Fromme af Frankrig døde i 
IOO6, giftede han sig med enken grevinde Almodis af La March. 
Efter Almodis' død, ægtede hertug Wilhelm o.1011 Brisca af 
Gascogne, der imidlertid også døde ung.
I sit tredie ægteskab med Agnes af Burgund, som han indgik 
før marts 1018 fik han sønnen Wilhelm den Fjerde den Sjette 
og Datteren Agnes af Poitou/Poitiers, som han bortgiftede 
til kejser Henrik den Tredie af Tyskland.

Wilhelm den Store fik herredømmet over la Marche og Perigord. 
Han er kendt for, at han beskyttede kunst og Litteratur.
Ligesom sine to forgængere trak han sig tilbage i 1029 og 
endte sine dage i klostret Moillezais den 31.januar IO3O.

/
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929^70655 Grevinde Agnes af Burgund. (995 - IO68).

Agnes var datter af greve Odo Wilhelm af Burgund, greve af 
Macon og Irmentrud af Roucy, eg søster til Gerberge af Bur
gund, der var gift med Wilhelm af Provence.

Agnes var først gift med hertug Wilhelm den Store af Aqui
tanien, der døde i kloster den 31.januar IO3O.

Den 1.januar IO32 rgtede hun greve Gotfred aéH Anden af An
jou, som hun blev skildt fra.

Hun døde den 9»november IO68 i klostret Vendome.



929^/068: Greve Pons af Toulouse, Quercy, Albigois etc.

Hans forældre hed Wilhelm den Tredie Taillefer og Emma af 
Provence•
Grev Pons bel født i begyndelsen af 990erne. Han var greve 
af Toulouse, Quercy, Albigois og herre over Auvergne. Gen
nem sin mor havde han arveret til Avignon.

Han antager titlen Comte palatin. Han blev exkommuniceret 
for at have forstødt sin hustru og ægtet en anden.
0.1037 ægtede ban Majore af Carcasonne/Foix, som døde få år 
efter. I begyndelsen af 1040erne blev han gift med Almodis 
af la Marche, som han forstøder 1053/5^« Her møder vi igen 
jerngrevindén.

I IO53 grundlagde Pons klostret Vigan og forener klostret 
Psalmodie med klostret Moissac i Cluny og saint Victor i 
Marseille.

Han omtales sidste gang i IO6O, da han var til et møde i 
Toulouse.
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929^7204: Greve Bohemund de Nevers

Jeg har ikke kunnet finde hans far, Hans hustru var grev
inde Adele af Anjou, hvis far hed Foulque Nerra d’Anjou.

Hendes mor var grevinde Elisabeth af Vendome.
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929^^7205! Grevinde Adele af Anjou.

Hun var datter af greve Foulque den Tredie Nerra d’Anjou 
og grevinde Elisabeth af Vendome.

Om hendes far hedder det, at han byggede tretten slotte, 
som han kan nævne og mange flere.
Han vandt to regulære slag i åben mark mod sine fjender i 
øst og vest.
Han byggede to klostre, et i Angers og et andet nær Loches 
forposten for hans magt mod sydøst.
Han drog mindst tre gange til det hellige land. Og på hjem
vejen fra den sidste rejse døde ham.
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929^7232: Kong Sigurd Syr af Norge på Oplandene.(995-1018).

Sigurd var den sidste af Norges småkonger, der såede og 
pløjede sin egen jord. Han var søn af HalvfitnB Sigurdssøn. 
Hans mor kendes ikke.

Han havde gårdbrug på Ringarike og skal efter et gammelt 
sagn have boet på gården Bønsnæs.

Han var en fredsommelig mand, forstandig, sindig og måde
holden.
Hans tilnavn Syr betyder so.

Han hjalp sin stedsøn Olav den Hellige til at vinde overher
redømmet efter slaget ved Nesjar.

0.995 ægtede han Aasta Gudbrandsdatter, der fødte ham sønnen 
Harald og datteren Ingrid.
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929^7233 s=Aasta Gudbrandsdatter på Oplandene.(970-1020).

Aastas.far bed Gudbrand Kula og moderen Ulfhild. De børte 
til den mægtige herseslagt på Hundorp i Fron som Dale-Gud- 
brand var overboved for.
Gudbrand har sikkert også båret hersenavn.

Aasta blev antagelig (Født 998» og blev besøgt af Olav den 
Hellige i 1016 og i 1018 efter Sigurd Syrs død.

Hun var først gift med Harald Granske og efter 995 med Sigurd 
Syr.

Aasta havde to søstre, den ene blev gift med Tord på Steig, 
den mægtigste mand i den nordlige del af Gudbrandsdalen. 
Den anden ægtede Vebjørn på Huseby i Lier.
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929472^4: Torberg Arnessen på Giske. (990 - 0.IO5O).

Som sin fars ældste søn arvede han stillingen som lender- 
mand på Møre i 1025, og nan blev efterfulgt i stillingen af 
sin søn, Øystein Orre.

Han var gift med Ragnhild Erlingsdatter fra Sole før IOI3, 
som kaldes Astrid den Årbårne..

Torberg levede til 0.IO5O. Hans far, Arne Arnmodssøn døde 
0.1024 på Giake. Han skal have deltaget i Hjørungavågsla- 

get i 986, hvor hans egen gar faldt.

Torbergs mor var Tora Torsteinsdatter fra Sundmør.
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93U86432: Greve Albrecht af Ballenstedt.(1030 - IO8O).

Albrecht var søn af greve Esico af Ballenstedt og Mathilde 
af Kerl,
Han blev født O0IO3O, blev greve af Ballenstedt IO63. Først 
i ijÔ70erne ægtede han Adelheid af Weimar-Orlamünde. Han må 
være død o.1080 før 1083, da ban nævnes død.
HjLn levede endnu i 1077.

Han var greve i Schwabengau, Saale og Harz. Han blev dræbt 
af Egino von Conradsburg.
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?2486433: Adelheid af Keimar-Orlemünde, ( - llOO).

Hun var datter af Otto den Første af Orlamünde,,merkgreve 
af Meissen og Adela von Lowen.

Hun var først gift med Adalbert af Ballenstedt, der 1080 
blev dræbt af Egino von Conradsburg.

Efter hans død ægtede hun pfalzgreve Hermann af Lothringen, 
der døde 1088.

Hendes tredie ægtemand var pfalzgreve Heinrich von Laach, 
pfalzgreve ved Rhinen. Død 1095«

Adelheid døde på pilgrimsrejse til Rom i 1100.



l»2

Hertug Magnus af Sachsen.(1045 - 1106).

Hans forældre var Ordulf, hertug af Sachsen og Yuäfhilde 
af Norge.

Magnus kæmpede med Livlænderne. Gjorde gentagne gange op
rør mod kejse Henrik den Fjerde, men blev taget til fange. 
De blev til sidst forsonede.



93^86^35: Sofie af Ungarn. (Død 1095)*

Hun var barn af Bela den Første af Ungarn og Richesa af Po
len. Hun var først gift 1062 med Udalrich den Første af Krain, 
der døde IO7O. Så ægtede hun hertig Magnujå af Sachsen i 1071.

Han førte krig mod Livlænderne, og gjorde flere gAn|ge oprør 
mod kejser Henrik den Fjerde. Han blev taget til fange og 
forligt .•

Sofie døde fra ham der^L8ojuni 1095. Kan overlevede hende i 
elleve år.
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93^86436: Greve Meginhard den Fjerde af Niederaltaisch.

Han var søn af Tiemo/Tietmar af Niederaltaisch. Moderen 
var antagelig datrer af Bruno den Første af Braunschweig.

Meginhard ægtede Mathilde af Reinhausen, der overlevede ham 
i en lang årrække.

Han døde antagelig den 27.februar 1066.



*»5

93^86^37 s Grevinde Mathilde af Reinhausen.

Mathilde var datter af Elli den Anden af Reinhausen og af 
Gleichen. Hans hustru kendes ikke.
Mathilde var den ældste af tre søstre. Søstrene hed Bgatrix, 
der var enke i 1079» og Richenza.

Mathilde var selv enke i 1066 efter greve Meginhard den 
Fjerde af Niederaltaisch. Hun døde før 111^».



h6.

93166-4 5O: NN Komnenos af Byzans.

NN var en bror til imperator Manuel og søn af Calo-Johannes 
den Anden sebastokrator(den Brave) og Irene/Piroska af Un
garn .

Kejser Manuels brødre hed Alexius, Andronicus og Isaacus, 
men vi ved ikke hvem der var Theodoras far, men han har nok 
været død, da Manuel tog hende til elskerinde.
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93166452: Kong Bela den Anden af Ungarn. (II31 - 1141).

Hans forældre var prins Almodus afUngarn og Predslawa af 
Kiev, og Bela blev født o.1108.

Bela efterfulgte ®in fætter Stefan, hvis far kong Kaloman 
havce blindet Bela, for at sikre sin søns tronfølge.

I II30 ægtede han den blodtørstige Helene af Serbien. Der 
ledede Pela;efter, at han var blevet blindet den 11.marts 
II3I af Karloman. Bela blev konge af Ungarn II3I.

Bela den Blinde indlemmede Bosnien i Ungarn, og førte et 
godt regime.

Kong Bela døde den I3.februar 1141, da hans ældste søm Geisa 
var elleve år gammel.



93166^53: dronning Helene a^’ngarn fra Serbien. ( II3O-II-Î4 6 ) .

Helene var datter af Stefan Urosch, fyrste af Serbien«' 
Koderen kender vi ikke.

Hun ægtede prins Bela, der i II3I blev konge af Ungarn om 
end han var blevet blindet af sin farbror Karloman, hvor
for han fik tilnavnet den Blinde.

Bela var en udmærket hersker, og han indlemmede Bosnien i 
Ungarn. Han døde den 13*februar 1141, og hans søn blev kon
ge efter ham under sin mors og sin morbrors formynderskabe



*»9.

151832776: Albanath, than over de skotske øer.

Albanath var gift med Beatrix, som jeg ikke ved noget om.
Han døde antagelig 0.IO3X.
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185893808: Jarl Erik Hakonssøn af Norge. (950-1024).

Han var søn af den hedenske Hakon Ladejarl og en lavsttet 
kvinde på Oplandene. Han blev vandøst og givet navnet Eirik 
og bragt til jarl Hakon, der var udpeget til at være hans 
far.
Hakon jarl lod ham opfostre af Torleiv den Spage i Meldal 
oppe i Orkedalen.

Eirik blev stor og stærk og smuk. Hans fødselsår er usik
kert men 0.963. I 975 fik han Raumarike og Vingulsmark som 
len af Harald Blåtand, eller måske af Svend Tveskæg.

Det var Eirik, der var udslagsgivende i slaget i Hjørunga
våg, da Jomsvikingerne blev slået, men det var også ham, 
der storsindet frigav de sidste.

I 996 ægtede han Gyda Svendsdatter af Danmark, og han var 
deltaget i slaget ved Svold, da kong Olav Tryggvessøn blev 
dræbt i år 1000. Det var Eirik, der fik Ormen hin Li^ge som 
bytte.
I mellemtiden havde han efter faderens mord været landflyg
tig i Sverige hos kong Olav Skotkonung, men efter slaget ved 
Svold fik han ved Norges deling halvdelen af Trøndelagen, 
Namdal, Halogaland, Fjprdene, Fjaler, Sogn, Hordaland, Roga
land og Agder til Lindesnes, udover sine gamle len.

I IOI5 drog han til Knud den Store i England, hvor han blev 
jarl af Northumberland. Her døde han 0.1024.
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I8589312: Toke Palnesøn, kaldet Palna-Toke. (965).

Kong Harald Blåtand af Danmark lod bygge en stærk borg, som 
han kaldte Jomsborg. Den lå lige ud for Odermundingen. Her 
foregik en livlig handel mellem danske købmænd og tyske fra 
indlandet.

Jomsborg skulle beskytte handelen mod vendiske sørøverjfver- 
fald, og som den første høvding valgte kong Harald den be
rømte Palnatoke.
De skulle snart blive dødsfjender.
Palnatoke var søn af den«mægtige Palne Tokesøn og Ingeborg, 
datter af Ottar jarl på Gotland, og han var lidt efter lidt 
blevet fører for dem, der holdt ved den gamle tro, og han 
påvirkede kongesønnen Svend, som var häns fostersøn.

Engang psalede Palnatoke med sin skydefærdighed på bue og 
pil, og konfe Harald befalede, at han skulle vise sin kunst 
og skyde et æble af sin søns hoved på lang afstand.

Palnatoke blev hidsig, men stillede sin søn op og tog tre 
pile frem. Så gav han sønnen bind for øjnene, så han ikke 
b<?v»g-pde sig, r.jlr pilen kom flyvende.

Der var dødsstille i kongsgården, da han hævede sin bue og 
spændte den. Så fløj pilen med stor kraft og ramte æblet, 
der fløj langt væk.

Kong Harald spurgte, hvad Palnatoke skulle bruge de andre 
pile til. Var han ikke sikker.

Palnatoke så kongen i øjnene og sagdej Var min søn død, hav
de jeg hævnet ham på dig.

Da Palnatoke en anden gang pralede af sin færdighed på ski,
•Vbefalede kongen ham at styrtløbejried af Kulien.

Palnatoke slap levende f»a prøven. Ganskevist gik hans ski 
i stykker mod en klippe, men han rystede dem af i farten 
og kurede videre ned i havet, hvor han blev samlet op af 
et forbisejlende skib. Fra den tid tænkte Palnetoke kun på 
hævn.
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Palnatokes sønnesøn Vagn Ågesøn var en vild krabat og var 
blevet sendt til søs med to skibe.
Nu kom han og ville optages på Jomsborg hos sin farfar, men 
det var imod reglerne. Han var for ung. Han mente dog, at 
hans farfar var den rtte til st atyre ham.

Alle på borgen frarådede hans optagelse, og Palnatoke af
slog hans krav, fordi han var for ung.

Så udfordrede Vagn den mest betroede viking til kamp. Han 
skulle sejle ud med to skibe og 100 mand, som Vagn havde, 
så skulle de se, hvem der klarede sig bedst.

Palnatoke sendte så Sigvalde jarl ud mod drengene med pålæg 
om at skåne Vagns liv. Han måtte godt blive taget til fange 
og ført for Palnatoke.

Sådan skulle det ikke gå. De unge kastede først en masse . 
store sten imod deres modstandere, som måtte dække sig med 

skjoldene.
Så skød de en regn af pile mod Jomsvikingerne, og så gik de 
på med økser og sværd langs skibssiderne.

Sigvalde jarl og hans mænd måtte flygte ind i borgen og kam
pen blev standset, men Vagn og hans kæmper blev optaget og 
faldt til ro.

Hver sommer drog han ellers i viking, men så blev det for
budt af den kristne kong Harald, og alle Jomsvikingerne var 
rasende.
Svend Tveskæg prøvede at styrte sin far fra tronen. Så måtte 
den gamle konge drage i krig mod sin søn.

Harald blev snigmyrdet i en skov, da han var gået afsides, 
og hans efterfølger kong Svend lod pilen fremlyse, og Palna
toke vedkendte sig den. Det kunne Svend dog ikke tilgive, 
så Palnatoke måtte slå sig igennem og flygte.

Vi ved ikke, hvornår Palnatoke døde eller hvor det skete.



53

185893922: Kong Olav Eirùksson Skötkonung. (992 - 1022).

Kong Olav var søn af kong Eririk Segersæl, og han var den 
første kristne konge i Sverige.

Vestgoterne var de første, der vedtog kristendommen, og det 
var i dette landskab, kong Olav modtog dåben. Siden fuigte 
Østgoterne og Småland, men i Svealand ønskede man ikke nog
en kristendom. Her lå den største hedenske helligdomme i Up
sala, og, da kong Olav ville påtvinge Sveerne den kristne 
religion, trådte Torgny Lagmand frem og holdt sin berømte 
tale for kongen, der sagde, at hvis kongen ville påtvinge 
folket noget imod tingets vilje, kunne han afsættes og dræ
bes. Det er denne tale kong Olav er mest kendt for.

Han var samtidig med Svend Tveskæg og Olav Trygvessøn og 
med storfyrst Jaroslav den Vise af Kiev, der blev hans svi
gersøn .

Det var hans datter Ingegerd, der fremstår som det ældste 
svenske portræt i Sofiakatedralen i Kiev



5^

I85893928: Thane Wulfnot Ethelmarson. (1000 - IOO9).

Wulnots far var Ethelmar den Høje(the Fat) Thane og eolder- 
man af Sussex og Devonshire.

Han kaldes Wulfnoth Child og må havd overtaget sin fars po
sition allerede som barn. Han var Thane af Sussex 1000 - 
IOO9, da han i IOO9 bÅev tvunget til at gøre oprør mod den 
engelske konge, som dengang var Knud den Store. Wulfnoth 
hærgede sydkysten og blev efterlyst og dømt fredløs.
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I85894016: Hugo Capet af Frankrig.($56-987-996).

Han var søn af hertug Hugo den Store af Frankrig og Helene 
Ottosdatter af Tyskland.
Han var kun seksten år, da hans far døde, og han arvede 
hertugdømmet Neustrien, mens hans brødre fik Burgund.

Under hans mindreårighed styrede hertug Richard af Norman
diet Neustrien og Iile de France for Hugo. Senere fik han 
grevskabet Poitiers af kong Lothar den Anden, og førte for
mynderskabet for den unge kong Ludvig den Femte, og efter 
dennes død blev han konge af Frankrig og stamfader til det 
Capetingiske dynasti.

Han måtte forsvare kronen mod hertug Carl af Nedre Lothrin
gen, og senere mod hertug Vilhelm den Sjette af Aquitanien, 
og før sin død kunne Hugo få sin søn anerkendt som tronfølger.

Hugo Capet døde 996 og blev efterfulgt af sin søn Robert, 
der imidlertid døde før hans bror af samme navn, der blev 
konge af Frankrig
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18589^*^*02^: Greve Balduin den Fjerde af Flandern. (0.98O - 1035)r

Han var søn af greve Arnulf den Anden den Unge af Flandern 
og Rozela, prinsesse af Italia.

Balduin bemægtigede sigValencienne i Nordfrankrig og kom i
Htrid med kejser Konrad den Anden Salieren af Tyskland. Bal
duin var imidlertid heldig i kampen og erhvervede sig^’endel 
besiddelser på højre Seinebred i nærheden af Gent samt de 
zeelandske øer.

Efter den tid skeldner mani mellem det egentlige Flandern og 
Kronflandern, der var fransk len, og Rigsflandern, som gre
verne havde som len af det tyske rige.

0.1012 ægtede Balduin grevinde Otgiva af Luxemburg, der dø
de fra ham i XÖ30. Året efter giftede han sig med hertuginde 
Eleonora af Normandiet.
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18589^036: Kong Bermudo den Anden el Gotoso af Leon.(98I-999).

Bermudos forældre var kong Ordôno den Tredie af Leon og 
dona Gontroda Pelaez, og han blev antagelig født efter sin 
fars død i 955«

Hans far havde med held forsvaret sine positioner mod mus
limernes stærkeste fyrste i Spanien, den første kalif i det 
muslimske Spanien, Abd-er-rahman, som var hans samtidige.

Nu toendte imidlertid Visigoternes svaghed tilbage. Det var 
deres lov om kongevalg, der havde gjort muslimernes frem
march i Spanien så rask, og de var ikke kommet længere 
til, at kongen skulle vælges indenfor en og samme familie, 
og nu valgte man Ordônos bror, Sancho den Første til konge, 
og ganske vist var Abd-er-Rahman den Tredde død i 852, men 
kong Sancho blev nu konfronteret med muslimermes mest berøm
te hærfører, Almansor, og overfor ham måtte han give fortabt 
og underkaste sig det muslimske styre.

Almanzor benyttede sig af lejetropper af flere racer, også 
kristne goter, der levede i kalifatet, og som man kaldte 
mosaVraber. Sancho havde tilnavnet el Craso, der betyder 
den Tykke. Han sad som konge af Leon til 965 og blev efter
fulgt af sin søn ft&VzvCAJé den Tredie, der styrede under for
mynderskab af sin mor, nonne Elvira, der er meget berømt i 
spansk historie. Hun fik støtte af den kastilianske greve 
Garcia Fernande«, men de slap næppe for at betale tribut 
til kalifatet Cordova. Det skyldtes hende at borgerkrig i 
hendes tid blev undgået.

Da hun trak sig tilbage i 982 blev riget delt mellem Rami
ro den Tredie og hans fætter, Ordonos søn Bermudo den Anden, 
el Gotoso dvs den gigtsvage. De to fætre kunne selvfølgelig 
ikke enes, og i striden sendte Bermudo bud efter Almanzor, 
som han siden forgæves søgte at slippe af med, da Ramiro 
døde i 985.



58

I 986 mobiliserede Bermudo store dele af den leonske adel 
til oprør mod Almanzor, men opstanden blev slået ned alle
rede først på året 987»

Igen i 995-997 gjorde han opstand mod Almanzor, men måtte 
til sidst igen betale tribut, og staden Leon måtte han røm
me og forlægge sin hovedstad til Ovieto.

Bermudo døde i 999 °S blev efterfulgt af sin søn Alfons, 
der var så heldig, at Almanzor døde 1002, så han kunne gen
vinde rigets uafhængighed og bringe sin regering tilbage 
til den gamle hovedstad, hvor han også oprettede et bispe
sæde .
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18589^06^: Grev Berchtold af Savoyen. (1000 - IOI9).

Berchtold synes at have været den første greve af Savoyen, 
der skabte sig et fast hus i Alperne.

Han skal have været gift med Pfalzgrevinde Catharina af 
Scheyern, men vi ved ikke, om hun var mor til Humbert med 
den hvide hånd.
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185894072: Guigo den Femte af* Vion. (990 - 1009/1040).

Han var søn af Guido den Fjerde af Vion og Alix de Beaujeu.-

Han var født før 990. Hans regeringstid angives som 984 til 
IO27. Af sin bror, Humbert, bisp af Grenoble blev han udnævnt 
til økonomisk administrator over indtægterne af kirken i Gre
noble. Mest sandsynligt var hans regeringstid IOO9 til 1027» 
mens hans far regerede 984 til IOO9.

Han nævnes først i et af kong Rudolf den Fjerdes diplomer 
fra 9.januar IOO9, hvori Rudolf på forbøn af sin hustru, A- 
giltrud, sin bror ærkebisp Burchard og greverne Humbert og 
Rudolf forlener bisp Humberts mor, dame Fredeburge og hendes 
og salig Guigos arvinger Umberto, Wigoni og killelmo med halv
delen af Castel Mora og andre godser. Altså var Guidos far 
død IOO9 før 9.januar, men hans farmor levede endnu.

I IO27 ledsagede han kong Rudolf den Tredie af Burgund til 
Rom sammen, iped sin bror bisp Hubert af Valance for at deltage 
i kroningen af kejser Konrad den Anden Salieren.
Samme år døde han selv.
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18589^073: Gotelena de Clérieu. (1027 - 1040).

Gotelenas oprindelse ligger i det dunkle, men hun har givet 
været en dame. Hun var gift med Guido den Fente af Vion, 
der regerede sit grevskab IOO9 - 1027«

Der foreligger et gavebrev fra Gotelena til klostret Cluny, 
og af dette dokument fremgår det, at hendes mands slægt har 
fået greveværdighed.
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185889-1^10: Greve Foulque N'erra den Tredie af Anjou. (987 - 1040).

Foulque var søn af Geoffroi Grisgonelle og Adele de Verman«* 
dois.
Foulque var en af sin tids mest magtfulde skikkelser. Han 
var blodstørstig, voldsom og rå, veg ikke tilbage fra at 
piydre kirker og klostre, men blev også forfulgt af anfæg
telser og anger, og han udsteder privilegiebreve til klos
tret Beaulieu.
Han skriver: jeg giver blodet, tyvene og alle onde gerninger 
af hvad art, de end er. dvs. domsret over, og den indtægt, 
der stammer fra afstraffelsen af mordere, tyve og andre for
brydere, og han fortsætter: mellem de Concere-bækken og St. 
Hilarius’ eg og mellem urtegården og det elmetræ, hvori for
brydere hænges.
Og hvor som helst på min jord, abbeden kæmper for noget, og 
hans forsvarer bliver slået, skal han gå fri og ikke betale 
nogen bøde til min foged eller nogen embedsmand.

Sådan var den hårdkogte greve også, når skyldfølelsen fik 
overhånd.
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185889^^115 Grevinde Elisabeth af Vendome.

Elisabeth var datter af greve Bouchard le Venerable af Ven
dome. Hendes mor ligger ukendt i sin grav.

Elisabeth var gift med den voldsomt foretagsomme Foulque 
den Sorte af Anjou, der udvidede sit grevskab til alle si
der .
Måske tog han sin hustru med på sine pilgrimsrejser til det 
hellige land.
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I859OO8O* Greve Raimond Boreil den Trediçie af Barcelona etc.

Raimond Borreis loræl&re var grev Eoixel een Anuen eg hus
tru Ledgarde af Toulouse.
Raimond var opkaldt efter sin morfars far. Han blev antage
lig født 972, og oplevede den muslimske hærfører Almanzor, 
de også hjemsøgte Barcelona.
Han efterfulgte sin far i grevskaberne Barcelona og Gerona 
og i annexerne Ausona, Manresa og Vallès, mens hans bror 
Armengaud arvede grevskabet Urgel.

Raimond Borrel blev dræbt i kamp med saracenerne den 25.fe
bruar 1018 og blev bisat i kirken Santa Cruz.

Han var gift med den viljestærke Ermessinde af Carcasona, 
der levede til 1.marts IO58.
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18590081• Grevinde Ermessinde af Carfasone. (972-IO58).

Grev Roger den Første, den Gamle af Carcasone og hans hus
tru Adelaide var Ermessindes forældre. Grev Roger døde 1012 
og blev overlevet af sin hustru.

Ermessinde var ikke kun viljestærk, men hun var direkte en 
magtsyg kvinde, der overlevede sin anden ægtemand, grev Rai
mond Borrel den Anden af Barcelona i fyrretyve år, og styre
de grevsakberne Barcelona og Carcasone på sin søns og sin 
sønnesøns vegne i over niogtredive af disse.Først otte måne
der før sin død i en alder af 85 år gav hun slip på magtens 
tøjler.

Hun skal i hvert fald som ung have været vidunderdejlig og 
i sit styre barmhjertig, klog og dygtig, men hun bestemte 
både sin søns og'sin sønnesøns ægteskab, men, det endte med 
at en anden kvinde væltede spillet.

Det var jerngrevinden, som opløste Ermessindes sønnesøns 
ægteskab og selv kaprede ham. Hendes navn var •’’Almodis de la 
Marche, de to gange var blevet forstødt af sine tidligere 
ægtemænd.

Grevinde Ermessinde havde først været giftmed Raimond Borreis 
bror, Armengaud/Ermengaud greve af Urgel, der døde fra hende. 
Âr 991/992 ægtede hun så Raimond Borrel, som faldt i krigen 
mod maurerne den 25.februar 1018.

Ermessindes sønnesøn måtte ligefrem mishandle hende, for at 
få hende til at afgive sin magt, og hun klagede til paven, 
Victor den Anden, som bandlyste både ham og hans hustru Al
modis .

Grevinde Ermessinde døde den 1.marts IO58 på borgen Besona 
i grevskabet Ausona. Hun blev bisat i kathedralen i Gerona.
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18589^084: Grev Boson den Anden af la Marche.

Da han var den ferste, der slog sig op som greve i La Marche 
blev han kendt son den Gamle.
Han skal have indtaget en strategisk meget vigtig position 
i det sydlige Frankrig, men han svækkede sine sønners magt 
ved at dele grevskabet mellem dem, og da også de i deres 
tur gjorde den samme fejl, fik dette grevskab snart en en
de med okkupation fra Aquitanien.
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185894100: Fyrst Kaimar den Fjerde af Salerno. (988-1027).

Da Kaimar blev myrdet i 1027» var hans ældste søn og medre
gent Kaimar den Femte(Guaimar) kun seksten år gammel og re
gerede videre under sin mors Gaitelgrimas formynderskab. 
Kaimars forældre var grev Johan den Første Lambert af Spo
leto og en ukendt kvinde.

Kaimar den Fjerde var sin fars anden søn og kaldes somme 
tider Kaimar den Tredie. Da hnas storebror Guido døde 988 
trådte Kaimar i hans sted som faderens medregent» og da så 
faderen døde 999, blev Kaimar eneregent.

Kaimar måtte ofte kæmpe mod saracenerne, der gentagne gange 
hærgede hans land, ja holdt ham belejret i sin egen hoved
stad to gange i hans regeringstid, 1001 og 1016. Det var ved 
en af disse lejligheder, normannerne første gang nævnes i 
Syditalien.

I 1016 tog han sin ældste søn, Johan som sin medregent, og 
efter dennes død 1018, tog han den 21.september sin anden 
søn Kaimar(Guaimar)den Femte til sin medfegent.

1 1022 blev Salerno belejret af kejser Henrik den Andens 
tropper, men staden kom uskadt fra denne hændelse.

Kort efter lejede han normannerne til at hjælpe sig til at 
blive herre over de andre lombardiske lande, og med deres 
hjælp lykkedes det ham at øge sit fyrstendømmes magt og an
seelse i høj grad, så han kunne efterlade et betydeligt ud
videt Salerno til sin søn Guaimar den Femte.
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185894101: Fyrstinde Gaitelgrima af Salerno. (1027).

Gaitelgrima var datter af den skrækkelige fyrst Pandulf af 
Padua og Benevent, der blev dømt til døden af kejser Henrik 
den Anden, men benådet på fyrst Waimars forbøn og sendt i 
fangenskab i Tyskland i 1022, i 1024 løsladt af Conrad den 
Anden.

Gaitelgrima ægtede fyrst Waimar den Fjerde af Salerno og 
fødte ham sønnerne Johan(død 988) og Guaimar(Waimar) den 
Femte(myrdet 1027).

Efter fyrst Waimar den Fjerdes død i 1027 blev Gaitelgrima 
formynder for sin søn, Guaimar(Waimar), der fulgte sin far 
i fyrstemdømmet.

Gaitelgrima oplevede flere angreb af Saracenerne på Salerno, 
der tilmed blev belejret tre gange, sidste gang af kejser 
Henrik den Anden.

Hun fødte også sin mand en datter, den modige og stolte 
Sykelgaita, der blev gift med normanneren Robert Guiscard 
af Hauteville.
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185894102: Grev Landolf af Teano. (1049).

Hans far var grev Pandulf af Teano, der i 1022 blev indsat 
af kejser Henrik den Anden som Pandulf den Sjette af Capua 
til erstatning for fyrst Pandulf den Fjerde, der blev ført 
som fange til Tyskland.

Men, da Conrad den Anden i 1024 løslod den harmfnysende 
Pandulf den Fjerde, måtte Pandulf den Sjette flygte og dø
de 1026 i Rom.

Landolf nævnes 1049 som ældre i besiddelse af grevskabet 
Teano, der grænser lige op til Capua.
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18589^108: Grev Vilhelm den Første af Provence. (967-992).

Vilhelm den Første synes at have haft en langt betydeligere 
position end sin far grev Boso den Anden, så stor i virke
ligheden, at han til tider kaldes fyrste.
Vilhelms mor var Constanse, hvis oprindelse vi ikke kender.

Sammen med sin bror Rothbald rådede Vilhelm over udstrakte 
arvegodser i grevskaberne Frejus, Sisteron, Avignon, Riez, 
Marseille, Aix, Orange, Arles, Gap og mange andre.

I 9$7 og 968 forestod grev Vilhelm retten i selve Arles, 
men også i året 978 eller 98U i Masnosque i grevskabet Sis
teron.

Sammen med broderen var han rådgiver for bisperne i Marseil
le, Cavaillon etc.
I 973 indlagde de sig begfee den største fortjeneste som hær
førere, da de med assistance af markgrev Arduin af Turin 
gjorde en ende på de hærgende Saracenere, som overalt havde 
lagt landet øde.

Vilhelm var i det hele taget en sjælden mand og blev da og
så kaldt fædrelandets far.
Han døde 992 som munk og blev begravet i klostret Cluny.

Vilhelm var først gift med Arsinde, som levede endnu i 978.
I sit andet ægteskab 0.985 havde han grevinde Adelais af 
Anjou



71

185894109: Grevinde Adelheid/Adelais af Anjou.(-985-1026-).

Adelheids forældre var grev Foulkque den Gode af Anjou og 
grevinde Gerberge af Provence.
Hun må være født før 96O, for da døde hendes far. Hun var 
først gift med hertug Raimund den Tredie af Gothien kaldet 
Pons. Efter tans død ægtede hun i 982 Ludvig den Femte, le 
Faineant af Frankrig, den sidste karolinger. Han var ikke 
konge over et rige, men over et parti, og hun blev skilt 
fra ham i 984.

1 985 giftede Adelais sig med Vilhelm den Første af Proveh- 
ce, som i flere dokumenter benævnes fyrst Vilhelm.
Med ham havde hun datteren Constance, c.988, der senere blev 
gift med kong Robert den Anden af Frankrig.

Hun oplevede at se sit barnebarn Robert den Første vokse op 
og døde først i 1026.
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18589^110: Grev Odo Wilhelm af Burgund og Macon.(958-1026).

Han var søn af kong Adalbert af Italien og dronning Gerber- 
ge, grevinde af Macon.

Italien hørte dengang under det tysk-romerske kejserrige, 
og Odo Wilhelms far var kun medkonge eller egentlig modkon
ge, idet flere efterkommere efter Karl den Store på kvinde
siden gjorde krav på den italienske kongetrone.

Odo Wilhelm blev født 0.958/59. Hans far levede endnu i 966 
men var i hvert fald død i 970. da hans mor ægtede hertug 
Henrik af Burgund. Moderen levede endnu 986, men var død i 
993. Stedfaderen må være død før Gerberge, for Odo Wilhelm 
arvede begge lande, han måtte dog nøjes med titlerne greve 
af Burgund og af Macon.

Odo Wilhelm var først gift med Irmentrud af Roucy 0.975/80, 
der blev mor til døtrene Gerberge og Agnes og til sønnen, 
Rainald den Første ai Burgund.

Da grevinde Irmentrud døde, ægtede grev Odo Wilhelm før 
1016 en dame ved navn Adelheid.

Grev Odo Wilhelm døde den 21.september 1026.
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18589^1115 Grevinde Irmentrud af Reims og Roucy. (-IOO5).

Hendes forældre var grev Reinaid af Reims og Roucy og grev
inde Alberade af Lothringen.

Hendes far var af normannisk herkomst. Han ægtede Irmen- 
tryds mor i 9^*5.

Irmentrud var selv først gift med grev Alberich den Anden- 
af Macon, der døde 971»

Sidst i 970erne ægtede hun hertug Odo Wilhelm af Burgund, 
der var fører for det burgundiske stormandsparti mod kong 
Rudolf og kejser Henrik den Ånden. Han døde 1026, men da 
var Irmentrud forlængst gået heden.
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18589411^: Kong Sancho den Anden Garces Aberca. (970-994).

Han var arving af kong Garcia den Første af Navarra og dron
ning Endregote Galindez af Aragonien. Hans far regerede fra 
919 til sin død 970.

Mans både hans far og hans sen, Garcia den Anden øvede hel
tedåd, fortælles der intet af den slags om Sancho, og hans 
tilnavn kan også fortolket i retning af snørestøvle.

Ikke desto mindre udvidede han sit lands territorium med 
grevskabet Aragonien, som dels hans mor var arving til, og 
som hans hustru, Urraca var grevinde af.

Sancho døde i året 99^. I hans tid var maurerne meget stær
ke under herskere som Abd-er-Rhaman og Almanzor.
Sancho var også konge af Pamplona efter sin far, Garcia den 
Første.
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185894124: Arnold den Ferste af Carcasone. (944-957).

Han var søn af grev Asnarius af Comminges og Conserans.

Ved sit ægteskab med grevinde Arsinde af Carcasone og Ra- 
dez kom Arnold i besiddelse af Carcasone, som Arsinde hav
de arvet fra sin far, Acfred den Anden, der før hende var 
greve af Carcacone og Radez.

Arnold fik Carcasone i 944 ved grev Acfreds død. Han havde 
desuden meget land i Narbonne og Toulouse især i Pyrenæerne 
under greven af Toulouse, og så naturæigvis Comminges og 
Conserans.

Han og Arsinde og deres søn Roger skænker samme år til klo
stret Lezat, til abbed Adasius kirken og jord til sankt Y- 
bar i Foix.
Ogås i 949 gav de gaver til klostret Montolieu i Carcasone.

Grev Arnold levede endnu i 959, men i november 957 var han 
død.
Arsinde var dog allerede fra 95^ til 96O formynder far deres 
søn Roger.

Forresten synes grev Arnold ikke at havde gjort noget væsen 
af sig.
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18589^125s Grevinde Arsinde af Carcasone og Rddez.(død 96O).

Arsinde var datter af grev Acfred den Anden af Carcasone og 
Radez/Razes.

O.944 ægtede hun grev Arnold den Første af Conserans og Com- 
minges, der desudéfi havde ejendomme i Pyrenæerne i Toulouse 
under greven af Toulouse, samt i Narbonne.

Grev Arnold var gavmild overfor klostre og kirker, men var 
ellers ikke aktiv på nogen opsigtsvækkende måde. Han levede 
endnu i 956» men var i hvert fald død i november 957.

Grevinde Arsinde var fra 956 til 960 formynder for deres søn 
grev Roger den Første af Carcasone. Hun døde 960.
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18589^128: Hertug Wilhelm den Fjerde Fier-a-Bras.(937-995).

Han var hertug af Guienne/Aquitanien og søn af Hertug Wil
helm den Tredie og Adele af Normandiet.

I kamp med greven af Anjou tabte Wilhelm staden Laoudon, i 
forsvaret af Poitiers forsvarede han sig med held mod Hugo 
Capet i 988, men i et stort slag mod Htygo, der var hans 
svoger, led han nederlag, men blev tilsidt forligt med Hu
go.

Han var gift med grevinde Emma af Blois, der fødte ham søn
nen Wilhelm, der fik tilnavnet den Store.
Hertug Wilhelm Fier-a-Bras trak sig i 990 tilbage til klos
tret sankt Maxient og døde der.

Wilhelm var ogs$ greve af Poitou som Wilhelm den Anden.
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185894129: Grevinde Emma af Blois. (950 - IOO3).

Hendes forældre var grev Teobald den Første af Biois og grev
inde Luitgard af Vermandois.
Hun blev født i 950 og var cirka atten år gammel, da hun o.
968 ægtede hertug Wilhelm den Fjerde af Guienne/Aquitanien

l/ t *med tilnavnet Fier-a-Bras, greve af Poitoi som den Anden.

Emmas ægtemand førte krig mod greven af Anjou og mod Hugo 
Capet med skiftende held.
I 99O trak han sig tilbage og gik i kloster.

Emma levede endnu den 27»december IOO3.
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18589^136: Wilhelm den Tredie af Toulouse. (9U7 - IO37).

Hans forældre var grev Raimund den Tredie kaldet Pons af 
Toulouse og grevinde Garsinde af Narbonne.
Wilhelms far døde, da han var tre år gammel, og hans mor 
Garsinde styrede derfor grevskabet, i hvert fald til 972, 
da Wilhelm var 25 år gammel.
Det var først i 961, han fik titel af greve af Toulouse, 
man han var son nævnt stadig under sin more formynderskab.

Han delte grevskaberne Rouergee, Quercy og Albigois med Rai
mund den Anden, der var hans halvfætter.
Wilhelm var også greve af Auvergne, men overlod dette grev
skab til vicomte Gui af Clermont

Wilhelm erhvervede tilnavnet Taillefer, jernmand, og han 
blev stamfar til greverne St.Giile.
I 981 bemægtigede han sig klostret Beaulieu i Nedre Limousin 
I 988 nægtede han at anerkende Hugo Capet som konge.

Wilhelm skal først have været gift æed en ukendt kvinde, som 
han forstødte. 0.975 ægtede han grevinde Arsinde af Anjou, 
og i 991 blev han gift med grevinde Emma af Provence.

Han blev halvfems år gammel, og døde efter september 1037» 
Wilhelm Taillefer blev begravet i St.Sernin i Toulouse, hvor 
hans grav endnu findes.
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18589^1375 Grevinde Emma af Provence. (991 - 1037)

Hendes forældre var greve eller markis Rotbold af Provence 
og Ermengarde.

Endnu mens faderen levede arvede hun grevskabet Avignon i 
1008, og i IO37 arvede hun halvdelen af Provence efter sin 
bror, Wilhelm den Tredie.
Disse grevskaber medbragte hun i sit ægteskab med grev Wil
helm Taillefer af Toulouse i 991» Og i 992 underskriver hun 
som hans hustru et dokument desangående.

Grev Wilhelm var midt i fyrrerne, da de blev gift, men han 
levede til han blev 90, og hun overlevede ham kun i fire år 
og døde i IO37.
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18589^^64: Kong Halvdan Sigurdssøn af Oplandene. (960).

PÅ Håkon Jarls tid fik han sammen med sine helbrødre Hada- 
fylke, som han beholdt, da han overlevede dem alle.

Han skal have varet gift med en efterkommer af Nerid jarl, 
der levede o.800.



18589^^66: Gudbrand Kula, herse på Hundorp i Fron.(1000).

Vi kender ikke Gudbrands foraldre. Han var gift med Gud
bjerg Ufeigsdatter, og de havde sammen tre detre.
Às"0|, der var gift med kong Sigurd Syr, en datter, der toar 
gi^t med Tord på Steig, og en, der var gift med Vebjern på 
Huseby i Lier.
Familien levede antagelig i Gudbrandsdalen.
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185894468: Lendermand Arne Arnmodssøn på Møre. (986-1024).

Han var søn af Arnmod Arnvidssøn på Island, der levede på 
Ønundafjord. Moderen kendes ikke.

Arne omtales som mægtig og gæv, han boede vistnok på Giske, 
og han skal have deltaget i slaget i Hjørungavåg i 986.

Arne skal have været gift med Tora Torsteinsdatter af Sund
mør .
Han skal have været en gammel mand, da han døde i 1024.
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185894469: Tora Torsteinsdatter af Sundmør. (1000).

Toras far hed Torstein Galge og var vistnok herse på Sund
mør .
Tot a ægtede lendermand Arne Arnmodssøn på Giske, der blev 
en gammel mand, før han døde 1024.
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186972864: Grev Esico af Ballenstedt. (-IOO3 - IO59/6O).

Hans forældre var Adalbert af Ballenstedt og Hidda af Ser- 
munt, så vidt man da ved. Det var det første grevepar af 
Ballenstedt, o« man er ikke sikker på deres navne.

Grev Esico må være født o.år 975, og han var greve i IOO3. 
Han var gift med Mathilde af Werl, der var født år 990, hvis 
oprindelse er noget sagnagtig.

Esicoidøde efter 1059, men sikkert straks efter.
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18497266: Markgrev Otto den Første af Orlamünde. (930-1067).

Hans forældre var grev Wilhelm den Tredie af Weimar og grev
inde Oda af Lausitz.

Otto var først greve af Orlamünde, men i 1062 blev han mark
greve af Meissen.

I 1055 ægtede han grevinde Adele Lambertsdatter af Lowen.

Markgrev Otto levede under kejser Otto den Store og frem til 
kejser Henrik den Fjerde, og han må have deltaget i mange af 
de kampe, de tyske konger og kejsere førte i disse år.

Markgrev Otto døde mens Henrik den Fjerde var ung, inden den 
store strid med paven.
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184972867s Grevinde Adela von Löwen. (1040 - IO83).

yAdeles foraldre varjstrenge herre grev Lambert den Anden 
Balderich af Loven og ædle frue Oda af Lothringen.

Adele er antagelig født o.1040, måske lidt før. Hun blev 
gift før IO6O med grev Otto af Weimar-Orlamünde, senere 
markgreve af Meissen.

markgrev Otto døde i IO67. Grevinde Adele døde i 1083.
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186972868: Hertug Ordulf af Sachsen. (1020 - 1072).

Hans forældre var hertug Berhhard den Anden af Sachsen og 
grevinde Elica af Schweinfurt.

Hertug Ordulf blev født o.1011, der var det år, hans far 
døde og nidt i kejser Henrik den Helliges regeringstid.

I 1OU2 ægtede han den norske kong Olav den Helliges datter, 
Ulfhild, der døde IO7I. Med hende havde han sønnen Maghus, 
der blev^den sidste af sin slægt, den navnkundige Billång- 
slægt, der altid stod trofast på kejsernes side.

Efter Ulfhilds død ægtede han Gertrud af Nordmark. Hun kom 
til at overleve Ordulf, der døde den 28.marts 1072. Hertug
inde Gertrud døde den 21.februar 1116.
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186972870! Kong Bela den Første af Ungarn. (1031 - IO63).

Bela var søn af fyrst Vazul af Ungarn, hvis hustru er helt 
ukendt.

Fyrst Vazul havde sønnerne Andreas den Første, der afløste 
Stefan den Helliges søn Peter, der havde underkastet sig 
den tyske kejser og derfor blev fordrevet.
Andreas blev igen forjaget i IO38, men vendte tilbage i 1045 
til IO61, da han blev forjaget af sin bror, Bela, der første 
gang omtales i IO3I som parvulus, dvs purung. Han var vokset 
op i Polen men vendte hjem til Ungarn 0.IO5O.

Andreas havde lovet Bela, at han skulle følge sig på tronen, 
men, da han selv fik en søn og lod ham udnævne til sin ef
terfølger, gjorde Bela oprør, og i IO6I faldt så Andreas i 
slaget ved Theis.

Bela fik kun en kort regeringstid, men han er kendt for at 
have lettet skatterne, indført ensartet mål og vægt i riget 
og udbredt kristendommen .

Bela faldt i krig med tyskerne i IO63, da kejser Henrik den 
Fjerde angreb Ungarn, og han satte Belas nevø Salomon den 
Hellige på Ungarns trone.
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186972871: Dronning af Ungarn, Richeza af Polen. (1025 - IO52-).

Richeza er antagelig født o.1025, og hendes forældre var 
kong Mieszko den Anden af Polen og Richeza af Saalfeld.

Hun blev gift 1040 med prins Bela af Ungarn. Hun fulgte sin 
mand til hans hjemland 0.IO5O og fulgte på afstand hans op
rør mod storebroderen og hans reformer i landet til sin død. 
Det er uvist, om hun oplevede sin mand tronbestigelse.
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186972872: Tiemo den Anden af Formbach. (IOO7 - 10^9).

Han var søn af Grev Tiemo den Første af Quinziggau og en 
ukendt mor.
Tiemo kaldes også Tietmar, og i en periode omtales han som 
filius Dietmari presidis. Som foged eller forvalter af Bam
berger kirke 1007-1025 kaldetes han Tiemo, dog i et enkelt 
kejserligt dokument af 12.maj IOI9 Tietmar.

Den 17.januar 1040 ligger de Niederaltaische Güter i Schwei- 
nachgfcu/Quinziggau er i hans grevskab og her kaldes han Tiet
mar. Den 19.februar IOU9 ligger Hengersberg i hans grevskab, 
hvor han kaldes Tiemo.

Han er avus dvs stamfar for Formbach-grevernes tradition.

Hans hustru var en datter af grev Bruno den Første af Braun
schweig.
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186972896; Leopold den Anden af Østrig, markgreve. (IO4O-IO96).

Leopold var søn af markgrev Ernst af Nedre-Østrig og Swan- 
hilde, som vi ikke kender noget til.

Leopold blev født o.1040 og fulgte sin far som markgreve i 
IO75 efter dfttnéidød på slagmarken ved Unstrut.
Han døde den 12.december IO96. Hans hustru Ida døde 1101 på 
korstog til det hellige land.
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I86972898: Kejser Henrik den Fjerde af Tyskland. (1O56-IIO6).

Han blev født IO5O som søn af kejser Henrik den Tredie og 
grevinde Agnes af Poitou.
Ved sin fars død var Henrik kun seks år gammel, men blev 
automatisk tysk konge i 1056 under sin mors formynderskab.

V

I IO62 bortførte ærkebiskop Hanno aflKöln den unge konge og
A

overtog dermed rigets styrelse, men i 1064 måtte han ile 
til Italien i anledning af at nyt paveskisma, og overlod 
den unge fyrste til grev Adalbert af Bremen, der overlod 
Henrik til sig selv og lod ham henfalde i et ryggesløst 
levned og ikke desto mindre gjorde han ham i IO65 myndig.

Henriks opførsel vakte misffirnøjelse blandt Sachserne, gg 
de dannede et forbund, der ville sætte Rudolf af Schwaben 
på tronen. De aftvang i stedet Henrik etlhårdt forlig i 1074, 
men, da de selv overtrådte dette, greb Henrik til våben og 
tvang dem efter en betydelig sejr ved Unstrut til underka
stelse. Slaget nævnes også Hohenburg og datoen var den 13* 
juni IO75.

Pave GregCfer den Syvende erklærede Henrik for afsat den 24. 
juni IO76 og på synoden i Worms erklærede han ham i band. 
Hele riget faldt nu fra ham, og han måtte gå den ydmyge vej 
til Canossa i 1077» hvor paven tog bandstrålen tilbage.
I 1680 lykkedes det ham at fælde modkongen Rudolf af Schwa
ben, der igen var dukket op. Han afsatte pave Gregor og blev 
atter lyst i band.
Nu drog han så til Italien og indtog Rom i 1080, og den 23*

V

marts 1084jlod han sig krone til kejser af modpaven, Clemens Å
den Tredie.

I 1104 rejste hans søn Henrik den Femte sig imod ham og på
tvang ham i IIO5 sin afsked, den 31.december IIO5 i Ingel
heim.

Han var først gift den 13.juli IO66 med Bertha af Savoyen.
I IO89 ægtede han Eupraxia, som han behandlede meget dårligt 
til hun døde den 10.juli IIO9.
Selv døde Henrik den FJjerde dog den 7.august 1106.i Lüttich.
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I86972899: Kejserinde Bertha, markgrevinde af Savoyen.(IO5I-IO87).

Hendes forældre var markgreve Otto af Italia, greve af Tori
no, Asti og Albenga og Adelheid af Susa.
Bertha var ikke fyldt femten, da hun blev givet bort til 
den vilde og ryggesløse Henrik, senere kejser Henrik den 
Fjerde af Tyskland, og hun var ikke mere end fire, da de 
blev trolovede.

Henrik var bare seksten, da de blev gift. Hun stod trofast 
ved hans side gennem alle hans besværligheder, ja, delv da 
han gik til Canossa, fulgte hun ham med deres barn, den lil
le prins Conrad, over de sneklædte Alper i bidende kulde 
forfulgt af fjender, der lagde alle hindringer i vejen for 
dem, og det var kort før jul.

Længe måtte han bede forgæves om fritagelse af det pavelige 
band undenfor den stærke fæstning. Pave Gregor forlangte, 
at Henrik skulle møde i bodsskjorte og med bare fødder, og 
sådan blev Henrik ladt ind bag den yderste ringmur, hvor han 
måtte vente forgæves, til han om aftenen blev lukket ud. An
den og tredie dag gentoges dette uværdige spil, og først ef
ter at grevinde Mathilde havde gjort knækald for paven, lod 
denne ham komme til sig, og efter at have forelagt ham sine 
mange hårde betingelser, løste han ham af bandet.

Det:har uden tvivl været med sammenbidte ‘tænder, Henrik har 
kysset det kord, paven rakte ham til forsoning.

Det er uvist, om Bertha fulgte ham ved erobringen af Rom.
Hun døde den 27.december IO87 og blev bisat i domkirken i 
Speier.
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I863329OOS Sebastokrator Johannes den Anden Komnenos.(1087-11^3)•

Han var søn af Alexio> den Første Komnenos og Irene Du- 
kaina.
Han fik tilnavnet Calo-Johannes, dvs den Brave.

Johannes blev kronet til bysantinsk kejser i Sofåakirken 
den 16.august 1118.
Han var en retskaffen, dygtig regent, der kæmpede med held 
på rigets nordgrænse mod petschneger, serbere og magyarer. 
Mindre held havde han mod venezianerne, der tvang ham til 
at give sig nogle handelsprmvilegier, som Johannes havde 
taget fra dem i 1126.

Så skaffede han sig revance i Lilleasien mod seldschukkerne 
hvor han gjorde store erobringer.
Han havde planer om at trænge gennem Syrien og helt ned til 
Jerusalem, men døde IIU3 i Kilikien ved et jagtuheld.

Han var gift med Irene af Ungarn
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I863329OIS kejserinde Irene af Bysanz, prinsesse af Ungarn.

Irene hed egentlig Piroska, men blet» som ortodoks omdøbt 
til Irene. Hendes forældre var Ladislaus den Hellige af 
Ungarn og hertuginde Adelheid af Rheinfelden.

Hun blev født 1088, og hun var seksten Ar gammel, da hun 
ægtede den bysantinske kejser, sebastokrator Johannes den 
Anden Komnenos, der kun var et år ældre end hende.

Han førte heldige krige mod petschenegerne, serberbe og ma- 
gyarerne, og det var måske ikke så godt for hans ægteskab, 
mod Magyareæne.

Ladislaus, hendes far førte også krig mod Øvre-Slovenien, 
Kroatien og Dalmatien, som nok kunne tænkes at ligge indenfor 
deh bysantinske interessesfære, og så var de lige gode om 
det.

I IIO6 fødte Irene hin ægtemand tvillinger, en søn og en 
datter.

Hun døde 1133.



98

18633290^: Prins Almodus af Ungarn. (1074 - 1129).

Han var søn af kong Geiza den Første af Ungarn og NN Syna- 
dena af Bysanz.

I IO87 var han statholder i Dalmatien og Illyrien, men blev 
forfulgt af sin bror Ksploman og blindet for at sikre broder
sønnens arvefølge.
Almodus var allerede i l©90 blevet gift med Sofie af Looz. 
Og i 1104 var han blevet gift med Predslawa af Kiev den 21. 
august. Predslawa fødet ham i 1108 sønnen Bela, son også 
blev blindet af Karloman.

Almodus døde 1129«Hans hustru, Predslawa skal have været 
datterdatter af den mongolske khan Polovcer.
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186332907s Fyrst Stefan Urosch af Serbien. (1180 - 1149).

Han var storzupan over det østlige Serbien under navnet 
Urosch den Første. Hans onkel r storzupan Vlkan, der i 
1194 måtte give tyve gidsler til kejser Alexios, deriblandt 
hans nevøer Urosch og Stephan Vlkan.

Disse to støttede enkelte tronprætendenter og styrtede kong 
Lobroslav den Anden, der havde fulgt kong Bodin.

Urosch efterfulgte Vlkan, antagelig 1108-18. Selv fulgtes han 
1149 af Urosch den Anden som stor zupan.
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30366^552: Abbed Crinan i Punk®ld af Sankt Columbas æt(lO^s)

Abbed Crinan var gift med Bethoc af Albany. Fan blev dræbt
i 10^5.
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371787776: Olav Bjørnsson svensk medkonge. (0.950).

Han var søn af Bjørn Eiriksson af Sverige, der var far til 
Erik Sejrsæl og Olatf.

Brødrene regerede i fællesskab, men Olav døde ung, vistnok 
forgivet af sin bror Erik.

Senere dræbte Erik Sejrsæl også Olavs søn Styrbjørn i sla
get på Fyrisval.
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371787778- Kong Harald Blåtand Gormsen. (911 - 980/86).

Det har altid været den almindelige antagelse, ar Danmark 
var Danmark, at Jylland fra Skagen til Dannevirke hørte til 
det danske rige, men de skriftlige kilder, vi har fortæller 
kun om en del af Jyllands østkyst og om Sønderjylland, og 
arkæologien og folkesagnene fortæller noget andet.

Faktisk lå der i forhistorisk tid et rige, der bestod af 
Haddsyssel og Himmerland, kaldet Harderriget. Ja, egentlig 
hørte Hordaland i Norge med til dette rige, som blev rege
ret af Harderkongen Gorm Knudsen, også kaldet Hardegorm, og 
med tilnavnet den Gamle, der dengang betød den mægtige.

Gorm den gamle sad ikke bare tilfreds med sit rige og nød 
sin kongemagt, men førte krig både mod nord og mod syd. Han 
erobrede Vendsyssel og Thy, og mod syd udvidede han sit rige 
ned til Skjernåen, ja sin kongsgård lagde han 3 Jelling mod 
sydøst•

Gorm den Gamle blev gift med den danske prinsesse Thyra, der 
var arving til det danske rige, der dengang bestod af Sønder
jylland, øerne, Skånelandene, Bohusten og Viken, samt Jyllands 
østkyst op til Mariager fjord.

Det skulle blive kong Haraids dåd, at erobre sin mors rige, 
og ud fra Hordaland at indtage hele Norge.

Ved sin resolutte handling foregreb han sin halvfætter, den 
sachsiske konges krav på den danske trone, son han havde efter 
sin mor, dronning Thyras kusine.
Harald måtte dog tåle et erobringstogt af kong Otto den Sto
re op i Jylland, før han kunne nyde sin erbring i fred.
Men han fandt det nødvendigt at lade sig døbe af biskop Pop- 
po, der bar jernbyrd for at overbevise Haralds hird om Kris
tendommens styrke og fortrin.

Også på anden måde forsøgte kong Harald at dække sig ind. 
Han anlagde Jomsborg i Odritten ved Oders munding, som en 
trudsel i ryggen på den sachsiske konge/kejser.



Også indenrigs måtte han sikre sig med de kendte vikinge
borge, Trelleborg, Fyrkat, Nonnebakken og Aggersborg. Det 
viste sig dog snart, at Harderne godt kunne glide ind i 
det danske rige, så tvangsborgene snart kunne forlades, og 
hverdagen indfinde sig i de erobrede områder.

Det var nogle nymodens, avancerede konstruktioner, disse 
vikingeborge, som man ikke havde set mage til i det gamle 
Danmark før Harald.
Endnu mere raffineret var broen over Vejle ådal, der var 
bygget med svømmende piller. Der er ingen tvivl om, at kong 
Harald eller hans bygmester har gået i skole: i Bysanz, i 
Miklagård, som nordboerne kaldte det.

Harald Blåtand var dygtig og forudseende, men en ting havde 
han ikke forudset.
Han havde sat sin søn Svend Tveskæg til opfostring hos den 
hedenske Palnatoke, som han havde betroet Jomsborg.
Svend blev hedensk opdraget og gjorde opstand mod sin far, 
og enten det nu var ham selv eller hans fosterfar, der slog 
Harald ihjel, så blev det i hvert fald gjort.
Først lykkedes det dog kong Harald at slå sin søns flåde, 
men i en intim stund blev Harald dræbt på forsmædelig vis 
med bukserne nede.

Kong Harald Gormsen Blåtand efterlod sig to prægtige grav
sten, runesten: fsin mors gravsten,) og Danmarks dåbsattest. 
Da Svend Tveskæg kom til Jelling efter sin fars død, lod 
handisse runestene nedgrave udenfor Jelling kirke.

De blev først genfundet, var altså helt ukendte til lens
manden Kaspar Markdanner lod dem udgrave i 1586 og opstille 
på pladsen udenfor kirken.
Statholder Henrik Rantzaus rapport over dette fund 1591 er 
dansk arkæologis dåbsattest eller i hvert fald startskud.
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371787$16î Håkon Ladejarl den mægtige. (937 - 995).

Håkon var søn af Sigurd Ladejarl den Vise og Bergliot To- 
resdatter.
Sigurd Ladejarl var en stor blotmand og arrangerede jule
blot for kong Håkon Adelstensfostre i Trøndelagem.
Samme år nedkon fru Bergliot med et drengebarn første jule
dag, som kong Håkon øste vand på og gav sit navn. Det var 
0.937.

Bønderne skulle selv medbringe de madvarer, der skulle blo
tes, og som de skulle have, så længe blotgildet stod på.
Ved dette gilde skulle alle mændene have øl, og der blev of- yretalskens småredsel og heste, men alt det blod, som flød 
af dem blev kaldt laut og laut-boller, som det blev fyldt i 
og laut-tener var de kvaster eller koste, som hovets vægge 
skulle males med udvendig og indvendig, og stænkes på mæn
dene .
Kødet skulle koges til gæstebudsmad, og ildsteder skulle 
der være midt på gulvet, hvor kedlerne hang over. Der skul
le bæres bægre om ilden, men den, der stod for blotet skul
le signe bægret og al blotmaden.

Først skulle Odins bæger signee, så skulle man drikke for 
kongens sejr og magt, siden Wjords bæger og Frejs bæger for 
åring og fred.
Så var det almindeligt at man drak Brages bæger, og for si
ne højlagte forfædres minde.

Der blev digtet et Sigurds-dråpa om et stort gæstebud på 
Lade, hvor han alene afholdt alle omkostninger.

Sigurd Ladejarl var kong Håkon Adelstensfostres mand, men 
denne forjog sin bror Eirik , der siden faldt i England. 
Eiriksønnerne krævede nu arv efter deres far, og de gjorde 
anslag mod Sigurd på Aglo i Stjørdaleh, hvor de sent på hø
sten 962 indebrændte jarlen.

Efter forlig med Eiriksønnerne fik Håkon nu Trønéelagen at 
råde over . Året efter drog han til Danmark til kong Harald 
Blåtand, hvor han på kong Haraids bestilling dræbte dennes 
brodersøn, Guldharald, hvorefter han fulgte med kong Harald 
til Norge og hjalp denne med at erobre dette rige.
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For sin tjeneste fik jarl Håkon hele det nprdenfjeldske len 
af den danske konge.
Men så snart han følte sig stærk nok, gjorde han sig uaf
hængig.

Det var ikke mindst, fordi kong Harald blev kristen, idet 
Håkon jarl ligesom sin far var en stor blotmand, en inkar
neret hedning.

Da Jomsvikingerne kom til Norge for at slå Håkon Ladejarl, 
blev de slået af nordmændehe ved hjælp af et forrygende 
haglvejr, der spredte deres skibe, og sendte nogle af dem 
langt til søs.

Håkon Ladejarl var storforbruger af kvinder. Han lod dem 
hente til sig, når han havde forset sig på dem, både gode 
mænds hustruer og deres døtre og i det hele taget alle køn
ne piger og kvinder.
Det gav ham mange fjender.

Orm Lyrgja hed en mægtig bonde, der boede på Bunes i Størens 
herred i Guldalen. Han havde en hustru,der hed Gudrun, datter 
af Bergthor af Lunde i Horg herred i Guldalen. Hun blev kaldé 
Lunde-sol for sin skønhed.
Håkon sendte sine trælle til Orm for at hente Gudrun til ham. 
Han bød dem på aftensmad, men før,de var færdige med at spise 
havde Orm fået samlet mange mænd fra bygden, og nu sagde Orm, 
at Gudrun ikke under nogen omstændigheder skulle følge med 
trællene til jarlen.
Gudrun sagde til trællene, at hun ikke kom, før jarlen send
te Tora af Romol på vestsiden af Gulelven, en mægtig husfrue 
og en af jarlens kærester.

Trællene gik borte med trusler om straf til bonden og hans 
husfrue, men Orm lod hærpil fare i alle fire retningen i 
bygden med den besked, at alle skulle fare med våben mod 
Håkon jarl og dræbe ham.
Kort før havde jarlen taget Brynjulfs kone, og det havde 
vakt megen harme, og det var nær ved at en hær var løbet 
sammen. Nu søgte alle til Meldalhus, hvor jarlen sad.
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Da Håkon jarl fik nys om hæropbudet, flygtede han fra går
den med sine mand til en dyb dal, som efter ham blev kaldt 
Jarlsdalen.
Bondehæren mente, at jarlen var flygtet til sine skibe, men 
her sad kun Håkons søn Erlend.

Da det igen blev mørkt, sendte jarlen sine folk bort og 
sagde, at de dculle tage skovvejene ud af dalen, og de skul
le sende bud til Erlend, at han skulle sejle ud til Møre, 
hvor han selv ville opsøge ham.

Den følgende nat sov han i en hule, som efter ham har fået 
navnet Jarlsheller, og her drømte hans træl Kark om en sort 
fæl mand, der sagde at Ulle var død og at nu var alle sunde 
lukkede.
Om morgenen gik de til gården Romol, hvor jarlen sendte Kark 
ind til Tora for at bede hende komme hemmeligt ud til ham.
Han bad hende så om at skjule ham i nogle nætter, til bonde
hæren havde opløst sig.

Tora skjulte nu Håkon jarl i svinestien, hvor ingen ville se 
efter ham, og for en sikkerheds skyld blev der gravet et hul 
i jorden, som der blev lagt brædder over, strøet muld og møg 
på, og svinene blev sluppet der ind.
Her sad nu jarlen og trællen lunt og trygt, omtrent som en 
bisp i en gåserede, og imens blev hans søn Erling dræbt af 
Olav Trygvessøn.

Men alle bønderne søgte efter jarl Håkon, og Olav Trygves
søn holdt ting på en stor steh tæt ved svinestien og lovede 
gods og hæder til den, der dræbte Håkon Ladejarl.
Det hørte både jarlen og hans træl, Kark, og da jarlen mod
stræbende sov ind, dræbte Kark sin herre, skar hovedet af 
ham og førte det til kong Olav.

Hans løn for utroskab blev døden ved halshugning. De døde 
begge i 995.
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37178624: Stormand Paine Tokessøn, (9OO-).

Hans far kender vi ikke. Han var giifit med Ingeborg Ottars- 
datter fra Götaland.

Hendes far var jarl over Vestergotland og faldt i forsvar 
for landet mod Håkon Ladejarl den rige.

Palne Tokesen og Ingeborg havde sammen sønnen Palnatoke, 
der antagelig bleV opfostret i Västgötaland.

Hele familien var hedninger og blotmæhd, der ofrede heste 
og næppe veg tilbage for at ofre mennesker, dvs. trælle.

Mere har historien ikke at berette om Palne Tokesen.
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371786^: Storfyrst Svjatoslav den Første af Kiev.(9^5-957-972).

Svjatoslav var søm af forældrene storfyrst Igor af Kiev og 
og dronning Olga .
Svjatoslav var betroet til et fosterfar Asmud, men ved sin 
fars død i 9^5 kom han til sin mor i Kiev.

Det var derevljanerne, der havde dræbte hans far storfyrst 
Igor, og nu var de så frække, at komme for at kræve hans 
hustru Olga til deres fyrste Mal.
Dronning Olga tog imod frierne med høflighed og æresbevisnin
ger, men lagde en fælde for dem, tog dem tilfange og lod dem 
levende begrave.

Hun sendte så båd til derevljanerne og forlangte, at de skul
le sende deres ypnerète folk til hende.
Hun modtog dem stadig med gode miner og gjorde en badstue 
klar til dem. I badstuen brændte hun dem inde.
Hun sendte nu bud til derevljanerne, at nu kom hun til dem, 
og de skulle nu samle store forråd af mjød i byen, hvor de 
havde dræbt hendes mand, så hun kunne begræde ham og holde 
dødsfest ved hans grav.
Hun drog så afsted med et lille følge. Hun drog så til derev- 
ljanerne og lod sine mænd opkaste en stor gravhøj og holdt 
så dødefest.

S'Så^satte derevljanerne sig til at drikke, og dronning Olgas 
mænd betjente dem. De spurgte efter deres udsendinge, men 
hun sagde, at de kom efter med hendes mands hird.
Da derevljanderne var godt drukne, befalede hun sine mænd 
at dræbe dem, ag de huggede femtusinde af dem ned.

Dronning Olga vendte så tilbage til Kiev og udrustede en 
stor hird imod derevljanerne. Samtidig udnævnte hun Igors 
og sin søn Svjatoslav til konge i Kiev, og så drog de imod 
derevljandenne, og da de mødte dem på slagmarken indledte 
barnekongen Svjatoslav kampen ved at slynge sin lanse mod 
fjenden, og så var kampen igang.

Derevljanerne flygtede ind i deres byer, og dronning Olga 
belejrede nu Iskorosten’, hvor hendes mand var blevet dræbt.



]09.

Endnu var dronning Olgas høvntørst ikke slukket, men hun 
holdt stadig gode miner, og hun forlangte en skat af byen 
på tre duer og tre spurve fra hvert hus, og dem fik hun, 
hvorpå hun satte ild til dem og sendte dem hjem til byen, 
der blev brændt ned til grunden.

Mange af folkene blev dræbt og andre gjort til trælle. De 
øvrige pålagde hun en tung skat, to trediedele til Kiev og 
en trediedel til Vysegorod, der var Olgas by.
Hun drog nu omkring i riget og administrerede, fastsatte lo
ve og afgifter, gæsterier og skatter, og hendes rasteplad
ser og jagtområder er stadig kendte. Hendes kane fandtes i 
mange år i Pskov.
Da alt var ordnet til hendes tilfredshed vendte hun hjem 
til sin søn i Kiev.

I 955 lod Olga sig kristne i Bysanz, og den græske patriark 
velsignede hende, og hun drog med fred til sit land og til 
Kiev. Men hendes søn ville ikke kristnes

Olga fik mange gaver af kejseren, og da hun kom hjem til 
Kiev skrev kejseren til hende og bad om, de gaver, hun hav
de lovet ham til gengæld, men hun var ikke dummere, end at 
hun svarede, at hvis kejseren ville ligp-e ved Kiev og vente 
så længe, som hun af ceremonielle grunde måtte ligge i Dar- 
danel-strædet, så vil jeg give dig gaver.

Svjatoslav ville ikke hindre nogen i at lade sig døbe, når 
han selv kunne blive fri. Og så nøjedes dronning Olga med 
at bede for sin søn og for det russiske folk.

I 957 blev Svjatoslav fuldmyndig og tiltrådte regeringen, 
og han begyndte nu at samle mange og tapre krigere. Selv 
gik han så let som en gepard og førte mange krige.
På sine togter førte han ingen vogne med sig og heller ikke 
nogen kedel. Han spiste også kødet stegt på kul. Han havde 
intet telt, men sov i et dækken og lagde en saddel under 
sit hoved. Sådan var også hans krigere.
Svjatoslav førte krig mod alle de omboende folk og pålagde 
dem skat.
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I 968 optrådte pecenegerne for første gang i den russiske 
sfære.
Svjatoslav var i Perejaslavec, og Olga lukkede sig inde i 
Kiev sammen med sine børnebørn.
Pecenegerne belejrede byen hårdt og folket begyndte at 
sulte og tørste, mens folk begyndte at samle sig på den 
anden side af floden.

Dronning Olga efterlyste så en, der ville vove sig over på 
den anden side af floden, og der meldte sig en ung mand, 
der tilbød sig.
Han tog en tøjle i hånden og løb ud mellem pecenegerne mens 
han råbte: Er der ingen, der har set min hest. Han kunne 
nemlig pecenegernes sprog, så de troede, han var en af de
res egne. På den anden side fortalte han, at hvis de ikke 
angreb seneste imorgen, måtte staden overgive sig.

Hærføreren, Pretic sagde, at de ville rykke frem den følgen
de dag i både og befri dronningen og hendes børnebørn, da 
de ellers irygtede storfyrsten Svjatoslavs vrede og straf.

Da de næste morgen lod blæse kraftigt i horn, troede pecene
gerne, at det var kongen, der kom, og de flygtede til alle 
sider.
Hærføreren Pretic og pecenegernei fyrste indgik forlig og 
gav hinanden gaver, men folket i Kiev sendtp bud efter Svja- 
toslav og beklagede sig over, at han altid var ih udlandet, 
i stedet for at beskytte sit eget land.

I 969 vendte han hjem og sagde til sin mor, at han var ked 
af at leve i Kiev. Der var mere livligt i Perejaslavec’ der 
lå nær ved grækenland, hvor handelslivet blomstrede.
Dronning Olga sagde, at hun var syg, og tre dage efter døde 
hun og blev begravet.
eAret efter indsatte Svjatoslav sine ældste sønner, Jaropèlk 
i Kiev og Oleg blandt derevljanerne.
Men samme år krævede folkèt i Novgorod en egen konge, og 
Svjatoslav sendte sin yngste søn Vladimir, der var søn af 
dronning Olgas husholderske.
Og Novgorødderne tog ham til sig, og Vladimir tog afsted 
med sin morbror Dobrynja.
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Svjatoslav drog nu til Perejasiavec, der var bulgarernes 
by» og de lukkede sig inde, men Svjatoslav indtog den med 
storm. Derpå krævede han skat af kejseren i Bysanz og slog 
med sin hird en stor overmagt, så han kunne drage hjem til 
Kiev med et vældigt bytte.

Men ved vandfaldene syd for staden ventede pecenegerne i 
mægtige horder, og her faldt Svjatoslav, og fyrsten over 
pevenegerne lavde det pragtfuldt drikkekar af hans hoved
skal i 972.
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371787856: Khane Ethelmar den Høje af Sussex og Devonshire.

Han var søn af Æthelweard the Historian og Æthelfled. Han 
var Thane og Eolderman: af Sussex 985-1005 og Eolderman af 
Devonshire 1005-1016.

Han blev antagelig 63 år gammel. Han kaldes også the Fat.

Hans søn Wulfnoth blev fængslet af Wilhelm Erobreren og dø
de i 1087.
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371788032: Hertug Hugo den Store af France. (-922 - 9^6).

Hugo var søn af kong Robert den Første'"af Frankrig og Bea
trice Heribert den Førstes datter.

Han havde arvet hertugdømmet Isle de Frahce efter sin far, 
og i 936 var han Frankrigs stærkeste mand, men afslog at 
bære kongenavn.
Han var gift tre gange. Først med Rotilda, efter hendes død 
med prinsesse Ethilda Edwardsdatter af England, men hans 
søn, Hugos mor var Hedvig af Tyskland, som han ægtede 938.

Hugo fordrev kong Carl den enfoldige og satte først hertug 
Rudolf af Burgund på tronen, og senere fik han anbragt Lud
vig den Fjerde d’outremer der.
Som løn og tak fik han 936 det halve hertugdømme Burgund, 
og i 9^2 tog han selv resten.

Efter kong Ludvigs død ledede han 95^ valget hen på dennes 
søn Lothar den Anden og fik selv hertugdømmet Aquitanien, 
som han dog ikke var i stand til at få magten over.
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371788033. Hedvig Henriksdatter af Tyskland. (-938 - 965).

Hedvigs foraldre var Henrik den Første Fuglefænger og Ma
thilde af Ringelheim, der blev gift 9^9•

Hendes far blev hertug af Sachsen efter sin far Ottos død 
i 912. I 919 blev han konge af Tyskland, og ved den tid må 
Hedvig være født.
Hun mistede sin far i 936, men blev gift med hertug Hugo 
den Stærke af Frankrig, det franske riges marsk.

Hugo døde 956 som hertug af Isle de France, Burgund og no
minelt af Aqyitanien , som han aldrig fik hold om.
Hun døde selv den 14.maj 965 og efterlod sønnen Hugo Capet, 
der blev stamfar til det capetingiske kongehus i Frankrig, 
ligesom hendes far blev stamfar for det sachsiske hus i 
Tyskland. Hendes mor overlevede hende til 14.marts 968, da 
hun døde i Enger.
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371788072: Kong Ordono den Tredie af Leon. (-950 - 955).

Han var søn af kong Ramiro den Anden af Leon, Galicien, A- 
sturien og Kastilien og af Terese af Navarra.

Da Ordono i 950 overtog sin :fars rige, havde greven af Ka
stilien kort før gjort oprør og var blevet taget til fange. 
Han blev så nødt til at give sin datter Urraca til Ordono 
som garanti for fred. Men hun døde kort >efter!Ordonos tron
bestigelse, og han turde da ikke undlade at søge hjælp hos 
den mauriske hærfærer Aimanzor.

Han måtte så finde sig i, at Almanzor hærgede Kastilien helt 
frem til Borgos.
1 952 giftede han sig med Elvira.
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371788144: Guigo den Fjerde af Vion. (970 -IOO9).

Han var søn af Guido den Tredie af Vion og Fredeburga af 
Vienne.

Kilderne giver vidt forskellige numre på denne slægtsraekke 
Og Guigo kaldee også den Femte og den Anden.
Han er sandsynligvis født før 970 og benavnes den Femte Si
re ved navn Guigo. Hans regeringstid faldt antagelig fra 
984 til ca.1009, og han har i så fald fået embedet før sin 
fars død 995/96.

Guigo efterlod sig tre døtre og sønnerne, Humbert, der blev 
bisp af Valence, Wilhelm og Guido, der arvede embedet.

/ I. / '
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371'80160: Greve og marquis Anden. (935 - 992)

Han var søn af grev Sunÿer af Barcelona, Audona og Gerona

Fra 9^7 til 966 delte han magten med sin bror Mir, som da 
døde i oktober. Derefter styrede han alene sit arvede land.

Da hans farbror Sunifreds mandslinje dddøde, fik han også 
■Orgel. Forresten havde han så udstrakte ejendomme, at han 
at han med fuld ret kunne antage titlen af hertug af Gothi- 
en.
I 967 drog han: til Frankrig og vendte tilbage til Aurillac 
med den berømte aquitanske munk, Gerbert, den senere pave 
Sylvester den Anden, der studerede de eksakte videnskaber 
under de gunstige forhold i Boreils grevskab.
I slutningen af 970 rejste han til Rom til pave Johan den 
XXIII , og fik hans godkendelse af genoprettelsen af det 
gamle bispesæde i Taragone, der var blevet ødelagt af sara
cenerne .
I 98^-85 tog han kampen op imod Almanzor, men i 986 trængte 
Almanzor ind i Barcelona med en stor hær. Han sendre skibe 
fra Algarbe og krigsmaskiner, så det blev åbenbart, at byen 
var fortabt. Boreli sèèv flygtede den 4.juli 986 i båd ved 
nattetid.

Stadens forsvar blev overladt til vicomte Udalart af Barce
lona. Byen blev stormet og plyndret i to dage, og maurerne 
holdt staden besat: mellem seks måndeder og to år, det vides 
ikke bestemt hvorlange.
I 987 tog Boreli dog med sikkerhed byen i besåddelse uden 
bistand af den franske konge Ludvig den Femte, der døde den 
21.maj 987.

Herefter var grevskabet Barcelona uafhængigt af den frabske 
krone, idet det nye dynasti, Capetingerne ikke gjorde krav 
på overhøjhed.

Boreli skaffede nu byen et forsvar og organiserede et red
ningsarbejde til befrielse af barceloneserne for slaveri 
hos araberne.
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Mens byen således begyndte at komme til kræfter igen og at 
blomstre, døde grev Boreil der.
I 99O &av han ejendomme til grev Wilhelm af Castelbon og 
til dennes hustru Sancia.
Samme år underkastede han sig Hugo Capet, der nu selv sad 
sikkert i sadlen.

Grev Boreil kaldes af klostret Le Graffe en af dets største 
velyndere.
Han var gift med grevinde Ledgarde af Toulouse, der fødte 
ham sønnen Raimund Boreil den Tredie.
Hun levede antagelig fra 935 til 972. Hendes far forjog i 
924 de hunniske horder fra sit land.
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37180162: Grev Roger den Første den Gamle af Carcasone.(1012).

Roger var søn af grev Arnold den Første af Raséz og grevinde 
Arsinde af Carsasone.
Han nævnes mellem 957 og 1012 som greve af Carcasone, Con- 
serans, Comminges, Raséz, Narbonne og Toulouse.
I 949 giver han gods til klostret Montolieu sammen med si
ne forældre og sin bror Odo. Efter faderens død i november 
957 solgte han og moderen Arsindd en ejendom iToulousin til 
præsten Gilabert.
Oa.955 fulgte han sin far i grevskabet under moderens for
mynderskab .

1 979 giver han god_Ç til klostret S.Hilaire og igen i 981. 
Sidste gang som tak for at have overvundet sin frygtede 
fjende Oliba Cabresa af Cerdagne i en farlig kamp. Senere 
slutter han fred med Oliba.
I 981 var han og hans hustru i Rom og fik her pave B6n4^&ctëS> 
bekræftelse på sidstnævnte gave til S.Hilaire.
Han deltager i 985 i krigen mod Saracenerne under Almanzos.

I 984 kalder han sig greve og marquis. 994 var han igen i 
Rom og en gang til i 1002. Sidste gang hed paven Sylvester. 
Han gjorde da sii. testamente.

Så sent som i 1011 undertegnede han og hans hustru Adelaide 
et dokument om en ny gave til S.Hilaire, men efter 1012 var 
han død.

Han giftede sig 970 med Adelaide der endnu levede 1012. Vi 
kender ikke hendes oprindelse.
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37178200: Fyrst Johan den Ferste Lambert af Salerno.(-9^7-99)

Giovanno di Lamberto var oprindelig greve af Spoleto, men 
blev i 9^7 kaldt til greve af Salerno efter at hans forgæn
ger i guvernementet var flygtet.

Han var toskansk af fødsel. Som medregent havde han i fem 
år sin ældste søn, Johan den Anden, der døde 988, hvorefter 
hqns anden søn, Waimar delte regeringen med ham.

Fra hans regeringstid ved man kun, at paven Benedict den 
Syvende oprettede en ærkebispestol i Salerno. Vi kender ik
ke hans forældre så lidt som hans hustru.
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37178202: Fyrst Pandulf af Padua og Benevent. (1016).

Han var søn af Landulf den Tredie af Benevent. Hans mor er 
ikke nævnt i kilderne. Pandulf kaldes andre steder for den 

men her nævnes han som den Anden

Da hans far døde, blev Pandulf fordrevet fra Benevent af 
sin farbror Pandulf den Første kaldet Jernhoved. Men, da 
hans bror Landulf den Femte af Capua døde i maj 993» og da 
dennes søn Pandulf var mindreårig, regerede Pandulf den An
den, der efter sin farbrors død havde fået Benevent tilbage, 
sammen med sin nevø i Capua.

Han blev dømt til døden af kejser Henrik den Anden, men be
nådet på forbøn af fyrst Waimar af Salerno og~sendt i tysk 
fangenskab i 1022.

I 1024 blev han benådet og løsladt af <Øonrad den Anden. Han 
døde i 1027.
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371788204: Grev Pandulf den Sjette af Capua. (1022 - 1026).

Han blev af kejser Henrik den Anden indsat som greve af Ca
pua til erstatning for Pandulf den Fjerde, der blev ført i 
fangenskab i Tyskland.

Men, da Pandulf i 1024 blev løsladt af (Conrad deri Anden, 
vendte han harmfnysende tilbage til Capua og fordrev Pand
ulf af Teano til Rom, hvor han d»de i 1026.
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371788216: Grev Boso den Anden af Provence.(934-968).

Hans far var Rotbald den Første af Provence, som vistnok 
udøvede greverettigheder i Provence indtil 934.

Boso træffes som greve af Provence, indsat af kong Hugo Ca
pet fra 934. Han var den første, titulerede greve af Pro
vence, og hans efterkommere beholdt denne titel i næsten 
200 år.
Han var også greve af Arles og må være udnævnt til det af 
Konrad den Anden i 948.

Boso nævnes i et skiftebrev udstedt i Arles 948, desuden i 
et dokument angående kirken i Arles fra august 952.

I maj 961 bekræfter han sammen med sin hustru, Constance en 
gave til klostret i Montmajour. Her underskriver også deres 
sønner, Wilhelm og Rotbald, der her kalder sig grever, og 
derfor ikke kan have været helt unge dengang.

Indtil 965 var han gift med grevinde Constance, som må være 
døde snart efter.
Grev Boso den Anden af Provence døde 968.
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371788218: Fulco den Anden(den Gode)af Anjou. (941 - 96O).

Hans far var Fulco den Ferste,(den Røde) og hans mor hed 
Rocille.

Det var i hans tid, man opdagede jorden ualmindelige frugt
barhed, et resultat af mange års affolkning, og edsle af
grøder belennede indbyggernes indsats.

Staden Tours lå stadig undenfor grevernes magtområde, men 
kirken i Tours skyldte greverne meget, ja stod i stor tak
nemmelighedsgæld til dem.

Fulcos forfader, Ingelgarius skal have bragt relikvierne af 
kirkens skytshelgen tilbage til kirken under våbenbeskyttel
se. Selv var Fulco mere hengiven til kirkens lærde interes
ser. Han deltog således i kortjenesten sammen med kanniker- 
ne. Han var mild og religiøs og meget lidt krigerisk.

I et dokument af 942 bekræfter han en gave til klostret S. 
Julien af Tours.
Den 26.december 9^3 var han i Paris sammen med sin bror Gui, 
der var biskop af Soissons siden 937. Det var i Ludvig den 
Fjerdes tid.

I 958 var han til stede på et møde i Verron om grænserne 
mellem Anjou og Tourenne. Det var under kong Lothar.

Hans hustru, som hed Gerberge, var muligvis en datter af Rot» 
bart den Første af Provence.
Grevinde Gerberge blev mor til Gotfred den Første Grisgonell.
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371788220: Kong Adalbert af Italia..(936 - 97O).

Han var søn af Berengar den Anden af Italia og grevinde 
Villa af Arles.

Adalbert bar medkonge i Italia 950-961. Han var gift med 
grevinde Gerberga af Macon.
Det var en urolig tid, og kejser Otto den Store kom ned 
fra Tyskland i 951 og 96O.
Han tog Adalberts forseldre tilfange og bragte dem til Bam
berg, hvor Berengar den Anden døde den 6.august 966. Efter 
sin mands død blev Adalberts mor nonne.

Efter 961 trak Adalbert sig tilbage til Ivrea, der var hans 
fars grevskab. Her døde han efter juli 968, men senest 970.
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371788222: Grev Reinald af Reims og Roucy. (?4o - 967).

Han var af normannisk herkomst, men vi kender den ikke nær
mere .
Reims ligger i Champagne-distriktet, men det er uvist, om 
champagnen var opfundet dengang.
Den berømte domkirke i Reims blev førit bygget 3OO år sene
re .
Faktisk ved vi ingenting om Reinald. Han døde enten den 10. 
maj 967 eller den 5.marts 973.

Hans hustru var grevinde Alberade af Lothringen,,der ægtede 
ham o.9^5.
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371788232: Kong Garcia den Første af Navarra.(-919 - 97O).

Hans forældre var Sancho den Første Garcez og Tota af Na
varra .
Garcia tiltrådte kongeværdigheden i 919« Han førte en 
lang og vanskelig belejring mod Abd-al-Rhaman den Tredie 
af Codoba og slo^ ham i 921 i Roncal-passet.

Han bidrog til sejret ved Simancas i 939» Han lå i stadig 
strid med greven af Kastilien.

Garcia omtales som både modbg og mild. Han var gift med
a

arvegrevinde Endregote Galindez af Aragonien, der i hvert 
fald fødte ham sønnen Sancho den Anden.
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371788248: Grev Asnarius af Comminges

Asnarius' oprindelse kendes ikke. Han 
Peyrissas i Commùnges og var abbed af

Han levede på Karl den Enfoldiges tid 
de sidste merovinger af mandsstammen.

og Conserans.(-900-).

grundlagde klostret 
Lezat.

•g er samtidig med
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\371788250sGrev Acfred den Anden af Carcasone og Raseé/Radé 

Hans far var grev Oliba den Anden af Carcasone og Rasez/Ra- 
dés, og formentlig en datter af grev William den Anden at 
Auvergne.

Grev Acfred den Anden synes at have arvet en betydelig po
sition efter sin far, Oliba omkring år 9OO, men hans testa
mente 0.927 viser, at der ikke er noget af betydning tilba
ge, kun et par villaer, så han har sandsynligvis givet sin 
ukendte hustru eh stor morgengave.
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371788256: Hertug Wilhelm den Tredie af Aquitanien.(915“63).

Hans far var grev Ebles Mancer af Poitou/Poitiers og vist 
nol grevinde Emiliane, som var hans anden hustru.

Wilhelm fulgte sin far i 932 som greve af Poitiers/Poitou.
Han havde mistet sin mor, da han var fjorten, og sin far, 
da han var sytten.
Han fik tilnavnet Tete d'Etoupes, dvs hørhoved, så han har
været blond. Han erhvervede grevskabet Auvergne og i 951 
antog han titel af hertug af Aquitanien, som hans efterføl
gere senere førte.
Han forsvarede med held Aquitanien mod marsken Hugp den
Store af Isle de France og Burgund og senere imod kong Lo
thar i 955.

I 935- ægtede han Adele af Normandiet, der blev mor til Wil
helm den Fjerde.

I 962, endnu i sin bedste alder, trak han sig tilbage til 
klostret S.Maxient, hvor han døde den 3»april 963 som munk.



3717882.57î Hertuginde Adele af Normandiet.(-912 - 968-).

Adele, der også havde navnene Gerloc og Gerberge var datter 
af Hertug Rolle af Normandiet og Popa, grevinde af Bayeux.

Hun blev født -traktaten- af 9II i S.Clair-sur-Epte. I 935 
ægtede hun hertug Wilhelm den Tredie af Aquitanien. Hun 
stiftede klostret, la Trinité i 969.
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371788258: Grev Teobald den Første af Biois.( - 975)«

Han var søn af grev Theobald af Saumure og Richilde af Pa
ris.

Theobald den Første af Biois var også greve af Chartres, 
og han blev født før 904, da hans far døde.
Han blev gift før 9^5 med Luitgard af Vermandois, der var 
datter af hertug Wilhelm den Første af Normandiet, der var 
blevet myrdet den 17.decembe» 9^2.

Theobald den Første døde den 16.januar 975 i kong Lothars 
regeringstid.
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371788259s Grevinde Luitgard af Vermandois. (920 - 978-).

Luitgard var datter af grev Heribert den Anden„af Verman- 
dois og en datter af modkongen Robert den Første af Frank
rig.

Hun blev født o.920 og gift 935 med hertug Wilhelm den Før
ste af Normandiet, der blev myrdet den 17.december 9^2.
Sit andet ægteskab indgik hun før 9^*5 med grev Theobald den 
Første af Biois og ChartreS.

Luitgard døde efter den 9«februar 978.
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371788272: Grev Raimund den Tredie Pons af Toulouse.(900-$0).

Han var søn af Raimund den Anden af Toulouse og Gudinilde. 
Antagelig blev han født o.900» I 921 fik han markgrevska
bet Gothien og to år senere fik han grevskabet Toulouse. 
Videre erhvervede han Uzes og Vivarais.

I 924 forjodj han de ungarske horder fra sit land, og i 936 
udstrakte han sit landområde til Auvergne.
Det var måske i den anledning, han oprettede klostret St. 
Allire og i Narbonne klostret Thomieres til ære for s.Pons, 
martyr fra Nice, hvortil han og hans hustru gav rigeligt 
med gods i november 936.
Det var derfor, han fik tilnavnet Pons.

Han ville i begyndelsen ikke anerkende Rudolf af Burgund 
som konge, men, da han underkastede sig ham, blev han her
tug af Aquitanien i 932.
I 944 anerkendte kong Ludvig d'Outremer, den Fjerde hans 
besiddelse af hertugdømmet.

Efter Raimund Pons' død i 950 gik hertugdømmet ud af slæg
ten.
Han var gift med grevinde/hertuginde Garsinde af Narbonne, 
der overlevede ham i 24 år og styrede grevskabet Toulouse 
for sin søn i hvert fald til 972.
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371788273s grevinde Garsinde af Narbonne.(922 - 97^).

Hendes forældre var vicomte Odo af Narbonne og grevinde 
Richilde af Barcelona.
Garsinde var antagelig født i 922, og i 935 »gtede hun 
grev Raimund den Tredie Pons af Toulouse, der døde i 950»

Efter mandens død styrede hun grevsakbet Toulouse for sin 
søn mindst til 972. Fra 969 styrede hun også Narbonne og 
Gothien.

Garsinde skrev sit testamente i 97^ og synes at være død 
samme år.
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371788274J Grev/marquis Rotbold af Provence. (96I-IOO8).

Rotbolds forældre var grev Boso den Anden af Provence og 
Constance. Sammen med sin bror "Wilhelm arvede han grevska
bet ved faderens død i 968. Dog allerede i 96I undertegner 
brødrene et dokument i maj måned.

Broderen Wilhelm døde i 992, og Rotbold styrede nu groven- 
se alene.
Han var gift med Ermengarde, som vi ikke ellers ved noget 
om. Hun undertegnede hans dokumenter, men i 992 var dejr et 
dokument, hun ikke havde underskrevet. Rotbald rådede over 
udstrakte arvegodser i grevskaberne Frejus, Sisteron, Avig
non, Riez, Marseille, Aix, Orange, Arles, Gap og flere and
re. Sammen med broderen og senere alene var han rådgiver 
for bisperne i Marseille, Cavaillon etc. De førte titel af 
fyrster og blev omtalt som sådan i dokumenter.

Sammen med broderen indlagde Rotbold sig stor fortjeneste, 
da de i 973 hjulpet af markgrev Arduin af Turin knækkede 
og knuste de hærgende saracenere, som overalt lagde landet 
øde.

I 1004 var Rotbold tilstede ved et møde i klostret Pjalmo- 
di, hvor han undertegnede dokumenter.
Et dokument af IOO5 om et gave til klostret S.Viktor er un
dertegnet af ham og hans sønner og til sidjt af Ermengarde, 
der altså næppe er mor til drengene, men nok til datteren 
Emma •
Efter 1008 hører man ikke mere til grev Rotbold.
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3717758820: Gosfridus Grisgonelle greve af Anjou. (96O - 989).

Han var søn af Foulque den Anden den Gode af Anjou og Ger
berge grevinde af Provence.

Han var tøendt som Karl deb Stores bannerfører og fra Rolands
kvadet, begge dele sagnhistorie.

Han var sin fars ældste søn. Det første dokument, hvor han 
nævnes er fra marts 966, videre fra 970 og 973*
I 976 var han i Poitiers, hvor han giver en gave til kirken.

I 965 ægtede han grevinde Adelheid af Troyes, der fødte ham 
den krigerske søn Foulque Nerra og datteren Irmgard.
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3717788822: Bouchard le Venerable af Vendome, greve.

Bouchard levede i 900-^rene. Det var på hans tid, det karo- 
lingske dynasti blev afløst af det vapetingiske.
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371788936: Arnmod Arnvidsson på Ønundafjord i Island.(986).

Han gav navn til stten Arnmødlingarne. Han var en af anfø
rerne i slaget i Hjørångavåg, hvor han faldt for Vagn Ake- 
søns hånd.

Hans far Arnvid Torarinssøn skal være faldet i slaget ved 
Solskjel mod kong Harald Hårfager.

Farfaderen hed Torarin Bullibak uvist hvorfor, og hans far 
Finvid Fundane var slægtens stamfar.
Han blev fundet i en ørnerede svøbt i silketøj, men hans æt 
kendes ikke.
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3699^532; Grev Bilhelm den Tredie af Weimar. (-1039)»

Han var søn af grev Wilhelm den Anden af Weimar, hvis bror 
Poppo var kejser Otto den Førstes kansler.

Wilhelm den Tredie var først gift med Bertha, hvis familie 
vi ikke kender. I sit andet ægteskab havde han grevinde 0- 
da af Lausitz,, der måske overlevede ham. Hun levede i hvert 
fald endnu i 1039, da han døde.



Ul.

3699^533: Grevinde Oda af Lausitz. (1039)•

Odas far var Thietmar den Anden, greve af Suevogau og Nord
tür ingen, markgreve af Ostmark, som hans far Gero havde 
forenet med Lausitz

Hun levede under kong Henrik den Anden den Hellige og un
der kong Konrad den Anden Salier. De blev også begge kej
sere af det tysk-romerske rige.



3699^573^» Grev Lambert den Anden Balderich af Lowen.(990-1062).

Han blev født o.990 som søn af greveparret Lambert den Før
ste og Gerberge af Lothringen.

Det var i en urolig ti^A* hvor kejserriget var rystet, fordi 
tronfølgeren Otto den Tredie var blevet bortført af sin 
frænde Henrik den Trættekære.

Lambert Balderich blev gift med hertuginde Oda af Lothrin
gen, der fødte ham datteren Adele.

Han blev greve af LBwen i 1041. Han døde den 21.september 
IO62.
Hans hustrus dødsdag var den 23«oktober, men året kendes 
ikke.



3739^5736: Hertug Bernhard den Anden af Sachsen.(995-1059).

Bernhard blev født 0.995 som søn af hertugparret Bernhard 
den Første og Hildegard af Stade.

Han blev hertug efter sin fars død i 1011, på kejser Hen
rik den Helliges tid, og ægtede i 1020 Elica Heinrichsdat- 
ter af Schweinfurt.

I hine unge dage deltog hans far i kejser Otto den Andens 
felttog mod Danmark, og ved Otto den Andens død, stod han 
på sønnens og tronfølgerens side i tronstridighedeerne med 
Henrik den Trættekære,
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3739^5^0: Fyrst Vazul af Ungarn. (IO38).

Han var søn af fyrst Michael af Ungarn, der døde 0.971«
Han var farbror til Stefan den Hellige og blev blindet ved 
dennes død for at sikre arvefølgen i kong Stefans efter
slægt. Men efter et intermezzo med Stefans dattersøn Peter 
Ôrs eolo og hans svoger Samuel Aba, blev det alligevel Va- 
zuls efterkommere, der kom til fadet.

Først var det hans ældste søn Andreas den Første, der blev 
kronet, og i IO6O efterfulgtes han af den næste søn, Bela, 
dog skete dette ikke uden forviklinger.
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373945742; Kong Mieszko den Anden af Polen.(990 - 1034).

Mieszislaus' var søn af Boleslav den Første(Chrobry) den 
Tapre og dronning Hemmilde Dobremirsdatter.

Han blev født o.990. Han fik riget efter sin far i 1025» 
men hanbrødre søgte hjælp hos kejser Konrad den Anden, hos 
russerne og tcheekerne, så han måtte taget riget i len af 
kejseren, men i hans tid faldt riget faktisk sammen. Un
garerne erobrede Slovakiet, Danmark tog Pommern, og både i 
øst og vest blev provinser revet bprt.

Før faderens død ægtede han i 1013 Richeza af Saalfeld, der 
blev mor til Casimir Karol, Gertrud og Richeza.

Mieszko døde i 1034 den lO.maj
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3739^57^4: Tiemo den Første greve af Quinziggau.(-1025-28).

Hans embedsgrevskab lå i Quinziggau. Hans far var greve 
Bertold i Lurhgau, og nævnes 1.december 1003.

I 1025 nævnes Tiemo sammen med sin søn tilstede ved kej
serinde Kunigundes Ranshofener-dotation. Til sin bror, Pil
grims underhold gav han til dette kloster gods i Alburg.

Broderen Pilgrim var munk i St.Emeram. Også i 1028 giver han 
gods til kirken.

Tiemo døde den 19®marts kort efter 1028, men uvist hvilket år.
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3739^5792: Markgreve Ernst af Nedre østrig.(IO56-IO75)•

Hans hustru Swanhilde er af ukendt herkomst. Hans far hed 
Adalbert, markgreve af den Bayriske Østmark.

Han efterfulgte sin far som markgreve i 1055 og desuden i 
Traungau som greve på den anden side af Ems.

I IO75 gjorde kejser Henrik den Fjerde angreb på Nedre-Øs- 
trig, og i slaget ved floden Unstrut den ^6.juni faldt så 
markgreve Ernst.
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373945796: Kejser Henrik den Tredie af Tyskland. (1039-56).

Henrik blev født den 28.oktober IOI7 i Ostenbach som søn af 
kejder Konrad den Anden Salieren og Gisela af Schwaben.

Da hans far døde i Utrecht den 4.juni 1039 blev Henrik auto
matisk taget til tysk konge. Allerede i 1027 var han hertug 
af Bayern, i IO38 også hertug af Schwaben og konge a^- Burgund. 
Han tvang Böhmen til lenspligt og gjorde i 1046 en ende på 
det pavelige skisma ved at afsætte alle tre paver.

Den 25.december blev han kronet til kejser og fik som sådan 
tilnavnet den Sorte.
Allerede den 2$.juni I036 ægtede fean i Nijmegen den danske 
prinsesse Gunhild, som tyskerne kaldte Kunigunde, et navn hun 
fik ved salvningen. Hun døde ung denl8.juli i Norditalien.

X
/

Først i IO39 blev Henrik tysk konge, og den 21.november 1043 
ægtede han sin anden hustru grevinde Agnes af Poitou/Poi- 
tiers, der fødte ham sannen Henrik.

Kejser Henrik døde den 5«oktober IO56 i Bodfeld i Harzen, 
og blev bisat i Speier.
Han efterlod en søn på seks år.



3739^5797« Grevinde Agnes af Poitiers. (1022 - IO77).

Hun var datter af ægteparret hertug Wilhelm den Femte den 
Store af Aquitanien og hertuginde Agnes ag Burgund.

Hun var 21 år gammel, da hun den 21.november 1043 ægtede 
kong Henrik den Tredie af Tyskland. Det varede syv år, før 
Agnes fødte sin kongelige husbond en mandlig arving. Sam
men med sin ægtemand bleto Agnes i 1046 kronet til kejserinde 
Det varede dog til den 11.november IO5O, før hun nemkom 
med sønnen Henrik.

Da kejser Henrik den Sorte døde, var sønnen næppe seks år 
gammel, og Agnes blev hans formynder.

Men i IO62 blev drengen bortført af Kolnerærkebispen Hanno 
og af Otto af Nordheim. I IO65 blev han efter ærkebisp Ad
alberts initiativ erklæret for myndig, og ærkebispen hidee
de ham op mod Sachserne, som to gange gjorde oprør, men 
blev kuet ved Hohenburg ved Untrutfloden den 13.juni 1075»

Agnes opledede sin søns ydmygelse overfor pave Gregor den 
Syvende, og hun døde den 14.december 1077 i Rom.
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3739^5798: Markgreve Otto af Italia, Torino, Asti mm.(IO5I-6O).

Han var søn af Humbert den Færste med den hvide hånd og An- 
cilla grevinde af Lenzburg i Schweitz.

i
Ottos foraeldre blev gift før 1023» gg Humbert blev greve i 
1025.
Han regnes for stamfar til huset Savoyen. Oprindelig havde 
han kun lenet Majtrienne, men fik senere Chablais og saint 
Maurice og besiddelser i Tarentaise og Asti.

Otto ægtede IO5O Adelheid af Susa, der var født før 1020.
Hun var arving til markgrevskabetne Turin,Susa, Asti og Al- 
benga i Italia. Hun var først gift med hertug Hermann den 
Fjerde af Schwaben, der døde IO38, så Adelheid har næppe 
været helt dugfrisk, da Otto ægtede hende i IO5O, og hun 
kan næppe have været mor til hans børn.

Markgreve Otto døde den 19.januar, men årstallet er usik
kert IO57-IO6O sætter grænserne.
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3726658OO: Alexios den Første Komnenos af Bysanz.(1648-1118).

Alexios blev født i 1048 i Konstantinobel som søn af Johan
nes Komnenos og Anna Dalassena.
Sammen med sine brødre blev Alexios opdraget ved det kejser
lige hof, og han var ikke fyldt fjorttn år, før han meldte 
sig til den hær, kejseren ville sende imod perserne. Men 
kejser Romanos Diogenes ville ikke give ham lov til at ta
ge med soldaterne.

Senere skulle han vise sig at være en fremragende feltherre, 
og da lejligheden bød sig lod han sig af hæren udråbe til 
kejser, hvorefter han drog mod Konstantinobel som han ero
brede .
Hans modstander Nikeforos gik i kloster. Han blev hyldet 
som kejser af Bysanz den anden april 1081, men var dog i 
realiteten en usurpator.

Samme år 1081 blev hans hær slået ved Durazzo af normanne
ren Robert Guiscard, men, da denne blev kaldt tilbage til 
Italien, blev hans efterladte arme næsten tilintetgjort af 
Alexios.

Efter at have jaget den tyske kejser ud af Rom vendte Ro
bert Guiscard tilbage til Grækenland i 1084, men før han 
havde forberedt sit felttog døde normannerhertugen i 1085»

Det var Alexios, der var anledningen til det første kors
tog, og han fik korsfarerne til at aflægge lensed for det 
land de måtte erobre på deres vej.

Alexios styrede klogt og kraftigt og skaffede igen riget 
herredømme over store dele af Lilleasien. Han bragte orden 
i rigets indre forhold og beskyttede kirken.
I slutningen ad 1077 ægtede han prinsesse Irene Bukaina, 
der fødte ham børnene, Ioannes, Androicus, Isaacius og den 
berømte Anna, der skrev hans biografi, og som var purpur
født, efter at faderens var blevet kejser og i selve pur
purkamret .



Alexios Komnenos døde den 1.5«august 1118. Han havde nogen 
tid i forvejen været til et hestevæddeløb i hippodromen, 
og havde fået en smertefuld gigt i skulderen, som han ik
ke ville have behandling for. Det gik over igen, men der 
var ikke gået seks måneder, før der påkom ham en dødelig 
sygdom. Han led af svær åndenød og klagede stadig over en 
trykken for brystet. Når han skulle gabe, fik han stærke 
smerter.

Dronning Irene sendte bud efter de kyndigste læger, de tog 
hans puls, men de kunne ikke sige, hvad sygdommen kom af. 
Men de forklaringer, prinsesse Anna har skrevet ned, viser 
os, at det har været alvorlige stressymptomer, antagelig 
forhøjet blodtryk.

Men sygdommen veg ikke et øjeblik fra ham, det var som den 
skulle snøre halsen sammen på ham. Han. kunne ikke ligge på 
nogen af siderne, og kunne ikke trække vejret frit.

Alexios havde altid levet spartansk som en soldat i felten 
og kunne ikke give vellevned skylden for sig sygdom.
Lægerne forsøgte sig med åreladning, men det var til ingen 
nytte. En peberdrik, man gav ham, dulmede hans smærte for 
en tid, men smerterne vendte forstærkede tilbage.

Det var nu næsten umuligt at finde en stilling, kejseren 
kunne finde hvile i. Ofte vågede kejserinden'øved hans seng, 
og tårerne randt stærkere end Nilens strømme, som Anna skri
ver .

En tid hjalp det, at Alexios flyttede fra rum til rum i sit 
slot, senere skulle han fra slot til slot.
Kejserinde Irene bad bønner i alle kirker og satte et utal 
af lys i kirkerne, og alle munke fik ordre til at bbde aaf- 
ladeligt for kejserens liv. Der blev ikke sparet på almisser 
til de fattige, og alle syge og fanger blev overvældet med 
gaver af kejserinden.

Alexios' mave svulmede op, hans fødder hovnede og han led 
af en hidsig feber. Så fik hans halsbetændelse. Hans gummer 
svulmede op, svælget hovnede, og tungen blev tyk i munden.
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Prinsesse Anna madede selv sin far i hele sygdomsperioden, 
da han ikke mere selv kunne spise og drikke eller synke 
fast føde. Men alle bestræbelser for at befri ham for hæ
velserne viste sig frugtesløse.

Dronningen vågede over sin ægtefælle hver nat, hun tog ik
ke føde til sig og afmagredes kendeligt, så man også frygte
de for hendes liv.

En dag kom også diarrhoe til, og nu syntes alt håb ude, og 
tidligt om morgenen den 15»august havde nogle af lægerne 
salvet selvherskerens hoved og var gået hjem.
Tronfølgeren havde i forvejen sneget sig bort, da han ind
så, at det var forbi med kejseren og var i største hast i- 
let til det store palads.
Men kejserinden klagede:^Bort med det hele, med diadem og 
majestæt, med al magt, højhed og herlighed” og jeg(Anna) 
klagede med hende. Mine søstre ligeledes. De sønderrev hår 
og klæder under ynkelige klageråb.

Vi søgte efter evne at trøste og berolige vor mor, men nu 
lå kejseren 4- sine sidste åndedrag.
Kejserinden kastede sig ned på jorden, sårede sig selv og 
vidste ikke hvordan, hun skulle dæmpe den brand, der rase
de i hendes bryst.

Lægerne vendte nu tilbage, tog ham om håndledet, men lod 
som om, det ikke havde nogen fare, for at ikke kejserinden 
også skulle opgive åmden.

Prinsesse Anna lagde sin højre bånd på sin fars håndled og 
søgte at spore pulsen, men så slap jeg hans hånd og bøjede 
hovedet og sænkede stiv og kold øjnene mod jorden, og uden 
at sige et ord trak jefe mig med hænderne for øjnene hulken
de tiåbage.
Kejserinden forstod, opgav alt håb og jamrede, så det kun
ne høres langt bort.
Hun aflagde det kejserlige slør, greb en kniv og afskar 
hele sit hår, kastede de purpurfarvedé sko af fødderne og 
forlangte sorte istedet.



Kejserinden ville også udskifte sin purpurkjole med en af 
sort stof, men havde ingen, så hun måtte låne af sin dat
ter, som selv var enke, og så satte hun et mørkt slør på 
sit hoved.
I selv samme øjeblik gav selvherskeren sin hellige sjal i 
Guds hånd, og min sol gik ned med det samme, siger prins
esse Anna.



155

3726658OI: Kejserinde Irene Dukaina af Bysanz.(1066-1118-).

Irene var af det gamle kejserdynasti, som Alexios stødte 
fra tronen. Hendes far, Andronicos Doukas var en broder
søn af kejser Romanos den Fjerde Diogenes og hendes mor var 
var prinsesse Maria af Bulgarien, i Bysanz havde hun titel 
af øverste kammerfrue.

Kejserinde Irene havde stor indflydelse, da hendes sviger
mor, Anna Dalassena trak sig tilbage. I 1118 forsøgte hun 
at sætte sin datter Anna og hendes ægtemand Nikeforos på 
tronen i stedet for sønnen Johannes, men det strandede på 
Alexios* modstand og fik Irene til at trække sig tilbage 
til klostret Vierge Plaine de Grace, som hun selv havde 
stiftet.
Hendes ægteskab var helt politisk. Hun var mor til tre søn
ner og fire døtre, som hun fik med kejser Alexios.
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3726658O2: Kong Ladislaus den Heilige af Ungarn.(1045-1095) .

Laszlo, som han hed på Ungarsk var søn af kong Bela den Før
ste og Richeza af Polen. Han blev født o.1045 og fulgte sin 
bror Geiza den Første på tronen i 1077.

I 1088 fik han af de tyske prinser tilbudt kejserkronen, 
som ban afslog. Konciliet i Plaisance valgte ham til leder 
af det første korstog, en ære han modtog med tak, men han 
døde kort efter, da han rejste til Böhmen den 19.juli 1095 
i Nyitra.

Han løsrev sit rige af dets lensafhængighed af kejseren og 
erobrede Kroatien og Dalmatien.
I IO91 tvang han kumanerne til at antage kristendommen. Han 
fremmede ro og orden og gav gode love, og han var en lige 
så god kriger som vis lovgiver.

Han blev begravet i katedralen i Nagy-Varad, der blev et 
søgt valfartssted, da pave Cölestin den Tredie i 1198 lod 
ham kanonisere
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3726658O3: Adelheid af Rheinfelden, dronning af Ungarn.(1064-90).

Hun var datter af hertug Rudolf af Rheinfelden, hertug af 
Schwaben og Adelheid af Savoyen. Hun blev født o.1064 og 
ægtede 1079 kong Ladilaus den Hellige af Ungarn.

Hendes får var i 1077 blevet valgt til modkonge mod Henrik 
den Fjerde, som ham slog i slaget ved Mellrichstadt den 7.
august IO78 og igen i slaget ved Forchhein den 27.januar 
1080.
Men den 14.oktober samme år blev han i slaget ved Molsen 
så hårdt såret, at han døde den I5/16 samme måned.

0.1088 blev hun mor til datteren Piroska, der blev bysan
tinsk kejserinde under navnet Irene. Hun varzdesuden mor 
til endnu to døtre og en søn.

Adelheid døde i maj IO9O.



1S1
w

3726658O8: Kong Geiza den Første af Ungarn.(1040 - 1077)•

Kong Geiza var søn af kong Bela den Første og Richiza af 
Polen. Hans fætter Salomon var konge før ham, men striden 
mellem kejser og pave kom også til at gribe ind i Ungarns 
indre forhold.

Kong Salomon havde jo svoret kejseren troskab og lydighed, 
men den ungarske kirke fulgte paven, og Salomons fætre, de 
to brødre Geiza og Ladialaus var på kirkens side.

I IO74 slog Geiza sin fætter og besteg den ungarske trohe 
som Geiza den Første. Året før havde han ægtet NN Synadena 
af Grækenland.

Med regeringsskiftet gik Ungarn styrket ud af kejser-pave- 
striden og gav baggrund for rigets lensfrigørelse af kejse
ren, som Ladilaus/Laszlo til sin tid kom til at gennemtrum
fe, og for udvidelser mod syd , som vi skal se.

Kong Geiza levede ikke længe. Han styrede fra 107^ til 1077» 
og han efterfulgtes af sin bror Ladialaus den Hellige.

Med sin hustru fik han sønnen Kalman, som kom til at efter
følge Ladislaus.
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148715392: Vicomte Francon den Anden af Narbonne. (85I - 924)

Francon den Anden var arving efter Francon den Første, der 
i 85I var vicomte af Narbonne. Hans søn, Lindoin, som 875 
vat Vicomte af Barbonne, var vist far til Francon den Anden.

Francon den Anden var gift med grevinde Arsinde af Rousilion.
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1487152640: Greve Wilfred den Hårede, el Veloso. (873 - 898).

Wilfred/Wifred var den førete greve af Barcelona, antagelig 
anbragt der af Ludvig den Tyske, der gerne så franker i dis
se egne, hvor eller visigoterne dominerede.

Området var blevet erobret af frankerne i 801, og den første 
markgreve var Besa. og der blev udmejslet andre områder, som 
Ampurias, Gerona, Urgel samt Pallars og Ribagorza, der til 
ain tid blev selvstændige ved slutningen af 800årene.

Wilfredo blev en middelalderlig myte som generalguvernør 
over hele den spanske mark, en såre mægtig mand, der ikke så 
sig tilfreds med denne afhængige stilling, men erklærede sig 
selvstændig greve. I 873 havde han også en del af Raséz sam
men med Miron og to andre.

Han yder store godser til klostret la Graffe i 888 sammen med 
sine brødre, Miron, Rousilion og Rudolf, der var greve af Con
fiant .

Wilfred levede endnu i 898. Hans søn Wifred den Anden siger 
9O5 nylig at have efterfulgt ham.
Ved sin død var det lykkedes Wilfred at samle grevskaberne 
Barcelona, Gerona, Ausona, Urgel, Cerdana, Besalu og Confiant 
under sit herredømme.

Han stiftede klostret San Juan da las Abadesas og Santa Maria 
de Ripoli.

I 888 var han gift med Widimilde/Gudinilde/Winidilda af Ria.

Wilfred den Hårede var søn af Hunfred de Ria også kendt som 
Sunifred, der var gift med Ermessinde. Hunfred blev myrdet 
af udsendinge fra greve Salomon af Rousilion og Cerdana.
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1479782936: Greve Reginar den Tredie af Hennegau. (920 - 973).

Reginar var søn af Reginar den Anden og NN af Burgund.
Han blev født 920, da adelsopositionen valgte Robert den 
Første til Karl den Enfoldiges modkonge.

I 954 blev Lothar kejser og regerede til 986. I 958 blev Re
ginar lyst i band af pave Johannes den Tolvte, der var ind
viklet i mange skendaler og i en voldsom konflikt med Otéo 
den Første, som først havde hjulpet ham mod vasalkongen Be
rengar af Italien, hvorfor pave Johannes kronede ham til 
tysk kejser i 962.

I 964 Hev pave Johannes dræbt. Reginar døde i 973«



1487152134: Theoderich/Dietrik greve af Ringelheim og Oldenburg.

Han var søn af Walpert af Ringelheim og Oldenburg og hustru 
Altberg af Lesmonia.

Theoderik blev født 0.872. Han ægtede Reginhild af Friesland, 
en datter af Gotfred af Friesland.

Han døde 0.916/17. '
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1487153028: Ketil Gotfredsøn af Danmark. (81x - 84x).

Han var lillebror til Horik den Første og søn af kong Got
fred, der døde 810.
Gotfredsønnerne kunne ikke enes, og i 854 kom det til det 
store slag, hvor Rollos bror Gurim faldt og Rollo måtte 
flygte til Sverige.

Senere kom Rollo sin nevø Gudrum den Første til hjælp i 
England med en betydelig flåde.

Desværre har vi ikke nogen årstal på Ketil/Catillus, men 
han må være far til Rollo af Normandiet.
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1487153000: Greve Oliba den Første af Carcasone. (820 - 835)

Oliba var søn af greve Bellon af Carcasone, men fulgte sin 
ældre bror, Gislafred i grevskabet.
Per kendes ingen dokumenter om Gislafred, men Oliba nævnes
820 og 835» begge gange modtager han begunstigelser-, dels 
fra hans lensherre og dels fra kirken.

Olibas hustru Richilde af Raséz nævnes 837» da huta modtog 
en gave fra abbediet Lagrasse eller måske snarere en erstat
ning.
Antagelig var Oliba den Første da død.
Richilde døde 839»
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2367^526976: Greve Saduger af Mosel, Ardennerne, Bouillai og

Saduger eller Sadigerus var søn af Greve Fridericus Af >iosei 
og Ardennerne
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11818263^92: Greve og konee af Nedre Burgund Ludvig Busonides.

Ludvig Busonides mistede sin far, kong Boso af Nedre Bur
gund den 11.januar 887, og hans farbror greve Richard blev 
hans formynder.

Ludvig blev konge af Nedre Burgund sarnme år, i Italien år 
9OO, hvor han blev kronet i Pavia. Kan blev kronet til kej
ser i oOl. I 9O5 blev han fordrevet fra Italien af stor- 
mændende under ledelse af Berengar, der blindede ham.

Kan vendte tilbage til Burgund i 9O5 og beholdt kongenavn, 
men overlod styret til sine slægtninge Richard og Hubert.

Ludvig Busonides døde 911.
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1189721830^: Kong Ramiro den Første af Asturien.(-791-860) 

Ramiro var søn af Bermudo den Første(Tiaconus), der levede 
i et kloster, da stormandene 0.788-790 valgte ham til kon
ge af Leon, Fan ihedlagde regeringen i 791« Fan var også 
konge af Asturien.
Med Nunilona af Navarra havde han sønnen Ramiro.

Ramiro var også konge af Galicien og Leon i 835« Han var 
nødt til at undertrykke én alvorlig opstand fra adelsman
dene .
Han skal have vundet en knusende sejr over maurerne ved 
Clavijo, der, hvor apostlen Johannes skal have kæmpet i 
spidsen for de kristne.
Han var gift med Paterna, og de blev begge bisat i Panteon 
i Oviedo
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11897220608: Sire Rostain den Anden af Vion (873-889).

Han var søn af Rostain den Første, der var stamfar til hu
set Viennois.
Rostain den Anden havde meget land i området omkring Anno- 
nay, hvor han antagelig var landfoged. Her virkede han fra 
873 til sin død før februat 889»
Han var gift med Bertilde
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11897220624: Kong Boso àf Nedre Burgund (15.10. 879-11.1.887).

Bosos søster, Richildis var gift med Karl den Skallede af 
Frankrig, der gjorde ham til greve af Provence i 87I. Be 
hvrgundiske stormand valgte ham i 880 til konge, og dermed 
grundlagde han det burgundiske kongerige.

Han ægtede i foråret 876 Irmgard af Italien, der overlêvede 
ham i en halv snes år.
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118972224288: Kong Pipin af Italien. (773-810).

Pipin var s^n af Karl den Store i Aachen og Hildegard'! af 
Schwaben.
Han blev født i april 773* I 781 udnævnte Karl sine sønner 
Ludvig den Fromme og Pipin til underkonger i hhv Aquitani
en og Italien.

Pipin havde en søn, Bernhard, som fulgte ham på tronen ef
ter hans død, den8.juli 810.
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41897222^64 : Land onul f ,•< greve af Teano. (død 861).

Landonulf var søn af greve Landulf af Capua, der var stam
far til det longobardiske fyrstehus Capua.
Ved delingen af fyrstehuset Benevent i to, blev Capua en 
dei af Salerno i 847.
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2991566336: Pietro Orseolo den Anden, doge af Venedig.(991-1008/9)♦

Han var søn af St.Pietro Orseolo/ürsoyolo af Venedig og Fe
lizitas .
Det var Pietro, der indførte den skik, at dogen sejlede ud 
på lagunen i sin pragtgalej Bucentaur og kastede en ring i 
havet, og således formælede byen med havet. Det skete hvert 
åt på Kristi Himmelfartsdag, og dogens galej fulgtes af al
le byens galejer.



58972O8896: Kong Sigurd Ring af Sverige og Danmark.(d.7§§)•

Hans far var underkonge i Sverige Randver Radb^rdsson og 
en halvbror til Harald Hildetand, som Sigurd kæmpede imod 
i slaget ved Braavallaheden, hvor Harald blev fældet af 
Odin. Han var gift med Alfhild.
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591912528: Markgreve Christian i Gierleben. (937 - 9^5)«

Han var søn af markgreve Thietmar, død 892.

Markgreve Christian i Gierleben 937 lavede samtidig med Ot
to den Store . Han havde en række grevskaber i de tyske og 
slaviske områder ved Saale og Elben.

Den l.maj 9^5 fik han Burgward Quigina af Otto den Første 
samt det nærliggende Stene.

Christian var gift med Hidda af Østmark, der døde 965»



1 ’if

59191317^5 Greve Reginar den Første Lane&als af Hennegau.(850-515

Reginar var søn af greve Giselbrecht af Maasgau og Irmgard 
Lotharsdatter.
Han blev født fem år før Karl den Stores rige blev tredelt
i 855» så Lothar den Anden fik den mellemste part, der ef
ter ham blev kaldt Lothringen.
Beginar den Første Langhals var den anden Hertug af Lothrin
gen og den første greve af Hennegau.

Han blev født 85O.
Hans hustru hed Alberade. Hun overlevede Reginar Langhals, 
der døde før 19»januar I916.



/77

59191317^6:. Grève Richard af Vienne. ( - 887 - ).

Da hans bror kong Boso af Nedre Burgund døde den 11.januar 
887, vilde hans svigerinde dronning Irmgard overtage sty
ret for sin søn, Ludvig Busonides, men Richard tog hende 
til fange, da han var blevet udpeget til formynder for tron
arvingen .

Ludvig blev konge af Nedre Burgund i 887, af Italien år 9OO 
kronet i Pavia, kejser Äebruar 901«
Fordrefet af Italien af stormendene under ledelse af Beren
gar og 9O5 blindet af ham.

Ludvig vendte 9^5 tilbage til Burgund og beholdt kongenavn, 
men overlod styret til sine slægtninge.



m

59486OI856: Herlaug Haraidssøn jarl. ( - 825 - ).

Han var søn af Harald Naumdalajarl, som var gift med Signy 
Sigarsdatter.

Haralds afstamning angives således: Trond Haraidssøn, søn 
af Harald Trygil, søn af Håvard, søn af Hergild, , hvis far 
var Bård søn af Brand jarl, som var søn af Mundil Gamle, 
hvis far varGudlaug, hvis far var Godgest, søn af Vedrhall, 
søn af Hoddbrodd, hvis far var Godhjalt, søn af Brynjolf, 
hvis far hed Herse, der var søn af Gyllaug, søn af Hemgest, 
Huldes bror, hvis far var Håvard Handramme, søn af Himileig, 
søn af Sverdhjalt, hvis far Seming var søn af Odin.



179

59^8601857! Signy Sigarsdatter. ( - 825 - )•

Hun var datter af Sigard Grjotgardssøn, hendes fætre var 
Søve Hognessøn og Hild Mjove.

Sigard var søn af kong Gjrotgard på Nordmøre, søn af Sal
gard, søn af Grjotgard på Nordmøre.



$6

59^8601864: Øystein Glumra. ( - 83O - ).

Øystein var sen af Ivar jarl på Upland, som var søn af Halv
dan Gamle, som var søn af Gor.



181

59^8601868: Halvdan Svarte. Konge af Vestfold. (827).

Halvdan var søn af Gudrød Veidekonge den storladne, konge 
på Vestfold og Romerike, og Alvhild Alfarinsdatter af Alv
heim.
Halvdan var fadt o.830. Han havde også Romerike, Land og Ha
deland.
Han blev opfostret på Agder.

Han var en retfærdig konge, gav gode love, grundlagde Eidsi
vating på Eidsvoll og var elsket af folket.

Han omkom på vårparten 860 under en tvr på isen på Randsfjor 
den.
Da hans undersåtter ikke kunne enes om gravlæggelsen, blev 
han delt i fire parter og lagt i fire høje.

Den ene af disse høje vises på gården Stein i Ringarike.



//Z

5948608548: Hertug Bruno den Første af Sachseh. ( - 843).

I Sachsernes krige med Karl den Store, var Bruno hærfører 
for den stamme, der hed Engerne. Det er uvist om haVvar søn 
af Wikbert Widukindsson.

Bruno overtog hertugdømmet i 825. Han var gift med Svana, der 
jvar født grevinde af Kontfprt, men der er stor uenighed blandt 
historikerne os hendes identitet.

Bruno døde 843.



Ü3

59^8609152: Kong Ordono den Første. ( -866).

Ordono var søn af Ramiro den Første, konge af Asturien, Ga
licien og Leon og Paterna af Asturien.

Ordono overtog kongeriget Leon i 85O, da hans far døde ved 
Oviedo. Han var tapper og kæmpede hårdt mod baskerne, så han 
kunne ikke udnytte stridighederne, der lammede kalifatet i 
Cordova.

Han var gift med Munia/Nuna af Asturien.



184

5948610304: Sire Guigo den Farste af Vion. (873 - 895)«

Hans far var Rostain den Andën og hans mor hed Bertilde.
Guigo havde en bror, der hed Rostain den Tredie.

Guigo havde embedet i Vion fra 873» Han døde før april 895 
Hans hustra kendes ikke.



IK

59^8610312: Kejser og konge Ludvig Busonides af Italien. (883-928).

Ludvig blev konge af Nedre Burgund/Provence i 887. konge af 
Italia 9OO» kronet i Pavia.
Han blev kejser i februar 901» oen blev så fordrevet af stor
mandene under anførsel af Berengar, og blev blindet af ham 
den 2.juli 905.

Ved faderens død havde han arvet dennes $art af af det bur- 
gundiske land/provence og nærmeste omegn.

Efter at være vendt tilbage til provence i 9O5 beholdt han 
kongenavnet, men overlod styret til sine slægtninge

Den 18.januar 915 var han gift med Adelheid Rudolfsdatter af 
Burgund.



59^8611712: Jimeno Garcia. ( - 950 - ),

Jimeno var kongen, der blev valgt af folkets mænd. Hans søn 
var Iniego Arista, og han var den første konge af Pampelona, 
som var født til at være det.



187.

59^8616096: Greve Gerard af Auvergne. (839 - 841).

Gerard blev greve af Auvergne i 839 og efterfulgte Varin. 
Han var tilhænger af Ludvig den Fromme/den Hellige og af 
Karl den Skaldede, for hvem han forsvarede Limoges imod A- 
quitanien.

Gerard faldt i kamp i Karl den Skalledes og Ludvig den Ty
skes armé den 25.juni 841 i Fontenay-en-Puisaye.

Han var først gift med Rainulfe, grevinde af Poitiers, men 
allerede før 839 havde han ægtet Mathilde af Aquitanien.



59^86112144: Kong Bernhard af Italien. (797 - 817)

Bernhard var søn af kong Pipin af Italia hvis-dronning vi 
ikke kender.
Men hun fødte Bernhard 0.797. Hans far døde 810, og så blev 
Bernhard af sin bedstefar Karl den Store udnævnt til konge 
efter ham. Han blev kronet i 813 i september.

I 817 begyndte hans farbror Ludvig den Fromme at dele lan
det, og Bernhard følte sig forurettet ved delingen, fordi 
Lothar skulle være medkejser. Han greb til våben, men efter 
gode venners råd opgav han sit oprør og opsøgte kejser Lud
vig den Fromme og kastede sig for hans fødder.

Men Ludvig var ikke mere from end, at han havde optaget den 
bysantinske skik at brænde sine modstanderes øjne ud.
Bernhard kom til Chalons-sur-Saune, hvor Ludvig residerede, 
og overgav sig, og så blev han blindet af Ludvig. To dage 
efter døde han.

Hans søn Pipin med Kunigunde måtte selv søge sig et embede, 
og endte i Vermandois, så vidt vi ved.

Dronning Kunigunde byggede nonneklostret San Alessandro og 
den 15.juni 835 udstedéé hun i Parma et dokument om dette 
kloster, så da levede hun endnu.



5948611232: Fyrst Atenulf den Første af Benevent og Capua. (899-91C

Han var søn af Landonulf af Capua og Teano. Hans mor kender 
vi ikke. Atenulf blev greve af Capua i 861, da hans far dø
de, og overtog en helt nybygget stad, efter at saracenerne 
havde ødelagt den i 842. Tilmed var staden blevet uafhængigt 
af Salerno.

I 899 satte Atenulf sig i besiddelse af Capua og året efter 
blev han udråbt til fyrste af Benevent. Capua blev ophøjet 
til fyrstendømme, og Atenulf blev fyrste af begge disse lan
de, som han lod gå i arv til sine to sønner.

Han førte en energisk kamp mod den muslimske koloni ved Gar- 
igliano, men den lykkelige slutning på denne kamp fik han ik
ke at se.



190

5983132684: Fyrst Taxony af Ungarn. (909 - 972).

Han var søn af Zultan/Zsolt, hertug af Ungarn. Hans mor er 
ukendt.

Taxony kaldes også Toxun og kaldes den tredie hertug af Un
garn 944-972. I hans tid kom hunnerne 909 ind i Thüringen, 
i 910 helt til Augsburg, i 932 til Merseburg og 955 atter 
til Augsburg.

Han førte krig mod tyskerne og den bysantinske kejser. Han 
blev ikke selv døbt, men han var farfar til Stefan den Hel
lige, og han gav sin søn og efterfølger en kristen hustru, 
Sarolte.fra Siebenbürgen.



5983132672: St.Pietro Orseolo/UiJeyolo af Venedig. (976 - 997/8).

Han var den første af sin slægt på Venedigs dogesæde.

Pietro underkastede sig adskillige stæder i Dalmatien og 
kaldte sig hertug af Dalmatien, men i mange år måtte Vene
dig kæmpe for besiddelsen af dette område.

Sankt Pietro var doge fra den 12.august 976 til den 1.sep
tember 978. Han døde i 997/98. Hans hustru hed Felicitas.

Det er uvist, hvornår han blev helgenkåret.



5983132736: Hertug Konrad den Røde af Lothringen. (9I6/2O-955).

Han var søn af greve Verner af Rotenburg, Franken og Wormsgau 
og NN af Franken.

Fra o.9^0 var Konrad en af de førende i Riget. I fik
han hertugdømmet Lothringen under kejser Otto den Første.
Men i 953/5^ gjordd han oprør mod sin svigerfar, kejseren 
og mistede da sit hertugdømme.

I 947 ægtede han Luitgarde af Lothringen, så det er muligt,
at det var ved den lejlighed, han fik hertugdømmet,

Den 10.august 955 faldt den røde Konrad i slaget ved Lech-
feld, hvor kejser Otto den Første slog Ungarerne.



193.

9717297824 : Constantine den Første af Albany, dræbt 877.

Constantine var søn af Kennet!) Mac Alpin overkonge for pic- 
ter og skotter, død 86O.



1179^17792: Kong Handver Radbardsson,(død 0.7OO).

Rnndver var underkonge i Sverige, søn at enten Radbor af 
Friesland eller Radbard af Gardarige. Hans mor hed Aud og 
var datter af Ivar Vidfadme af Skåne og Danmark.
Han var halvbror til Harald Hildetand, der var søn af Rø- 
rik Sløngvanbauge af Sjælland og Aud den dybsindige.

Randvers hustru kendes ikke. Han havde sønnen Sigurd Ring.



102*3^59^648 :.Kenneth Mac Alpin konge af Albany, død 86O.

Kenneth var søn af Alpin, konge af Argyll, der krævede pie 
ternes trone. Kenneth blev oVerkonge for pifter og skotter



199

II966265368: Herùug Zultan af Ungarn 907, død 972.

Zultan var søn af Arpad, prins af Ungarn, der stammer fra 
Attila, der var konge over hunnerne. Zultan hærdede næsten 
alle Centraleuropas lande, Schweits, Italien, og Frankrig 
helt frem til Reims.



II966265472: Greve Werner af Rotenburg, Franken og Wormsgau.

Werner var antagelig søn af Eberhard, søn af Udo den Fær- 
ste. Han var født o.885-890.

Da Eberhard faldt i 902, blev hans enke med sine sønner 
tvunget i 983 af Adalbert af Barbenberg til at forlade si
ne arvegodser og sine len og trække sig tilbage til Spess-r 
hart



U

2358883558^: Kong Radbor af Friesland. (død719)«

Radbor(Radbodf var frisernes fyrste. Han lå hele sit liw i 
krig med frankerne under Pipin af Heristal og Karl Martel 
og forfulgte derfor kristendommen som frankernes religion.

Han synes dog kort før sin død at have måttet modtage krist
ne missionærer i sit land.

Radbor var gift med kong Ivar Vidfadme af Skåne og Danmarks 
datter Audr den dybsindige, som før havde været gift med Rø- 
rik af Sjælland,



202.

236765OII2: Markgreve Thietmat den Færste af(Brandenburg).

Thietmar var stamfar til slægten og døde 892.



38869191296: Kong Alpin af Argyll, dræbt 841.

Aipin var søn af Eocaid den giftige, konge af Argyll og 
dronning TTrguistice, der var prinsesse af pisterne.

Eocaid nævnes o.781 som konge af Argyll. Alpin der arvede 
Argyll efter sin far, krævede picternes trone efter sin mor. 
han blev dræbt 841.



77738382592: Eocaid den giftige konge af Argyll 0.781»

Eocaid den giftige var søn af Aedh den hvide, konge af 
Argyll, dræbt 778.
Han var gift med prinsesse Urguistèce af picterne, og de
res søn Alpin arvede Argyll efter sin far, og krævede pic- 
ternes trone efter sin mor.



305.

1444767^5184:Aedh den hvide, konge af Argyll, dræbt 778.

Han var søn af Eocaid, konge af Dal Riada (726-733). Alle 
de nævnte riger ligger eller lå på Skotlands vestkyst



206.

288853530368: Eocaid, konge af Dal Riada (726-733)•

Eocaid var søn af Eocaidh, der ligeledes var konge af Dal 
Riada, dræbt697«


