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Da dette var i
Lave1)? tænkte Kong
Valdemar paa at ind
varsle sin Kongelid
in ed kraftig Heltedaad
og skaffe Riget Bod
Asser Rig og Fru luge, Absalons
for al den Skade, som
Forældre.
mange Aars Vikingefærd havde voldt: Lan
det lemlæstet, og fast en Tredjedel deraf omskabl
lil en øde Ørk. Han udbød derfor Leding og lagde
sig med Flaaden ved Masnedø for at hjemsøge
Venderne. Her holdt han Hærting og æggede Fol
ket; men Oldermændene, der var vante til at føre
Ordet paa Flaadestævne2), lalle derimod og paaslod,
at utryg Færd ventede Flaaden; li dels manglede
vore Folk Levnedsmidler, dels havde Fjenden faaet
Nys om Kongens Forsæt. Del var derfor raadeligst,
mente de, at opsætte Toget og bie til der engang
bød sig bedre Lejlighed lil, saa de kunde faa noget
udrettet; desuden var del en farlig Sag at friste
Vaabenlykken mod forsynlige og velruslede Fjender.
l) Nemlig Forholdet til de to dræbte Kongers, Svens og
Knuds, Tilhængere; jfr. foregaaende Bind S. 257 f.
2) Der menes Bondealmuens Talsmænd, der sikkert tilhørte
de gamle store og rige Slægter, og som for en stor Del var de
samme som »Styresmændene« for Ledingsskibenc; disses Embede
gik nemlig i Arv indenfor en og samme Æt.
1*
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Ydermere, sagde de, var hele Danehærens Kerne
samlet om Bord paa denne Flaade; og satte man
den paa Spil, da kunde Venderne ved én eneste
Sejr faa al Danmark i deres Vold; ti hvis det nu
gik galt, var saa ikke deres Fald enstydigl med hele
Rigets Undergang? Det gik derfor slet ikke an at
sætte saa mange højbaarne Helte paa Spil i én
eneste Kamp, hvor Sejren kun kunde bringe liden
Hæder, men Nederlaget des større Skam. — Denne
Tale istemtes af hele Tingfolket; og paa dets Ord
saa Kongen sig nødt til at give Ledingen Hjemlov
og afstaa fra sit Forsæt — i Hast, men uden Lyst.
Da han atter kom om Bord paa sit Skib, gjorde
Absalon nok saa vittigt Nar ad ham for hans Ørkesløshed og spurgte ham paa Dril, hvor det kunde
være at Ledingen gik over Styr; og da Kongen sva
rede, at det var for ej at vove saa mange raske
Svendes Liv, udbrød han: »Tag saa hellere lutter
Krystere og Smaakravl med paa Tog! Skulde du
da vinde Sejr, har du den for godt Køb; og taber
du, er liden Skade sket; li Uslingers Død er ej værd
at ænse!« Saaledes gav den snilde unge Mand sin
Vrede en spøgefuld Vending og revsede med fint
Vid Kongen for hans Sløvhed, uden dog at sige ham
det rent ud.
Paa den Tid døde Bisp Asser af Roskilde, og
ved Valget af hans Efterfølger stod Almuens og Kler
kenes Stemmer mod hverandre. Samtidig var der
Splid i Roskilde Borgeres Edslag1); begge Parter
!) Købstædernes Borgerskab udgjorde paa denne Tid et eller
flere svorne Gilder eller Lag — Broderskaber til gensidig Hjælp,
med et religiøst Tilsnit. I Roskilde synes de indfødte Borgere
at have udgjort et særskilt Gilde, de fremmede (tyske) Købmænd
et andet, se lige nedenfor.

Ledingen faar Hjemlov; Bispevalg i Roskilde.
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fyldte Byen med Drab, og de fremmede blev enten
slaaet ihjel eller drevet ud af Byen. Endda nøje
des de indfødte Borgeres Broderskab ej med at lægge
Gæsternes1) svorne Gilde øde; men de drev deres
Galskab saa vidt, at de forgreb sig paa Kongens
Møntmester og ej blot jævnede hans Hus med Jor
den, men ogsaa ranede alt hans Gods. Nu blev
Kongen alvorlig vred paa Byen for denne Haan mod
hans Højhed og førte en stor Hær af Landsfolket
mod den for at lægge den øde. Da skikkede Bymændene Sendebud til ham, mindede ham om hans
Kald: at føre Sværdet til Landets Værn, og bad
ham derfor ej bruge det mod Landets Børn. Han
tog saa mod en Pengebøde og lod Byen slippe der
med.
Straks derpaa drog han huld og blid ind i
Staden og gik ind i Kannikernes Gaard ved Trefoldighedskirken for at stadfæste deres Afstemning
om Bispevalget. Ti uagtet der kunde synes at til
komme ham en vis Ret overfor en Kirke, som hans
Forfædre havde grundlagt og udstyret, lod han sig
dog forlyde med, at han ej vilde gøre sig skyldig i
ulovligt Valgtryk eller Brud paa gammel Hævd; ti,
sagde han, han vidste godt, at efter Kirkeloven var
Klerkenes Særret til Bispevalg uafhængig af Konge
bud, og hans Nærvær skulde derfor ikke være dem
til Hinder for at vælge og stemme aldeles frit. Kler
kene takkede ham paa det bedste for hans From
hed og Retsind og forlod derpaa Mødet for at sigte
og vælge nøje. De udpegede nu tre Mænd af højt
anset Omdømme, hvortil de føjede Absalon som
den fjerde for hans Manddoms Skyld; og mellem
’) Saaledes kaldtes de fremmede Købmænd.

December
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disse skulde Valget staa. Valdemar bød nu, at de
hver især uden Ord skulde indføre deres Afstemning
paa særskilte Blade i én og samme Bog; ti han
mente at Valget gik ærligst til, naar ikke Tungen,
men Haanden først røbede den enkeltes Ønske.
Det gik da saaledes, at alle de skrevne Stemmer
faldt paa én Mand, Absalon, som dermed var kaaret til Æressædet.
Straks efter sit Valg lagde han for Dagen, al
han var fuldt saa vel Viking som Bisp og skøt
tede lidet om at røgte Troen i Ro og Mag her
hjemme, naar den stod paa Spil histude. Det er
jo ogsaa fuldt saa god en Gudsdyrkelse at slaa
Troens Fjender paa Flugt som at lage Vare paa
Kirkeljeneslen. Bispegaarden lod han mestendels
ligge jævnet med Jorden, ti for ret at værne Land
og Rige med trygge Vagthold laa han altid paa
Udkig ude ved Søen, ofte havde han for Skik at
søge Husly under Skovens Løvtag, og just fra
dette ringe Bo rejste han Fædrelandets Hus af Gru
set. Ogsaa hans Veltalenhed kom Sællandsfarerne
til gode, som de snart fik at mærke; ti paa Tinge
trindt om Land, hvor Tvistemaalene var udartet til
Vold og Kiv, bragte han ved sin rolige Ligevægt
fredeligere Forhold til Veje. Saa store var hans
Talegaver, at de der havde tænkt sig ham som et
Drog uden Maal og Mæle, tværtimod maalle ind
rømme at det var dem selv som var de dumme. Om
Vinteren agtede han det for intet al pløje de islagte
Vover med Snækker, for al Landet ikke paa nogen
Aarstid skulde savne de nyttige Vagthold, eller han,
den store Fædrelandsven, faa Ord for at læmpe sig
eller Forholdene. Saaledes var han lige saa fuldt
Fædrelandets Fader som Biskop, lige slraalende som
Hærmand og som Herrens Tjener.

Absalon vælges til Bisp; hans første Venderkamp.
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Hans første Kamp med Venderne stod Lørdag 12. April
før Palmesøndag ved Boslunde By1). Saa snart han
fik Bud om deres Indfald, drog han alene med sine
Huskarle, atten Mand høj, mod fire og tyve fjendt
lige Skibes Mandskab. Farlig var Dysten, men
Sejren blev hans: af Fjendens Hestfolk blev mange
slagne paa Flugt, og Fodfolket fast' helt oprevet;
selv mistede han ved det Vovestykke kun én Mand
og indviede med en herlig Sejr sin Bispestav og sit
Herreskjold. Kun faa af Fjenderne reddede sig ved
fejgt at kaste Vaaben og Bytte fra sig for at lette
Flugten og søge Skjul i den til Markerne stødende
Skov2).
Samme Aar er at melde, at Aarhus By døjede næ.
overmaade ondt af Vikingeanfald. Samtidig maatte
ogsaa Falstringerne bøde paa deres ringe Tal lige
over for den uhyre vendiske Flaade ved at søge Ly
bag deres fælles Virke3). Kongens Mundskænk var
just i andet Ærinde sendt der til Landet og maatte
sammen med de andre udholde en Belejring. Her
var der nok en af Bønderne, som gav ondt af sig
over de Tværdrivere der sad i Kongens Raad, og
udbrød, at de forrige Konger dog mestendels havde
baai et Sporer paa Hælene, men denne havde dem nok
’) Nord for Skelskør.
2) Sandsynligvis gemmer der sig i dette Sakses Udtryk et
Stednavn, nemlig Andvordskov (den begyndende Skov), der paa
Sakses Tid betegnede den vestlige Udkant af de store Skove i
Sorøegnen. Fra Skoven gik Navnet over paa det anselige Johanniterkloster som Valdemar den store grundlagde der paa Egnen,
i Nærheden af Slagelse.
8) Virket er endnu Navnet paa en Landsby midt i Falster,
hvor en af Vand og Lavninger paa alle Sider omgiven Banke
egner'sig ypperlig til Fæstningsanlæg; i den yngre Middelalder
laa her en Borg, hvis Levninger endnu ses.
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paa Tæerne. Mundskænken, der mindedes sin egen
Ørkesløshed og følte sig ramt, fyldte disse Ord i
Kongens Øren og udlagde dem tillige saa ondt og
utilbørligt, at hvad der var ment som en Haan mod
ham selv blev tydet som Smædeord mod Kongens
Højhed. Og da det var hans Ønske at styrte dem
alle i Ulykke til Straf for et enkelt Brushoveds kaade
Mund, kom han frem med en anden, vel saa haard
Beskyldning mod Falstringerne, der ydermere optændte Kongens Vrede mod dem. Han stemplede
dem nemlig som de argeste Forrædere, der havde
for Skik at røbe Venderne alle de Forehavender
mod dem, som de kom paa Spor efter. Det Ven
skab, som de af og til holdt med Fjenden for at
hytte sig selv, lagde han dem haardt til Last; og
gjorde de ham stundom en Tjeneste mere af Angst
end af Lyst, saa hed det straks Drottensvig. De
havde nemlig for Sæd at holde Fanger i Forvaring
for Venderne; og ofte sendte de — mere af Frygt
end af fri Vilje — Ilbud til Fjenden, lige inden
Landets Flaade stak i Søen; ti de haabede ved slig
Tjenstagtighed at sikre sig den Fred, som de ej ved
egen Kraft var i Stand til at hævde.
Daaret af denne Mands onde Raad satte Kong
en sig for at lægge alt hvad der endnu var tilbage
af Falster i Bund og Grund øde. Dette Hærværk
mente han at kunne øve med Sællandsfarernes
Hjælp alene og bød derfor Absalon stille sig i Spid
sen for Øens østre Mandskab; selv vilde han føre
det vestre og færge Hæren over til Falster paa hvad
der var for Haanden af større og mindre Fartøjer.
Sællandsfarerne, der bar indgroet Nag til Falstring
erne, higede efter i samlet Hær at hævne gammel
Skade og kom af lutter Iver næsten Kongens Bud

Onde Raad mod Falster; Valdemar bliver syg.
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i I?orkøbet, glade over at han selv vilde yppe
Strid med deres Uvenner og stille sig i Spidsen
for dem.
Men dette Fejlgreb, hvortil onde Raad æggede
ham, blev heldig forebygget ved Lykkens bratte
Spil; ti netop som Kongen stod rede til Opbrud
med en stor Styrke, blev han med ét saa heftig syg
i Ringsted, at han bød Absalon give Hæren Hjem
lov og selv skynde sig hen til ham. Saaledes blev
Kongens Helbred rokket i rette Tid til at raade
Bod paa hans fule Forsæt; og ved at slaa Valde
mar med Sot sørgede Himlen for, at han selv forblev
skyldfri, og det sagesløse Folk uskadt. Hvor ussel,
ja ynkværdig maa vi ej tænke os Danmarks Til
stand, naar Fjendehaand histude og Kongesværd
herhjemme truede Riget? Hvo kan her tvivle om
at det var Guds Finger, der hindrede Fædrelandets
vordende Høvding i at begynde sin straalende Bane
med at lægge det Rige øde, som det var hans Lod
at skulle udfri af Fjendehaand? Ti Rigets Styresmand maatte hellere hildes i en svar Sot end i en
grufuld Synd.
Dag for Dag tog Sygdommen haardere fat, og
Absalon aflod ikke med at vaage og bede for Kong
ens Liv. Omsider fyldtes han af Mistvivl om at
der gaves Lægedom for ham, og tænkte at ene
Herrens Kraft kunde hjælpe her. Saa skred han da
i sin store Kvide til at forsone Gud og holdt i fuldt
Bispeskrud formelig Messe for at læse Bønner
for den syge, fuldbragte det hellige Offer med
de Ord der hører sig til1), bar det til den syge,
!) Der menes Messeofret, hvorved Præsten efter katolsk Op
fattelse forvandler Brød og Vin til Herrens Legeme og Blod
Lægmanden nød kun Brødet.
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næsten døende Konge, og gav ham det at nyde. —
Styrket heraf faldt Kongen straks efter i Sved og
genvandt nu atter sin gamle Helse. Men Bispen
selv, der endnu ej var vis paa hans Helbredelse,
havde ved al sin Sjæleangst paadraget sig en Syg
dom og følte med ét sine Kræfter svigle; og havde
Himlen ikke ladet sin Naade lyse over ham, vilde
et stort Haab være bristet i sit Frembrud. Men
end ikke hans egen Svaghed kunde hindre ham i,
selv syg, at blive ved med at pleje Kongen, som
han havde gjort da han var rask. Han tænkte
nemlig som saa, at Kongens Helbred, skønt nu i
Bedring, let kunde forværres ved el sørgeligt Budskab,
og forbød derfor at sige noget til ham om hans egen
Skrøbelighed, for at han ikke brat skulde hildes i
mørke Tanker og falde tilbage i sin gamle Sygdom.
— Da de havde genvundet deres Helbred, takkede
de begge Gud for det gavnlige Fingerpeg, hvormed
han havde brudt deres syndefulde Forsæt, angrede
deres Fejlgreb og bluedes derved, men glædede sig
over at Gud ved sin naadige Tugtelse havde hindret
dem i at sætte deres Ondskab i Værk. De var nu
kommet paa bedre Tanker, lod Borgerkrigen fare og
kastede sig i Sieden derfor med Iver over Fejden
mod Rigels Fjender.
Nu rettede Kongen sig efter Absalons, Peders,
Sunes og Esberns kloge Ord1) — disse fire havde
den ypperste Plads i hans Raad — og valgte en ny
Fremfærd mod Fjenden: Hæren skulde ikke være
stor, men snar i Vendingen, og hellere hjemsøge
’) Alle fire af Hvideætten; Sune og Peder var Sønner af
Ebbe Skjalmsøn og saaledes Fætre af Absalon og Esbern.

Kongen helbredes atter og udbyder ny Leding.
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Venderne ved lønligt Overfald end ved aabenlyst
Søtog; ti uventet Fjende har friest Spil, og er Hoben
for mandstærk, da sætter den sig ofte op mod de
store og ænser ej deres gode Raad: for Tiden vejede
Venderskrækken langt mere hos Mængden end Kong
ens Bud. Derfor log han kun saare faa med paa
Raad i den Sag, da han vel vidste, at fælles Daad,
men særskilt Raad fremmer Kampen bedst; og da
han var vis nok paa Sællandsfarernes Troskab,
valgte han selv at føre den skaanske Flaade.
Da han — endnu ikke ved sin fulde Helse —
holdt Møde med Skanningerne i Lund og udbød
Leding, stod Ærkebisp Eskil frem som Ordfører paa
alle de andres Vegne, og sagde at de havde ingen
Skibe rede til saa brat at følge Kongens Bud. Kongen
lod dem nu vide, at hvo der lød hans Ord, fik
hans Naade til Løn, men hvo der sad hjemme,
skulde smage hans Vrede: saa opsat var han paa
Toget, at han hellere drog ud med ét eneste Skib
end gav Hæren Hjemlov. Og da Eskil mærkede
at det var hans ramme Alvor, gav han ikke blot
sit Minde dertil, men ønskede alt ondt over hver
den der ej slog Følge med Kongen, og tog ham for
egen Kost om Bord paa sin Snække; ti det var
længe siden Kongerne selv havde ejet Skib, da Sø
togene var gaaet helt af Brug. Sidst fik Laaliker og Falstringer Bud om at slutte sig til Flaaden, for at de ikke skulde vide Besked længe i
Forvejen og saa i Smug røbe Venderne Kongens
Raad.
Nu lagde Flaaden ind til Landøre1); og Kongb Den Halvø, hvor senere Landskrone anlagdes; jfr. foregaaende Bind S. 170.

1159.
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en, der var opsat paa at holde Hærskue, tog sig
for at fylke sit Mandskab inde paa Land, for at
overse sin Styrke og gøre sig et Skøn om den var
stor nok til at han trygt kunde stævne i Kamp
med den. Her ligger der udfor Kysten en lang
Sandrevle, skilt fra det faste Land ved grundede
Løb, og danner ved sin Runding en Skibshavn.
Revlen er saa lav, at den ved Flodtid er skjult,
men ved Ebbetid synlig. Indsejlingen er flak, men
længere inde vider Havnen sig ud og er rigelig dyb.
Da imidlertid alle Danekonger af taabelig Overtro
havde for Sæd at sky dette Sted, fordi de troede
at der var Ulykke ved det, var det først i næste
Havn at han holdt nøje Vaabenskue over hele Styr
ken og satte Folk til at lære det uerfarne Mand
skab Hærskik; ti han vilde hellere tage sikkert Øjemaal af sin Styrke end nøjes med et løseligt Skøn.
Dette Hærskue tog dem fjorten Dage, og‘ i den Tid
blev det meste af Kosten spist op i Havn.
Da de saa stak i Søen, havde de Magsvejr hele
Vejen; men for at komme tyst og uænset i Land
valgte de at ro fremfor at sejle og sendte Absalon
i Forvejen med syv Skibe, for at han skulde ud
spejde Rygens Kyst og finde dem et Landingssted.
De havde nemlig i Sinde uden Indbyggernes Vidende
at slikke Ild paa Arkon Borg — navnkundig ved
det Gudebillede, som dyrkedes der fra gammel Tid
— og overrumple hver og en der vilde søge Ly
der; ti Virket stod tomt og var kun værnet af Laas
og Slaa, da Landsfolket troede at det ej trængte til
Menneskers Varetægt, men at Guden nok selv vilde
vogte sit Bo. — Den samlede Flaade talte 260
Skibe paa Rad.
Da Absalon paa sin Spejderfærd var kommet

Flaaden stævner mod Rygen, men vender om paa Halvvejen. 13

nær ind under Rygen, hørte han Mandskabet raabe,
at Kongeskibet med ét havde taget Aarerne ind og
hejset Sejl. Han undrede sig nok over at den øvrige
Flaade nu foer frem paa den Maade, naar de lige
havde aftalt at lade Sejlene ligge for at skjule Fær
den; men i det samme saa han den falde af fra
sin Kaas; og da hans Stalbrødre paa den Vis op
gav Ævred, maatte han ogsaa selv — skønt med
Sorg i Sinde — som sidste Mand vende Stavnen;
og mere gram end glad opsøgte han Kongen i Mønboernes Havn1), hvor han var taget ind: han harinedes over at hans Kampfæller saadan sveg ham
og lod slig ypperlig Lejlighed til Daad gaa fra sig,
netop nu, da alt lovede godt: Vejret heldigt og
Hæren ved frejdigt Mod; og kun nødig vendte han
om fra den paabegyndte Færd.
Da han saa gik fra Borde, blev han modtaget
af Peder, Sune og Esbern, hvem Kongen plejede at
have med paa Raad; og de var alle mode i Hu og
kærede over Kongens skammelige Frafald fra det
gode og ærefulde Raad. Omsider satte Kongen dem
Stævne; og da han fik Øje paa deres nedslagne
Aasyn, sagde han at det undrede ham at se dem
saadan, og føjede til, at han ikke havde villet
trække den langsomme Færd længer ud ad Natten,
men var bøjet af ind under Øen, for saa næste
Morgen tidlig at tage fat igen; »og da vil alt gaa
bedre fra Haanden«, sagde han, »ti Dagen er skabt
til Arbejd, Natten til Hvile!« Men da ingen af
Vennerne mælede et Ord dertil, studsede han over
deres Tavshed og bød dem sige deres Mening. De
andre bad da Absalon fremsætte hvad de før taltes
!) Vistnok Fanefjord paa Møns Vestside.
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ved; og han tog saa til Orde og sagde: »Er det
saa sært, at vi er sene og trøve til at tale, naar
tung Kvide snører Struben sammen, og lønlig Ve
kvæler Ordet? Vel maa vi bære Sorg i Sinde, naar
vi ser din Vægtskaal synke mod Skam og Skænd
sel! Hvor du har Ret til at byde, der lyder du,
og lystrer dem du burde mestre; du kaster Vrag
paa gode Raad og retter dig hellere efter Folk der
er lige glade, hvad heller du høster Ære eller Skam
paa din Bane! Det er alt det andet Tog du gør
som uanfægtet Enekonge: saa meget større Skam,
om det ogsaa gaar i Lyset! Den ypperste Lejlig
hed vrager vi; liden Kost har vi tilovers; og dog
bruger vi Tiden til unyttige Svinkeærinde!’, der kun
er et Paaskud til at vende hjem; der er intet der
spærrer os Vejen, men vi vil grumme gerne give
vor Fejghed Navn af Nødvendighed. Er det ved
den Slags Daad du vil værne Landet? Er det med
slige Tanker du gaar til din Kongegerning? Sæt nu
vi faar Storm og Søgang, saa vi ikke kan sejle,
hvad har vi saa andet at gøre end vige for den
haarde Nød, vende hjem med Vanhæder og lade
den Skam sidde paa os, at vi er nogle usle Kærlinger alle til Hobe?«
Disse og lignende drøje Ord vovede han i sin
Harme at lade Kongen høre, i Lid til deres gamle
Venskab; og uagtet Valdemar var yderst opbragt
over hans Frisprog, vilde han ej have Ord for ublu
at afvise gode Raad, men lagde Baand paa den
svare Vrede, hans Aasyn noksom røbede, og tvang
sig til at svare jævnt og roligt, at han havde mere
end ét Vidne paa sine Manddomsværker, og endnu
havde Absalon ej øvet saa djærv en Id, at hans egen
Daad jo nok kunde jævnstilles dermed, om han

Absalon revser Valdemar for hans Vankelmod.
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end ej var hans Lige som Helt. — Mer vilde Valde
mar ikke høre; han sprang i en Baad og roede ud
til sit Skib; men Absalon fik dog indføjet, at han
ingenlunde burde tage et godt Raad ilde op, »ti«,
sagde han, »det er langt bedre at lytte til aabent
Venneord end lade sig i Løn æreskænde og ilde
omtale.«
Om Natten blæste det op til Storm; og Søen
gik saa højt, at Kongeflaaden trods Havn og Ankere
drev til Havs og splittedes ad. I fire Dage varede
Uvejret uden Ophør, og derved lagde Kongens Vrede
mod Absalon sig meget; men uagtet han i Hjærtet
gav ham Ret, undsaa han sig dog ved at tilstaa
ham det og skjulte af Skam, at han for silde
var kommet til Sandheds Erkendelse. I al den
Tid havde han intet Samkvem haft med de fire
Venner; men Dagen efter gik han hen til dem paa
Stranden hvor de stod, bød sine Følgesvende holde
sig paa Afstand og sagde: »Vist var jeg vred for
leden Dag, det stod jo malet paa mit Aasyn, hvor
meget jeg end søgte at dølge min Harme; men det
var heller intet Under, ti hvo der æsker andres
Mening, bør have gode Raad og ikke onde Ord.
Meget af Eders Tale var rimelig nok, men ej sagt
i rette Tid: var I blot kommet dermed tre Dage
før, da havde et stort Uheld været forebygget. Saa
er Sinkers Vane: tage sig det let med at raade i
Tide, og komme med Klage, naar alt er afgjort.
Kun Daarer kan tro, at gjort Gerning staar til at
ændre. Spildte var derfor Eders onde Ord mod
mig; ti sket er sket, og ofte gaar Vrede for Vid.
At der vilde rejse sig slig Uvejrsstorm, kunde jeg
som Menneske umuligt ane uden Varsel fra oven;
men jeg tvivler ikke om, at det har føjet sig saa
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til Straf for vore Synder. Ubilligt derfor at lægge
mig til Last, at jeg ej vidste Vejret og derfor stedtes
i uforudset Nød og Trængsel. Lad os da spare
vor Klage over hvad sket er, og sætte al vor Flid
og Ævne ind paa hvad der nu ligger for! Langt
hellere vil jeg ende mit Liv med Ære end vende
hjem fra denne Leding med Skam og Skændsel!«
Nu tog Peder til Orde og udtrykte Absalons
Mening i lidt blidere Sprog. »Ej er det Konge
sæd«, sagde han, »at tage trofast Vennetale ilde
op; ti Ringeagt for gode Raad har kostet mangen
en Ædling Liv og Velfærd. Naar Børen er blid, er
det Stund at sejle; li ofte skifter Vejr og Vind.
Lad os derfor bie, til det voldsomme Uvejr lægger
sig saa meget, at vi nogenlunde kan føre Aarerne.
Endnu har vi tre Dages Kost til overs, og Færden
er kort til Fjendens Land: slipper da vort Mundforraad op, maa vi med Sværdet skaffe os nyt.
Saa snart vi derfor skønner, at vi kan ro os frem
trods Vind og Vove, bør vi skyndsomt samle den
splittede Flaade, og lægge Aarerne ud alle som én;
ti Baad roes bedst med lige Tag.«
Kongen roste hans Raad og gav Absalon det
Hverv at holde Øje med Vejret og sige til, saa snart
han mente de kunde lægge Aarerne ud; og Absa
lon lød med Iver det Bud, han selv havde sat igen
nem ved sine manende Ord. Da saa Vinden om
Natten løjede kendelig af, blev han glad ved det
Held og gik aarie næste Morgen efter endt Otte
sang til Kongen for at melde ham, at nu havde
Blæsten lagt sig meget, saa de nok kunde lette;
men det blev sikkert en drøj Færd, og Folkene
vilde have ondt ved at ro sig frem trods Vind og
Vove. Kongen svarede: »Saa løver vi ej el Øje-
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blik længer!« og Absalon indskød da for Spøg:
»Nu har vi gjort vore Sager godt, hvis vi atter ven
der om paa Halvvejen!« Skønt disse Ord af en
Spøg at være ramte lovlig haardt, æggede de blot
ydermere Kongens Mod; dog slap Absalon ikke for
en fin Snært, idet Kongen tilføjede: »Vender jeg om,
saa vil du jo nok fortælle mig, hvordan det staar
til i Vendland!«
I Førstningen tog Folkene nok saa frejdigt til
Aarerne og roede afsted ved godt Mod; ti i Bugten
inde under Land kunde Blæsten ikke rejse saa svære
Bølger som ude i rum Sø, hvor den havde frit
Spil, men Kysten gav Læ trindt om og holdt Bræn
dingen i Ave. Men da Skibene stævnede ud paa
Dybet, ventede der dem saa svær en Dyst med Vind
og Vove, at de havde ondt ved at staa sig. Bispen
vilde nu ej hedde mindre djærv i Daad end i Raad;
det var ham en Æressag at holde ud ved Aarerne
og stride mod Skæbnen; og derved tvang han Kong
en, der ej vilde vige for ham i Manddom, til at
slaa Følge. Saa vandt de da frem, om end sent
og smaat: de kunde næsten ikke komme af Stedet,
fordi Søen gik saa højt, at det ikke var muligt at holde
Aareslag. Saa haardt brød de vilde Vover med væl
dige Slag mod Kongeskibet, at det gav sig i alle Fuger,
og den stærke Storm var nær ved at splitte det ad.
Da Kongen saa det, vilde han — for at undgaa den
truende Fare og dog vinde frem — gaa om Bord
i en mere søfast Snække og raabte til Ingemar
Skaaning, at han skulde lægge til med sit Skib;
med Sværd i højre og Banner i venstre Haand sprang
han dernæst djærvt til, slap godt derfra og bad
Folkene der om Bord ro af al Magt. Eskil
holdt mandigt ud og søgte en Tid lang at følge
Sakses Danesaga (1157—1185)
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med for at være Kongen til Vilje, uanset hvad Ski
bet skadte; men omsider maatte han lyde Kongens
Ord og Nødens Bud og vende om fra den farefulde
Færd. Det Syn gav adskillige fejge Styresmænd et
Paaskud til at dreje af og lade som om de tog
fejl af Skibet; men slig selvgjort Vildfarelse skulde
de nødig skyde sig ind under, ti naar Kongens
Banner vajede fra en anden Snække, var det tyde
ligt nok, at han vel havde skiftet Skib, men ikke
Kaas. Andre maatte mod deres Vilje sejle hjem,
fordi deres Skuder var saa ilde tilredte, at de gav
sig i Fugerne og ej kunde staa sig mod Bølgeslaget.
De standhaftige, der stadig stævnede frem, maatte
for at holde Kræfterne ved lige til det uafbrudte
Slid spise og ro paa én Gang: for ikke at sinke
Færden ved at unde sig selv den mindste Hvil
førte de Aaren i højre, Føden i venstre Haand.
Det var da kun en ringe Del af Flaaden, der med
Absalon i Spidsen holdt det for en Æressag at ro
om Kap med susende Storm og vilde Vover og ogsaa vandt frem ved utroligt Slid under ihærdig
Kamp med Havets Bølger, saa de ved Daggry
kunde lande paa Hidensø1) efter sejrrigt at have
budt Skæbnen Trods.
For ej at lade noget uforsøgt gav Absalon den
navnkundige Viking Vedeman det Hverv at drage
ud paa Spejderfærd; og han kom hjem med den
Besked, at der laa ingen Fjendeskibe i Havn, og
paa Rygen tænkte man paa Fred og ingen Fare, ti
Hyrderne lod sorgløst Kvæget gaa og græsse langs
Stranden — et sikkert Tegn paa at Indbyggerne
intet anede. — Kongen var træt af den langvarige
Den lange smalle 0 Vest for Rygen.
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Roning; og saa snart han kom i Havn, gik han
straks om Bord hos Absalon og lagde sig til at
sove, medtagen af Uro og Nattevaagen. — I alt var
det kun 60 Skibe, der havde fulgt ham over Havet:
det var hele den Flaade han havde med sig.
Nu var der to Hallandsfarer, Ædlinge af Byrd,
men ej af Hu, der tænkte at saa liden en Styrke
var Faren vis; de stævnede derfor med det Skib, de
havde i Fællig, til Absalon, og sagde at de paa
Stedet maatte have Kongen i Tale; og da de saa
hørte at han laa og sov, krævede de at man straks
skulde vække ham. Men Absalon svarede, at han
vilde ikke voldelig rive ham ud af hans søde Søvn,
men skulde nok bringe Kongen deres Budskab.
Nu slog de andre paa, at Skuden var ilde med
tagen, Levnedsmidler var der ingen af, og Hjem
vejen var lang: nu var det netop paa Tide at sejle,
mens Børen var god, ti hvad der var haard Mod
vind paa Udvejen, vilde blive strygende Medbør
hjemad. Derfor vilde de hellere tage Tiden i Agt
end gøre et spildt og unyttigt Tog med, for enten at
synke med Skuden eller dø af Sult.
Nu bad Absalon dem ej blot sætte ærlig Sag
over usselt Raad, men lagde ogsaa til: »Vil I ej
bære Nidingsnavn, saa tag Æren i Agt og vær
tavse i Tide; ti kom slig skammelig Tale andre for
Øre, da var I for evig brændemærkede som fejge
Hunde. Men I er nogle Kærlingesjæle, der ryster af
Skræk og pynter jer med falske Paaskud; nej Sagen
er den, at Skibene let kan sættes i Stand, og her
er rig Fangst paa Fødevarer alle Vegne, saa det er
en smal Sag at faa mere end nok. Værst er det
for Eders eget gode Navn og Rygte, om I virkelig
3*
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ej skammer jer ved at lade Kongen i Stikken med
faatalligt Mandskab i Fjendeland!«
»Jamen«, indskød nu den ene, »jeg har der
hjemme et Ærinde at røgte paa Kongens Vegne,
som det har stor Hast med at sætte i Værk!« —
Absalon tog til Genmæle; og da han ingen Vegne
kom med det gode, søgte han ved Trusler at faa
Ram paa deres Falskhed og lod dem vide, at hvo
der egenmægtig brød Leding mod Kongens Bud,
havde efter Lands Lov ej blot sin Boeslod, men ogsaa
Liv og Fred forbrudt. Men end ikke ved at holde
dem den Fare for Øje kunde han indgyde de usle
Krystere ny Kraft og Manddom eller hindre dem i
at hejse Sejl mens Børen var blid; og han blev da
ej træt af at overøse dem med Haan og give dem
de værste Øgenavne med paa Vejen. — Da Kongen
vaagnede og hørte af Absalon hvad sket var, svor
han paa, at slige ublu Rømningsmænd skulde dyrt
bøde for deres usle Adfærd.
Dernæst gik han i Land paa Øen og stævnede
Styresmændene til sig for at høre deres Mening. Ad
skillige fandt det raadeligst at vende hjem, fordi det
var altfor utrygt at æske Fjenden til Kamp. »Ja«,
sagde Kongen, »det Raad vilde ogsaa hue mig bedst,
hvis det bare ikke var Landet til Skam og Skænd
sel, og Fjenden til Tarv og Trøst: Lejrens Spor vil
røbe ham, at den danske Hær har været her, og
da vil han sige, at vi turde ikke andet end liste os
hjem igjen. Derfor vil jeg hellere tage Skaden end
Skammen og ej vende Stavnen hjem uden først at
søge Fjenden. Desuden er vi ikke et Haar bedre
end de Krystere, der rømte af Leding og lod som
om Skibene var saa skøre, saafremt vi kun over-
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gaar de andre i Slid og Slæb, ej i Mod og Mand
dom, og sejler hjem med uforrettet Sag.«
Nu tog Vedeman til Orde, der nys havde ud
spejdet Rygen og fundet Indbyggerne sorgløse, og
raadede til at gaa i Land med Hæren. »Aner
Folkene ej Uraad«, sagde han, »saa kan vi i Mag
hærge og hugge ned; men venter de os, da kan vi
rolig drage hjem med det samme. Hvordan det
staar til hos dem, kan vi se paa Plovfolkene; ti
naar de har gjort den første Del af deres Dagværk,
har de for Skik at slænge sig hen og sove for at
samle Kræfter til Arbejdet; men den Lur tager de
sig kun, naar de troer der er Fred og ingen Fare;
saa hvis man ingen sovende finder, er det Tegn
paa at Folket har anet Uraad.« »Nej«, sagde Kon
gen, »det Raad kan gaa an for en Viking som dig,
men sømmer sig ej for mit høje Kald; ti aldrig har
man spurgt, at Danekonger har veget for Vender
hære, og jeg vil sandelig ej være den første, der
sætter slig Skamplet paa Kongenavnet.«
Nu tog Gnemer Falstring Ordet, der ellers gjaldt
for at være mere djærv end viis; og hvad enten det nu
var hans Kløgt eller Kongens gode Lykke, der gjorde
Udslaget — nok er det, han kom med et godt Raad,
der gjorde Ende paa alles Tvivl og Uvished, og
vandt det raadvilde Tingfolk helt for sin Mening.
»Det er halsløs Gerning«, sagde han, »af en liden
Hob at vove sig mod en mægtig Fjendehær; men
tæt her ved ligger der et lille Land ved Navn Barth1),
kun skilt fra Rygen ved et smalt Sund: dér er det
ingen Sag at hærge, hvad hellerj de venter os eller
ej. Nu skal Kongen gaa til Ro og sove fra al sin
’) Nordenden af Forpommern.

22

Valdemars første Vendertog.

Sorg og Møde; han har vaaget længe og er haardt
medtaget; og mod Aftenen, naar man mindst ven
ter os, skal vi sejle did. Naar vi saa løber ind i
Sundet, som er baade smalt og grundt, skal vi dele
os og ro lydløst frem; ti ellers bliver Indbyggerne
opskræmte ved at høre Aarerne plaske, og selv kan
vi ogsaa let løbe paa Grund og sidde længe fast i
Sandet, da vi ikke véd, hvor dybt der er. Er der
ellers noget at undersøge, skal jeg nok tage det paa
mig.«
Kongen lød med Glæde hans Raad: om Aftenen
gav han Tegn til Opbrud og stævnede efter Aftale
ind i Sundet. Her lod han Flaaden ro frem tre
Skibe ad Gangen, for at slippe lettere gennem Løbet
og undgaa al Uorden og Sinkelse i det snævre Far
vand. Der mødte han Gnemer, som havde luret
paa gunstig Lejlighed til Landgang og nu til Kong
ens Glæde kom sejlende med Indbyggernes Strand
vagter, som han havde snappet. I den aarie Mor
gen drog Kongen op i Skovene, brød lige saa vold
somt som uventet ind over Land og By, kom brat
over Indbyggerne i deres søde Søvn og slog ned
for Fode. Flere af dem skræmtes dog op ved at høre
Drøn af Hestfolk og troede at det var deres egne
Hertuger, der kom ridende; men den Drøm fik en
brat Ende, da Spyddene sad dem i Kroppen. Mangen
stak Hovedet ud af Døren og spurgte om det var
Kazimar eller Bugislav1), men fik Banehug til Svar.
Bispen havde med en Del af Mandskabet taget
en anden Vej; han var trængt langt ind i Landet
og stod nu paa et Sted, hvor et stort Mosedrag
skilte ham fra Kongens Skare. Endnu var han
]) Pommerns Fyrster.

Danerne hærger og brænder i Landet Barth.

23

uvis om hvor langt Kongen var naaet, og passede
derfor nøje paa at de hærgede Byer ej blev brændte;
men omsider saa han langt borte Kongens Baal
blusse; og fluks stak han Ild paa Husene for at
vise sine Stalbrødre, at han var i Stand til at gøre
ligesaa, og lod Luen lege over Land til Tegn paa
Togets heldige Udfald. Da de tyktes at de havde
vundet rigeligt Bytte, tog de atter Vejen ad Skibene
til; og uagtet der var lang Afstand mellem de to
Hobe indbyrdes, gav de dog hinanden Vartegn ved
de rygende Baal, der røbede deres Vej, dels for at
ingen skulde sige at de i Løn sneg sig ud af Lan
det, dels for at ikke den ene af lutter Hastværk
skulde ile forud for den anden.
Imidlertid var Skjalm, kaldet Skægge, der var
ladet tilbage som Flaadevagt, sejlet til Havs med
Snækkerne, for at ikke Fjenden skulde komme først
og ro hen og spærre Udløbet for ham. Her faldt
nu Rygboerne over ham med deres Skibe, og han
lod hele Flaadens Mandskab gaa om Bord i nogle
faa Fartøjer, da han hellere vilde møde Fjenden
med velrustede end med talrige Skibe. Derpaa
sejlede han ud imod dem og slog dem; men da
han ikke vilde komme for sent til at indskibe
Hæren, naar den vendte tilbage, undlod han at
forfølge de flygtende og søgte atter Havn. Nok en
Gang æskede de ham til Kamp, og han afviste An
grebet lige saa djærvt; og uagtet de flere Gange gen
tog deres Anfald, holdt han Stand, trodsede sejrrigt
alle Fjendens Drillerier, der var mere vedholdende
end hvasse, og gjorde med Held Jagt paa ham. —
Imidlertid kom Kongen ned paa Stranden og undrede
sig ikke lidet over at Skibene laa uden Vagt, og
Skjalm var ej at øjne. Omsider, da han kom til-
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bage fra Jagten, slog Kongen samt den øvrige Hær
Følge med ham og hejste Sejl for at hale ind paa
Rygboerne, der roede undaf. Men de havde god
Hjælp i deres store Forspring og deres pilsnare
Skibe, og han kunde ikke indhente dem, hvor
haardt han end trængte paa, saa de slap med
Skrækken. Ved den Lejlighed saa Kongen en
Styresmand paa et af de nærmeste Skibe springe
frem i Forstavnen med nok saa djærve Lader; og han
hilste ham da med store Lovord og endte med at
sige, at det Guld der gaves Helte, var i gode Hænder.
Omsider sprang Vinden om og hæmmede Far
ten, saa han ej som hidtil kunde bruge sine Sejl,
men maatte stryge dem og gribe til Aarerne; og
lige saa blid Børen havde været, lige saa tungt
faldt det nu at ro. Medens nu Danerne stred
sig frem mod Vind og Vove, skød Venderne, der
kendte Farvandet ud og ind, Genvej ad et Dyb,
som vore Folk ikke vidste, og lagde sig paa Lur i
Steden for at fly. Snart saa Absalon dem dukke
frem fra alle Farvandets Krinkelkroge; og medens
hans Stalbrødre roede til i Skræk for Fjenden,
valgte han at være sidste Mand frem for at gaa i
Spidsen, for at kunne vogte Flaaden tro og dække
den i Ryggen. Med Skam at melde lod Største
delen af Danerne uden Blu deres Konge i Stikken,
uagtet de saa Fjenden trænge ind paa ham, ja satte
endog Sejl til; og Kongen, der lodes tilbage med
nogle faa Skibe, tog sig deres Ledingsbrud mere
nær end Fjendens Anfald. Den Hærmand, der nys
havde staaet i Fremmerstavn og faaet Lov paa sig
af Kongen, saa man nu sætte alle Klude til, for at
bøde paa sit korte Sejl og slippe des raskere afsted;
og da vankede der ej Ros, men onde Ord fra Kong-
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en, der lod ham høre, at den Yndest man undte
Uslinge, var ilde anbragt. Men saadan gaar det:
først i yderste Nød staar Mands Mod ret sin Prøve.
Hvor meget de end æggede Flygtningene ved
Tilraab og Tegn, lykkedes det ikke at kalde dem
tilbage igen; ti de var alle døve af Skræk. Kongen
bød nu dem, der var blevet hos ham, tage Aarerne
lidt ind, og spurgte dem hvad de helst skulde gøre.
Da de andre holdt sig tilbage, kom Absalon med
det Raad at lægge ind under Hidensø for at bie
paa god Bør; men det satte Peder sig imod, og
førte gode Grunde i Marken for sin Sag: hvis Stor
men holdt ved, sagde han, kunde de i saa Fald
hverken vende hjem eller faa Undsætning, medens
Venderne for hver Dag kunde drage en større
Styrke sammen mod dem. Derfor var det bedst at
sætte Sejl til; men for at holde Flaaden sammen
skulde de raskeste Snækker rebe Sejlene og bie paa
dem der ikke løb saa let: skød de end større Fart,
burde de dog som gode Stalbrødre slaa Følge med
de andre. Her maatte da Absalons djærve Raad
vige for Peders store Omtanke: hver mente sit efter
Alder og Aaremaal, den enes Forslag røbede Ung
dommens Mod, den andens Tale var den graa
Gubbes.
Syv Skibe var nu alt hvad der var tilbage af
Danernes Flaade; og slig ringe Styrke agtede Ven
derne for intet og roede i Lid til deres Overtal løs
paa dem af alle Kræfter med vældigt Skraal. Men
det blev ved Tilløbet; ti Modet, de medbragte, var
ikke saa stort: saa snart .de fik en Rift af Pilene,
turde de ikke ro nærmere til. Kort efter drog de
deres Sværd og slog sig med den flade Klinge paa
Halsen og paa Skjoldet, i den Tro at de kunde
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skræmme Danerne ved slige Trusler. Derpaa roede
de atter frem med stort Skraal og Bulder og ud
stødte de rædsomste Vræl; men ogsaa dette Frem
stød faldt ud som det forrige: naar de kom Danerne
indenfor Skudvidde, veg de og roede fluks tilbage.
Nu tog de sig tredje Gang for at skræmme Fjenden:
de dyppede deres solkrympede Skjolde i Vandet,
lagde dem over Knæerne, og gav sig til at vide
dem ud til Brug i Kampen, ret som var det nu
hævet over al Tvivl, at de vilde slaas med vore
Folk; og denne Gang satte de ogsaa en vældig Fart
op, hvad enten det nu var Byttelyst eller Skamfuldhed, der drev dem. Men hvor drabeligt det end
syntes i Opløbet, saa faldt det dog ud til intet:
Skuddene skræmmede dem som før; de kunde ej
faa Bugt med den lille standhaftige Hob og holdt
nu op med at æske den yderligere til Kamp, uagtet
de saa, hvor grovt Danerne haanede og tirrede
dem.
Da Kongen atter fik sit Land i Sigte, havde
Vinden efterhaanden lagt sig; og Farten var nu saa
dorsk og døsig, uagtet de gik for fulde Sejl, at han
ved Daggry fandt sig selv fast paa samme Sted,
hvor han havde været ved Nattens Frembrud. I
dette Vindstille maatte han da ro sig frem, mødte
omsider Eskils Skib undervejs, gik om Bord i det
og stævnede atter til Skaane, medens de andre, der
havde holdt ud med ham til det sidste, lagde ind
under Sælland. Ved den Lejlighed vilde Peder have
en Mand ved Navn Rane til bedste, der var vel
talende nok, men kun en Stymper i Kløgt og Snille,
og stillede derfor ej blot sine Fanger, men ogsaa
sine Rorsfolk op paa Dækket, for at de skulde se
ud som hærtagne Mænd. Da Rane nu saa hans
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Snække sejle forbi, vilde han gerne lade som om
hans Skib var læk, og skældte derfor sine Rorskarle
dygtigt ud samt bød dem øse Skuden læns. Da
saa en af dem svarede, at i de sidste tre Dage
havde der jo ikke været Vand i Bunden, raabte
Peder: »Dine Folk har nok ikke rigtig Forstand
paa at give dig de rette Svar!« Rane strakte nu
Hals for at kigge over i Peders Skib og saa at der
kun sad lidet Mandskab ved Aarerne, men stod
fuldt af ørkesløse unge Mænd, som han tog for
Fanger; han ærgrede sig nu over at han var blevet
hjemme, og udbrød: »Ja jeg er ingen Lykkens Ynd
ling som du, jeg maatte bryde af for ej at synke
med Skuden, og kunde ikke være med paa Toget!«
Om Høsten drog Kongen med en talrig Hær af
Sællandsfarer og Skaaninger samt nogle faa Jyder mod
Egnen om Arkon By, hvor han gjorde stort Bytte;
men paa Hjemvejen, da Hæren atter stævnede ad
Stranden til for at indskibe sig, var det Rygboer
nes Agt at lægge sig paa Lur og falde den i Ryg
gen, og de satte derfor i stor Mængde over til Øen
fra Hovedlandet1). Samtidig faldt det paa med tyk
Luft og tæt Taage, der vildede Vej og Sti for
Danerne, saa de vidste hverken ud eller ind og var
nødte til at staa stille en Stund. Visselig var det
deres gode Lykke, der sendte dem dette Vejr for
at hjælpe dem til den Sejr de skulde vinde; ti
Venderne kunde ikke se en Haandsbred frem for
sig i det Mulm og Mørke det var, men foer vild i
Med Øen menes den Halvø, hvorpaa Arkon ligger, og
som kun ved en meget smal Tange er forbundet med Hovedlandet.

ii5o.

28

Valdemars første Vendertog.

Taagen og kom fast midt ind blandt Fjenderne; og
da Solen med ét splittede Skyerne, saa det næsten
ud som om de to Hære var midt i Kampen. Pris
lav, der for nogen Tid siden havde maatlet rømme
af Vendland1), fløj i det samme frem paa sin Hest
og raabte: »Se her er Venderne, som I Daner har
ønsket at mødes med; tag nu, alle Mand, Tiden i
Agt og vis jer værd at bære Daners sejrsæle Navn!«
Kongen svarede: »Her skal de finde Mænd for sig,
der hellere vil falde end fly!«
Saa ustyrlig hidsige var Danerne paa Kampen,
at de mod al vanlig Slagskik brød ud af Hærens
Rækker og styrtede løs paa Fjenden, saa snart de
fik Øje paa ham; og her kom Stormløb og Sejr ud
paa ét, ti Venderne undflyede inden Kampen. Ved
det Fremstød kom to af Kongens Hærmænd til at
tørne saa haardt sammen med Hestene, at de begge
faldt af Sadlen; og derved snublede Kongens Hest
og kastede ham af ovenpaa dem; og han faldt saa
haardt, at hans venstre Albu foer tværs igennem
Skjoldet langt ned i Jorden. Nu vilde Absalon
springe af Hesten og hjælpe ham op, men Kongen
vinkede til ham, at han skulde lade være: han
tænkte som saa, at det Fald var ingen Skade til,
naar han blot fik Oprejsning ved Fjendens Flugt.
Hvor slemt det hele end saa ud, var det dog intet
ondt Tegn; ti Kongens Fald varslede kun Fjendens
Ufærd: Venderne lod sig i Mag uden Sværdslag
overvinde og træde under Fod. En Mængde af dem
styrtede ned til Fjorden, som de var sat over, og
l) Han var Søn af Obotri ternes Fyrste Niklot, men hans
Fader havde gjort ham fredløs, fordi han var gaact over til
Kristendommen. Han havde Valdemars ældre Søster Katharina
til Ægte.
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søgte Frelse paa Søen, men fandt kun Død, ti her
i Bølgerne omkom mindst lige saa mange som for
Fjendens Sværd. En Del vadede med Vilje saa
langt ud, at Vandet gik dem til Hagen, for paa den
Maade at være sikre for Fjenden; men selv denne
Nødhjælp kunde ej skaffe dem Ly for Danerne, der
vadede lige saa langt ud og gav dem Banesaar. Alt
laa de andre slagne i Vandet, og kun én Mand,
der havde Fodfæste paa en skjult Sten, var hidtil
gaaet Barn forbi. Ham havde ingen af Hærmændene
Mod paa at vade ud til og give sig i Lag med, da
de var bange at der var for dybt; og Absalon ud
brød da: »Den Karl er da ikke saa lang, at ingen
afjer Hærmænd kan maale sig med ham! Hvor
han kan bunde, kan vi vel ogsaa!«
Ved de Ord følte hans Broder Esbern sig kal
det; og uagtet han ej kunde tvivle om at Venderen
havde en skjult Sten at staa paa, vilde han hellere
føje sin Broder end hytte sit Skind: og da de andre
vægrede sig, vadede han i sin tunge Bustning ud i
Vandet, der var rødt af Fjendeblod, og stak sit
Spyd gennem Venderen. Men da han atter vilde i
Land, slog Bølgerne ham over Hovedet; han sank
til Bunds og vilde være druknet, hvis ikke hans
Stalbrødre var kommet til Hjælp. Det var Olaf1) der
vilde hjælpe ham op af Vandet, og derfor sporede
sin Hest ud paa det dybe: men da han alt havde
sin Arm om ham og søgte at hale ham op, var
han paa et hængende Haar selv styrtet hovedkulds
af Hesten; og i denne yderste Nød tænkte han at
han var sig selv nærmest, og slap sin Ven paa
’) Rimeligvis Olaf Glug, gift med Ebbe Skjalmsøns Datter
Gyda.
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Halvvejen for at redde sit eget Liv. Saa var der
en Mand ved Navn Nils, der nok saa rask, men
med ringe Held tog sig det samme for og ikke kunde
dy sig for at drive sin Hest ud i Dybet; men han
kom i samme Knibe og maatte opgive sit Forsæt.
Da Rytterne saaledes intet udrettede, blev det Fod
folket der maatte ud og redde ham. Nu blev han
da bjærget i Land; men alle der saa ham troede
ham død; ti alt det Vand han havde slugt,
havde helt taget Vejret fra ham. Men da hans Ven
ner en Tid lang havde tumlet med ham, gav han
sig til at spy Søvandet ud; og da han var blevet af
med det, slog han Øjnene op; men tale kunde han
ikke og var helt stiv i Kroppen af Kulde. De
omstaaende svøbte ham saa ind i lune Klæder, og
derved tøede han saa vidt op, at han genvandt ej
blot Øjnenes, men ogsaa Mælets Brug; dog var han
hele den Dag bleg og blodløs, og Dødens Mærke
veg kun langsomt fra hans Aasyn.
Ej heller skal en anden dansk Ridder og hans
Daad gange af Minde: uden en eneste i Følge med
sig var han trængt ind paa de flygtende Fjender;
af lutter Iver tog han sig ej i Agt; og da saa de
vigende Vender raabte til ham om at give sig fangen,
ænsede han ej deres Ord, men sprang af Hesten og
vilde hellere dø med Sværd i Haand end leve som
hærtagen Mand. Nu trængte en vældig Fjendehob
ind paa ham for at fælde ham; men hver og én
der kom ham nær, fik Banehug; han kæmpede
uden at blinke og sank til Slut for ædle Saar paa
Dynger af Lig. Ej blot tog han talløse Fjender
med sig i Døden, men slog ogsaa de overlevende
med Undren, da de blev Vidner til hans Heltefærd;
og hans herlige Manddomsdaad bar god Frugt, ti
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herefter vovede Venderne ej at møde Danerne i
aaben Mark.

Næste Aar rustede Danerne sig atter til Tog, og
Rygboerne, der ved det forrige Nederlag havde tabt
Modet paa Kamp og Strid, sendte nu en overmaade
ordsnild Mand ved Navn Dombor til dem for at
bede om Fred. Absalon tog imod ham og lagde
Beslag paa hans Skib til Brug for sig selv paa
Toget; Mandskabet tingede han i Kost og Tæring,
til han kom hjem igen; og Dombor selv tog han
med til Kongens Flaadestævne. Det var nemlig
Vedtægt mellem Rygboer og Daner, at naar der
kom Sendemænd fra Fjenden i Ledingstid, blev de
holdt tilbage til Hjemkomsten, for at de ikke skulde
vende hjem med udenrigs Nyt og paa den Maade
virke mere som Spejdere end som Sendebud.
Imidlertid faldt det ind med haardnakket Mod
vind; Toget trak ud, og det lod til at Jyderne vilde
tage Hjemlov, da det var paa Hældingen med Lev
nedsmidler. Dette vidste dog Sællandsfarer og Skaaninger Raad for og delte rundhaandet deres Kost
med dem, for ej at staa sig selv i Lyset ved at vise
sig karrige og derved gaa glip af saa stor en Del
af Flaaden. Fynboerne derimod, der havde fuldt
op af Føde, kunde ikke afse den mindste Bid til
Hjælp for deres trængende Stalbrødre. Det mærkede
Dombor, og havde han før tryglet om Fred, saa
slog han nu om og tilbød den kun paa lige Vilkaar, samt bad Absalon være Mægler hos Kongen.
Da saa Absalon bad ham om tydeligt Pant paa
hans gode Tro, sagde han at han vilde love for sig
ved at kaste en Sten i Vandet; ti det var en sat
Skik hos Hedningerne at slutte Forlig ved at kyle

1160.
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en Sten i Søen og samtidig ønske, at de maatte
synke som den, i Fald de brød deres Ord. Absa
lon krævede derimod Gidsler og sagde, at slig hul
og tom Overtro toges ej for gode Vare i alvorlige
Sager. Dombor var nu dristig nok til ogsaa at
udbede sig Gidsler; men da blev Absalon vred og
udbrød: »Nej, Rygboerne er fra gammel Tid vante
til at give Danerne ikke blot Gidsler, men Skat og
Ledingsskibe; men ingen kan mindes, at Danerne
nogensinde har udredet Rygboerne sligt!«
Da genmælte Dombor: »Er du virkelig saa viis,
som du selv tiltroer dig at være, da mærker du dig
nøje hvad jeg nu har at sige, og tager Lære deraf.
Hvo der vil te sig ret, spænder over tre Tider med
sin Tanke; men af dem tager han sig de to temme
lig let og agter især paa den tredje: Fortiden min
des han, Fremtiden skimter han, men Nutiden fat
ter han grant. Kun Daaren har for Skik at svæve
mellem Fremtidshaab og Fortidsminde, men tager
ej Øjeblikket i Agt og giver slip paa hvad han har
i Hænde. Saadan skuffer du ogsaa dig selv med
unødig Uro og har saa travlt med dybsindig at
granske Fortids Spejl og gruble over Fremtids
Skæbne, at du ej kan se hvad der ligger ret for
Haanden og falder lige i Øjnene. Du stirrer dig
blind paa en svunden Old, maaler Fremtiden med
dens store Minder og nærer derved dit Haab; men
hvad Nuet har at bringe, det overser du. Lad
være at Danerne fordum har underlagt sig vort
Folk; men nu smiler Lykken saa huldt til os som
i sin Tid til Eder og bærer os op paa samme Tind
hvor I fordum stod. Saa vist som vi har været
Eders Undermænd, saa vist er vi nu de overlegne
i Magt og i Held; vi gaar i Lykkens Ledebaand og
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er naaet lige saa vidt frem som I Daner har været.
Du vover dig vidt i Ord og i Ønsker og er en Nar
efter Oldtids Skygger, men ænser ej det sidste Nyt
og vil nu gerne nøde mig til slige Kaar, som du
efter Sagernes Stilling for Tiden var nærmere til
selv at yde end æske af os. Med væbnet Hær har
vi hærget jert Land, saa det ligger hen som en gold
og ussel Ødemark, medens vort vidtstrakte Omraade
knap ævner at brødføde alle de Folk, Landet fosirer.
Men uagtet du ser at vi er de ypperste i alle Maader, er du altfor stormægtig til at holde os for Eders,
jeg vil ikke sige: Overmænd, men blot: jævnbyrdige.
Tøv hellere lidt med at kræve Skat, til du engang
har naaet os i Held og ser os stedte i samme
Vaande som nu tynger dig selv!«
Saavidt Dombor. Absalon dulgte sin Harme
og svarede ham kun kort samt bragte hans Ord
videre til Kongen. Men Havet var stadig lige op
rørt, saa det ej var muligt at sejle; og derved gik
hele Toget over Styr.
Uagtet nu Kongen paa sit sidste Tog havde
haft Lykken med sig, fandt han dog, al den fulde
Sejr over Venderne var et Stykke Arbejde, som han
ej med egne Kræfter kunde overkomme, og æskede
derfor mod Løfte om høj Løn Sakslands Hertug1)
til at ene sine Vaaben med hans. Denne lod sig
lokke, ej blot af det møgle Guld, men ogsaa af Ud
sigten til at vinde Nabolandet, og lovede at lage Del
i Toget.
’) Henrik Løve.
Sakses Danesaga (1157—1185).
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I fordums Tid havde den norske Konge1) af
sær Yndest for Valdemar skænket ham et mærkelig
kunstfærdigt Drageskib i Vennegave. Dette bød han
nu Absalon bemande med Sømænd fra Roskilde og
saa styre til Danernes Flaadestævnc; men i Isøre
Havn blev denne meget mod sin Vilje længe holdt
op af Modvind; og det var det værste der kunde
vederfares ham, at mens de andre drog i Leding,
kom han, som det lod, til Sidsltjeneste — han
der ellers altid var færdig og sejlklar før alle andre.
Som han nu engang, skamfuld og mod i Hu, laa
og sov i Løftingen, havde han en Drøm, der tydede
paa at nu blev det Magsvejr. Det tyktes ham nem
lig at der kom en Mand og kaldte paa ham, og
da han saa steg i Land, mødte han Bisp Tyge af
Børglum og gik en Tid op og ned med ham. Tyge
bød saa Absalon mærke sig nøje og drages vel til
Minde, hvad han nu fik at høre, og istemte derpaa
ikke én, men to og tre Gange de Vers, som det er
Sæd at messe om Julenat, samt bad ham lytte vel
til Sangen. Da Absalon vaagnede, stod det Syn
ham endnu saa lyslevende for Øje, at han troede
det var Alvor, og ej kunde fatte at det kun var en
Drøm; og ved at tænke paa, hvordan han i Søvne
havde faaet Løfte paa at fare den følgende Dag2),
følte han sig saa vis paa, at Børen blev blid, at
han gik i en Baad, uagtet Stormen vedvarede usvæk
ket, og bød Astrad Styresmand om Bord paa Konge
skibet skynde sig at rejse Mast. Selv satte han sig
!) Inge Haraldsøn (1136—61).
2) I den katolske Julemesse hedder det blandt andet: »Imor
gen skal Jorderigs Uret lægges øde. Imorgen. Og Verdens
Frelser skal herske over os. — — Imorgen er Eders Frelses
Dag, siger Hærskarernes Herre«.
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ilsomt til Davrebordet; og allerede midt under hans
Maaltid traadte Astrad ind, meldte at Stormen faldt
af, og spurgte hvad han havde at gøre. Straks bød
Absalon ham sætte Masten op og stævne ud af
Isøre-Gab, samt naar han vel var ude, styre uden
om Øen ad den Kant, Børen blæste. Som sagt saa
gjort. Folkene om Bord paa de Ledingsskibe, der
var tyede ind i samme Havn, blev nu glade over
at de med ét havde faaet Magsvejr, og satte skynd
somt Sejl til; men Udfaldet svarede ej til Iveren;
ti Vinden drev Gæk med dem og sprang idelig om,
saa de sejlede snart i Øst og snart i Vest og kunde
for de skiftende Vindstød ej sætte deres Kaas efter
Ønske. Man skulde næsten tro at Vorherre havde en
Haand med i Spillet, for at Absalon ej skulde sejle ene
eller gælde for større Sinke end andre — noget der
især traadte tydeligt frem da han indhentede dem;
ti i det samme han kom til, splittedes alle de drivende
Skyer; der blæste en rolig Vind over Havet, og det
faldt i med saa god og stadig Bør, at Skibene, der
hidtil havde svajet for alle Vinde og ej kunnet holde
Kaas, strøg afsted i flyvende Fart. Saaledes lagde
selv Vind og Vove Baand paa sig til Ære for Absa
lon, mens de ej havde villet føje de andre. — I
øvrigt havde han lagt Mærke til, at Kongeskibet
havde taget Skade i den stærke Storm og var nær
ved at synke, hvorfor han straks lod det trække
paa Land og sætte tilbørligt i Stand med Planker
og Baand, saa det hullede og søndrede Skrog atter
blev lige saa tæt som før. Desuden satte han
gyldne Spidser paa begge Stavne for at øge dets
Anseelse.
Ved Masnedø ventede Kongen ham og stævnede
3*

Høsten
1160.
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saa med Flaaden mod Landet Poel1). Daner og
Tyske gjorde paa den Maade fælles Sag mod Vendland, men brød løs hver fra sin Kant; og af og til
havde de to Hære hinanden i Sigte2).
Nu var der engang nogle af de Tyskes Svende,
der var ude efter Hø og Havre og derved vovede
sig for langt af Led, saa de faldt i et Baghold og
blev hugget ned af Venderne. Rytterne tog sig da
for at hævne den Skade ved et djærvt og snildt
Paafund: de dulgte deres Riddersværd, trak skidne
Bondekofter over deres Brynjer og gav sig til at
høste, ret som om de var ude at samle Foder. Da
saa Venderne under Fyrst Nuklet fløj frem fra et
Smuthul for at gøre det af med dem, kom de i
en Hast i Sadlen, kastede Leen, tog til Sværdet og
hug ned for Fode. Nuklets afhuggede Hoved stak
de paa et Spyd og red ind i Lejren med det — et
lysteligt Syn for begge Hære. Den Tidende kom
nu ogsaa hans Søn Prislav for Øre, der var flygtet
til Danerne, fordi hans Yndest for Kristendommen
og Had til Hedentroen havde gjort ham fredløs
hjemme i hans eget Land3). Han holdt netop da
Maaltid; og en Stund lod han Maden staa urørt og
sad med Haand under Kind, men udbrød saa: »Slig
Ende faa hver Gudsforagter!« Dermed slog han det
0 i Wismarbugten.
2) Medens Valdemar angreb Obotriternes Land (Mecklenburg)
fra Søsiden, trængte Henrik frem til Lands fra Holsten, og Obo
triternes Fyrste Niklot (eller som Sakse kalder ham, Nuklet)
stak selv Ild paa de fleste af sine Borge, saa som Schwerin,
Mecklenburg og Dobin, og kastede sig selv ind i Borgen Wurle
(i det østlige Mecklenburg ved Floden Warnow). Det er Egnen
om denne Borg, der er Skuepladsen for den følgende For
tælling.
3) Se ovenfor S. 28 Note 1.
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af Tankerne og holdt sig lige saa lystig med sine
Bordfæller som vanligt. Stor var han ved sin
Sjælsstyrke, end større ved sit gudfrygtige Sind: han
vilde ej kendes ved sin Fader som Troens vitterlige
Fjende. Derfor er det ej let at afgøre, hvad der
var ypperst: hans Heltesind eller hans fromme
Tale. Ej heller ynkedes han mere end vanligt over
sit Land, men hidsede selv de to Nabofolk paa det
og gjorde det til et Rov for dem1).
Nogle Dage efter drog Valdemar til Henrik for
at faa en Samtale med ham; og han og Absalon
var de eneste der fik Adgang til hans Telt. Her
gjorde han Gilde for dem, og en Mængde høje Her
rer gik for Borde som Skaffere. Der blev nok saa
prægtigt disket op med mange forskellige Retter;
men dog var Tjenerskabet endnu finere end Op
dækningen ; ti her gik det til efter Navn og ej efter
Gavn. Hovmændene blev derimod bænkede ved et
særskilt Bord.
Da Valdemar var vendt hjem igen, hændte
der noget der voldte ham Uro, hvisaarsag han
fandt det fornødent at tale med Henrik, og derfor
vilde han meget gerne have at vide, hvor han kunde
træffe ham. Han kundgjorde nu, at han havde
’) Prislavs to Brødre, Pribislav og Vartislav, Nuklets Søn
ner, stak Wurlc i Brand og flyede til Skovs. Dette Tog lagde
Grunden til Henriks Magt i det vestlige Vendland; han byggede
en Borg i Schwerin og satte Guncelin til Høvedsmand her. Siden
udsonede han sig ogsaa med Nuklets to Sønner og gav dem
Wurle til Len, men Resten af Obotriterncs Land uddelte han
til andre af sine Mænd; saaledes fik Henrik af Skathen selve
xMecklenburg og lod en Del Flamlændere nedsætte sig der paa
Egnen; Guncelin fik Schwerin. — Derimod vandt Danerne intet
Land paa dette Tog, der vel ogsaa fra deres Side mere var tænkt
som et Hærge- end som et Erobringstog.
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Brug for en snild Svend til det Stykke Arbejde;
men den enes Hest var blevet halt, og den andens
var ej rigtig skoet: alle fandt de paa en eller anden
Undskyldning som Skalkeskjul for deres Fejghed,
og ikke én turde paatage sig saa farlig en Færd.
Absalon, der som sædvanlig havde brugt sine ledige
Stunder til at hugge Ved, kom i det samme hjem
fra Skoven; og paa Spørgsmaalet om han vilde røgte
Kongens Ærinde, svarede han straks ja. Derpaa
bød Kongen ham selv kaare sig Følge; og han tog
da overvejende sine egne Ætmænd med sig, da
han tænkte som saa, at Frændetro var tryggest at
lide paa. Ogsaa Prislav, den mægtige Venderfyrste
Nuklets Søn, hvem Faderen længst havde jaget af
Gaarde som en arg Forræder, fordi han havde ægtet
Valdemars Søster og taget ved kristen Tro og Sæd,
lovede at drage med som Vejviser, da han var vel
kendt med Egnen. Ham havde Kongen givet meget
Land paa de store Øer til Len1), fordi han var en
Mand af prøvet Troskab og tilmed hans Maag.
Saa drog da Absalon afsted og fik talt med
Hertugen; men da denne bad ham tøve hos ham
Natten over, svarede han, at Kongen sad med Uro
i Sinde og ventede dem, saa der kunde ej være
Tale om at blive længere Tid borte og ængste ham
ydermere; tilmed laa Flaaden ej i Havn, men ud
sat for alle Vinde. Saaledes gav han gode Grunde
for sit Hastværk og steg til Hest for at ride hjem;
men da led det alt mod Aften, og der var nu en
højbaaren Sakser, som gik til Hertugen og kærede
for ham: Døden var Danernes Sendemænd vis,
sagde han, om de ej blev flere i Følge; ja han
*) Især paa Fyn, hvor hans Søn Knud anlagde Nyborg.
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vovede endog at give ham onde Ord, fordi han lod
slige ypperlige Mænd fare, saa faa som de var, uden
at give dem Ledsagere med paa Vejen. Hertugen
lod dem da kalde tilbage og tilbød dem Følgeskab;
men Absalon afslog det lige saa overlegent som han
havde vraget hans Tilbud om Natteleje, da det var
ham en Æressag at vove sit eget og sine Svendes
Liv i Steden for at søge Skjul bag fremmede
Skjolde.
Næppe var de ude af Lejren, før Prislav bød
dem alle holde Hestene an, tog til Orde og sagde:
»Havde jeg været Fører her paa Toget, da havde
jeg ikke sagt Nej til Følgeskab, saa faa som vi er;
ti det er ikke Fejghed, men Forsynlighed at have
Hænderne fulde i Farens Stund, Mandsmod er bedst
uden Daarskab i Følge, og uvoren Kraft er kun at
laste. Men nu vilde det være Skam og Skændsel
at bede om hvad vi nys vragede, da det blev os
budet; og vi har da kun én Udvej: vi maa stole
paa vor stærke Arm og vort frejdige Mod og haabe
alt af vor haabløse Sag. Ej tør vi gøre Daneæt og
Danenavn til Skamme, men maa sætte alt ind paa
sejrrigt at bane os Vej eller ogsaa at falde med
Ære og vinde os evigt Ry. Der er ikke Tale om
andet end at Fjenden har set vore Hovspor og véd
om vor Færd; ej heller tør vi tvivle om, at de vil
ligge paa Lur efter os nu paa Hjemvejen, naar de
kan se, hvor vi har redet. Venner og Vaabenbrødre! Vælg Døden frem for Fangenskab! Fanger
de jer, da venter der Eder en gruelig Død som
Bod for min Faders Drab ; ti de vil regne Eder for
hans Banemænd, og mine Brødre vil under de
haardeste Pinsler bringe Eders Blod som Offer til
deres døde Fader. Langt hellere frivillig lade sit

40

Valdemars første Vendertog.
*

Liv i mandig Færd end lægge det med Skam i
Bøddelens Hænder! Dette raader jeg Eder ikke af
Frygt for mit eget Liv, men af Venskab for jer;
ti selv er jeg runden af slig Æt, som endnu aldrig
nogen Vender har vovet at lægge Haand paa. Ved
den højeste Gud i Himlen og ved Danernes vidtkendle Navn beder og besværger jeg Eder: Kæmp
ej sløvt og fejgt, men frejdigt og djærvt!«
Disse Prislavs Ord fandt jublende Genklang hos
alle; og han udbrød da, at nu var han ikke i Tvivl
om Sejren, ti Hærmændenes Kamplyst var sikkert
Varsel, især da Vendernes Indhug altid saa værre
ud end det virkelig var. »Nu raader jeg«, sagde
han, »at rykke frem i den Rækkefølge, at de let
væbnede Ungersvende rider i Midten, dækkede af
Hænnænd for og bag, og at hele Rytterskaren deler
sig i tvende, der gensidig kan komme hinanden til
Hjælp; ti Synet af en dobbelt Fylking vil nedslaa
Fjendens Mod. Ydermere skal vi fare frem med
Gny og Bulder og af fuld Hals kvæde Vise paa
Vise, for at lade som om vi er en stor Hob, ti tal
rig Flok færdes tryggest«.
Hans Raad blev fulgt og faldt heldigt ud:
de naaede uden Sværdslag ud til Flaadens Leje,
hvor Kongen ventede dem med Længsel, fuld af
bange Anelser, fordi Sendemændene blev saa længe
borte, og mod i Hu over at have sendt sine Mænd
ud paa saa farefuld en Færd. For at slukke Sor
gen havde han sat sig til at læse i den hellige
Skrift; men saa snart han hørte, at de vel var
vendt hjem, gik han til Hvile; og havde han før
ej kunnet sove for Angst og Uro, saa faldt han nu
straks i en sød Søvn.
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Siden sejlede han til Gudager Aa1), men fandt
Indløbet saa grundt, at det ej var sejlbart for store
Skibe, men kun Smaaskuder kunde slippe over.
Kongen lod da sit Skib ankre op i Mundingen, da
det var for stort til at sejle op ad Aaen; men den
Del af Flaaden, der ej stak for dybt og derfor
kunde bruges her, stævnede under Absalons Anfør
sel op ad det smalle og bugtede Aaløb indtil det
Sted, hvor det vider sig ud til en stor Sø. Her laa
Venderne med en stor Flaade midt i det snævre
Udløb for at spærre Fjenden Vejen. I deres Iver
for at drive dem fra hverandre kom vore Folk galt
afsted i det ukendte Farvand og satte deres Skibe
paa Grund; og naar de saa atter vilde bort fra det
flakke Vand og ud i det dybe Sejlløb, men ikke
kunde komme løs ved Aarernes Hjælp, sprang de
mange Steder i Vandet, tog fat i Rælingen og lod
Armene gøre Aarernes Arbejde, alt imens Venderne
stod paa deres Skibe som paa et Brystværn og skød
ned paa dem. Snart nøjedes Fjenden ej med den
Slags Angreb, men sprang ogsaa ud i det lave Vand
og søgte Danerne ind paa Livet; men vore Folk tog
djærvt imod dem, saa de kom om Bord igen
lige saa hastigt som de var sprunget ned. Først
af alle var Prislavs to Skibe sluppet ind i Søen; og
i det ene stormede der saa mange om Bord, af dem
der stod nede paa Grundene, at Plankerne brast,
og Skuden gik midt over: de trængte saa voldsomt
paa, at Fartøjet flaktes under den svare Vægt. Flaa
den fulgte i hans Spor, og Venderne flygtede og lod
deres Skibe i Stikken. Dem tog Danerne og stak
x) Warnow (ved Kostock). Det danske Navn er en Omdan
nelse af det vendiske Goderak.
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ogsaa Ild paa de Landsbyer, der laa rundt om
Søen.
Ved Nattetid vendte Absalon hjem; og Kongen
havde endnu ej lukket et Øje af Angst over at han
blev saa længe borte; men ved Synet af ham blev
han atter glad. Dragesnækken, der var for stor til
disse Farvande, sendte han atter hjem og gik om
Bord i en mindre Skude, hvormed han sejlede op
i Søen, samt sendte Sune ud med to Skibe for at
hærge i hver en Vig og Vraa. Ogsaa brændte han
i Ro og Mag Rostock By, som Indbyggerne fejgt
havde ladt i Stikken; og med det samme lod han
ogsaa sætte Ild paa den Støtte, som det vankun
dige Hedningefolk dyrkede som en højhellig Gud.
Derpaa slog Kongen Bro over Aaen1) for at
møde Henrik, der var paa Vej med sin Hær for at
pleje Raad med ham. Ved den Lejlighed kom
Nuklets Søn Pribislav ridende paa den anden Bred;
og da han saa sin Broder Prislav i Skib med Bern
hard, der gjaldt for at være Nuklets Banemand,
skældte han ham for en troløs Niding, der holdt
Venskab med sin Faders Morder; men Prislav sva
rede, at han tværtimod stod i Gæld til ham der
havde skilt ham ved en Fader, der var Guds Fjende:
selv vilde han ikke hedde Søn af en Mand der vit
terlig var Ophav til den værste Udaad.
Medens dette stod paa, bredte sig brat det
Rygte, at den rygiske og pommerske Flaade havde
aftalt at mødes og spærre Danerne inde i Aaen.
Paa Henriks Ord lagde Kongen da ud af Aaen, da
denne holdt for, at han var nødt dertil for ej at
blive stikkende i det snævre Løb. Men da der
’) Gudager Aa.
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ikke viste sig det mindste der kunde stadfæste Ryg
tet om den samlede Venderflaade, fattede han Mis
tanke om at Fjenden vilde fange ham i en Fælde,
og tog sig for at møde List med List. De laa da
ogsaa i Løn bag Næssene og lurede paa Lejlighed
til at overfalde Kongens Flaade, naar han selv var
i Land for at hærge. For at narre dem til at tro
at Øjeblikket var inde, og derved lokke dem frem,
gav Kongen en Mand ved Navn Magnus det Hverv
at brænde Byerne langs Stranden og bød Hærmændene holde sig skjulte i Skibene; ti han vidste
at Venderne vilde tro, at det var hele Danernes
Hær som var oppe at brænde Bygden, og derfor
saa meget snarere vilde vove sig i Lag med at øve
deres List. Det slog ogsaa til, hvad han havde
regnet ud om Fjendens Forsæt: da Magnus stak
•Ild paa Byerne, troede Rygboerne, at hele Danernes
Hærstyrke var optagen af det Stykke Arbejde; og
det gav dem Mod paa at sætte deres Forsæt i Værk,
da de ventede at finde Flaaden værgeløs. Men der
var nogle, der ikke havde hørt Kongens Bud og
derfor sejlede dem for tidlig i Møde, og ved det
Syn slog de med ét om fra Angreb til Flugt. Den
øvrige Flaade roede om Kap med vældige Aaretag
for at indhente dem, men kunde ikke hamle op
med saa hurtige Sejlere.
For nu at kvæge de trætte Lemmer satte de
Solsejl op mod den stærke Hede; men i det samme
kom Ærkebispen af Lund til, og da han saa de
andre ligge i Havn med tjældede Skibe midt paa
Dagen, haanede han dem alle for deres Dovenskab,
og udbrød: »Ej ej, Vaabenfæller! Hvad er det for en
Morskab vi her har for? Lægger vi vore Kroppe i Grav,
naar Kæmpesindet ret skal staa sin Prøve?« De Ord
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gjorde deres Virkning paa Folkene, saa de skam
mede sig ved at dovne midt paa Dagen, og inde
holdt ogsaa en Lære til Kongen om ej at ligge paa
den lade Side, men vække sine dorske Hærmænd
til Daad. Halvt ærgerlig over Bispens Ord følte
han tillige at han var i sin gode Ret til at haane
ham for hans Dvaskhed, og svarede: »De Grave
kan vi ellers snart staa op af igen!« I det samme
lod han Tjældene tage ned; og nu gik Færden rask
mod Fjendens Land1); siden hærgede han i hele
to Dage paa Øens søndre Del og sejlede saa til
Valung2). Her tik de Bud om at Rygboerne foer
dem i Møde; og der var da en af Danerne, der i
sine Stalbrødres Paasyn hug Enden af sin Spydstage
for at gøre den mere hændelig i Kampen; de andre
gjorde ligesaa, og snart laa der en hel Dynge af
slige Stumper hobede sammen paa ét Sted.
Nu var det imidlertid Fred og ikke Fejde,
Fjenden ønskede; og Dombor blev sendt ud for at
underhandle med Danerne. Men da var de alt
gaaet om Bord; og han tændte derfor et Baal paa
Strandbredden til Tegn paa at han kom som Ud
sending. Men Absalon forbød alle at sejle ind efter
ham, for at ikke Danerne skulde synes lige saa ivrige
til at æske Fred som han, der kun var kommet
for det samme. Da Dombor saaledes ikke kunde
faa fat paa et af de andres Skibe, maatte han selv
ro ud til Flaaden. Her talte han Absalon til ved
Tolk og bad ham mægle Fred mellem Kongen og
Rygboerne, samt lovede ham Hyldest og Gidsler.
0 Der menes Rygen.
2) Den nørre Del af Rygens Hovedland (fraregnet Arkonhalvøen) med Byen Schaprode.
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Men Absalon lod som om han ikke fattede hvad
det var han bad om, og svarede kun med at op
regne alle de danske Øer, der laa folketomme, og
hvis ødelagte Tilstand han tydelig mindedes at Dom
bor selv havde spottet over.
Men da Dombor gennem Tolken hørte, at han
ej fik ordentligt Svar paa Tiltale, sagde han: »Stor
mægtige Herre Biskop! Det er ej uden skellig Grund,
at vi fremfor alle andre ønsker dig til vor Tals
mand; vi paakalder saa meget tryggere dit store
Navn, som det var din egen Farfader1), der i sin
Tid hjalp os til Fred med Danerne og var som en
Konge blandt os: hans Vilje var vor Lov. Af hans
Sønner er ingen mere i Live; og nu kommer vi da
til hans Sønnesøn for at favne hans Knæ med yd
myg Bøn; ti vi vil ej søge udenfor den Slægt, hvor
vi er vante til at faa Hjælp. Med velberaad Hu har vi
forbigaaet din Broder, uagtet han er den ældste; ti
du bærer Prisen i Magt og Ære, ej ved Aars og
Alders Fortrin, men ved din høje Bang.
»I gamle Dage, inden I lagde Eders Landefred
øde med indre Fejder, var vi Daneriget hulde og
tro; men fra den Stund der kom Ufred i Landet
og yppedes Strid mellem flere Kongsæmner, som
bar Vaaben paa hverandre, havde vi mere Tanke
for egen Frihed end for andres Tvedragt og vilde
hellere svigte Eders Sag end vor hellige Pligt. Og
naar der nu tales om, at vi har ført Krig med
Eder, hvad har vi da egentlig gjort andet end at
skaffe Eder god Grund til at ende Kævl og Kiv,
saa det er vor Skyld, at I for at kunne møde vore
Vaaben er blevet nødt til at enes indbyrdes? Eders
’) Skjalm Hvide, jfr. foregaaende Bind S. 85 f., 91.
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Økser dryppede af Borgeres Blod; men vi har vendt
dem mod os og har hellere villet se Eders Vaahen
lægge andre Folk øde end Eders eget. Af Navn
Eders Avindsmænd, men af Gavn Eders Velyndere,
har vi under Skin af Fjendskab gjort Eder en stor
Tjeneste: vi havde mere for Øje at forlige Eder
end selv at fange Bytte, og vore Vikingetog var et
Vennestykke. Og nu da vi har hjulpet Eder ud af
Uføret og de blodige Fejder, I havde for, burde I
sandelig takke os for den Velgerning. Nu er alt
iblandt Eder idel Fred og Venskab; hvorfor skal
vi saa være de eneste der er stængte ude fra den
Samdrægtighed, som vi har aabnet Eder Adgang til,
ja lukket Døren op for Eder paa vid Gab. Hvor
kan det være at I store og vise Mænd skønner saa
lidt paa vor snilde Færd, da vi dog med stort Held
har rettet hvad I gjorde vrangt?«
Da han var færdig, svarede Absalon fremdeles
med at opregne Danmarks øde Egne; men da sagde
Dombor: »Det nytter dig ej, at du støder Mænd
der trænger til dit Værn, bort fra din Naades Favn,
der ellers staar alle bedende aaben; ti selv forskudte
styrter vi dig atter og atter for Fode og holder
fast, som Børn der borer sig alt tættere ind i
Moderens Favn, jo haardere hun tugter dem i
Vrede. Synes I ej at I har faaet Hævn nok over
os, saa styr Eders Harme af Hjærtens Lyst; vi
taaler alt ondt uden at kny: hærg vore Agre, brænd
vore Byer, styrt vore Stæder og dræb vort Fojk;
vort eneste Værge mod Eder er ydmyg Bøn, kun
Naade søger vi, ej Kamp og Strid. Er det vort
Blod I tørster efter, saa rækker vi selv Hals for
Eders Sværd; men er det vor Trældom I attraar,
hvad kan vi saa gøre mere end give os i Eders
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Vold? Hvo er saa grum, at han ej redebon skaaner saadanne Folk, der selv kommer for at under
kaste sig? Vanvid er det at ofre stort Arbejde paa
hvad man kan faa uden mindste Møje!
»Vel véd jeg, at det staar dig for Hovedet, hvad
jeg i vor forrige Samtale haanligt ytrede om dit
folketomme Land, og at det er derfor du saa ihær
dig opregner alle de øde Egne: du vil ej handle
om Fred, før Eders Vaaben har øvet fuld Gengæld
hos os. Saa meget er vist: jeg teede mig den Gang
som en stor Taabe med mine vise Raad og gav
Fjenden en Lære, der sved til mig selv; jeg anede
jo ikke, at min Lærdom faldt i saa god Jord.
Bedre havde det været, om jeg bare var kommet
med Barnesnak: nu angrer jeg at have talt de Ord,
som da vakte din Uvilje.
»Dog, fandt du det Umagen værd at mærke
dig hvad jeg den Gang gav til bedste, saa vej ogsaa nu mine Ord vel, og læg dig dem ej mindre
paa Sinde end min forrige Tales Indhold. Jo
større Skade I volder os, des færre Undersaatter
faar I tilovers til at tjene i Eders Hær. Hvad ud
retter I da ved at lægge os øde andet end at svække
Eders Kraft og udmarve Eder selv? Synes I ej vi
er straffede nok, saa sæt os paa en udsat Post i
Slaget: fælder Fjenden os, da faar I fuld Hævn;
men sejrer vi, da har I med det samme Oprørerne
under Aaget. Taber vi, kan I tage Eder det let;
men vinder vi, saa er Glæden des større; saa hvor
dan det end gaar, har I Lykken med jer. Desuden
kunde det jo ved fortsat Fejde med os hænde sig,
at I købte Sejren med Tabet af den Mand, hvis
Liv hele Rygen knap kunde opveje!«
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Af de Ord lod Absalon sig overtale til at gaa
i Forbøn for Rygboerne hos Kongen og faa ham
til at opfylde deres Ønsker; han tog Gidsler af dem
og drog derpaa hjem.

Mønter fra Begyndelsen af Valdemars Regering med
Billeder af Konge og Bisp, Sværd og Krumstav.

Søborgs ældste Segl.

Tvedragt i Kirken. Valdemars Strid
med Eskil og Tysklandsfærd
(1161-62).
Ved de Tider opstod der Strid mellem Kardi
nalerne i Rom om Pavevalget, og hvert Land stemte
paa sin: Frankrige holdt med Alexander, men Tysk
land sluttede sig paa Kejserens Ord til Octavian.
Rettest og bedst efter Kirkens Lov var dog de Fran
skes Valg1).
Da dette rygtedes til Danmark, blev Ærkebispen
af Lund, der havde været med paa det sidste Tog,
bange for at han under den hæftige Kirkestrid skulde
*) Alexander IH’s egentlige Navn var Boland, og allerede
som Kardinal havde lian vist sig som Kejser Frederiks bitre
Fjende. Ved Pavevalget 1159 fik han de fleste Stemmer; men
tre kejserlig sindede Kardinaler valgte Octavian, der som Pave
kaldte sig Victor IV. Frederik stævnede dem begge til Møde i
Pavia; Alexander udeblev og blev bandlyst af Victor, men band
lyste selv til Gengæld Kejseren. I Foraaret 1162 maatte han
dog forlade Italien og drog til Frankrige, der tillige med England,
Sicilien og Spanien stod paa hans Side.
Sakses Dancsaga (1157—1185).

1159.
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gaa glip af sin Skat, som han havde liggende et
Sted i Frankrige, og sendte derfor nogle af sine
Tjenere ned for at hente den. Nu hændte det paa
Hjemvejen én af dem, en Klosterbroder, i Stade
By1), at der ikke stod noget Træstob paa Bordet, da
han skulde holde Maaltid; og han var da uforsigtig
nok til at tage et flunkende Guldbæger frem, som
han havde i Varetægt, og drikke deraf. Det stak
hans Værtsfolk i Øjnene, og der paakom dem en
lønlig Lyst til at rane hans Gods; ti de skønnede
grant, at han maatte have flere Skatte i Gemme,
naar han kunde sætte saa kostbare Kar paa sit
Bord. Dog turde de ej aabenlyst øve deres Udaad
og krænke Gæsteretten, da de ej vilde bryde Her
bergets Helg; men de fulgte efter ham ind i Hol
sten og røvede der hans Vadsække fra ham.
Det fik Eskil Bud om, da han kom hjem fra
Leding, og bad straks Kongen skaffe ham dem til
bage, i den Tanke, at Røverne paa hans Ord atter
vilde give ham dem igen; og han nøjedes ej med
Bøn, men gjorde ham ogsaa et Tilbud, og lovede
ham til Løn en Del af Skatten, naar han blot
vilde hjælpe ham til hans Eje. Kongen tryk
kede sig ved det; men Bispen blev ved med at
trænge ind paa ham; og omsider blev Kong
en træt af hans idelige Bønner og lovede, skønt
grumme nødig, at hjælpe ham; ti Ransmanden var,
som han sagde, svær at finde, og Skatten var ej
heller lige at løbe til: langt lettere havde det været
at faa fat paa den, hvis Røverne havde været Slormænd og ikke Smaafolk. Han bød saa Bispen
følge med sig til Slesvig. Her sad han engang i
Vennelag og gjorde sig lystig over Pralhansen, der
*) Ved Elbens nedre Løb, paa den sydlige Bred.
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satte Guldbægeret til; men nogle af Tilhørerne op
tog Kongens Ord i en ond Mening og troede at det var
Ærkebispen selv han i Løn sad og stiklede til. De
tudede nu Eskil Ørerne fulde, saa han brød med
Kongen, ja teede sig saa vanvittigt, at han mistænkte
ham for at have tilegnet sig selv den tabte Skat og
skyldte ham for at være Medvider i Rovet. Saaledes røbede han Omfanget af sit Afsind ved at ære
skænde Kongen; og det er ej godt at sige hvad der
var størst, Bispens Vanvid eller Kongens Lang
modighed : den første var fræk nok til at kaste
Skarn paa en skyldfri Mand, den sidste havde nok
i sin rene Samvittighed og foer frem mod Æreskæn
deren med langt større Læmpe end han fortjente.
Under alt dette havde Okke, der var afsat fra
sit Bispesæde som medskyldig i den forrige Kirke
splid1), ladet sig vie af Octavian og derved indyndet
sig hos Kongen; og nu sad han som ulovlig Magt
haver paa Slesvig Bispestol. Ham og hans Tilhæng
lyste Eskil nu af Nidkærhed for Kirkens Sag i Band
midt under Gudstjenesten og vakte derved Kongens
store Harme2).
Okke var allerede i Begyndelsen af Erik Lams Kongetid
blevet fordrevet af Eskil fra Slesvig Bispestol; rimeligvis har
han været bispeviet af Eskils Modærkebisp af samme Navn (jfr.
foregaaende Bind S. 171).
2) Sakse omtaler først længere henne (se S. 58) Grunden til
at Okke nu med ét atter træder frem: Bisp Esbern af Slesvig
havde maattet forlade Landet, fordi hans Mænd havde dræbt
Kongens Ombudsmand Nils Bassesøn, i deres Iver for at tilbagevise
dennes Overgreb mod Bispestolen. — I det hele er Sakse noget
vilkaarlig med den Bækkefølge, hvori han fortæller de herhen
hørende Tildragelser, og yder meppe heller den store Ærke
bisp fuld Retfærdighed: hvad der først og fremmest var ham
og Valdemar imellem, var sikkert det forskellige Syn paa Pave
valget, idet Valdemar hældede stærkt til Kejserens Side, mens
Eskil var Alexander III’s svorne Tilhænger.
4*
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Da nu deres Trætte efterhaanden steg til hade
fuld Tvedragt, sendte Eskil Bud til Sælland efter
Absalon og klagede over at Kongen ej blot lod hans
Kæremaal uænset, men ogsaa holdt ham for Nar
med hans tabte Skat: han havde nok ikke rent Mel
i Posen og kunde godt skaffe ham den igen, om
han bare vilde. Tilmed var han ulovligt gaaet i
Ledtog med Okke, der hørte til de frafaldne, og gav
ved sit Samkvem med ham Modstanderne af Kir
kens Enhed et skammeligt Tilhold. »Men derfor«,
sagde han, »er jeg ogsaa ivrig optændt paa at yppe
Strid med ham: jeg har tidt og ofte været i Kast
med den Slags Sager og er mere vant til at byde end
til at lyde Konger! Desuden har jeg til det Vove
stykke mægtige Venner i Ryggen!«
Absalon vilde nødig med rene Ord sige en saadan Mand imod, men tog sagtmodig til Genmæle
og viste ham mildt til Rette for hans Ilsind og
Vrangsyn: Kongen var uden Skyld, sagde han, og
havde mindst af alt fortjent slig skammelig Klaf;
og han godtgjorde med mange Grunde, hvor uskyl
dig han var, og hvor fri han vidste sig for al uær
lig og mistænkelig Færd. »Naar Kongen har taget
sig af Okke«, sagde han, »da er det ikke af Had
til den hellige almindelige Kirke, men kun et Ud
slag af hans Trætte med dig. Men er det virkelig
din Agt at yppe Kiv, da vil du snart finde de For
bundsfæller, du slaar din Lid til, i Fjendens Hær;
li med Lykken vender mangen Ven Ryggen. Nu
er det min Bøn, at du hellere lader mig tale din
’ Sag hos Kongen, saa skal jeg søge at forebygge al
Strid og Ufærd ved et mindeligt Forlig.«
Men Eskil skønnede ej paa sligt godt Raad;
han overhængte blot Absalon med Spørgsmaal om
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han vilde støtte ham i denne Sag: det var ej til
Voldgiftsmand, men til Vaabenfælle at han havde
æsket ham, og han havde ej spurgt ham til Raads,
men bedt ham om Hjælp.
Absalon vejede nu paa den ene Side Ærke
bispens høje Rang, paa den anden sit Venskab for
Kongen, og sagde dernæst: »Efter den hellige Ed
jeg har svoret dig er jeg dig Huldskab og Troskab
skyldig; og jeg vil derfor hellere sige dig Sand
heden og revse dig for din Uklogskab end snakke
dig efter Munden; ti naar det gaar dig galt, vil jeg
ikke staa som den der har skuffet dig med tomme
Løfter. Ej heller binder min Ed mig til at lystre
saa blindt, at jeg over den skulde glemme hvad
jeg skylder min dyrebare Herre og indlade mig i
Fejde mod ham, hvem jeg er knyttet til ej blot
som hans tro Tjener, men ogsaa som hans Hjærtens
Ven. Dertil kommer, at det i sin Tid, den Gang
Kongerne stredes om Riget, ikke var nær saa farlig
en Sag at lægge sig ud med dem; men Valdemar
staar enevældig for Styret, og ham er det taabeligt
al ville tage med Magt: selv om vi med forenede
Kræfter drog imod ham, opnaaede vi ej andet end
fælles Tab og Ufærd. — Dog, det er ej første Gang,
du indlader dig paa slige Vovestykker; og det er
da en Selvfølge, at heller ikke dette vil lægges dig
saa meget til Last; men jeg har slet intet at und
skylde slig Udaad med og vilde ene og alene høste
Spot og Skam, fordi jeg brød Venskabs Baand og
gengældte Hjærtensgodhed med Trods og Ond
skab.«
Men ved dette ypperlige og kloge Svar brusede
Eskil op i Harme og paalagde nu Absalon i Kraft
af hans hellige Lydighedspligt, at han skulde bringe
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hans Bud til Kongen. Det lovede Absalon ogsaa,
men afslog at bringe ham Svar tilbage; »jeg vil
ikke«, sagde han, »gaa for at være den der sætter
store Herrer op mod hinanden.«
Eskil troede dog kun sin Sendemand halvt og
gav ham Abbed Gerhard af Esrom Kloster med i
Følge1), for at han kunde høre om Absalon røgtede
hans Ærende tro. Men Budskabets Ordlyd var saa
hvas, at det ej blot var egnet til at øge Ilden, men
endog kunde vende selv Huldskab til Had. Disse
haarde Ord søgte Absalon nu saa vidt muligt at
mildne og tage Brodden af Truslen, som laa deri,
ved at læmpe sin Tale snildt; men Kongen blev
dog ved at høre det Budskab usædvanlig vred og
udbrød: »Eskil har været vant til at drikke de for
rige Kongers Blod; nu tørster han nok ogsaa efter
mit!« Han mælte meget andet af samme Slags, alt
i de haardeste Ord og Udtryk, og bad dem bringe
Eskil den Hilsen tilbage.
Da Eskil hørte dette af Gerhard, slog hans Il
sind over i Angst; og havde han før været vild af
Vrede, saa blev han nu slagen af Skræk: han tyede
for at undgaa Faren dybt ind i Værend2) og vilde
hellere bjærge sig ved Flugt end ved Fejde.
Kongen lagde sig nu for den Borg, han havde
bygget sig paa en Holm i Ledresø3), og søgte at
1) Esrom Kloster var anlagt af Eskil selv (o. 1145), oprinde
lig som Benediktinerkloster, men efter nogle Aars Forløb blev
det omdannet til Cistercienserkloster.
2) Landskab i Smaaland, nær ved den danske Grænse.
s) Denne Borg er uden Tvivl den samme som senere hed
Søborg (i Nordsælland) og brugtes en Del af Kongerne som
Fangetaarn. Levninger af Borgen ses endnu paa en Holm i
den i vore Dage udtørrede Sø; men Søens gamle Navn, som
Sakse opgiver os, har ikke holdt sig ned gennem Tiderne.
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vinde den, uagtet det ikke var noget let Arbejde, da
den baade var fast i sig selv og rigelig forsynet
med Levnedsmidler. Men Forsvarernes Mod stod
langt fra Maal med Murenes Styrke: de lovede
Kongen, at hvis ikke Eskil som snarest sluttede Fred
med ham, vilde de overgive ham Borgen, og gav
hans Dattersøn1), der opfostredes i Esrom, til Gid
sel. Det Vilkaar gik Kongen ind paa, tog den unge
Mand med sig og hævede Belejringen. Men da Ærke
bispen fik det at høre, svarede han, at Borgen laa
ham mere paa Hjærte end hans Børnebørn: først
og fremmest maatte den holdes, saa maatte det
hellere gaa ud over de andres Hoveder. Kongen
lejrede sig da atter for Borgen og byggede et andet
Virke lige overfor, hvorfra han paa nærmere Hold
kunde skyde paa Forsvarerne; ti da Hovedfjenden
selv var flyet af Lande, kunde han ej naa ham
med sin Hævn, men lod da sin Harme gaa saa
meget haardere ud over hans Stridsmænd. Især
haabede han paa Vinterens Hjælp til at vinde Bor
gen, naar Vandet, der spærrede ham Vejen, lagde
til med Is.
En skønne Dag kom der nu en ung Mand,
som ingen kendte — hvem der stod bagved vides
ikke — og bragte Gerhard et Brev med falsk Segl,
der skulde være sendt derover af Eskil, og som han
bad Gerhard give de belejrede. Abbeden anede ikke
at der stak noget under, og lod straks en af sine
Husfolk bringe det op paa Borgen. Dets Indhold
gik ud paa, al Eskil brød sig mere om sin Datter’) Eskils Datter var gift med Karl Høvding af Halland (se
foregaaende Bind S. 208) og havde med ham Sønnerne Knud
og Karl.
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søn end om Borgen, og at det ej var efter lians
Hoved, om hans Mænd drev saa haardnakket paa
slig mindre væsenlig Sag, at de satte saa ætstor en
Ungersvends Liv i Fare; derfor bød han dem fore
bygge hans Død ved at overgive sig i Tide. Vel havde
hans forrige Budskab gaaet ud paa, at Borgens For
svar var mere værd end Dattersønnens Liv; men
det havde han sagt uoverlagt i Harme. — Efter at
have læst Brevet raadslog Bymændene om at ud
løse deres Gidsel. — Hvem der var Mester for det
Paafund vides ikke; dog var der mange der havde
Kongen mistænkt.
Imidlertid bød Kongen rejse et højt Træ, og
Gidslen føre frem; og nu lod han som om det var
hans Agt at klynge ham op, til Gengæld for at de
stadig holdt Borgen. Da Gerhard fik Nys derom,
drog han med alle Munkene i sil Hus til Kongen
og bad ham med Grand og Suk om at give ham
Lov til at slippe ind i Byen, og vente med Straffen
til han kom igen. Kongen viste sig nu paa Skrømt
haard og grum, uagtet det i Virkeligheden laa ham
overmande fjærnt; men omsider gav han dog efter
for hans Bøn, dog med det Forord, at tik han ikke
Borgen, saa gjaldt det Gidslens Liv. Inde paa By
tinget spurgte nu Gerhard, hvad Budskab der stod
i det Brev de havde faaet. Da han saa fik at vide,
at det gik ud paa at de skulde overgive sig for at
redde Ungersvendens Liv, opmuntrede han dem til
at gøre saa og udvirkede da ogsaa, at Bymændene
tingede sig fri Udgang med alt hvad deres var og
overgav Kongen Borgen. Saaledes blev den Guds
Mand i sin Troskyldighed ført bag Lyset, og det
blev Enden paa den Hærfærd. Men Eskil skal al-

Valdemar vinder Borgen; Eskil drager udenlands.

5?

drig have taget sig nogen Sag saa nær som denne,
da den kom ham for Øre1).
Siden sendte han dog Bud for at bede om
Fred og kom saa atter tilbage til Skaane; og nu
lagde han samme Ilsind og Hastværk for Dagen
med at genvinde Kongens Venskab, som han havde
vist ved sit Frafald; ti han afstod mod al Ret og
Skel meget Gods til Kronen, som de forrige Konger
gavmildt og fromt havde skænket Kirkerne; og dette
er, skønt uden Hjemmel, siden den Tid holdt i Hævd
af Kongerne2). — Dernæst drog han paa Pilegrimsfærd til Jerusalem, for ej at have noget at gøre med
Tvedragten i Kirken; ti han vilde hellere give Af
kald paa sin Hjemstavn end paa Romersædets Ven
skab.

Ved den samme Tid kom der en Herre ved
Navn Kristjern, som da endnu kun var sin egen
Mand3), men siden blev valgt til Ærkebisp af
Mainz, i Sendefærd til Danmark, for at tilskynde
Landet til at holde med Octavian. Kongens Sam
tykke vandt han ogsaa halvt om halvt, men Eskil
var døv for hans Smiger1).
Imidlertid havde det hændt sig, at en Mand
’) Kongen beholdt selv Borgen, og den kom aldrig mere i
Ærkesædets Eje; jfr. ovenfor S. 54 Note 3.
2) Eskil afstod vistnok bl. a. de tre Herreder paa Bornholm,
som han i sin Tid havde fravundet Sven Grade. De synes
først i Valdemar Sejrs Dage at være givet tilbage til Ærkesædet.
3) Han var Provst af Merseburg.
4) Dette maa sikkert være sket inden det afgørende Brud
mellem Valdemar og Eskil, og Fortællingen er saaledes af Sakse
indflettet paa en uheldig Plads.

1161.
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ved Navn Nils Rassesøn, der nys var udnævnt til
Hertug i Slesvig, og som laa i voldsom Strid med
Bisp Esbern der i Byen, havde gjort et dumdristigt
Tog mod en af Bispens navnkundigste Gaarde og
der brudt et ypperligt Hus ned; men netop som han
var ved at læsse det paa Vogne1), blev han dræbt
af Esberns Mænd, der søgte at hindre ham i at
føre det bort. Det var Esbern bange for vilde svie
til ham; og han undveg Hævnen ved at drage uden
lands, som var det hans Agt at rejse til Rom; men
medens han dvælede i Saksland, faldt han i en livs
farlig Sygdom. Da Okke fik Nys herom, tiltog han
sig atter med Fuldmagt fra Oclavian det Sæde, hvor
han én Gang før havde siddet og falskelig baaret
Navn af Bisp2).

ii62.

Siden belejrede Kongen Volgast Borg3), og
Rygboerne havde efter Aftale slaaet Følge med
ham. Denne By laa vel i Vendland; dog stod den
ikke under Landets Herskab, men havde sine egne
Fyrster. Indbyggerne kaldte Hertug Bugislav af
Pommern til Hjælp; men han havde mere Sind for
Fred end for Fejde og skaffede dem ogsaa Forlig
med Kongen paa det Vilkaar, at de ej blot selv
skulde lyde under ham, men ogsaa hindre alle Vi
kinger i at slippe ud af deres Sejlløb; og til Pant
paa den Overenskomst skulde de give Gidsler.
Ved samme Lejlighed holdt Rygboerne Hærting; og her opstod der Trætte mellem dem og en
l) Huset har uden Tvivl været bygget af Træ.
2) Ogsaa denne Fortælling er uheldig anbragt, da den rette
lig hører hjemme ovenfor S. 51 (se Note 2).
a) Ved Peenemiinde i Forpommern.
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Mand ved Navn Bernhard Henriksøn, der havde
Kongens Søsterdatter til Ægte og derfor havde fulgt
ham med to Skibe1). Han spurgte dem nemlig,
hvor det kunde være, at de fandt det overflødigt at
vinde den stormægtige Sakserhertugs Yndest; og de
svarede, at de regnede ikke Saksernavnet for noget.
Dertil sagde han, at de nok snart skulde faa Her
tugens Magt at føle. Nu raabte flere, at de blæste
hans højt priste Hertugs Magt et Stykke, og gjorde
Nar ad Bernhards Spørgsmaal og Trusler. Den
Trætte maatte Kongen jævne; og der faldt da et
Ord fra en Mand ved Navn Maske, ætslor og agtet
frem for alle andre Rygboer, blind paa Øjnene,
men skarpsynet paa Sjælen og livlig af Aand trods
sit høje Aaremaal; han sagde nemlig: »Med uvorne
Heste gaar det ofte saa, at jo strammere de holdes,
des værre trækker de i Tømmen. Lad os derfor
give Sakserne slappe Tøjler, for at de ej skal
stramme Linen saa stærkt at den brister. Vi kender
jo gensidig hverandres Mod og Manddom.« Disse
Ord kom Hertugen for Øre, og lagde Spiren til
Fjendskabet mellem ham og Kongen2).

*) Bernhard var Søn af Grev Henrik af Ratzeburg, som var
Henrik Løves Lensmand, og blev senere sin Faders Efterfølger
(efter 1166).
2) I Bernhards Ord fremtræder tydelig Henrik Løves Krav
paa Overherredømmet over hele Vendland; og naar Rygboerne
aldeles afviser dette Krav, har de tydelig nok Kong Valdemar i
Ryggen. Selve Valdemars Tog mod Volgast i Fællesskab med
Rygboerne synes at vise, at Kongen nu for Alvor havde til Hen
sigt at sætte sig fast i Forpommern ; og det er naturligvis dette,
som har vakt Henrik Løves Skinsyge.
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Ved samme Tid kom der en Sendefærd fra
det kirkelige Frafalds Mænd for at vinde Danernes
Stemmer ved at faa det til at se ud som om de
havde Retten paa deres Side. Kongen var i Vilderede med deres Ord og Ærende; og for at komme
efter Sandheden sendte han sin Haandskriver Radulf til Kejseren1). Denne var af Byrd Englænder
og mere tungefærdig end tænksom. Kejseren viste
ham, som det Jodtal mulig Hæder; og hos Octavian
fandt han en ikke mindre ærefuld Modtagelse, saa
det var som de kappedes om hvém der kunde vise
sig mest høvisk og tjenstvillig imod ham. Octavian,
der ved ulovlige Stemmer havde opnaaet en Skin
myndighed, var dog Kejserens Overmand, ej blot,
som det lod, i Magt og Højhed, men ogsaa i Artig
hed og Smiger: han skikkede Radulf en Præst, der
hver Dag skulde læse de hellige Bønner med ham,
for at han ej skulde være nødt til al holde en fat
tig Messe uden Medhjælp; og ikke nok med denne
Tjeneste føjede han ydermere den Gunst og Gave
til, at han tilstod ham Ret til at bære Ring under
Messen og saaledes gav Bispernes Værdighedslegn
til en Mand af adskilligt lavere Rang2). Svært al
sige, hvem der var størst Nar og Taabenakkc: Give
ren eller Modtageren af slig Gunst og Gave.
Da Kejseren havde hørt hans Ærende, bad han
ham være vis paa at Kirkens Tvedragt gik ham
overmaade nær. »Jeg for min Del«, sagde han,
’) Ordet Skriver maa ikke tages i Nutidens Betydning; Badulfs Stilling har omtrent svaret til en kongelig Kanslers: han har
forestaaet »Kancelliet«, hvorfra de kongelige Breve udfærdigedes.
Men paa denne Tid havde dette Embede ganske vist langt fra
den Betydning, det senere fik.
2) Nogle Aar senere blev Badulf virkelig Bisp (i Ribe).
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»agter ikke at holde med nogen af Parterne, før
jeg har Kirkens almindelige Dom at rette mig
efter; først da vil jeg slutte mig til ham, der en
stemmigt kaares af alle. For at granske den Sag
havde jeg nylig sat alle de høje Kirkeherrer fra hele
Italien Stævne til Landemode; og Octavian havde
ogsaa i Lid til sin Ret ydmygt lagt sin Sag ind
under Kirkens almindelige Dom; men Roland1) havde
ond Samvittighed. og holdt sig borte, i det han ej
blot sad Stævningen overhørig, men endog lod sig
forlyde med at han var alt for høj og stor til at
lystre nogen Mands Dom2). For at faa Ende paa
den Strid vilde det nu være bedst, om Kongerne
trindt om Land vilde møde her hos mig, for med
fælles Omhu at overveje den almindelige Kirkes
Sag; men de er næsten alle gaaet over til Mod
parten, og ingen af dem staar paa min Side i denne
Sag. Derfor vilde jeg sætte stor Pris paa at faa
den kloge og vise Danekonge i Tale, og helst
overlade ham at føre min Sag og fælde Dom,
da baade hans Højhed og hellige Byrd gør ham
selvskreven til Voldgiftsmand i slig vigtig Sag. Des
uden maa han vel betænke, hvor fromt et Værk
det var, om han ved sin vise Dom var Mand for
at frelse saa mange Sjæle, der hverken véd ud eller
ind i deres Saligheds Sag. Ydermere vil jeg, hvis
han af Fromhed vil umage sig hid, til Løn for hans
Møje give ham et af Landskaberne i Italien samt
Herredømmet over hele Vendland.«
Med slig Lokkemad anglede Kejseren efter Ra’) Alexander III, se ovenfor S. 49 Note 1.
2) Kejseren sigter her til det ovenfor S. 49 Note 1 om
talte Kirkemøde i Pavia (Febr. 1160). hvor Octavian mødte, men
Alexander udeblev.
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dulf; og Indholdet af et Brev, han gav ham med
til Danmark, stod ej tilbage derfor1). Radulf drog
nu hjem med Munden fuld af Kejserens og Octavians store Yndest for Kongen, og Kongen tog mere
villigt end viseligt mod sin Tjeners Tale og fik
Lyst til at drage til Kejseren, snarere dog af Attraa
efter at se sig om udenlands og lære fremmede
Folks Sæder at kende end af Iver for Kirkens
Sag8).
Ved de Tider kom der en Mand ved Navn
Bernhard til Danmark som Octavians Sendemand
og arbejdede paa at vinde Bispernes Stemmer. Det
var dog kun faa, der tog venligt imod ham; og for
nu at faa dem alle med sendte han Breve rundt i
Landet og lod som om han vilde holde Landemode;
men dér mødte der ikke ret mange, saa del havde
han mere Skam end Ære af. I Slesvig skilles han
fra Kongen; og denne, der havde ladet sig lokke
af Kejserens gyldne Løfter, drog dernæst til Absa
lon, der laa paa Udkig ovre under Øerne, og med
delte ham sit Forsæt saml bad ham følge med paa
Færden. Men Absalon troede ikke den træske Kej
ser paa hans Ord, og sagde at del ikke gik an at
tage hans falske Løfter for gode Vare; »desuden«,
sagde han, »kan man ej uden at overtræde Lov og
Helg have Samkvem og Venskab med ham, da han
*) Hele denne Badulfs Sendefærd ligger sikkert i Tid forud
for Eskils afgørende Brud med Kongen, ja der en vis Sandsyn
lighed for, at det netop var Badulf, der repræsenterede Kong
Valdemar paa det ovennævnte Møde i Pavia (Februar 1160).
2) Sakse omtaler ikke, at Valdemar i Lighed med sine Formænd Sven og Knud i Aar 1158 havde godkendt Kejseren som
sin Lensherre og lovet at aflægge Troskabsed til ham, naar han
kom hjem fra sit Hærtog i Italien.

Valdemar beslutter at drage til Kejseren.

63

mod al Ret og Skel tager sig ivrigt af de frafaldnes
Sag. Jeg for min Del har hverken Raad til sligt,
ej heller egner jeg mig til saa lang og møjsom en
Udenlandsfærd.« Kongen svarede, at hvad Rejse
kost angik, skulde han ikke komme til at lide
Mangel, saa længe han havde noget at tage til; men
dertil svarede Absalon, at om han blev aldrig saa
rundelig udstyret, saa vilde han dog aldrig derover
glemme sin Sjæls Salighed. Kongen bad ham nu
være vis paa, at han selv var mindst lige saa øm
over sin Saligheds Sag; og naar han saa gerne vilde
have ham med, var det ikke mindst af den Grund,
at Absalon, hvis Retfærdigheden bød det, kunde
hjælpe ham til at bryde med Octavian og hans Sag.
Absalon afslog dog stadig at følge med, og sagde at
man ikke skulde opsøge den hellige almindelige Kir
kes Fjender; men da udbrød Kongen: »Hidtil har
jeg sat dit Venskab over alle andres; men svigter
du mig nu, da tør jeg aldrig mere gøre Regning
paa nogen Tjeneste af dig!« Nu indsaa Absalon,
at Kongen skammede ham ud for hans Uskønsomhed, og svarede ham : »Svigte mit Venskab for dig
kunde aldrig falde mig ind, selv i den ydersle Livs
fare; men naar det gælder vor Saligheds Sag, da
gaar Guds Lov frem for Menneskefrygt. Dog; uag
tet jeg grant ser de Farer der følger deraf, vil jeg
ej tøve med at vove min Sjæl og Salighed for al
holde din Vej ren for alle Vildfarelser!«
Absalon slog nu Følge med Kongen; og des
uden tog denne med paa Færden en Del lige saa
højbaarne som højsindede Mænd, nemlig fra Sæl
land Sune og Esbern1), fra Fyn Tage og Esger. Af
’) Se ovenfor S. 10 Note 1.
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sine Frænder tog han ikke andre end Buris med,
for at han ikke imidlertid skulde vække Uro i Lan
det. Ogsaa nogle udvalgte Jyder havde han med
paa Rejsen.
Da de naaede Ejderen, mødte de en Ridder
som de ikke kendte, en af Hertug Adolfs Mænd af
Holsten; ham spurgte de, om han kom for at led
sage dem; og han gav da den Besked, at hans
Herre selv vilde have den Ære og derfor holdt dér
i Nærheden og biede paa deres Fremfærd. Det Lejde
mente Kongens Raader ikke var værd at stole paa;
men Kongen troede Hertugens Ære bedre og red
første Mand over Broen; ti han var saa opsat paa al
komme afsted, at han ænsede hverken Frygt eller
Advarsler. De andre fulgte saa efter og vilde hellere
lade deres Raad end deres Drot fare. Da de var
redet et lille Stykke frem, tog Adolf imod dem,
hilste Kongen og fulgte ham paa Vej med de ven
ligste Ord og og det mildeste Aasyn. Han mærkede
nok, at Mødet med ham var Kongen lidet kært for
deres gamle Fjendskabs Skyld1); men for at dæmpe
hans Vrede ved ret at vise sig tjenstvillig havde han
taget sig for at byde ham til Gæst i Itzeho By.
Men Kongen vilde ej tage mod den Tjeneste; og
Hertugen forbød da alle at sælge ham nogen Slags
Livsfornødenheder; og da saa Danerne tog deres
Madposer frem, som de havde med hjemmefra, lod
han sine Tjenere sætte et tillavet Maaltid frem, og
’) Fjendskabet stammede muligvis fra den Tid, da Valdemar
var Sven Grades Hertug i Sønderjylland (og saaledes Adolfs nær
meste Nabo), og Adolf hjalp Knud Magnussøn mod Sven, lige
som Adolfs Fjende Ditmarskeren Edler fandt Støtte bos Sven:
se foregaaende Bind S. 185 ff. Ogsaa Rovet af Eskils Skatte kan
maaske have spillet en Rolle.
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paa den Vis nødte han dem omsider til for Skams
Skyld at tage mod hans Gæstfrihed. Siden, da de
spurgte ham, om han kunde give Kongen Lejde paa
Rejsen, svarede han: ja det kunde han nok, saa
langt som til Bremen.
Da de saa var sat over Elben og red ad Bre
men til, gik det op for Esbern, hvor tosset og ørkes
løs hele Rejsen var; og da han først havde faaet
Syn derfor, kunde han ikke sidde stille, men sendte
uformærkt Bud efter sin Broder Absalon og nogle
andre højbaarne og raadsnilde danske Ædlinge og
tiggede dem om dog at holde Kongen tilbage fra
den Færd, han havde indladt sig paa, tilmed
uden sikkert Lejde, og ikke give ham Lov til at
fuldføre saa farligt et Forsæt. Absalon mente at
det var ingen Nytte til at prøve derpaa; »ti Kon
gen«, sagde han, »vil ikke lade sit Forsæt fare, og
hvo der advarer ham, vil ej blot faa at mærke at
det er spildt Umage, men ogsaa, hvor ilde optaget
et Venneraad bliver af den der er paa Vildsti og
ikke vil vejledes«. Dertil svarede Esbern: »Om jeg
ogsaa vidste, at jeg paa Stedet fik den værste Ufærd
til Tak for mine gode Raad, saa kunde jeg dog al
drig tie stille med hvad der efter mit Skøn baader
Kongen bedst. Gaa I derfor med mig; og vil I
ikke selv føre Ordet for at advare Kongen, saa hør
i al Fald hvad jeg har at sige! Naar min Herres
Ære staar paa Spil, da vælger jeg at raade ham
vel og saa bære hans Vrede frem for at vinde hans
Venskab ved tomt Munds vejr: hellere sige ham
Sandheden, er den end ilde hørt, end opnaa hans
Yndest ved falsk Tale!« — Absalon mærkede nu,
at Broderen ikke var et Haar bedre end Kongen:
de var lige ufremkommelige begge to og ej til at
Sakses Danesaga (1157—1185).
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rokke i deres Forsæt; og han gik da med Esbern
til Kongen for at se om Valdemar skulde Jage ham
hans Ord ilde op, og i saa Fald søge at faa ham
god igen, medens de andre end ikke fandt det
raadeligt at være til Stede.
Esbern tog nu til Orde og sagde: »Underligt
bæres det mig for, Herre Konge, at du er saa opsat
paa at drage saa langt af Led uden sikkert Lejde og
lægge din egen saavel som dit Lands Velfærd i en
rænkefuld Kejsers Hænder. Det ser fast ud til at
du attraar den Skam og Skændsel at trælbinde dit
fribaarne Folk, der ej er vant til at bøje Nakken for
fremmed Herskab, og bringe det under de Tyskes
tunge Aag. Kan man tænke sig taabeligere Færd
end unødt at slænge sig selv i Støvet, kaare ussel
Trældom frem for at være fri og frels og hellere
tigge Riget af andre end raade selv? Naar nu Kej
seren har lagt Danmark under sig, vil han ej kunne
fatte, at han ved blotte Løfter, uden Sværdslag,
har faaet Bugt med saa stort og stærkt et Folk!«
Kongen, der altid blev faamælt og ordknap,
naar Vreden løb af med ham, svarede blot: »Selv
om du er saa angst og bange, at du ej tør følge med,
skal du dog ikke tro at jeg ryster med de rædde.
Mod i Følge er bedre end Mandskab; jeg skal nok
uden dig fuldføre mit Forsæt og vil aldrig i Livet
indlade mig paa at lytte til dine usle og fejge
Raad!« — Saaledes kastede Kongen i sit Ilsind
Vrag paa Esberns gode Raad. Havde han fulgt
dem, da havde han undgaaet den Skam at lægge
sine Hænder i Kejserens1); men saadan gaar det:
hvo der stundesløs farer afsled, ser sig sjælden for.
’) Ved denne Handling traadte han i Lensforhold til Kejse
ren og blev hans »Mand«.
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Saa kom de da til Bremen, og blev modtaget
med stor Venlighed og Gæstfrihed af Ærkebispen
der i Byen, der var en overmaade høvisk og huld
og gavmild Herre1). Kongen bad ham nu om
Lejde; men han svarede, at det sømmede sig bedre
for ham at slaa Følge med Kongen end give ham
Lejde. Der var ogsaa flere høje Herrer fra Saks
land, der for at fare des tryggere til Hove gav sig
i Selskab med Kongen, saa det kunde se ud som
hørte de til Danernes Hovfolk2). Saaledes voksede
Kongens Følge til saa stort et Tal, at det tyktes
at være som en hel Fjendehær; og de skrækslagne
Indbyggere tyede med Koner og Børn ind i Kirkerne
for at søge Ly i Herrens fredhellige Huse. Da Kong
en fik det at vide, sendte han Mænd i Forvejen,
der skulde melde Folk at der var Fred og ingen
Fare, samt sørge for Indkøb af Levnedsmidler.
Da han kom til Metz By, tog Borgerne Anled
ning af det store Fremmedbesøg til at skrue Vare
priserne skammelig op; men Kongen klagede til
Raadet og opnaaede ogsaa, at baade han selv og
hans Følge kunde købe hvad de havde Brug for,
til rimelig Pris. Efterhaanden kom han i saadant
Ry for ren og retskaffen Vandel, at tyske Mødre,
hvor han kom hen, rakte deres smaa Børn frem
imod ham, for at han skulde røre ved dem, i den
Tro, at de som ved et Guds Under deraf skulde
vokse og trives og arte sig bedre i Tugt og
’) Ærkebisp Hartvig af Bremen havde flere (lange tidligere
blandet sig i danske Forhold for at genvinde Bremens tabte
Overhøjhed over Danmark (se foregaaende Bind S. 193. 232), og
rimeligvis har hans Tilnærmelse til Valdemar denne Gang haft
et lignende Formaal. Men i hvert Fald udrettede han intet.
2) Blandt andre selve Hertug Adolf og Bisp Gerold af Lybek.
5*
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Sømme. Paa samme Vis kom Bønderne af Overtro
til ham med deres Sædekorn og bad ham saa en
Haandfuld, for at det kunde gro des bedre.
Da Kongen kom til Kejserhoffet1), overlod Her
tug Henrik af Saksland ham for gammelt Venskabs
Skyld en stor Del af sin Lejr og gav ham gæstfrit
Kost og Tæring.
Næste Dag sendte Kongen Absalon samt Radulf til Kejseren; men da denne var noget ulærd i
Latinen, maatte Ærkebispen af Køln tolke deres
Ærende. Det første Kejseren gjorde, var at klage
over at Kongen havde ladet vente saa længe paa
sig; >det er«, sagde han, »en Haan mod mig, at
han ikke er kommet før, da han paa det Lands
Vegne, han har til Len af det romerske Rige, skyl
der mig Huldskab og Tjeneste.« Dertil svarede Ab
salon, at det havde gjort Kejseren større Ære, om
han havde ladet Kongen det vide, inden han gav
sig ud paa den Rejse, som han havde lokket ham
til med saa store Løfter. Kejseren lod nu højlig
l) Kejseren holdt Hof i Dole (i Franche-Comté) i Avgust og
September (1162). Dole ligger ikke langt fra Saône-Floden, som
dengang dannede Grænsen mellem det franske og det tyske
Rige. — Kejseren stod da paa sin Magts Højde; han havde om
Foraaret indtaget det oprørske Milano og lagt Byen øde, og
Kong Ludvig af Frankrig, der hidtil havde været Pave Alexan
der IH en tro Ven, begyndte at vakle i sin Holdning og lovede
at mødes med Kejseren paa Broen over Saône i Slutningen af
Avgust. Men Alexander vægrede sig bestemt ved at møde, og
hans faste Holdning udvirkede, at Ludvig udeblev og sluttede
Forbund med Kong Henrik af England om at støtte Alexander.
Saaledes naaede Kejseren ikke sin Hensigt med at stævne til
almindeligt Kirkemøde. — For Mødets Historie er Sakse iøvrigt
Hovedkilden og er saaledes paa dette Punkt af stor Betydning
for den almindelige Verdenshistorie.
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forbavset og spurgte hvem det var han havde sendt
med de Løfter til Kongen. Da pegede Absalon paa
Radulf og sagde: »Her staar Manden, der har faaet
den godtroende Konge herned ved at bruge dine
Løfter til Lokkemad!« Da saa Radulf ikke vovede
at sætte sit Ja mod Kejserens Nej, gjorde Absalon
Rede for alle Løfterne, ét for ét. Men Kejseren
nægtede stadig alt; og Absalon bad saa blot om
Lejde for Kongen til Hjemrejsen; men Kejseren sva
rede kun, at han ikke vilde have mere med hans
Hjemfærd at gøre end han havde haft med hans
Komme.
Næste Dag kom Kongens Sendemænd igen, men
blev modtaget paa samme Vis; og da Kongen
mærkede det, angrede han at han havde kastet
Vrag paa gode Raad, men sagde tillige: »Selv om
jeg ser at man sætter mig Kniven paa Struben, vil
jeg hellere lade dem tage mit Liv end trælbinde mit
Land.« Mens han nu med Uro i Sinde ledte
og søgte efter Hjælp i Nøden, kom Absalon og
meldte, at han havde fundet en Udvej, saa Kongen
behøvede ikke at ængste sig mere hernede end om
han var hjemme hos sig selv. Han skulde blot —
under Paaskud af at gaa paa Jagt — ride nogle
Gange over den Bro, som skilte Frankrige fra Tysk
land1), og saa engang, naar Folk var blevet vante
dertil og ikke tænkte videre derover, ty hen til en
af de nærmeste franske Byer med Kærnen af sine
Husfolk; der var ingen Tvivl om at Kongen af
Frankrige saa med Ære vilde lade ham drage hjem
til Danmark.
Dette Raad gjorde dog Kejseren snildt til intet.
’) Broen over Saone, jfr. S. 68 Note 1.
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Da han nemlig undsaa sig ved al øve Vold mod
Kongen og ikke ved at nøde ham kunde faa ham
til at tjene sig, søgie han at købe ham ved Gunst
og Gave: han log alle Tysklands Fyrsler højtidelig
i Ed paa al de skulde lægge Vendland under hans
Herredømme; og havde de ingen Fremgang dermed,
saa lovede han at han selv vilde føre det igennem,
naar han først kom hjem fra Italien. Ved den List
opnaaede han, at Kongen lagde begge sine Hænder
i hans1) og hyldede ham som Herre. Dog blev han
fri for at møde ved Hove som de andre Fyrster
samt for at stille Krigsfolk til del romerske Riges
Værn; saa det var kun af Navn og ikke af Gavn
han lød under Kejseren. Desuden blev det stillet
hans Søn og Efterfølger frit for at sige sig løs fra
Faderens Kaar, saa Danmarks Rige blev intet arve
ligt Lydland. At tjene Kejseren paa den Maade
tyktes saa meget mindre Skam, som Kongen af Eng
land ligervis var den franske Konges Lensmand2).
Nu aabnede Octavian Kirkemødet med en mere
ordrig end ærlig Tale og søgte at godtgøre, at han ved
ret og redeligt Valg havde faaet sit Pavenavn; Ro
land derimod havde afslaaet Værdigheden, da den
blev ham tilbudt, og siden tiltaget sig den, da den
var ham nægtet. »Jeg for min Del«, sagde han,
Jfr. S. 66 Note 1.
2) Dog kun for sine franske Lande, men ikke for England
selv. Men iøvrigt passer Lignelsen ret godt, da Kongen af Eng
land egentlig kun af Navn var den franske Konges Vassal. Dog
var hans Len arvelige; og naar Sakse fortæller at Kejseren ind
rømmede Valdemars Efterfølger Frihed til at sige sig løs fra
Lensforholdet, er det snarere en Genspejling af hvad der skete
under Knud Valdemarsøn end en Fremstilling af det virkelige
Forhold.
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»skyder gerne min Sag ind under alle Bispers Dom;
men han har en ond Sam villighed og er bange for
Kirkerottens Kendelse.« — For ydermere at vinde
Bisperne for sig visle han dem den Gunst at øge
deres Magt og Rang ved det Lovbud, at ingen Sag
kunde skydes ind under Paven i Rom uden naar
Bisperne selv ej kunde fælde endelig Dom i Træt
ten1).
Da han var færdig, log Kejseren Ordet og sagde,
al han havde stævnet alle Landsfyrster2) did for at
gøre Ende paa denne Splid, da del i hans Øjne
vilde være Uret at modsætte sig deres Dom. »Men«,
sagde han, »de har ikke givet Møde, fordi de ønsker
at kaare Paven i Rom paa Trods af den romerske
Kejser og gerne vil have det afgørende Ord i en
Sag, der ikke med nogen Ret kommer dem ved«3).
Dernæst rejste Bisp Regnald af Køln4) sig, tog
til Orde paa Kirkens Vegne og fortsatte i samme
Spor med al godtgøre, hvad for en svær Uret de
frække Landsfyrster øvede mod den gode Kejser.
»Sæl al det var i en af deres Byer«, sagde han, »at
der opstod Strid om Bispevalget, og Kejseren vilde
’) Meningen er vistnok, at kun Sager af større Vigtighed
skulde kunne appelleres til Paven, medens Bisperne beholdt Ret
til at dømme i de mindre Sager — en Ret, som just paa denne
Tid var blevet stærkt svækket ved Romersædets Paastand paa,
at alle Sager kunde indankes for dets Dom. Octavian søger saaledes at vende tilbage til den ældre kirkelige Tilstand, da Pavens
Magt ikke var nær saa stor.
2) Der menes Kongerne af Frankrige, England, Spanien, og
andre Fyrster indenfor det romerske Rige.
fl) Derimod mente Frederik som romersk Kejser at kunne
gøre en særlig Ret gældende ved Valget af Bispen i Rom (Paven);
se nedenfor.
4) Han var Kejserens Kansler og fortrolige Ven.
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opkaste sig til Dommer derover! Del vilde de sik
kert holde for en blodig Uret; og dog er del netop
det samme, de selv nu har for i Staden Rom!«
Disse Ord stod i hans Tanker saa fast og støttede
sig til saa gode Grunde, at han først udtalte dem
paa Latin og siden paa Fransk og Tysk, saa han
ud trykte sin Mening paa tre Tungemaal; men hvor
megen Yndest han end ved den Tale vandt hos
sit eget Folk, saa stødte han derved vore Lands
mænd fra sig1).
Da nu Bisperne samstemmede heri, lod Oclavian, der falskelig havde taget Navn af Victor2),
tænde Lys og lavede sig til at lyse Alexander og
hans Tilhængere højtideligt i Band3); men da for
lod Valdemar paa Absalons Raad Mødet for ej at
overvære hans Helligbrøde; ti han troede paa Mod
partens Ret og vilde hellere tilsidesætte Mødets vrange
Dom end den fraværendes gode Sag. Da han brød
op, fulgte Absalon efter; og vel bad Octavian ham
blive siddende, men tik til Svar: »Nej intet i Ver
den skal hindre mig i at træde i hans Fodspor, da
det var for at følge ham jeg drog hid!« Med det
Svar slap han ud af det vanhellige Bisperaad og
holdt sig fri for at smittes af Frafaldet. — Dagen
efter salvede og viede Octavian urettelig Live, ud
valgt Bisp af Odense, trods Absalons kraftige Ind
sigelse.
At Kejseren som Roms verdslige Overherre skulde have
det afgørende Ord ved Pavevalget, kunde jo nemlig ikke tiltale
de øvrige Lande i Kristenheden.
2) Vietor betyder Sejrherre.
8) Dette foregik nemlig ved tændte Lys, og idet Bandet for
kyndtes, slukkedes Lysene til Tegn paa den bandsatte Mands
Udelukkelse af Kirken.
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Hoffet flyttede nu til Besançon1). Her slap
Hestenes Foder op; og da Kongen klagede over, at
han ikke kunde faa nyt at købe, bød Kejseren sin
Staldmester skaffe Danerne det nødvendige. Han
tog straks deres Svende med sig og viste dem hen til
en Landsby et Stykke Vej derfra: dér kunde de lage
hvad de behøvede. Ukendte som de var med Lan
dets Sæd kom de nu vaabenløse og bad Bymændene
om Foder til Hestene; men da de mærkede at Pile
og Spyd var alt det Svar de fik, holdt de op med
at bede og yppede Slag. De indtog nu Landsbyen ;
og da de i det samme vidt og bredt saa Røgskyer
af brændende Byer, tænkte de at det var bedst at
gøre ligesaa, og stak straks Ild paa den tagne
Landsby — noget som Kongen tog sig usigelig nær.
Nu led der nogle Dage; og en Gang Kejseren
paa Mødet drog det Spørgsmaal frem, hvad Straf
han skulde tage over Borgerne i Mainz, der havde
dræbt deres egen Biskop, kom Valdemar med den
gamle Klage over at han ingen Korn havde til sine
Heste, og bad Kejseren skaffe ham noget Foder til
Købs. Kejseren svarede dertil: »Nej, hele Landet
her omkring er sandelig min Hustrus Arvegods, saa
det er til ingen Nytte at købe hvad man kan tage
frit.« Men Valdemar tog til Genmæle: »Jeg er Konge,
ikke Stimand«, sagde han, »jeg agter ej at gaa paa
Rov efter Føde; og hvad der hedder Uret hjemme
hos mig selv, vil jeg ej kalde Ret blandt fremmede.«
Vel kunde han have undskyldt slig Voldsfærd med
at Nøden drev ham; men han vilde ikke plette sin
danske Godhed og Mildhed med fremmed Haardhed og undlod derfor at nytte den Frihed der var
’) Ogsaa i Franche-Comté.
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tilstaaet ham. For denne sin Fromhed hk han stort
Lov paa sig af alle Tysklands Fyrster; de saa med
Undren paa hverandre og priste det Land lykkeligt,
der styredes af en saa højsindet Mand; og i disse Lov
ord laa tillige en stiltiende Dom over deres egen Færd]).
Da saa Kongen havde budt Farvel, manede
Henrik Kejseren til at give ham fri Hjemrejse og
ikke undlade at vise Gæstfrihed mod en Mand,
hvis Rige var saa at sige et aabent Herberg for
alle fremmede. Det lovede Kejseren nok saa glat,
men holdt kun lidet deraf. Ærkebispen af Mainz
derimod viste sin Venlighed mod ham ved at holde
mere end han havde lovet: han gav to Gange Kong
en frit Natteophold undervejs. Ogsaa Henrik lod
hyppig Levnedsmidler bringe til Kongen, som klart
og tydeligt Venskabstegn. Derimod viste Landgreve
Ludvig af Thyringen sig ej blot lidet gavmild, men
var endog saa ivrigt om sig, al han blev nærgaaende og tiggede Kongen om hans Hest saa længe
til han fik den.
Siden mæglede Absalon Venskab mellem Kong
en og Hertug Adolf af Holsten; Adolf blev hans
Mand2) og svor en dyr Ed paa at være ham tro;
’) Det af Sakse anførte Ordskifte belyser ikke blot Forskel
len mellem Kongens og de tyske Fyrsters Adfærd, men endnu
mere, hvor stor Afstanden paa den Tid var mellem de danske
Bønders frie Kaar og de udenlandske Bønders Liv under Lens
væsenets Tryk.
2) Hvorledes Adolf forenede dette med sit Lensforhold til
Henrik Løve, er ikke godt at sige. Men han havde ogsaa tid
ligere svoret en dansk Konge Troskab (Knud Magnussøn), og i
det hele synes Danerne fra gammel Tid at have gjort Højheds
krav gældende over Dele af Holsten (se foregaaende Bind S. 85.
102). Muligt er det ogsaa, at Valdemar har givet ham Land i
Sydslesvig til Len.
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og den første Hyldest han viste ham, var at give
ham Kost og Tæring.
Saaledes kom Landets Fader lykkelig og vel
hjem; og Indbyggerne, der med Længsel havde
ventet hans Komme, jublede ham i Møde. — Sær
lig mærkeligt var delle Aar ved at Sofia fødte ham
Sønnen Knud, hvem Absalon paa den fastsatte
Daabsdag i Kraft af sil Bispeembede gav det hellige
Genfødelsens Bad. Ved den hellige Handling var
ogsaa Hertug Gudorm af Sverige med for at gøre
Højtiden des større; han var netop kommet i Sende
færd derovre fra for at hente Valdemars Søsterdatter,
der var Kong Karls Fæstemø1).
’) Valdemars Søster Margrete var gift med den danske Stor
mand Stig Hvide, og deres Datter Kristine var det, som ægtede
Kong Karl Sverkesøn af Sverige.

Frederik I’s Kejscrsegl.

n63.

Kalundborg Kirke.

Tog til Norge og Vendland. Buris’s
Forræderi. (1163—68).
Omtrent ved samme Tid1) kom der Sendebud
fra Nordmændene til Kongen for at bede ham tage
sig af Norges Rige og skride ind mod dets selv
gjorte Herrer; ti Landet var lagt øde af de mange
Borgerkrige og sønderslidt ved Voldsmænds slette
Styre, saa det nu var helt udmarvet og segne
færdigt.
Og da de udenrigs Forhold her griber ind i
’) I dette Afsnit frembyder Tidsregningen en Del Vanskelig
heder, da Sakse langtfra gaar nøjagtig frem efter Tidsfølgen;
Toget til Norge, som skildres i det følgende, foregik saaledes
først 1165 og altsaa adskilligt senere end en Del af de Tildragel
ser, der først fortælles længere henne.
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vort Lands Skæbne, vil det næppe være af Vejen
at høre lidt om Tilstanden i Norge.
Der var en saare djærv Mand ved Navn Sivard1),
som efter mangen en herlig Heltedaad omsider blev
fanget af Harald den irske, hvem han var Uven
med2). Han bragtes om Bord og førtes ud i rum
Sø for at druknes; men forinden havde han været
snild nok til at købe Drikkevarer, og dem tyllede
han nu i Skibsfolkene, for, som han sagde, selv at
være med til sit eget Gravøl, før han døde. Da
da de saa var blevet lystige, bad han dem være
ham til Vilje for sidste Gang i hans Liv og give
ham Lov til at staa for Styret. Det fik han ogsaa
og æggede nu Sømændene til at ro af alle Kræfter;
og i det samme han skønnede at Skibet skød sin
stærkeste Fart, slap han Roret, sprang paa Hovedet
i Vandet og var alt i Land, før de fik standset
Snækkcn i dens vilde Løb3). Saaledes kunde han
takke baade sit eget Snille og Fjendens Sløvsind,
at han slap fri og undgik den Ufærd der var ham
tiltænkt; og en Nat da Harald var gaaet paa løn
lig Elskovsfærd udenfor Lejren, overrumplede han
ham i hans Frilles Arme og dræbte ham, til Tak
for hvad han havde brudt baade mod ham selv,
som han havde fanget, og mod Magnus, hvem han
havde røvet baade Syn og Rige4).
’) Sigurd Slembe, der udgav sig for Søn af Magnus Barfod,
kom 1136 til Norge og krævede Del i Riget af Kong Harald Giile
(H. den irske).
2) Efter Sagaernes Fremstilling krævede Sigurd Riget af Ha
rald i Bergen og havde flere Samtaler med ham; men Harald
vilde svige ham, og lod en Aften nogle af sine Mænd ro ud med
Sigurd (som Sakse fortæller).
8) Sagaerne fortæller hans Undvigelse lidt anderledes.
4) Om Magnus den blindes Skæbne se foregaaende Bind S.

1136.

13. Dec.
1136.
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For nu at knytte et Navn til den Sag han
kæmpede for, tog han brat Magnus selv ud af det
1137. Kloster, hvor han sad gemt1). Vel havde denne
mistet sin Manddom; men ikke desmindre æggede
Sivard ham til at vise sig som en Mand og tog sig
for at rejse hans sunkne Lykke og atter hæve ham
til Magt og Ære: han skulde lægge Navn til Sivards
Strid med Haraids Sønner. Det var da under Magnus’s Mærke, at han indlod sig i Søslag med Haralds tre Sønner: Inge, Sivard og Østen, der kræ12. nov. vede Riget efter deres Fader2). Her faldt eller
flyede alle hans Mænd; men med utroligt Mod og
fast overmenneskelig Kraft værnede han en Tid
lang helt alene sit Skib mod Fjenderne og huggede
mange ned; og da omsider alle de andre trængte
ind paa den enlige Kæmpe fra hver en Kant, sprang
han i Lid til sin sjældne Svømmekunst over Bord,
fuldt hærklædt som han var, og det uagtet det led
mod Vinter, og svømmede bort under Vandet, som
han først havde farvet med Fjendeblod. Svært at
sige hvad der var størst, hans Djærvhed oppe i
Stavnen eller hans Smidighed nede i Søen: han
krængede under Vandet sin Brynje og sine øvrige
Hærklæder af sig for at kunne røre sig frit; og da
han omsider dukkede op af Vandet for at trække
Vejret, og skønnede at en af hans Mænd kendte
ham paa hans Dragt og bad Fjenden lægge Mærke
162. Det var 13. Dec. 1136, at Sigurd i Bergen overrumplede
Harald om Natten hos hans Frille Thora.
’) Nidarholm. Dette foregik ved Nytaarstid 1137.
2) Ved Holmengraa (udfor Baahuslen), den 12. November
1139. I Mellemtiden havde Sigurd haft mange Kampe med dét
overmægtige Stormandsparti, der hyldede Haraids Sønner som
Konger. — I dette Slag blev Magnus den blinde dræbt.
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til ham, trak han ogsaa Kjortelen af, som han troede
røbede ham, og stak atter ned under Vandet. Men end
ikke herved kunde han undgaa at Forræderen tog
Kending paa ham; og til Slut tog han da ogsaa de
inderste Klædningsstykker af. Dog, Angiveren lod
sig stadig ikke narre; ti Sivard var jo nu ene til
bagebog da han mærkede at alt hans Mod og Snille
var til ingen Nytte, lod han endelig som han var
død, og blev saa længe paa Bunden, at selv Lurerne
var uvisse om han endnu var i Live. Langt om
længe var han dog nødt til atter at gaa til Vejrs for at
drage Aande; og nu greb han fat i Roret paa et af
Skibene, klamrede sig fast med Armene og hang
der en Stund uden at røre sig. Dog havde han
sikkert — saa viljestærk som han var — gjort flere
Forsøg paa at undvige, hvis han ikke var blevet
saa stiv af det iskolde Vand, at Kræfterne helt
svigtede ham. Til Slut var der en Mand, der ved
nøje Eftersyn fik Øje paa ham; og han toges da til
Fange, lagdes i Lænker og slæbtes bunden paa sine
Fjenders Ting for at faa sin Dom. Her vilde de
ej unde ham en Præst at skrifte sine Synder for;
og han bekendte dem da for de tilstedeværende,
som han var i sin gode Ret til; ti han droges vel
til Minde, at hvor ingen Klerk er ved Haanden,
har man Lov til at skrifte for Lægmænd. For
inden havde han sagt, at den Straf de idømte ham,
vilde han tage som en paalagt Kirkebod; desuden
nævnede han ogsaa, at han var en Søn af Magnus,
hvem Harald den irske kaldte sin Fader1). Saa
meget er vist, at han selv midt under de Pinsler
han led, ej stod tilbage for ham i Storsind: først
blev han hudflettet og dernæst sønderknust med
*) Magnus Barfod.
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Hamre, Led for Led, ret som skulde hver Legems
del have sin Straf; men der undslap ham ikke
et Klagesuk, han hverken bad eller vaandede
sig, kort sagt: han røbede ikke ringesle Tegn paa
Smærte, men læste Psalleren1) som én der sad i
god Ro og Mag, og opgav sin Aand under hellig
Bøn og Lovsang. Lykkelige maatte for sand Kir
kens Sønner prise sig, om de alle kunde se Døden
under Øjne saa modigt som denne Stridsmand.
Lad være at han var svigefuld, lagde Landets Fred
øde og yppede Strid med dels Sønner: for hans
Mandemods Skyld burde dog hans Fjender have
eftergivet ham Straffen. Men disse hævngerrige
Mennesker havde mere Tanke for at gengælde egen
Ufærd end for at ære andres Manddom. Grumt
foer de frem mod ham i levende Live, men end
ikke det var dem nok: de kunde ej nøjes med
hans Død, men hængte tilmed den afsjælede Krop
op i Galgen og handlede paa den Vis lige saa ondt
med ham efter Døden som forinden, da de pinte
Livet af ham; ja de mente aabenbart, at det var
kun halvgjort Gerning, hvis de ikke ogsaa lod deres
Ondskab gaa ud over hans Støv og Aske. — Mag
nus faldt i det selv samme Slag, som Sivard havde
holdt i hans Navn. Synet havde han i Forvejen
mistet, og Livet kom han nu af med, saa man kan
sige, at det var for anden Gang han lukkede sine
Øjne.
Nu gik Herredømmet over til Haraids Sønner.
Af dem var Inge den eneste ægte fødte og overgik
sine Brødre, der havde en norsk og en irsk Frille
til Mødre, ej blot i Byrd, men ogsaa i gode Sæder;
!) Davids Salmer.
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han var nemlig overmaade dannis og dydefuld,
hvorimod hans ene Broder havde et ondt Ord paa
sig for Havesyge, og den anden holdtes for et
liderligt Svin. Men i hans spæde Barndom havde
en Gang hans Amme af Uagtsomhed tabt ham ud
af Favnen ned paa Jorden; og han faldt saa haardt,
at han tog Skade paa Kroppen og blev skrutrygget
for Livstid. Den Legemslyde, maatte man vel sige,
skamskændede hans skønne Sjæl; og det er ej let
at afgøre, om han havde faaet mest af den gode
eller den onde Lykke her i Livet1).
Nu hændte det en Gang, at hans Svende i Ber- 1155gen By kom op at kives med Sivards Mænd; en
af Inges Folk blev dræbt; og ham var hans Stalbrødre saa ivrige for at hævne, at de foer frem som
vilde og gale og lagde voldelig Haand ej blot paa
Drabsmændene, men ogsaa paa Sivard selv: han
maatte fly for dem ind i et Hus; men de sprængte
Døren, slæbte ham ud og gav ham Banesaar. Det
tog sig ud som slet og ret Manddrab, men var i
Virkeligheden en Hævn for den Skam, han i sin
Tid havde voldt dem ved at lokke og skænde deres
Hustruer2).
’) Ved deres Faders Død 1136 var Sigurd og Inge ganske
smaa. Østen var ældst, men kom først 1142 til Norge fra Skot
land, hvor hans Moder hørte hjemme. — Om Grunden til Inges
Vanførhed har Sagaerne en afvigende Fortælling: i Slaget ved
Mynne (1137) skulde Tjostolv Aalesøn have haaret ham i sin
Kjortelflig; Tjostolv kom i stor Nød og Fare, og ved den Lejlig
hed skulde Inge have faaet sin Vanhelse.
2) Dette skete 10. Juni 1155. Det var ifølge Sagaerne navn
lig Kong Inges Moder Ingerd samt den nedenfor nævnte Gregorius
(Gregers) Dagsøn, der æggede Inge til denne Strid. Sigurd blev
fældet i Sigrid Sætas Gaard.
Sakses Danesaga (1157—1185).
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Østen, der var undervejs til Bergen med sin
Flaade, hørte herom af dem han mødte; dog skyede
han ikke for den Sags Skyld at mødes med sin
Broder og stævnede hen til ham. Men da han
mærkede at Inge ej vilde give ham hans lovlige Del
i Riget, skiltes han fra ham med faa Ord og med
Troskabsløfte paa Læben; men i Hjærtet var han
bange for at lide samme Skæbne som hans Broder
nys havde fristet, og valgte at tly fremfor at falde
i Drabsmændenes Hænder. Men Sivards Drabsmænd havde ikke nok i deres friske Udaad; og da
de holdt ham for Inges Avindsmand, satte de efter
ham og nødte ham til at sætte Skuden paa Land for
at undgaa dem; men her paa Landjorden kunde han
for sin føre Krops Skyld kun vinde langsomt frem,
og tæt ved Stranden løb de ham op og slog ham
H57. ihjel1).
Da de paa den Vis havde ryddet to Medbejlere
af Vejen, haabede de at høste rig Løn og Ære af
den overlevende; men al deres Tørst efter Udaad
og Kongemord, der knap var stillet ved det dobbelte
Drab, fik siden sin Løn af en Mand ved Navn
Haakon, der optraadte som sin Faders Hævner2).
Da nemlig de tre Broderiodder ved Vold og Uret
var tilfaldet Inge alene, var der adskillige raske og
ypperlige Mænd — blandt andre Aamund Simonsøn
’) Østen fejdede i Aarene 1155—6 en Del med Inge: et
i Aar 1156 sluttet Forlig løb ud i intet, men imidlertid lokkede
Inge og Gregorius mange Mænd fra ham, og da Østen i 1157
udbød Leding af det nordlige Norge, faldt atter saa meget Mand
skab fra ham, at han ikke turde vove Kamp, men flyede til
Viken, hvor Inges Mænd indhentede ham og huggede ham ned.
-) Haakon (Hærdebred), en Søn af ovennævnte Sigurd, var
da ti Aar gammel. Øm ham samlede sig Levningerne af Ostens
Mænd.
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og Filip1) — der tyktes ilde om at han trygt og ufor
styrret skulde staa for Styret i det Rige, han havde
vundet ved egen og andres Udaad; og flere havde
ogsaa ondt af at en Mand med slig latterlig Legems
lyde frit skulde have Lov til at herske ved Hjælp
af sine Hærmænds Brøde. Derfor gik de i Lag
og kaarede bemeldte Haakon til deres Høvding; de
gav den unge og uerfarne Mand Navn af Konge og
yppede Fejde med Inge; og under Navn af Sivards
eller Østens Hævnere holdt de mangen en Strid med
Fjenden. Men de tabte det ene Slag efter det andet
og maatte omsider fly til Sverige med deres Mynd
ling2). Inge forfulgte Flygtningene ind under Sæl
land; og da mange af hans Fjender tyede ind i
Skovene nede ved Vandet, sendte han Bud til Ab
salon, og bad ham lade de Mænd gribe der havde
søgt Skjul i Strandskovene. Men Absalon ænsede
ej hans Bøn, da han fandt sligt æreløst og under
sin Værdighed.
Da det led mod Vinteren, vovede Haakon og
de andre landflygtige sig hjem igen; og da de tænkte
at ny Valplads maaske gav bedre Lykke, yppede
de Strid paa Isen og fældede ved en Blanding af
List og Vold Gregers med samt alle hans Mænd;
han var den ypperste Mand næst efter Kongen, rask
og dygtig i Raad og Daad og Inges sikre Trøst og
Støttestav. Om Natten huggede de nemlig Vaager
i Isen; og da det saa kom til Kamp, lokkede de
Fjenderne ud hvor Isen var svag, saa de maatte
gaa til Bunds3).
') Filippus Gyrdsøn var Kong Sigurds Fostbroder.
2) Baadell58 og 1159 led Haakon store Nederlag (ved Konghelle og i Gøtelvens Munding).
8) Slaget stod paa Bevja Aa (ved Uddevalla).
6*
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Deres Fald tog helt Vejret fra Inge og gav
hans Mod et endnu værre Knæk end hans Magt:
han spaaede at han snart vilde følge sin tro Mand
Gregers i Graven. Da det kom til et nyt Slag1),
var Vandet stadig lagt til; og han fristede da ej
bedre Skæbne paa Isen end Gregers; ti uagtet han
til Valplads havde valgt et Sled, hvor Isen var lige
saa sikker som det faste Land, og havde de fleste
Stridsmænd paa sin Side, faldt han dog med næsten
alle sine Mænd og bødede saaledes for det Broder
mord, han havde tilladt eller i hvert Fald taalt.
I denne Kamp — den største og blodigste,
Norge har kendt — var nu fast hele Kongeslammen
ryddet ud med Rode; og tilbage stod kun Erling
med sin lille Søn Magnus, der paa mødrene Side
var Valdemars nære Frænde2). Han drog nu til
Jylland, hvor han blev en Stund og nød stor Hæder
af Kongen, der gav den landflygtige Mand rig og
rundelig Kost og Tæring3).
Imidlertid var en Mand ved Navn Sivard4) til
hans Stalbrødres store Ærgrelse gjort til Jarl af
Haakon, der saalunde vilde lønne ham for hans
Mandemod; men det huede ikke de andre og vilde
J) Paa Isen udenfor Oslo.
2) Den norske Stormand Erling Skakke var gift med Kri
stina, Datter af Sigurd Jorsalfarer og hans Hustru Malmfred
(Søster til Valdemars Moder Ingeborg), og havde med hende
Sønnen Magnus.
8) Underlig nok omtaler Sakse ikke, at Valdemar lovede Er
ling Hjælp til at vinde Norges Rige for sin Søn Magnus og til
Gengæld af Erling fik Løfte paa Viken (Landet Øst for Kristiania
Fjord) — hvad Snorre udtrykkelig beretter om. Mulig har Er
lings Løfte dog snarere gaaet ud paa, at Magnus skulde tage
hele Norge til Len af Kongen.
4) Sigurd Haavardsøn af Røir.
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sikkert være blevet Aarsag til stort Oprør, hvis ikke
Erling brat var vendt tilbage fra Danmark og havde
gjort Ende paa Fjendernes indbyrdes Strid ved at
give dem andet at tænke paa. Han lod nemlig
straks sin førnævnte Søn udraabe til Konge, saasom
han paa mødrene Side stammede fra Norges gamle
Kongehus, og sørgede paa den Vis for, at Haakon
tik sig en Medbejler og Inge en Hævner. Under den
stigende indre Uro sveg Sivard atter Haakons Sag,
fordi han ej kunde faa sine Udlæg til Krigen godt
gjorte; Haakon yppede alligevel Strid med Mag
nus1) og faldt, derimod undslap Sivard til Sverige;
men da han efter nogle Dages Forløb atter kom
igen, blev han dræbt af Erlings Hærmænd og maatte
med Uære i en Afkrog lade det Liv, han ej havde
villet vove i hæderlig Kamp2).
De tilovers bievne af Haakons Hærmænd havde
dog endnu Mod paa at yppe ny Strid og kunde ej
unde Fjenden hans Held; og derfor kaarede de til
Konge en haabefuld ung Knøs3), Fostersøn af en
Mand ved Navn Markus; men de havde ej bedre
Lykke end sidst: Erling blev deres Overmand i
Kampen og skille dem baade ved Sejren og ved
deres Konge4). Nu tyede de til Kong Karl af Sve
rige og bad ham være deres Fører i Striden, da
han ogsaa skulde være noget i Slægt med Norges
Konger. Hos ham blev de en Tid lang holdt hen
med store Løfter; men da de mærkede, at han havde
fuldt op at gøre med at værge sit eget Rige, endsige
’) I Romsdalsfjorden.
2) Sigurd Jarl faldt i en Kamp ved Rammes i Omegnen af
Tunsberg.
:‘) Sigurd, der hed Søn af Kong Sigurd Haraldsøn.
4) Sigurd blev fanget og halshugget ved Bergen.
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at han skulde have Mod paa andres, sendte de Bud
til Valdemar og bad ham om Hjælp. Han gav dem
et venligt Svar; og da de derved følte sig kaldede
til at komme selv, tog han vel imod deres Bøn,
men mærkede snart, at da han først havde lovet
dem at gøre Krav paa Norge, blev han idelig over
hængt af dem; og da det i hans Øjne var Daarskab
at kaste sig ind i saa stor en Strid paa disse Sendemænds blotte Ord, sendte han først Lønbud derop
for at udforske Indbyggernes Sindelag. Da han saa
fandt, at Folket virkelig var saaledes til Sinds som
Sendemændene sagde, udbød han fluks Leding1).
Da Erling spurgte det, flygtede han saa langt
af Led som det var muligt, op i den lønligste Vraa
af Norge, da han fandt det tryggere at søge Skjul
i den yderste Afkrog end tage Kampen op i de
udsatte Egne; han havde ogsaa kun faa, men gode
Skibe liggende sejlklare, der egnede sig bedre til
Flugt end til Strid. Som Følge deraf var Kongens
Komme til Skræk for Erlings Velyndere og til Glæde
for hans Fjender. Nu plejede Valdemar Raad med
sine Venner; og her var der nogle der holdt paa,
at man skulde sætte alt andet til Side og hurtigst
’) Snurre fortæller, at Valdemar i Sommeren 1164 sendte
Mænd til Erling for at minde ham om hans Løfte angaaende
Viken, men Erling holdt dem hen til Høstens Tid; derpaa satte
han Vikverjerne Stævne, men de raabte, at de aldrig vilde
under Danekongen. Med den Besked maatte Valdemars Mænd
vende hjem. Om Vinteren, fortæller Snorre videre, drog nogle
danske Mænd som Pilegrimme til den hellige Olaf, men da de
kom op i Trøndelagen, æggede de i Løn mange til Frafald fra
Erling, og de fleste tog vel mod Danekongens Ordsending (jfr.
Sakses Ord ovenfor). Men Erling kom pludselig op til Trondhjem og fik ved snarraadig Optræden hurtig Bugt med Frafal
det (Maj 1165).
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mulig forfølge Fjenden, medens andre mente at
man først skulde vinde Folket og skaffe sig Hjælp
hos Almuen; og det blev det senfærdige Raad der
sejrede over det raske. Valdemar drog nu lykkelig
og vel langt ind i Landet og blev modtaget af
Folket med Liv og Lyst; og da han kom til Sarpsborg, tog han Navn af Konge, som Vikverjerne til
bød ham, og holdt Ting med Almuen i stor Ven
skabelighed. Men havde han ladet alt andet fare
og kun tænkt paa at indhente Fjenden, vilde han
sikkert have vundet Norges Rige til Danmark. —
Dernæst sejlede han videre til Tunsberg, hvor nogle
faa af Erlings gode Venner for at bjærge Livet
havde søgt Tilflugt paa en brat Klippe1). Men
Kongen var hellere from end grum og kunde der
for ikke overvinde sig til at stikke Ild paa Byen,
da han frygtede for tillige at brænde Kirkerne, der
laa inde mellem Husene. Men af Bisperne, der den
Gang havde snare meget at sige i Norge2), indfandt
sig ikke én; dog var det nok mere for Fædrelan
dets end for Erlings Skyld, at de med Vilje blev
borte. Orm kaldet Kongsbroder3) kom derimod til
Valdemar og tilsagde ham Huldskab, dog under
') »Slotsbjærget« ved Tunsberg.
2) Erlings Tid betegner Højdepunktet af Stormands- og
Præstevælde i Norge; Aaret i Forvejen havde saaledes
Bisperne højtidelig kronet og salvet hans lille Søn Magnus —
den første kirkelige Kongekroning, der fandt Sted i Norden. Men
da Sakse nedskrev sin Krønike, havde Sverre knust Bispernes
Magtstilling.
8) Inges Halvbroder paa mødrene Side. Henrik Skadelaars
Enke Ingerd (se foregaaende Bind S. 101. 115) ægtede nemlig
1135 Harald Gille og fødte ham Sønnen Inge, og efter Haraids
Drab fik hun (udenfor Ægteskab) med en Mand ved Navn Ivar
Sneis en Søn, den ovennævnte Orm Kongsbroder.
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Forbehold af den Tro han havde svoret Magnus. —
Omsider blev det knapt med Kosten, da Toget trak
saa længe ud; og af Mangel paa Føde gav Kongen
Ledingsfolket Hjemlov. Af de Nordmænd, der var
gaaet over til ham, drog en stor Del af Frygt for
Straf bort med ham og levede en Tid lang land
flygtige i Danmark, hvor de fik deres Underhold
hos Kongen eller hos Høvdingerne.
Siden1), da Kongen hørte at de østlige Vender
i Lid til egen Styrke havde rejst sig mod ham,
sluttede han i den Fejde Forbund med Hertug Hen
rik af Saksland; og for ydermere at fæstne Venska
bets Baand aftalte Valdemar med ham, at Henriks
lille Datter, der endnu laa i Vugge, og som han
havde faaet med den Hustru han siden forskød,
skulde fæstes bort til hans Søn Knud, der da var i
sit første Aar2).
ii64.
Nu rustede Henrik en Hær til Lands, men

ii63.

’) Rettere: to Aar i Forvejen: se herom ovenfor S. 76 Note 1.
2) Henrik forskød 1162 sin Hustru Clementia. — Sakse for
tæller intet om Vendertog i 1163; ifølge Knytlingasaga havde
Kongen dog Leding ude og tænkte paa et Tog til Rygen, fordi
Ryghoerne havde svoret Henrik Tro, men opgav det, da de atter
gav sig under ham. løvrigt havde Henrik i dette Aar fuldt op
at gøre med at kæmpe mod Niklots Sønner Pribislav og Vartislav, der — rimeligvis med Hjælp fra de østlige Vender —
atter havde yppet Strid med ham; han indtog deres Borg Wurle
og tog Vartislav til Fange, medens Pribislav foreløbig under
kastede sig. Men Freden varede knap et Aar, ti i Februar 1164
faldt Pribislav med en stor Hær af Østvender ind i Obotriternes
Land, indtog Mecklenburg og angreb Illow. Nu lod Henrik den
fangne Vartislav hænge, samlede en stor Hær og faldt ind i
Fjendernes Land for at indtage deres Hovedborg Demmin, me
dens Valdemar sejlede op ad Peene for at mødes med ham.
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Valdemar stak i Søen; og da han var naaet over
til Rygen, lod han Absalon udbyde Hjælp af Ind
byggerne dér paa Øen, hvis Venskab ej var ret at lide
paa1). Dernæst sejlede han i største Hast til Peenelloden, hvor han havde sat Henrik Stævne, da han
ej vilde bryde sit Ord og komme for sent.
Uagtet nu nogle faa Gidsler var alt det Pant
man havde paa Rygboernes Tro, mødte Absalon
dog paa deres Landsting, hvor han blev sat i
Højsædet, øverst af dem alle. Som han nu stod og
fremsatte sit Ærende ved Hjælp af Tolk, da de ej
forstod Dansk, hændte det at en ung Rygbo med
vendisk Snille lod som om han vilde afkøbe en
af de danske Hærmænd hans Hest, hvorpaa han
svang sig op i Sadlen som for at prøve hvordan
den var at ride paa, og søgte at slippe fra dem.
Da saa Absalon kom til Kundskab herom og bragte
Sagen frem paa Tinget, tyktes det hele Folket, at
dets Ære havde lidt et stort Skaar ved den ene
Mands Svig; og hele Almuen sprang op og fløj afsted
i vildt Løb for at indhente Skælmen som snarest.
Absalons Følgesvende blev baade underligt og æng
steligt til Mode ved alt det Røre, der med ét kom
i Mængden; men nogle faa Mænd, Frænder af den
unge Knøs, overvandt af sær Godhed for ham den
fælles Skam og faldt paa Knæ for Absalon samt
lovede at skatfe Hesten igen, naar han blot vilde
holde Almuen tilbage fra dens Forsæt. Absalon
ynkedes over deres Bønner og Taarer og sendte
Mænd ud for at stille Folket tilfreds, hvorved han
dæmpede Røret og gjorde Ende paa alt det Ustyr;
Hærmanden fik fluks sin Hest igen og maatte des') Jfr. S. 88 Note 2.
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uden høre ilde af Absalon, fordi han havde baaret
sig ad som et Drog og havde ladet sig narre af den
Hesterøver. — Da saa Landets Konge Tetislav havde
givet Løfte om en Hjælpeflaade, skyndte Absalon
sig afsted efter Kongen.
Imidlertid havde Henrik for at sikre sig Over
gangen over Floden1) sendt en stor Del af Hæren
i Forvejen under Grev Adolf af Holsten og Henrik
af Ratzeburg samt Grev Gunzelin af Schwerin —
en By som Sakserne nys havde vundet og givet
Købstads Ret og Rang — og endelig en Mand af
uædel Herkomst ved Navn Regnald, der udmærkede
sig mere ved rask Daad end ved høj Byrd2). Da
Venderne spurgte deres Fremfærd og snart fik Syn
for Sagn, vilde de hellere stride mod en Del af
Fjenderne end tage Kampen op med dem alle paa
én Gang: det vilde gøre et stort Skaar i Fjendens
Styrke, om det lykkedes dem at slaa Fortroppen.
Som de nu med Liv og Lyst ivrig lagde Haand paa
Værket, saa de et rædsomt Utyske flagre hen over
deres Hoveder; og det Jertegn gjorde dem trygge
og sejrssikre, da de troede det var en Fører sendt
dem fra oven: de brød uventet ind i Fjendens Lejr
og huggede de værgeløse Modstandere ned3). Adolf
og Regnald faldt i selve Lejrens Port og maatte med
Livet bøde for deres uagtsomme Hærfærd; de fandt
deres Død i første Dyst, men Gunzelin og Henrik
reddede sig med Bannerne midt ud af de fremstormende Skarer, samlede Resten af de flygtende
Vaabenfæller om sig, kastede sig modig over de
Peene.
2) Regnald var Greve af Ditmarsken.
3) Dette gik for sig ved Verchen i Nærheden af Deinmin,
6. Juli 1164.
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plyndrende Fjender og vendte Nederlag til Sejr; saa
uagtet Sakserne ej havde anet den Kamp der ven
tede dem, stred de saa mandeligt, at det ej var let
at sige om de gav eller fik flest Hug i Striden.
Da Henrik fik Nys herom, tog han sig sine
Mænds Fald saare nær, som rimeligt var, og hastede
af al Magt mod Demmin By for at indtage den til
Hævn derfor. Men han fandt Byen lagt i Aske af
Indbyggerne selv og lod saa ogsaa Murenes Lev
ninger jævne med Jorden, for at udslette hvert et
Spor af den. Da han ingen Mennesker fandt at
udøse sin Harme over, var det som maatte han
hævne sig paa de livløse Ting; og derfor brændte
han ogsaa Gutzkow By1), hvis Borgere ligesaa var
flygtede af Skræk. Ogsaa Indbyggerne i Volgast
blev skræmmede af Nabobyernes onde Skæbne og
bar sig ad paa lignende Vis: de satte i Løn over
Floden2) med Koner og Børn og lod deres By i
Stikken, for at Fjenden kun skulde finde tomme
Huse at hærge. Deres Stad tog Kongen derfor uden
Modstand, lagde Mandskab i den og gjorde Vedeman Viking til Høvedsmand dér. Ogsaa Osna
boerne3) var rædde over de andre Slæders Skæbne
og stolede ej paa deres Mure, men bar sig ad som de
skrækslagne Nabobyer: de forlod deres Stad og stak
den i Brand, for at Fjenden ej skulde bo og bygge
der; ti de vilde hellere have Ild end Uven til Huse.
Nu lod Kongen den Bro afbryde, der ligesom
skilte Floden i to Dele4); og efter at han ogsaa
’)
2)
")
4)
Peene

Længere nede ad Peenes Løb.
Peenemunde.
Indbyggerne i Usedom By paa Øen af samme Navn.
Denne Bro har rimeligvis heddet Dansne-Bro og ført over
noget neden for Byen Anklam.
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havde ryddet af Vejen hvad der ellers kunde hindre
Sejladsen, stævnede han op til Stolpe By1), hvor
han siden mødtes med Hertugen. — Men nu var
det ej Kongens Tanke, at Volgast skulde opgives
lige saa let som det var vundet, og lages tilbage af
Fjenden saa snart han selv var af Syne, især fordi
Herredømmet i den By tyktes ham at give Danerne
Magten i Vendland for stedse; og derfor var det
hans Agt at gøre Absalon, Buris og Bisp Sven af
Aarhus til Nybyggere der i Staden, og han gav dem
sin Søn Kristoffer2) med, for ej at lade de andre
i Tvivl om hans Hjælp og Støtte. Han bød dem
dernæst søge sig Stalbrødre blandt Venner og Fræn
der; men kun Absalon fik af Sællandsfarerne Løfte
om Hjælp og Følgeskab, hvorimod de andre ej turde
indlade sig paa sligt Vovestykke og hverken selv
havde Mod til at blive, ej heller kunde faa nogen
med sig — og det uagtet hele Flaadens Mandskab
havde vedtaget, at det vilde dele sin Kost med dem
og tillige, paa Kongens Bud, bringe Omegnens Af
grøde under Tag til dem; Hæren havde nemlig
faaet Paabud om at høste og sanke i Lade til dem
der blev3).
Da nu dette Raad slog fejl for Kongen, og
Fjenderne hverken vilde indlade sig i Kamp eller
slutte Fred med ham, fandt han paa en snild Udvej
for at faa dem til en af Delene. Han bød nemlig
i al Stilhed Absalon lade Mandskabet ransage Flol) Længere oppe ad Peenes Løb.
2) Valdemars Søn med hans Frille Tove.
8) Det har sikkert først været paa Hjemvejen, at Kongen
har gjort dette Forsøg med Volgasts Kolonisering. Han havde jo
nemlig paa Udvejen sat Vedeman til Høvedsmand dér, se oven
for S. 91.

Nybyggere i Volgast; Fred med Venderne.

93

den og rive alle de Pæle op, der var nedrammede
i den, samt i det hele gøre Løbet ryddeligt, saa
hele Flaaden kunde sejle op ad det. Omsider, da
alle Hindringer var fjærnede, stævnede Flaaden
frem; men alt som Løbet blev smallere, kom Ven
derne frem paa begge Flodbredder, red tæt ind paa
Danerne og saarede flere af dem. Sligt Overmod
hos Fjenden kunde den bolde Peder Elivsøn ej
længe se rolig paa; han sprang rask fra Borde med
sine Mænd, slog djærvt Fjenderne paa Flugt og
drev dem bort fra Bredden, men faldt til Slut, da
hans Svende fejgt lod ham i Stikken, og maatte
med sit Liv betale den sikre Sejlads, han skaffede
sine Stalbrødre1).
Kongen kunde nu ej blot uden Fare sejle videre,
men gjorde ogsaa en Art Bro af sine Skibe ved at
lægge dem tæt sammen, saa Henrik kunde gaa over
med hele sin Hær. Da Venderne saa det, frygtede
de for at de øvrige Stæder skulde lide samme Ufærd;
og da de nu ønskede den Fred, de hidtil havde
vraget, tilbød de Valdemar Gidsler, men vilde
ikke høre Tale om at gøre ligesaa overfor Henrik.
Men Kongen holdt det for Svig mod sin Vaabenfælle at slutte Fred med Fjenden uden hans Vidende
og sendte derfor Thorbern til Henrik for at melde
ham Fjendens Tilbud. Henrik svarede, at han gerne
gik med til det Forlig, Kongen kunde opnaa; og
Freden blev da sluttet paa de Vilkaar, at Herre
dømmet i Volgast deltes mellem tre: Tetislav2), Kazimar3) og Prislav Nukletsøn4); Peeneflodens Udløb
’)
2)
:’)
4)

Dette foregaar aabenbart paa Toget op mod Stolpe.
Rygens Fyrste, se ovenfor S. 90.
Pommerns Fyrste.
Om denne landflygtige Venderfyrste se ovenfor S. 28. 38.
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skulde spærres for de Vikinger der plejede at hjem
søge Danmark, og Henrik ubestridt beholde de Borge
han havde vundet i Vendland1).
Men Kazimars Svende afskyede af Hjærtel at
dele med Udlændinge; dog turde de ikke bruge
aabenlys Vold; men saa snart Kongen var borte,
hjemsøgte de Rygboerne med Rov og Ran, saa de
tilsidst af Sult og Nød maatte opgive deres Del i
Byen. De gav ogsaa Vikingerne frit Spil og brød i
det hele Forliget paa mange Maader2).
ii65.
ii66.

Siden gav Henriks Færd Rygboerne Mod paa
at yppe aaben Strid med Danerne, og Kongen, der
mærkede at hans Ven var lige saa falsk som hans
Fjender var flygtige, gjorde nu om Vaaren et Tog
til Landet om Arkon, hvor han foer frem med Rov
og Brand. Derfra stævnede han til den Havn, de
indfødte kaldte Por3). For nu ikke at skulle tage
det op med alle Rygboere paa én Gang havde han
i Sinde at opsøge dem efterhaanden og bød derfoi
Absalon sejle i Forvejen om Natten til Zudar4); og
for snart at kunne følge efter havde han paalagt
Nattevagten at mærke sig nøje Tid og Time, naar
Han var i Kong Valdemars Tjeneste og har altsaa skullet hævde
Danernes Andel i Volgast.
Det var da unægtelig Henrik der gik af med Fordelen
ved dette Tog; de Danske havde ondt ved at faa Fodfæste paa
Fastlandet, dels som Følge af deres egen Ulyst til Kolonisering
(jfr. ovenfor S. 92), dels paa Grund af Henriks Skinsyge.
2) Prislav maa vel i al Stilhed være gledet ud af Spillet,
siden Sakse ikke nævner ham. Han forekommer nogle Aar efter
atter i Valdemars Hær.
s) Rimeligvis paa Vestsiden af Rygen.
4) Den sydligste Halvø paa Rygen.
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han lettede; men de sov sødelig fra hans Bud, saa
Absalon ej tik Kongen med paa Færden.
Absalon hærgede nu ej blot Zudar, men ogsaa
Omegnens Agre og Byer med Ild og Sværd. — To
af hans Ryttere havde tidligere yppet Kiv om hvem
der var kækkest, og var derfor lige hidsige paa at
udmærke sig i Kampen; og da de saa, hvordan
Fjenderne paa Flugten var kommet til en Sø og
satte over i Baade, havde de kun Tanke for at sætte
efter dem og glemte helt at se sig for: den ene
vilde ikke give den anden noget efter i Mod og
Dødsforagt, og de sporede Hestene ud paa det dybe;
men her sank de i med deres tunge Brynjer —
dem de ej havde ænset — og fandt deres Død. Det
blev da Dumdristigheds Løn, at de fik en vaad
Grav i Søens Vande, fordi de tænkte mere paa
Æren end paa Livet og selv løb lige i Døden.
Da Absalon nu var faret viden om Land med
Rov og Brand og atter vilde ned til Skibene med
rigt Bytte, fik han Øje paa en stor Hob Fjender,
der fulgte efter. Han lod nu som om han var ræd,
og veg med Vilje for dem, idet han gik over to
ret ufarbare Vadesteder, for at lokke dem paa
Glipsti og saa gøre det af med dem. Det første gik
Venderne ogsaa frejdig over; men da de kom til
det næste, blev de bange for at de aldrig fandt
hjem igen, og stod derfor stille. Fast i selv samme
Stund kom to Sællandsfarer af Fodfolket slæbende
med et stort Bundt Bytte, men gik vild og kom
næsten lige ind paa Livet af Vendernes Hær, hvor
fra to Ryttere fløj frem mod dem; men uagtet de
trygt kunde være sluppet over Vadestedet, vilde de
ej have Ord for at fly som fejge Hunde, men valgte
at holde^Stand^mod Fjenden frem for at søge deres
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Slalbrødre paa Haand; ti de skammede sig ved, at
de andre, som ej var flere end de, skulde overgaa
dem i Mod. For nu at kunne røre sig bedre gjorde
de Holdt, slængte Bylten fra sig og drog deres
Sværd; og det gik da ogsaa som det skulde: Lyk
ken hjalp de kække, saa de ej log Skade af at
holde Stand; ti ingen af Rytterne turde vove sig i
Lag med dem. De tog saa atter fat i deres Bylt og
vandrede videre; og da Venderne paa ny sendte to
Par Ryttere ud mod dem, viste de dem hjem med
samme Sindsro, til stor Forundring baade for de
skamfulde Fjender og for Vennerne, der blev glade
og bange paa én Gang. Til sidst foer der seks
Ryttere frem mod dem; men de lod sig ikke rokke
og holdt rolig Stand; saa det var som vilde de ved
deres Mandemod spotte Fjenden for hans Fejghed.
Absalon var nu ej heller sen til at styrke dem i
deres djærve Forsæt og sendte dem saa mange af
sine egne Ryttere til Hjælp som han saa at der var
Fjender mod dem. Venderne skikkede nu ogsaa
paa deres Side flere Hærmænd ud for at undsætte
deres ringe Mandskab; og da der paa den Vis sta
dig blev sendt flere frem fra begge Hold, saa det
ud som om Rytterne flokkedes fra alle Kanter til
Ridderspil; men nu kunde Sællandsfarerne ej længer
se i Ro paa Fjendens udæskende Færd og rykkede
frem i samlet Fylking. Dog kunde de ej for
følge de flygtende Fjender ret langt, fordi Vade
stederne var i Vejen; saa der faldt flere Heste end
Mænd. — Da de saa atter drog ad Silækkerne til,
mødte de deres Skibsmandskab, rykkende frem i
væbnet Fylking for at bringe Stalbrødrene Hjælp; en
tilfældig Tidende om Kampen havde vakt deres
Stridslyst, og de delte for sand ogsaa Æren for

To Sællandsfarcr udmærker sig; nyt Tog til Arkon.

$7

Sejren med Absalon, saa vist som de frivillig tilbød
at være med hvor det gjaldt.
Imidlertid havde Nattevagten omsider, skønt
alt for silde, vækket og varskoet Kongen, der nu satte
alle Sejl til for at indhente det forsømte. Da han
saa fik Øje paa Sællandsfarerne, vilde han lægge til
Land for at plyndre, men hørte snart af Absalon,
at der ikke var mere Bytte at hente, og sagde da,
at det var ham en stor Glæde, at saa lille en Flok
paa egen Haand havde udrettet alt lige saa rask
som hvis han selv havde været med. Derpaa hjem
søgte han nogle andre Egne af Øen med Ild og
Sværd og drog saa hjem.

Tidlig om Høsten kom han igen med en Flaade,
og det første han tog sig for, var at hærge Agrene
og lægge Sæden øde, for at røve Indbyggerne hvad
de havde Brug for til deres Byers Værn. En Dag
kom han paa Strejftog ind under Arkon By, hvor
Borgerne følte sig saa mandstærke og modige, at
de ikke kunde holde sig indenfor Murene, men
drog ud af Stadens eneste Port og stævnede frem
mod ham. Kongen lod nu med Vilje Danerne vige,
for at lokke dem længere bort fra Murene; men da
han mærkede, at de var klogere end som saa, foer
han frem mod dem og drev dem tilbage ad Byen
til; dog kom han ikke Porten for nær, hvor Hestene
kunde rammes af Spyd. I det samme red Nils
Sællandsfar frem, en Ridder baade fager og bold,
sendte sit Spyd ind gennem Porten og strakte en
af de Fjender død til Jorden, der holdt Vagt i
Gabet, hvorpaa han brat kastede sin Hest omkring
Sakses Danesaga (1157—1185).

7

1166.
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og foer afsted. Ham vilde en af de ypperste Riddere
paa Sælland ved Navn Thorbern inaale sig med i
Daad og gik paa med samme Mod, men ej med
samme Held: han sigtede med sit Spyd paa Fjende
klyngen og saarede ogsaa en af dem; men i det
samme han vendte sin Hest for at ride tilbage, fik
han en svær Sten i Nakken; det blødte stærkt og
voldte ham langvarig Men paa hans Legemsførhed,
og kun sent vandt han sin Helse igen. Ogsaa
Buris vilde udmærke sig ved Manddomsdaad ej
mindre end ved høj og ædel Byrd og vovede sig
ligervis frem mod Portvagten, men blev ramt saa
haardt i Hovedet af en Sten, at han halvdød faldt
af Hesten. Svag og afmægtig som han var, kom
hans Stalbrødre ham til Hjælp og hindrede Fjen
den i at gøre det af med ham. Men Følgen blev
dog, at Rygboerne ikke længere var saa trygge ved
at kæmpe udenfor Murene, siden de mærkede, at
de selv bag Virket uafbrudt havde Fjenderne ind
paa Livet af sig.
Dernæst sejlede hele Flaaden til Jasmund Land1).
Absalon, der udmærkede sig baade ved Manddom
og ved overlegen Krigskunst, var altid paa Udvejen
i Spidsen for-Hæren og paa Hjemvejen sidste Mand
i Skaren; og han havde stedse til Stalbrødre de
raskeste danske Ungersvende, der søgte Bytte eller
Ære, hvorimod Kongen med Hærens egentlige Kerne
plejede at rykke frem saa smaat og sindigt i sluttet
Tog. Han havde derfor ingensteds fundet Lejlighed
til Kamp, selv efter at have afsøgt en stor Del af
Landet; og omsider gav han da Rytterskaren Lov
l) Den sydlige Del af den lange Halvø, der strækker sig
mod Øst og Nord nd fra Rygens Hovedland.
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til at sprede sig for at fange Bytte, og beholdt kun
nogle faa i Følge med sig. Men nu kom der Bud
om, at nogle af hans Folk var omringede af Fjen
derne og ej kunde slippe fra dem, med mindre de
fik Undsætning; og i Steden for at vente med at
komme dem til Hjælp, til han kunde faa Hærmændene kaldt tilbage, bød han Huks Mærkes
manden rejse Banner og satte tillidsfuldt sin Kaas
mod det Sted, hvor de afskaarne Stalbrødre stod,
uden at tænke paa, hvor ringe Mandskab han
havde til at undsætte dem med. Ved sligt Ilbud
fik han Rytterne til at sky alt Bylte og samle sig
om ham; saa sikker var han i sin Sag, at han
fandt det raadeligst at slaa til med det samme frem
for at vente paa Venners Hjælp.
Saa snart nu Sællandsfarerne, der var klemte
inde paa et trangt og snævert Sted, mærkede hans
Komme, søgte de at bryde Fjendernes Ring, i Lid
til at Hjælpen var nær; ti de vilde ikke have Ord
for at slippe ud af Kniben ved andres Manddom.
Nu fløj Venderne fra hverandre og foer afsted baade
paa det tørre og paa det vaade; og ved den Lejlig
hed var der en højsindet og højbaaren Ridder ved
Navn Eskil, der i sin tunge Rustning satte til Fods
efter en brynjeløs Vender, som i strakt Løb sprang
hen over et Mosedrag, hvor hans Fodspor blev
siddende i Bløden; men Eskil lod sig hverken hindre
af Hængedynd eller af sit tunge Harnisk; han løb
nok saa let Hedningen op, greb ham og hug Hove
det af ham. Først da vendte han om og havde
end ikke dyndede Fødder, da han atter naaede
Land. Denne Daad maa vel vække hellig Undren
hos os, ti den var ej et Par rappe Fødders Værk,
7*
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men en Naadegave fra Herren; og vi bør snarere
kalde den et Guds Under end en Manddomsid.
Derefter stak Hærmændene overalt Ild paa
Landsbyerne og naaede paa deres Strejftog helt ud
til Gore Klint1), hvor de brændte Landet. Da nu
Rygboerne mærkede, at de var blevet narret for
den Hjælp de havde ventet sig af Sakserne, kom
de til Kongen ved Strelø2), gav ham fire Gidsler og
købte sig Fred af ham.

Nu tyktes det Stormændene bedst — med de
svære Farer og de trange Tider for Øje, der truede
Danmarks Rige — at give Valdemars Søn Knud
Kongenavn, som den der ej blot med Tiden skulde
arve Faderens Højhed, men nu med det samme
dele Tronen med ham, for at de høje Herrer kunde
have en rettelig kaaren Høvding at holde sig til,
om Lykken skulde drive sit Spil med Kongens Liv.
Dette vise og velsindede Raad glædede Kongen; han
indvilgede gerne i at være halvt med sin egen Søn
om Tronen og saa deri ej et Skaar i sin Højhed,
men en Tilvækst i sin Hæder. Han holdt da Ting
og fik her Stormændene til at give Sønnen Konge
navn; og hele Hæren gav sit Samtykke dertil. Ene
Buris lod næsten ikke sin Stemme høre, hvad enten
det nu var fordi han i Løn stræbte efter Riget, eller
fordi det hele kom bag paa ham. Da han saa
mærkede at Kongen desaarsag havde et godt Øje
l) Vistnok de høje Klinter ved Stubbenkammer paa Øst
kysten af Rygen.
2) En lille 0 i Sundet mellem Rygen og Fastlandet, lige ud
for Stralsund By (nu Dånholm).
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til ham, bad han ham være vis paa, at hans Tavs
hed ej skyldtes Uvilje, men tvært imod Vennesind;
»ti«, sagde han, »vi har endnu i frisk Minde hvor
dan det gik sidst, da Danmarks Rige blev delt mel
lem flere i Fred og Venskab; og der kan nævnes
mange Tilfælde fra gamle Dage, hvor Fader og Søn
har yppet Strid om Magten. Dog vilde jeg ej have
holdt mig tavs, om jeg forud havde vidst at det
var Kongens Vilje; men hverken du selv eller dine
Venner havde ymtet det mindste til mig derom, og
derfor var det jeg tav stille.« Paa den Maade und
skyldte han sin Tavshed og opnaaede at Kongen
dulgte sin Vrede.
Da Ledingstoget var til Ende, holdtes der et
Møde i Roskilde; og her blev Buris sammen med
de andre danske Stormænd æsket til at tage lov
formelig Tjeneste hos Knud og blive hans Mand;
men medens de andre gjorde som Kongen bød,
sagde han nej og paadrog sig derved en svar Mis
tanke om at han stundede efter Riget. Dette sit
Magtstræb vidste han dog fremdeles snildt at skjule
med velvalgte Undskyldninger, der lød som saa, at
saa længe Kongen var i Live, hvem han først havde
svoret Huldskab og Mandskab, kunde han ej blive
nogen anden Herres Mand; og det skulde aldrig
komme dertil, at han byttede sin gamle Tjeneste
med en ny og kom i Strid baade med Landets Sæd
og med Ærens Bud; »ti ingen dansk Mand«, sagde
han, »har for Skik at tjene to Herrer; det er kun
Sakserne, der har indført den Slags Tjeneste for at
faa dobbelt Sold. Kom det til Krig mellem to der
var halvt om én og samme Mand, da var det jo
umuligt for ham, der havde to Herrer, at hjælpe én
af dem og dog holde dem begge sin Tro«. —
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Kongen lod ogsaa som ingen Ting og dulgte sin
Vrede under venlig Tale og mildt Aasyn. Siden drog
han til Halland og havde Buris med sig; og her
gav han ham i Løn til Kende, at han holdt ham for
en Rænkesmed. For at fralægge sig den Mistanke
lovede Buris at gøre som Kongen hød, hvis denne
til Gengæld vilde udvide hans Magt ved at give
ham større Len; ti ligesom Kongen selv ønskede
at gøre Riget arveligt, i Steden for de skiftende
Valg der hidtil havde raadet, saaledes burde han
ogsaa tilstaa sine Frænders Børn Arveret til den til
svarende ringere Magt og Hæder, som deres Fædre
havde. Ved Absalons Hjælp opnaaede han da og
saa at faa en stor Del af Jylland og fandt sig nu i
at hylde Knud. Dog genvandt han ingensinde Kong
ens fulde Venskab; ti Valdemar var sen til at
glemme sin Vrede, og naar han en Gang havde
fattet Nag til nogen, kunde han aldrig ryste det
helt af sig.

H67

Da det led mod Vaaren, overdrog han Absalon,
Kristoffer og Magnus1) at lede et særskilt Tog mod
Venderne, hvor Flaaden kun skulde bestaa af ØstDaner2) og Fynboer; Kristoffer var Skaaningernes
Høvedsmand, men Absalon skulde raade for det
hele. Det var Egnen om Tribsees3) de hjemsøgte;
og Kristoffer fik som den yngste sin Plads midt i
Hæren, mellem Absalons og Magnus’s Folk, for at
Kongesønnen kunde have tro Tjenere om sig til
hver en Side. Saa grundig stak de Ild paa Lands’) Erik Lams Søn, jfr. foregaacnde Bind S. 257.
2) Skaaninger og Sællandsfarer.
3) I Forpommern.
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byerne, at man endnu den Dag i Dag ser dem ligge
øde og folketomme, som et talende Vidnesbyrd om
den store Brand der i sin Tid er overgaaet dem.
Da det atter blev Tid at søge til Skibs, var det
Absalon der førte Bagtroppen. Han fik nu Bud om
at Fjenden var efter dem; og uagtet det frøs alt for
stærkt til at der kunde være Tale om at kalde For
troppen tilbage, red han dog løs paa Fjenden med
de fyrretyve Ryttere han havde i Følge, i Steden
for at søge til det Vadested, som hans Hjemvej gik
om ad; og først efter at han havde slaaet ham paa
Flugt, drog han sindigt ad Floden til1). Den slog
han Bro over og brød sig ikke om at kaste den af
bag sig, for ej at røbe Spor af Frygt. Da han saa*
kom ned til Stranden, fik han at vide at Flaaden
havde søgt Havn andensteds. Saa haard var Kulden,
at Søfolkene maatte grave Huler i Jorden til Hestene,
der var nær ved at fryse ihjel; og der fandtes ingen
Mand i hele Hæren, som kunde bruge begge Hæn
der paa én Gang til hvad der faldt for. Ofte stødte
de med Spaden paa Orme og Snoge — et Syn der
dog vakte mere Undren end Angst, ti i den stærke
Frost laa de som lamme og livløse.
Skaaningerne bad nu om Hjemlov, da de just
havde Medbør, og fik den ogsaa; men straks efter
sprang Vinden om, saa de kom ingen Vegne. Om
sider fik hele Flaaden blid Bør; og de fulgtes saa
hjem til Danmark med Sællandsfarer og Fynboer.
— Siden tog Kongen Peder2) og Selgret til Hov
mestre for Kristoffer, for at de viseligt skulde vej’) Trebel eller en af dens Bifloder.
■) Muligvis Peder Ebbesøn, jfr. ovenfor S. 10.
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lede og uddanne deres unge Lærling i Dyd og
gode Sæder.
ii67.

Samme Sommer drog han ud paa nyt Togt,
fordi Volgasterne havde gjort sig skyldige i dobbelt
Brud paa Forliget1): baade havde de ved deres Rov
og Ran drevet de Rygboere ud af Byen, som laa i
Borgeleje hos dem, og tillige havde de aabnet Peeneflodens Udløb for Sørøvere. Men just som Kongen
stævnede mod Levtiterne2), fik han Brev fra Hen
rik, der varede ham mod Frændesvig: der var én
som stræbte efter hans Rige, og det var Buris, der
havde lagt Raad op med Nordmændene om at tage
ham af Dage; de havde lovet at sejle ham i Møde,
naar Ledingsflaaden vendte hjem; og han havde
saa i Sinde at tage Kongen selv med Vold eller i
al Fald tiltage sig Kongenavn. Det sikreste Tegn
paa Sandheden heraf vilde de faa i Hænde, naar
Ledingshæren paa sin Hjemfærd fra Venderne mødte
den norske Flaade. Fast i samme Stund fik Kongen
Brev fra Norge, der ligesaa gav ham et Vink om
at han var forraadt. Dette aabenbarede Kongen nu
for nogle faa af sine Raader, dog uden at nævne sine
Hjemmelsmænd; og det øgede da hans Mistanke og
styrkede ham i hans Tro paa Brevenes Udsagn, at
Bisp Tyge af Vendsyssel i Samklang dermed sandede,
at Buris havde nødt sine Mænd til at sværge, at
de vilde følge ham i alt hvad han indlod sig paa.
Kongen lod dog som ingen Ting, stævnede skynd
somt hen til det Sted der hedder Ostrusna3), hærgede
') Se ovenfor S. 93 f.
2) I Forpommern.
8) Landet om Volgast.
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Landet og vendte saa hjem til Vordingborg med
hele Flaaden. Der stævnede han Buris til sig til
lige med Rigets andre Høvdinger, aabenbarede hvad
han havde hørt om hans Rænker, og sigtede ham
for Landsforræderi. Buris nægtede at han havde
haft sligt i Sinde mod ham; men Kongen bød ham
dog blive hos sig, indtil han havde set om de Tiden
der stod deres Prøve: kun hvis det ikke forholdt sig
som der var sagt, skulde han faa Lov til at slippe
uskadt. Buris tog til Genmæle og svarede, at intet
kunde være mere urimeligt end at lade Dommen
over hans Liv og Død afhænge af uvisse og til
fældige Vidnesbyrd; men det Ord vakte ej blot
Kongens, men ogsaa hans Raaders Mistanke; og
han fik nu ej engang Lov til at gense sit eget
Mandskab, men maaatte drage til Ledreborg1), hvor
han holdtes i mildt, men sikkert Fangenskab.
Imidlertid kom Erling og Orm, Buris’s Broder2),
sejlende med en Hærstyrke; de fandt Jydernes
Flaade liggende i Djursaa9) uden Styresmænd og
vandt en let Sejr, tog ogsaa Buris’s eget Skib og
skyndte sig straks videre til den By der hedder
Købmandehavn4). Men dér var Absalon mødt med
Det samme som Søborg, jfr. ovenfor S. 54 fif.
2) Om Orm Kongsbroders Herkomst se ovenfor S. 87 Note 3.
De havde samme Moder, idet Buris ogsaa var Søn af Ingrid (i
hendes Ægteskab med Henrik Skadelaar).
8) Det samme som Grenaa.
*) Ordret »Købmændenes Havn«, paa Datidens Dansk Køpmannehafn. Det er første Gang, vi i vore historiske Kilder
træffer Landets vordende Hovedstad nævnt ved sit nuværende
Navn; de faa Gange Byen nævnes inden Sakses Tid, kaldes den
kun Havn. Rimeligvis havde Valdemar alt den Gang overladt
sin Ven Absalon al kongelig Ret over Havn og By; se nedenfor
S. 107.
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Sællandsfarerne og hindrede dem i at gaa i Land.
Nu havde han hørt, at Nordmændene især stolede
paa deres Buer; og han stillede sig derfor paa Dril
ned ved Stranden med femten Mand, alle til Fods,
og lod med Vilje de Norske skyde til Maals efter
sig, for ret at vise dem, hvor lidet han ænsede den
store Færdighed de i deres egne Tanker havde.
For nu at lægge nærmere ind til Land gik Nord
mændene i Baade; men de vippede saa stærkt, at
det var dem umuligt at ramme hvor de sigtede;
saa Pilene gik snart i Jorden og snart i Vandet uden
at gøre mindste Skade. Saaledes udrettede de intet
ved deres Kunst, men gjorde sig derimod til Nar
for vore Folk og maatte med Spot og Spe atter gaa
om Bord i de større Skibe.
Siden holdt de paa Tro og Love Fællesmøde
med Absalon. Denne krævede, at de en Tid lang
skulde slaa sig til Ro dér paa Stedet, men fik først
deres Samtykke, da han gav dem sit Ord paa, at
saa længe vilde han ingen Snarer sætte for dem
enten til Lands eller til Vands. Efter endt Aftale
skiltes de ad, men skulde atter mødes næste Dag,
lige mandstærke og ens rustede. Da saa Erling
ikke desmindre mødte med én for mange, tog Ab
salon Øjemaal af hele Skaren og sagde: »Jeg kan
ikke fatte, at du, Erling, der dog er til Aars og
har oplevet mangt og meget, ikke er blevet klogere
med Alderen. Her kommer du roende i Baad til
os, der sidder højt til Hest og sagtens kunde gøre
det af med dig, om vi havde Lyst; men naar vi er
de stærkeste, hvorfor i al Verden giver du os saa
Paaskud til at bryde Freden og tage dit Hoved, ved
at komme med flere i Følge end aftalt var? Holdt
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vi ikke bedre vor Tro, da var du kommet til at
bøde med Livet for dit Brud paa Ord og Aftale!«
Ræd og skamfuld paa én Gang saa Erling sit
Følge efter; og da han maatte sande Absalons Ord,
tog han til at udskælde en af Svendene, fordi han
var ubuden med i Skaren, og kom med mange
Undskyldninger. Dernæst bad han om Lov til at
hente fersk Vand, for at hans Mandskab kunde
faa Tørsten slukt. Del fik han ogsaa, hvad han
regnede for en stor Naade; og derpaa skyndte han
sig brat hjem til sit Land, glad over at slippe hel
skindet bort fra Danmark.
Da Kongen nu ved Sagernes Gang havde faaet
Vished om Buris’s Rænker, lod han ham lægge i
Lænker som Landsforræder.
Imidlertid havde Erling styret sin Flaade ind
under Sællands yderste Øre og var steget i Land
for efter Sæd at gaa i Kirke og høre Messe. Paa
Hjemvejen blev han uventet overfaldet af nogle af
Absalons Ryttere, der brød frem ad en lønlig Sti,
og mistede flere ud af sit spredte Følge. Lige saa
djærvt blev han modtaget af Hallandsfarerne, der i
Nisaa tog et af hans Skibe fra ham med alt dets
Mandskab, før han slap fra dem.
Samme Aar lagde Absalon Grunden til en ny
Borg paa Sundholmen1) og omgav Øen med en
Mur, for at jage Vikingerne bort; og dette hans
ringe Virke blev Landet til stort Værn; ti Sørøverne
holdt ej mere af al ligge der i Nabolaget, og LanSakse sigter her aabenbart til den Borg, Absalon byggede
paa Holmen ved Købmandchavn, og som skulde blive af saa stor
Betydning for Byens Opkomst.

i167.
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dets Børn kunde fra nu af trygt færdes i Farvandet
trindt omkring.

ii67.

Lige straks fik Danerne dog ej Tid til djærvt
at hævne den norske Voldsfærd: det skulde nok
de troløse Tyske sørge for. Henrik havde nemlig
opnaaet at blive hyldet som Herre af Bugislav1),
der var tyet til ham af Frygt for Danerne; og nu
brød han uden videre sit Fællig med Kongen, ret
som var det et tosset og uhæderligt Baand han
havde lagt paa sig. Ikke nok dermed holdt han
Møde med Kongen ved Krempe Flod2) og førte her
Kæremaal over at Valdemar yppede Fejde med hans
tro Mand Bugislav, uden først at klage til ham
som hans Herre; troede han sig forurettet, saa burde
han dog sagsøge ham, inden han greb til Vaaben.
Dertil svarede Kongen, at ingen Verdens Magt
skulde hindre ham i at øve fuld Gengæld for Tab
og Skade saa meget ham lystede. Saaledes kom
de ej til Enighed; og dermed var baade Mødet og
Freden ude3).
Her maa jeg kortelig gengive et mærkeligt Ord,
som en saksisk Ridder talte, der havde overværet
Hertugens Maalstævne med Kongen og hørt, hvor
løjt og ligegyldigt Ordene faldt, naar Talen var om
Vendertog. »Jeg har«, sagde han, »noget at for
tælle alle om min Herre Henrik — noget som jeg
hellere vilde tie med end sige ham op i hans aabne
Øjne. Han var engang et umyndigt Barn, som hans
!)
2)
*)
for S.

Fyrste af Pommern.
I Stormarn (vestlige Holsten).
Forholdet til Henrik var dog alt tidligere spændt, se oven
94.
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Frænder ulovligt fratog hans Arv; og ingen vilde
være hans Skjold uden fire af hans Venner — den
ene det var mig — vi droges hans Faders Daad til
Minde og paatog os for hans Skyld, hvad de andre
viste fra sig: Værgemaalet for det unge Barn. Vi
stod trolig paa Vagt for hans Vækst og Trivsel, og
det baade i Ord og i Id; og omsider førte vi ham
af Mistro til Menneskenes Hjælp frem for Alteret og
svor højt og helligt, at hvis han af Guds Naade
vandt sin Faders Magt og Højhed, da skulde han
alle sine Levedage til Tak for slig Gave hade Heden
dommen. Det Løfte fandt Naade hos Gud, og han
gav ham den ædle Kejser Konrad til Skærm og
Skjold1). Ved hans Hjælp vandt han sin Fædrene
arv; men uagtet vi, der havde lovet for ham, ingen
sinde aflod med at minde ham derom, har han dog
— halvt af Gerrighed og halvt af Sløvsind — ladet
sig forlede til ej at fortsætte Venderkampen og har
til Tak for al god Gave kun lagt Uskønsomhed for
Dagen. Hvor nidkære vi, Edens Ophavsmænd, var
til at mane ham til Daad, kan I skønne af en Vane,
én af os havde. Han var ældgammel og sad altid
og snorkede, naar han blev kaldt til Hertugens løn
lige Raad;‘ og naar saa hans Sidemænd vakte ham
og spurgte ham, hvad han mente om den Sag der
laa for, havde han kun Tanke for det gamle Løfte,
men ikke for hvad der for Tiden var paa Tale, og
*) Henrik Løve var kun ti Aar gammel, da hans Fader Henrik
(»den stolte«) døde (1139), og Kejser Konrad 111, der havde ligget i
heftig Strid med Faderen om hans to Lande: Bajern og Saksen,
sluttede 1142 Forlig med den unge Henrik, hvorved denne
maatte afstaa Bajern, men beholdt Saksen. Først 1155, da
Frederik havde afløst sin Farbroder Konrad paa Kejsertronen,
fik Henrik ogsaa Bajern igen.
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svarede blot: I Leding mod Venderne! Se det var
en Mand, der stod ved sit Ord og selv som affæl
dig Gubbe aldrig kunde glemme det Løfte han havde
givet! Hvo tør her være vanvittig nok til at kalde
dette hans fromme Raad taabelig Oldingesnak? Jeg
er sandelig bange for, at min hjærtenskære Herre,
der kaster Vrag paa Venners fromme Tale, vil faa
en ynkelig Ufærd og synke dybt fra Lykkens høje
Tind til en lav og ussel Lod med Almuesmamd.
Jeg for min Del har alt taget saadan Del i Løfte
kampen, at jeg har faaet tiende Saar i standende
Strid; og fik jeg to til i samme Vaabenfærd, da
turde jeg trøstig paa Dommedag maale mine Saar
med min Frelsers Vunder.« Med de Ord spaacde
han baade Henriks Fald i Tidens Løb og sin egen
Manddoms Løn i Evigheden.
Kongen drog nu til Skaane, hvor han kort
efter fik en falsk Tidende om at Sakserne var i
Landet. Han satte sig da selv i Spidsen for de
Skaaninger der tjente til Hest, udbød en FIaade af
Sælland og foer saa til Slagløse1), hvorfra han
sendte Bud til Hylleminde2) efter Absalon for at
raadslaa med ham om mangt og meget. Blandt
andet tilstod han ogsaa, at han havde gjort sig til
Nar ved at fæste Lid til det falske Rygte, og sendte
atter Ledingen hjem, som han havde udbudt for den
usande Tidendes Skyld.
Nu havde Absalon i Følge med sig en Islænding
ved Navn Arnold, der ofte med sjælden Kunst
kunde spaa hvad der skulde times ham selv eller
hans Venner, hvad enten det nu kom af særligt
Slagelse.
2) Utvivlsomt Udløbet af Korsør Nor, hvis gamle Navn har
været Høl.
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Skarpsyn eller af sindrig Evne til at gætte ret. Des
uden havde han lige saa stor Indsigt i Oldtiden
som han var viis paa Fremtiden, og var snild til
at fortælle Frasagn. Han var for Morskabs Skyld
fulgt med Absalon paa dette Tog og havde forudsagt ham, at han om lidt vilde komme i Lag med
Vikinger; »men især undres jeg over«, sagde han,
»hvor det kan være at jeg ikke selv kommer med
i Kampen, da det dog er mit faste Forsæt at følge
dig ufravigeligt.« — Kongen fik nu Lyst til at høre
ham fortælle om gamle Dage og bad ham derfor
blive, da Absalon tog Afsked; men han bad sig
atter og atter fri og afstod ikke fra sin Bøn, før
Kongen lovede at sørge for at sende ham afsted
efter Absalon ved Daggry.
Absalon havde seks Skibe i Følge; men tre af
dem var sejlet dybere ind i Vigen for at hente
Brænde, og dér var de saa med ét blevet overrasket
af Ebben og stak nu fast i Mudderet, medens Ab
salon med de tre andre laa ude ved Fjordens Mund
ing. Just som nu Absalon og hans Skriver1) var
ved Ottesangen, hørte han et Bulder langt borte og
bad sin Klerk se efter hvad det kunde være. Da
saa denne meldte ham, at han saa ni Langskibe
for sig, tvivlede Absalon ikke paa at det var Vi
kinger, og kaldte med høj Røst Mandskabet op af
Søvne. De sprang skræmte op og gav sig end ej
Tid til at komme i Tøjet, men greb bare til Vaaben.
Han bød dem nu skyndsomt ro ud mod Fjenden,
der var lige ind paa Livet af dem, hvad der var
l) Det vilde være fristende her at tænke paa Sakse selv, der jo
netop var Absalons »Klerk«; men paa den Tid kan han næppe have
været mere end 10—15 Aar gammel og kan altsaa ikke have
været i Absalons Tjeneste.
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let at mærke af de mange Flintesten, der ramte
dem. For ikke at spilde Tid lod han dem endog
kappe Ankertovene og ro frem med det samme.
Men Venderne troede at vore Folk var lette at
skræmme; de tænkte at de kunde lamme deres Mod
ved Skrig og Skraal, og opløftede derfor et mægtigt
Vræl med Gny og Bulder. Men snart mærkede de
at det var spildt Umage, og flyede fra hverandre;
og dér blev et af deres Skibe taget med hele dets
Mandskab. End ikke i Bjørn ved1) fandt Flygtningerne sig et Skjul; ti Bønderne sørgede for at
afsøge den nøje.
Ved den Tid byggede Esbern Kalundborg og
rensede ved dette ny Virke Havnen for fjendtlige
Vikinger, ligesom baade han selv og Ingvar og Olaf2)
var Absalons utrættelige Fæller paa Vikingefærd.

1166 s.

Paa den Tid var Danmarks Rige i Nød og
Fare paa alle Kanter, da dets Naboer idelig lurede
paa Overfald: histoppe var det Nordmændene, her
nede Venderne og Sakserne, der pønsede paa at
komme det til Livs. Som Følge deraf var der ingen
herhjemme, der ret havde Mod til en djærv Dyst,
af Frygt for at faa den ene Fjende paa Nakken
mens de drev den anden paa Flugt.
x) Bjernede ved Sorø. Der menes dog ikke selve Lands
byen, men den omgivende Skov (Ved = Skov), der har givet
Byen dens Navn. Rimeligvis har hele den store Skovstrækning
ved Sorø haft dette Navn.
2) Muligvis Olaf Glug, gift med Absalons Frænke Gyda, og
hans Søn Ingvar; jfr. ovenfor S. 29.
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Denne Landets Nød tog Gudskalk sig nær, der
havde Ord for at være godt kendt med Venderne,
baade fordi han kunde deres Sprog, og fordi hans
Fader havde været Ven med dem, og han selv levet
midt iblandt dem1). Han gik nu til Absalon og
meddelte ham i al Stilhed en Udvej han havde
fundet, hvorved han med ét kunde vende det Ven
skab til Fjendskab, der var mellem Venderne og
Sakserne. »Jeg vil nu«, sagde han, »drage til
Vendland, ikke som Sendemand, men som Gæsteven, der af egen god Vilje kommer for at give dem
et nyttigt Venneraad. Det vil då gaa saadan, at
vore lettroende Fjender vil løbe lige i den Fælde,
jeg listelig stiller for dem, og atter søge Danernes
Venskab, men afkaste Saksernes Aag. Den Tanke
er jeg især kommen paa ved mit Kendskab til dette
Folks Sind og Sæder; ti de bruger sjælden deres
Omtanke, men plejer overalt at handle efter Indfald
og ej efter Overlæg.« Absalon, der godt vidste, at
én Mands List stundom overgaar al Landsens Magt,
roste Gudskalk for hans Snille, men bad ham dog
vogte sig for at give dem noget falsk Løfte paa
Danmarks Vegne; ti det var hans Vilje, at Landets
Ære blev uden Lyde; og han glemte ej, at det Rige
der har fuldt op af raske Svende, bør stride med
Sværd og ej med Løgne.
Gudskalk drog nu først til Pommern, hvor han
fortalte, at han for gammelt Venskabs Skyld og af
Velvilje for hele Venderfolket var dragen did for at
vække dem af Dvale; ti han indsaa grant, at hvad
*) Efter Navnet har Gudskalk selv været af vendisk Her
komst og har maaske tilhørt en fordreven Storæt. Senere op
træder han som Absalons Tolk paa Rygen.
Sakses Danesaga (1157—1185).
8
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de holdt for deres Tarv, var i Virkeligheden deres
Ulykke. »Tænk dog paa«, sagde han, »hvor usælt
et Aag I selv er gaaet under: I lyder under Mænd,
der til syvende og sidst ene attraar at skille jer
ved Land og Rige. Ti saa snart Sakserne har taget
et Stykke af Eders Land, har de straks bosat sig
der og lagt det under Plov; og de har aldrig villet
nøjes med Bytte og Ære, men altid tragtet efter
at øge deres Magt og taget Sejrens Frugter i fast
og varigt Eje. Derfor er det at de har skilt Nuklet
ved Livet, Pribislav ved Land og Rige, og til stor
Skade for hele Vendland lagt Volde og Grave om
Ralzeburg, Illow og Schwerin1). Danerne derimod
kæmper med et helt andet Maal for Øje: de attraar
ikke Fjendens Land, men kun fredeligt Samkvem
og. godt Naboskab, og tænker mere paa at værne
deres eget Eje end paa at tage andres. Derfor bør
I sætte alt ind paa at jage de saksiske Besætninger
af Lande, og naar I saa har drevet alt hvad tysk
er ud af Riget, skal I slutte Venskab med Da nerne,
som er Saksernes svorne Fjender, det kan I lide
paa; først da kan I vente at have vundet varig Fri
hed for jer og jert Land.«2)
Disse hans Ord æggede Pommerinkerne til al
drage frem mod Saksernes faste Steder i Vendland;
Illow indtog de, men de andre Borge holdt sig og
gjorde tapper Modstand. For ej at hedde hoved
løs Hær sagde de at de kom i Danekongens Navn3).
’) Tre af de vigtigste Borge i Obotriternes Land.
2) Gudskalks Sendefærd maa snarest henlægges til Vinteren
1166—7.
8) Vi véd af Helmold, at Pribislav ved denne Tid gjorde
flere Tog ind i sit gamle Fædrenerige, med Hjælp fra de pom
merske Fyrster Kazimar og Bugislav; men da han i Længden
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Saaledes satte Gudskalk to Folk op mod hin
anden, der truede Danmark med Fjendskab, og
frelste listeligt ved en from Løgn vort Land af Nød
og Fare, da alle dets Naboer løftede Haand mod
det. — Rygtet om hans Værk naaede herhjem forud
for ham selv, og Kongen undrede sig saare der
over; og da saa Absalon fortalte ham, hvem der
var Mester derfor, priste han ham højlydt.
Nu blev Henrik atter til Sinds at vinde Kong
ens Venskab, som han én Gang havde vraget; ti
han kunde ej uden ham holde Venderne Stangen;
han skikkede Henrik af Ratzeburg og Bispen af
Lybek i Sendefærd til ham og tilbød at give Kong
ens Søn sin yngre Datter; den ældre, som han fra
tidligere Tid havde Løfte paa, havde nemlig faaet
sin Helsot. De lovede nu paa Hertugens Vegne,
at han i god Tid skulde møde i Bremerland og dér
stadfæste dette Tilbud1). Paa Sendemændenes Ord
drog da Kongen did og traf der Gunzelin2), som
undskyldte Hertugens Fravær med at han var ble
vet holdt tilbage af slet Helbred, og lovede at han
snart skulde indlinde sig ved Ejderen. Dér fandt
saa Mødet Sted; Hertugen holdt Ord, og de aftalte
i Fællesskab et Tog mod Venderne3). Men medens
intet udrettede, udsonede han sig med Henrik og tog det meste
af Obotriternes Land (dog Sehwerin fraregnet) til Len af ham.
Disse Begivenheder fandt Sted 1166—7 og maa hænge sammen
med hvad Sakse ovenfor har fortalt.
’) DenneSendefærd maa have fundetSted i Efteraaret 1167,
da Hertugen var optaget af en alvorlig Kamp med adskillige
nordtyske Fyrster og bl. a. stredes med Grev Kristian af Oldenburg om Besiddelsen af Bremen By.
2) Greven af Sehwerin, jfr. ovenfor S. 37. 90.
8) Dette maa sikkert have fundet Sted i Foraaret 1168.
8*
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Hertugen drog mod Demmin, foer Kongen til Volgast; dog undlod han at belejre Byen og fjorde
blot Strejftog i Omegnen. Desuden stak han atter
Ild paa Osna By1), der siden den sidste Brand havde
rejst sig lidt af Asken. Paa lignende Vis hærgede
han adskillige andre Steder; og Venderne, der ej
kunde sætte haardt mod haardt, købte sig med Guld
og Gidsler Fred af begge Fjender.

Nu var der faldet en tung Sten fra Kongens
Hjærte, saa han kunde vende Sind og Tanke til
det Norgestog, som Forholdene i Vendland hidtil
havde nødt ham til at opsætte; og først paa Vaaren
drog han af Sted med en stor Danehær. Vikverjerne2)
viste ham al mulig Ære og lod ham ej blot frit
fare frem, men tog endog mod ham med aabne
Arme; og han bar saa langt fra Avindskjold paa
Indbyggerne, at han tværtimod holdt fredeligt Ting
og Stævne med dem som deres Herre og Konge.
Over al den Venlighed blev han saa glad, at han
glemte Fjenderne og foer frem i slig Ro og Mag,
at han gav Erling ypperlig Tid til at samle Folk
om sig. Valdemars store Hær var Vikverjerne en
Øjenslyst; og i deres Glæde over Synet af den opsejlende Flaade, som de fik for intet, gav de den
frit Lov til at løbe ud; ja, mange Steder hvor Fjor
den var smal, saa Skibene maatte sejle ét ad Gangen,
stod Folk i Skarevis paa Højderne for at holde
nøje Tal over Snækkerne: de undredes over hvor
*) Usedom By paa Øen af samme Navn, se ovenfor S. 91.
2) Indbyggerne i Viken (ved Kristiania Fjord).
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mange der var, og tænkte ej paa at gøre dem
Skade, men stod der blot af Skuelyst.
Tunsbergerne var især ivrige for at hædre
Kongen: de modtog ham med stor Ære paa Byens
Grund og førte ham højtideligt ind i helligt Optog,
til yderligere Tegn paa deres Hyldest. Erlings Hærmænd, der paa Kongens forrige Tog her havde
trodset ham i Lid til Borgens Styrke, tog sig denne
Gang i Agt for at møde ham og flygtede i Tide.
Kongen steg nu op paa Toppen af Klippen1), saa
med Undren det Skue og sandede, at Borgen var
uindtagelig som den laa der paa Bjærget, der bød
bedre Værn end noget kunstigt Virke.
Nu rygtedes det imidlertid, at Erling for at
spærre Vejen havde stillet en Mængde Blider op paa
begge Sider af et smalt Sund, som de gerne skulde
igennem, og saaledes satte sin Lid til det vanske
lige Farvand, da han ej følte sig stærk nok til at
møde Fjenden. Da bandede Kongen sin Sendræg
tighed, kaldte sine Venner til sig og manede dem
til rask Fremfærd: nu gjaldt det om hurtigt at
lægge Haand paa Værket og indhente al den Tid
som med Skam var gaaet til Spilde med ørkesløs
Lediggang og Tidsfordriv, der kun havde tæret paa
Madposen. Den Sag kunde nu de store slet ikke
enes om; men hver Høvding holdt paa sit, idet
nogle raadede til at sætte Hestfolket i Land, jage
Blidemestrene fra hverandre og sejle de Skibe ned,
der var lagt i Vejen, medens andre fandt det let
sindigt at sende saa stor en Flaade ind i sligt
Uføre og derfor raadede fra. Nogle mente, at man
2) »Slotsbjærget« ved Tunsberg. En Skrænt hedder endnu
»Danekleven«. — Jfr. ovenfor S. 87.
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skulde lægge ud i rum Sø, løbe udenom og saa
gøre Landgang; ti da var Erling med det samme
nødt til enten at kæmpe eller at lly og maatte
i hvert Fald forlade den faste Stilling han havde
indtaget. Atter andre lo ad al den ForhaandsFrygt og holdt for at det var tids nok at tænke
over Sagen, naar man saa den paa nært Hold; de
manede til hurtig Fremfærd og til at afstaa fra alle
unyttige Svinkeærinder.
Under al denne Tvivlraadighed var der en
Mand ved Navn NilsNødd1), Ædling af Byrd, men
Usling af Sind, der tog til Orde og sagde: »Jeg
kan ikke fatte, hvordan Folk, der er ved deres fulde
Vid og selv har en navnkundig Fødestavn, kan
have Lyst til at forlade vort dejlige Land for at
flakke rundt i alle disse Udørkener, især her, hvor
vi intet andet øjner end bratte Klipper og uvej
somme Fjælde. Saa vidt har vi drevet det i Van
vid, at vi holder den haardeste Trængsel for den
højeste Lykke. Skulde Kongen nemlig faa Held til
at vinde Norge, da vil han blot høste Møje og Mod
gang af to Riger, i Steden for at have Cdæde af
det ene. Desuden kniber det alt nu med Kosten;
den er svundet svært ind; og skal vi sejle videre,
bliver der ingen Føde til overs til Hjemfærden.«
Denne fejge Taabesnak syntes at hue de andre
vel, efter deres Tavshed at dømme. Men Absalon
var ej saa til Sinds; og da Vennerne var gaaet,
og han havde Kongen i Enrum, gav han ham
haarde Ord, fordi han ved sin Tavshed havde sam
tykket i Nils’s Tale, der havde fortjent at blive
heglet igennem, og ikke havde kunnet overvinde
sig til at skamme ham ud og give ham et Svar
*) 3; Nils Okse.
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med Næb og Kløer. Hvad han havde sagt halvt som
i Spøg, var i Virkeligheden arg Oprørstale. »Havde
du ladet ham vide«, sagde han, »at du ej brød
dig en Døjt om hans Følgeskab, og at alting gik
langt bedre fra Haanden, naar han bare blev borte, da
vilde han have staaet ene med sin Skam; og de
andre skulde nok holdt Tand for Tunge, af Frygt
for samme Skæbne. Men nu da du har samtykket
eller i al Fald givet det Udseende deraf, i Steden
for at lukke Munden paa ham ved at kalde ham
vitterlig Kryster, vil der snart komme tiere efter,
der i Lid til at han slap fri for videre Tiltale, vil
give lignende Raad til bedste’«
Hans Spaadom slog godt nok til; ti Høvedsmændenes Hu stod kun til at vende hjem i Steden
for at sejle videre, og da de ikke aabenlyst turde
ytre sig i saa Maade, æggede de ved Lønraad Al
muen til Oprør. Nogle Mænd af Folket var endog
frække nok til at kaste Sten mod Absalons Skib,
efter at have sikret sig at han selv ikke var om
Bord; li det var især hans Stivsind, man gav Skyld
for at trække Toget ud. Men hans Mandskab gav
dem straks en saadan Hilsen, at de trods deres
Overtal vendte Ryg. Sligt Galmandsværk burde
haft Løn som forskyldt; men Kongen havde ej Lyst
dertil og mente at deres skammelige Flugt var dem
Straf nok.
Dernæst sejlede han til Portør Havn1), navn
kundig af Sivards herlige Sejr: her skal han med
’) Et godt Stykke Sydvest for Tunsberg, nedad Kragerø til.
Valdemar maa altsaa have opgivet at trænge længere ind i Kristiania Fjord og er i Steden for sejlet langs Kysten for at naa
over paa Vestlandet.
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tre Skibe have overvundet en vældig Flaade1). Dér
var der nogle af Jyderne, som paa deres Styresmænds onde Raad holdt Ting og Stævne og raabte
højlydt paa Hjemlov. For at gribe dem sendte
Kongen nogle forklædte Hærmænd did; og de sad
en Tid dér paa Stævnet, uden at nogen lagde Mærke
til dem; men omsider, da de blev genkendt af
deres Sidemænd, kastede de Koften, som de havde
klædt sig ud med, tog Oprørets Hovedmænd i Nak
ken og slæbte dem bort med sig. Da de var bragt
ned til Skibene, lod Kongen dem give en svær
Dragt Prygl til Straf, og til Afveksling blev de oven
i Købet dykket under Vandet, for saa atter at
blive tampet igennem naar de kom op.
Siden gik Toget saa langt mod Nord, at man
oplevede de mærkelig lyse Nætter ved Sommersol
hverv, der ligner Dagen paa et Haar og knap er
til at kende derfra; ti ved Solens Eflerskær kan man
sagtens læse selv den fineste Skrift2).
Her gik de høje jydske Herrer til Kongen —
hvad enten det nu var Angst eller Opsætsighed der
drev dem — og bad ham aabenlyst vende om og
give Ledingen Hjemlov, da Kosten var sluppen op:
til næste Aar kunde man jo komme igen, hvis han
blev ved sit Forsæt; og saa skulde man ikke sejle
om ad Viken med alle dens Krinkelkroge, men
skyde Genvej fra Vendsyssel tværs over Havet.
Deres Ord fandt Støtte hos Almuen, der klagede
over smal Kost; ja der var ikke en Mand i Folket,
x) Ved Portør lykkedes det 1137 Sigurd Slembe med en ringe
Styrke at gennembryde Tunsbergernes Flaade, der havde spærret
ham inde, og undvige til Danmark.
2) Den danske Flaade maa være naaet op paa Højde med
Bergen eller saa.

Valdemar drager langt mod Nord og vender om.
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han raabte jo paa snarlig Hjemfærd og Bod for Savn.
Saaledes maatte Kongen føje sig for Mængdens Skraal,
afstaa fra sit Forsæt og give Hæren Hjemlov. Men
for dog ikke at lade Fjenden slippe helt skadesløs,
tog han de bedste Skibe i hele Norge med sig og
vandt saaledes i fremmed Land en Flaade til sit
Rige. — Paa den Vis gjorde nogle stridige Jyder et
stort Sejrshaab til intet; ti havde Danerne holdt ud
som de skulde, da havde de ogsaa underlagt sig
Norge. — De norske Ædlinge, der var fulgt med
Kongen paa Færden, undsaa sig ved at drage af
Lande igen og foer derfor ikke hjem med ham.

Absalons Borg ved Købmandchavn.
Ringmur og tilbygget Taarn.

Klinten ved Arkon.

Ry gen indtages (11691)).

ii69.

Mens dette stod paa, var Rygboerne faldet fra
Kongen, i Lid lil at han var langt af Led og havde
nok at tage Vare paa. Men da Vinteren var omme,
kom de efter, at han udbød Leding mod dem; og
de sendte da en særdeles kløgtig og ordsnild Mand
derop, med den Bagtanke at snakke Kongen fra
hans Forsæt ved favre Ord og fin Smiger. Men
han udrettede intet og vilde da ej komme hjem som
Forløber for Fjenden; ti han havde hverken Lyst
til at fraraade Fejden og derved tabe sine Landsmænds Tillid eller raade til og skaffe dem den
’) Aarstallet er omstridt, idet Helmold sætter Øens Ind
tagelse til 1168. Følger man Helmold, maa ogsaa de af Sakse
i det foregaaende fremstillede Tildragelser skydes et Aar tilbage
i Tiden (Buris’s Forræderi 1166, det andet norske Tog 1167).
Den ovenfor angivne Tidsregning er dog sandsynligere.
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Ulykke paa Halsen. Han bad derfor Absalon, om
han maatte følges med ham, indtil hans Lands
mænd selv kom og bad ham om Raad; »ti«, sagde
han, »Taabe tigger gerne gode Raad, men tager dem
ej naar de bydes til.«
Kongen angreb nu Rygen paa flere Steder og
vandt overalt Bytte; men Kamp fandt han ingen
Steds Lejlighed til og søgte da at stille sin Tørst
efter Fjendeblod ved at indeslutte Arkon By.
Denne Stad ligger højt paa Toppen af en Klint;
og mod Øst, Syd og Nord er dens Hegn ej bygt
af Hænder, men selve Skrænterne skærmer den
som en stejl Mur, hvis Tinde intet Blidekast kan
naa. Paa disse tre Sider hegnes den ogsaa af Havet;
men mod Vest er der lukket med en Vold paa
halvhundrede Alens Højde, hvis underste Halvdel
var af Jord, medens der foroven var lagt Tømmer
stokke med Græstørv imellem. Paa Nordsiden er
der et Kildevæld, som Byboerne havde Adgang til
ad en befæstet Sti. Den Kilde var det, Erik i sin
Tid afskar de indesluttede Bymænd fra at bruge, til
deres store Skade, ti de led værre af Tørst end af
Fjendens Vaaben1).
Midt i Byen var der en aaben Plads, hvor der
stod et kunstfærdigt bygget Hov af Træ, der holdtes
højt i Ære, ej blot for sit prægtige Udstyr, men
især fordi det rummede Gudens Billede. Husets
ydre Omgang prangede med sirligt Snitværk og var
fuld af de forskelligste Billeder, alle raat og plumpt
malede. Kun én Dør aabnede Adgang dertil. Selve
Helligdommen var inderst inde i et dobbelt Rum,
!) Der sigtes til Erik Emuncs Tog mod Rygen, jfr. foregaaende
Bind S. 161.
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hvis ydre Del løb langs med Væggen og havde rødt
Tag, medens den indre hvilede paa fire Piller og
havde Forhæng i Steden for Vægge, saa Taget og
nogle faa Loftsbjælker var alt hvad de to Rum
havde til fælles.
Inde i Huset stod et vældigt Gudebillede, langt
større end nogen Mand, og mærkeligt at se til med
sine fire Hoveder og fire Halse, hvoraf de to vendte
fremad og de to bagud, dog saaledes at baade for
til og bagtil saa det ene Hoved til højre og det
andet til venstre. Skægget var studset og Haaret
var klippet, saa det lod som Kunstneren med Vilje
havde gengivet Rygboernes Haarsæt. I højre Haand
holdt han et Horn, prydet med flere Slags Malin,
som Helligdommens Præst aarlig havde for Skik at
fylde med Vin, og af Drikkens Stand i Hornet tog
han Varsel om det nye Aars Vækst. Den venstre
Arm holdt han bøjet og satte Haanden i Siden.
Kjortelen naaede ham ned paa Skinnebenene; Benene
var skaarne i en anden Slags Træ, og Sammenføj
ningen ved Knæene var saa godt gemt, at man
skulde se meget nøje efter for at opdage Stedet hvor
de var fældede ind. Fødderne syntes at røre ved
Gulvet, og Fodstykket var gemt i Jorden. Tæt ved
saas Gudebilledets Bidsel og Sadel samt andre Æres
tegn. Særlig vidunderligt tyktes hans vældige Slag
sværd, hvis Skede og Fæste var overmaade kunstigt
smedede og belagte med det hvide Sølv.
Hans Højtid fejredes paa følgende Maade: én
Gang om Aaret, naar Høsten var i Hus, samledes
Øens Folk allevegne fra foran Gudens Hov, bragte
ham Kvægoffer og holdt et højtideligt Gilde til hans
Ære. Hans Præst, der tvært imod Landsens Sæd
og Skik bar langt Haar og Skæg, plejede Dagen før
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Offerfesten at gaa ind i Helligdommen, hvor han
ene havde Lov til at komme, og feje den grundigt
ren med en Kost, hvorved han passede paa ikke at
trække Vejret inde i Hovet; men hver Gang han
skulde aande ind eller ud, løb han hen til Døren,
da Guden ikke maatte vanhelliges ved noget Menne
skes Aandedræt.
Dagen efter, naar Folket stod paa Vagt ved
Døren, tog han Drikkehornet ud af Haanden paa
Billedet og saa nøje efter, om Drikken var svunden,
hvad han holdt for Tegn paa Uaar og Misvækst; og i
saa Fald bød han dem gemme noget af Aarets Grøde
til næste Aar; men fandt han Karret lige saa fuldt
som det plejede at være, spaaede han godt Aar og
fulde Agre. Alt efter Hornets Varsel raadede han
dem saaledes snart til at spare og snart til at ødsle
med Aarets Afgrøde. Dernæst udgød han den gamle
Vin som et Drikoffer ved Gudebilledets Fod og
hældte ny Drik i det tomme Kar; lod derpaa som
om han ærbødigt drak Støtten til, og ønskede i
højtidelige Ord sig selv og Landet alt godt og Fol
ket Velstand og Sejr. Naar det var sagt, satte han
Hornet for Munden og stak det ud med stor Hast
i ét Drag; fyldte det saa atter med Vin og gav Bille
det det i Haanden.
Der ofredes ogsaa en rund Honningkage, fast
lige saa stor som en Mand er høj. Den plejede
Præsten at stille mellem sig og Folket og saa spørge
Rygboerne, om de kunde se ham. Hvis de saa
svarede ja, ønskede han, at de ej kunde se ham,
naar Aar var omme, hvormed han ingenlunde bad
om Død og Undergang for sig og sit Folk, men
kun om godt Aar og rig Grøde. Straks derpaa
hilste han hele Skaren i Gudebilledets Navn, manede
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dem til fremdeles at ofre flittigt til Gudens Ære og
lovede til Løn hans Tjenere Sejr, baade til Lands
og til Vands.
Naar dette var til Ende, tilbragte de det øvrige
af Dagen med yppigt Ædegilde, hvor de levede højt
paa Offerdyrene og fraadsede i Gudens viede Kvæg.
Ved det Gilde holdt de det for en hellig Pligt at
drikke sig fulde og kaldte det Synd at være ædru.
Hver Mand og Kvinde gav aarlig en Penning i
Skat til denne Billeddyrkelse; og desuden fik Guden
Tredjedelen af alt Hærfang og Bytte, som noget de
skyldte hans Hjælp. Endelig var der tillagt ham
tre hundrede Heste og lige saa mange ridende
Svende; og alt hvad disse stred eller stjal sig til,
gav de Præsten at gemme. Af denne Gudens Lod
smedede han allehaande Ærestegn og Helligdoms
smykker, som han gemte i Kister under Laas og
Lukke. I disse laa ej biof Gods og Guld i Mængde,
men ogsaa Dynger af gammelt ormædt Purpur; og
her saas ogsaa en stor Mængde Gaver, som hele
Folket eller Enkeltmand havde lovet Guden for at
han skulde opfylde deres Ønsker. Denne Støtte,
som hele Vendland dyrkede og skattede til, modtog
endog Nabokongernes Hyldest; ti de sendte den
Gaver uden at ænse at det var Helligbrøde. Blandt
andre havde ogsaa Danekongen Sven1) hædret den
med et Drikkekar af ypperligt Arbejde for at vinde
dens Naade og havde saaledes udenlands søgt sig
fremmede Guder; men siden kom han da ogsaa til
Straf for slig Helligbrøde ynkelig af Dage.
Ogsaa flere andre Steder fandtes der Hellig
domme for denne Gud, der røgtedes af underord’) Sven Grade.
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nede Goder, som ej havde saa meget at sige. —
Han havde ogsaa sin egen Livhest, af hvid Lød,
og dens Manke og Hale var det en svær Synd at
rykke Haar ud af. Kun Goden havde Lov til at
fodre og ride Gudens Dyr, der ej maatte bruges for
tit og derved tabe i Agt og Ære. Paa denne Hest
var det Rygboernes Tro at Svantevit red — saa var
Støttens Navn — naar han kæmpede mod sin Hel
ligdoms Fjender. Det var dem især et tydeligt
Tegn derpaa, at naar den havde staaet Natten over
i Stald, fandt man den ofte om Morgenen saa svedt
og tilsølet, som om den lige kom fra Dysten og
havde løbet mange Mile. — De tog ogsaa Varsler
af denne Hest paa følgende Maade: naar de havde
vedtaget Krig mod et eller andet Land, lod de gerne
Tjenerne stille tre Rækker Spyd op foran Hovet,
og i hver Række lo og to Spyd over Kors, alle
med Odden i Jorden, og med lige stort Mellemrum
mellem Rækkerne. Naar de saa skulde afsled, bad
Præsien højlidelig en Bøn, førte Hesten opsadlet ud
af Forhallen og fod den springe over Spydrækkerne.
Satte den hver Gang det højre Forben først, da
holdt de det for Tegn paa Sejr; men satte den bare
én Gang den venstre Fod forrest, opgav de den
fastsatte Leding; og de vedtog overhovedet aldrig
noget Søtog, før de havde set Hesten gøre de tre
rigtige Trin i ét Træk.
Ogsaa ved mange andre Sysler tog de Varsler
af det første Dyr de mødte paa deres Vej: var del
til Held, drog de gladelig videre; var det til Van
held, vendte de atter hjem til deres eget. — De
kendte ogsaa godt til at trække Lod: de tog tre
smaa Pinde, halvl hvide og halvt sorte, og kastede
dem som Lodder i Skødet; det lyse betød Lykke,
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det mørke Ulykke. — Ej heller var Kvinderne frem
mede for den Slags Visdom: naar de sad om Arnen,
skrev de paa Maa og Faa en Del Streger i Asken;
blev Tallet lige, saa varslede det Held, men blev
det ulige, fik de Vanheld med sig.

Denne By var det Kongen vilde vinde, mere
for at styrte Afguden end for at sløjfe Voldene; ti
det var hans Tro, at med dens Fald var al Heden
dom paa Rygen lagt øde, men at saa længe Støtten
stod der, fik man aldrig Bugt med Folkets Afguds
dyrkelse, om man indtog nok saa mange Borge.
For nu at fremme Belejringen lod han hele Hæren
med stor Møje hente en Mængde Gavntømmer i de
nærmeste Skove til Krigsredskaber.
Men1) da saa Mestrene stod og huggede det til,
kom Kongen selv og sagde at det var spildt Møje,
ti før de blev færdige, haabede han at Byen var
taget. Paa Spørgsmaalet om hvor han havde den
Spaadom fra, svarede han, at hvad han især
grundede den paa, var at Rygboerne i gamle Dage
var blevet overvundet af Kejser Karl og gjort skat
skyldige til det hellige Blodvidne Sankt Vitus af
Korvej; men da Sejrherren døde, vandt de deres
Frihed igen, sprang fra Trældom over i Hedenskab
og rejste sig der paa Stedet en Støtte, som de kaldte
Sankt Vitus; og Afgiften lod de fra nu af gaa til
ham og hans Dyrkelse i Steden for til Munkene i
Korvej, da de, som de sagde, var meget vel tilfredse
’) Dette Stykke er vistnok et senere Indskud, se nedenfor.
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med deres egen Vitus og ikke havde nødig at lyde
en fremmed. Derfor vilde Vitus sikkert, naar hans
Højtidsdag oprandt1), styrte deres Borg i Grus, til
Tak for at de havde afbildet ham i sligt Utyskes
Lignelse; ti han havde visselig Grund til at hævne
sig paa dem, der kun mindedes hans ærlige Navn
med vanhellig Højtid. »Delte«, sagde han, »er ikke
noget jeg har drømt, ej heller er der hændt mig
noget, hvoraf jeg slutter det; men det bæres mig
kun saa for, naar jeg tænker nøje efter.« Denne
Spaadom tyktes alle mærkelig, men ingen troede
den2).
Saasom nu Øen Vidøre3), hvor Arkon ligger,
kun er skilt fra Rygens Land ved et smalt Sund,
knap saa bredt som en Flod, sendte Valdemar Folk
ned for at passe paa Overgangen og hindre Fjen
den i at sætte over, saa Arkons Indbyggere ingen
Hjælp fik fra den Kant. Med den øvrige Hær lagde
’) 15. Juni.
2) Hele dette Stykke er rimeligvis et senere Indskud, der
aldeles bærer Præg af at være blevet til med Arkons Fald den
15. Juni (St. Vitus’s Dag) som Udgangspunkt. Det var en ret
udbredt Munkekrønike, der blandt andet ogsaa findes hos Helmold, at Brødre fra Klostret Korvej (Corbie i Nordfrankrig eller
Ny-Korvej i Westfalen) skulde have prædiket Kristendom paa
Bygen, og at Indbyggerne siden atter faldt fra og gjorde sig en
Afgud af Klostrets Helgen St. Vitus; men denne Fortælling er
aabenbart Opspind og har kun sin Rod i den tilfældige LydLighed mellem Sankt Vit og Svantevit. — Hele Fortællingen
om at Valdemar skulde have givet denne Historie tilbedste inden
Kampen, stemmer meget daarligt med den følgende Skildring
af Borgens Indtagelse; dog tør man næppe nægte Muligheden af
at Indskuddet skyldes Sakse selv.
8) Der menes Wittow, den nordlige Del af Rygen, der kun
ved en smal Tange er landfast med Halvøen Jasmund.
Sakses Dancsaga (1157 -1185).
9
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han sig for Byen; og det første han tog sig for,
var at rette Bliderne mod Volden. Absalon fik det
Hverv at udstikke Lejrplads til hver Deling af
Hæren, hvorfor han opmaalte Tangen paa tværs
fra Strand til Strand og gav hver sit Stykke.
Imidlertid havde Borgerne hobet en Masse Jord
op i Byporten, saa Fjenden havde ondt ved at
storme den; og bag det Græstørvslukke følte de sig
saa trygge, at de til Porttaarnets Værn ej foretog
sig andet end at stikke nogle Mærker og Bannere
ud. Blandt disse faldt især Stanitza i Øjnene ved
sin Størrelse og sin Farve; og Folket paa Rygen
ærede den fast lige saa højt som alle deres Guder
tilsammen. Under det Banner havde de nemlig
frit Spil overfor alles Ejendom, være sig Guders
eller Menneskers, og Lov til at gøre alt hvad dem
lystede, om det saa var at plyndre Byer, styrte
Altre, krænge Retten og lægge hvert et Bo paa Rygen
øde med Ild og Sværd; ja saa stærk var Troen paa
denne Klud, at den havde langt større Magt end
Kongen selv, og selv de Folk, som det gik ud over,
tog det som en Tugtelse fra Gud, hyldede Banneret
lige fuldt og takkede ærbødigt for Svie og Smerte.
Imidlertid gav Hæren sig i Lag med alle de
Arbejder, hvormed man indleder en Belejring: nogle
havde travlt med at bygge Stalde, andre med at
rejse Telte til Hærens Brug. — En Dag da det var
overvættes varmt, og Kongen derfor laa og sov i
Skyggen, var der nogle danske Drenge, der af
Kaadhed løb helt ind under Volden med Sten i
Slyngen og tog Sigte paa Brystværnet. Dette Ind
fald tyktes Folkene i Arkon baade morsomt og
ufarligt; de undsaa sig ved at bruge Vaaben mod
slig Børneleg og nøjedes derfor med at se til, uden
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at jage dem bort. Nu kom der nogle Ungersvende
til og drev paa Dril de Drengestreger videre, hvor
ved de andre tabte Lysten til at se til og mod
deres Vilje maatte gribe til Vaaben. Snart slap
flere og flere af vore unge Mænd deres Sysler og
ilede deres Stalbrødre til Hjælp, hvorimod Hestfolket
kun agtede det hele for Legeværk.
Saaledes udspandt der sig en stor og vigtig
Kamp af en liden og uænset Leg; og Drengestregerne
blev efterhaanden til alvorlig Kæmpedyst. Det traf
sig nu saa, at Jorddyngen foran Borgeleddet var
skredet sammen, saa der var blevet et stort Gab
mellem Taarnet og Tørvene, lige som et Indhak
eller en Afsats. Det fik en djærv, men ellers navnløs
Ungersvend Øje paa og indsaa straks, at herfra lod
der sig udrette meget. Han bad derfor Stalbrødrene
hjælpe ham derop: sad han først der oppe, sagde
han, da var han ogsaa godt paa Vej til at vinde
Byen, saa de snart kunde tage den med Storm. Da
de saa spurgte ham, hvordan de skulde bære sig
ad dermed, bad han dem stikke deres Spydsodde
dybt ind i Volden, saa der blev ligesom en Stige,
han kunde entre op ad. Da han paa den Vis var
klavret til Vejrs og havde set at han deroppe i
Gabet var sikker nok for Fjendeskud, bad han dem
skaffe Halm til at gøre et Baal af. Paa deres
Spørgsmaal om han havde noget at tænde op med,
svarede han, at han havde Staal og Flint hos sig,
og bad dem blot hjælpe ham ned igen, naar der
var godt Blus paa. Som de nu stod og saa sig
om efter godt Tønder, kom der kørende én som
han var kaldet, med et Læs Halm til Brug i Lej
ren; det tog de fra ham, langede Knipperne fra
Haand til Haand og stak dem paa deres Spyd op
9*
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til den unge Mand; og snart var Hullet stopfuldt;
ti da Taarnet stod øde, kunde de uden Fare vove
sig tæt ind under; Borgerne vidste nemlig intet der
om, da de jo intet Mandskab havde der oppe, og
desuden stod de Danske i Læ under Taarnet, der
til begge Sider ragede langt frem. — Da nu Ilden
havde fænget, og Taarnet stod i lys Lue, lod Meste
ren for det hele, der havde vist Vej til Sejren, sig
atter glide ned i Armene paa sine Stalbrødre.
Saa snart nu Borgerne saa Bøgen, blev de
skrækslagne over slig uventet Fare og vidste knap
om de skulde vende sig først mod Ilden eller mod
Fjenden. Omsider kom de atter til sig selv og tog
nu for Alvor et Livtag med Ilden; de lod Fjende
være Fjende og tænkte kun paa Kamp med Luerne,
hvorimod vore Folk søgte at hindre dem i at slukke
og gjorde sig lige saa stor Umage med at nære
Ilden som de andre med at dæmpe den. Til Slut
slap Vandet op for Venderne, og de tog da Mælk
til at slukke med; men jo mere de slog paa, des
højere blussede Baalet, saa de opnaaede kun at øge
Ilden.
Ved alt det Baab og Skrig gik Kongen ud af
Lejren for at se hvad der var paa Færde, og blev
ved det Syn slagen af Undren; men dog var han
noget i Vilderede med, om den Ild kunde hjælpe
dem til at tage Borgen, og spurgte derfor ivrigt
Absalon, hvad han helst skulde gøre. Denne raadede
Kongen til ikke at blande sig i sligt Legeværk eller
kaste sig ind i Kampen, før Sagen var nøje under
søgt; »i al Fald«, sagde han, »vil jeg grumme gerne
have Lov til først selv at se efter, om den Brand
kan bruges til at vinde Byen.« Som sagt saa gjort:
uden andre Vaaben end Hjælm og Skjold loer han
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hen til Porten, hvor han traf Ungersvendene i Færd
med at storme. Han bad dem da hellere øge Ilden;
og ved alle de nye Brande, de stak til, blussede den
ogsaa hurtigt op, greb fat i Stolper og Suler og aad
sig gennem Trægulvet, for omsider at stige til Taarnets Top, hvor den lagde Afgudens Banner og anden
hedensk Helligdom i Aske.
Da Kongen hørte dette af Absalon, lod han
paa dennes Raad hele Hæren slaa Kres om Byen
og satte sig selv paa en Stol udenfor Lejren for at
holde Øje med Kampen. Ved den Lejlighed var der
en af de danske Hærmænd, en modig Ungersvend,
der i sin brændende Tørst efter Navn og Ære vilde
hedde første Mand oppe paa Værnet; og da han
derved fik sit Banesaar, holdt han sig dog saa strunk
i Faldet, at det ikke saa ud som om han segnede
i Døden, men som om han med Vilje sprang ned
af Volden, saa det er svært at sige hvad der var
skønnest: hans Heltedaad eller Heltedød.
Ogsaa Pommerinkerne under Kazimar ogBugislav holdt det for en Ære at kæmpe for Kongens
Øjne og lagde mærkeligt Mandemod for Dagen under
deres djærve Storm paa Byen, saa Kongen med
glad Undren holdt Øje med deres sjældne Daad.
Nu omkom der mange af Byboerne, der jo
havde tvefold Fare at kæmpe mod: nogle blev
Luernes Rov, og andre faldt for Fjendehaand; saa
de vidste knap om Ilden eller Fjenden var dem
værst. Dog var der ikke faa, der uden at ænse
Døden holdt saa haardnakket Stand paa Byens Vold,
at de gik op i Luer med den og fandt deres Grav
under det faldende Værn, ja lagde sig selv paa Baal
og brændte til Aske med Byens Mure. Saa kært
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havde de deres Lands gamle Virke, at de hellere
vilde dø end overleve dets Fald.
Da Bymændene saaledes ej havde andet i Venle
end snarlig Død og Undergang, raable en af dem
med høj Røst oppe fra Volden og bad om at faa
Absalon i Tale. Denne bad ham gaa hen i den
roligste Ende af Byen, saa langt bort som muligt
fra Kampens Bulder, og her spurgte han ham saa
hvad han havde paa Hjærte. Venderen gav ham
da bande ved Ord og Fagter al forslaa, at Byboerne
bad vore Folk holde inde med Kampen, for at de
kunde faa Lov til at overgive sig. Men Absalon
svarede, at det kunde der ikke være Tale om,
med mindre de selv hørte op med at slukke Ilden.
Det Vilkaar gik Venderen ind paa; og Absalon bragte
da tluks hans Bøn videre til Kongen. Denne lod
straks Høvdingerne kalde tilbage fra Striden for at
høre deres Raad; og her udtalte da Absalon, at
man burde opfylde Venderens Bøn, »ti«, sagde han,
»jo længere Tid Branden faar Lov til at brede sig,
des værre bliver det for Byfolket at slukke; og afstaar de nu helt fra at dæmpe den, saa maa de
vige for Ilden, selv om Fjenden holder sig paa
Afstand: selv kan vi sidde med Hænderne i Skødet
og lade Luerne om Kampen, ti derved vinder vi
mere end hvad vi med egne Kræfter havde kunnet
naa. Om vi da ogsaa holder Vaabenhvile en Stund,
vil ingen kalde os ørkesløse, fordi vi uden Fare
for os selv sender andre Hjælpere i Marken for
os!«
Hans Raad blev fulgt; og Kongen gav Byfolket
Fred og frit Lejde paa de Vilkaar, at de gav Gude
billedet fra sig med alle dets Skatte, slap alle
kristne Fanger ud af Fængsel og gav dem fri uden
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Løsepenge, saml lovede i ét og alt at tjene den
sande Gud efter dansk Skik; endvidere skulde de
af Gudernes Jordegods oprette Præstekald samt følge
Danerne i Leding, saa ofte disse havde Brug for
dem, og aldrig sidde Kongens Hærbud overhørige.
Endelig skulde de af hvert Spand Okser give fyrre
tyve Penninge i aarlig Skal samt stille det samme
Antal Gidsler for Forligets Overholdelse.
Men da Almuen fik Nys herom, brød Oprøret
med ét ud i lys Lue; og i deres Tørst efter Blod
og Bytte klagede Folkene højlydt over, at man tog
Sejrens Løn bort for Næsen af dem, saa de ej fik
andet end Hug og Stød for alt deres Slid og Møje.
»Næppe har vi faaet Bugt med Fjenden«, sagde
de, »før man nægter os Lov til af Hjærtens Lyst
at hævne al den Skade han har gjort os; nej
nu skal der hæges om de Røvere og Ransmænd,
vi saa længe har haft til Huse, og som vi
netop nu i Ro og Mag kunde faa den her
ligste Hævn over. Men Kongen maa heller ikke
tro, vi vil blive hos ham, naar han nægter os Lov
til at tage Byen og har et Par lumpne Skillinger
kærere end en stor Sejr!«
Slige Smædeord gik Kongen nær; og for at
komme bort fra alt det Bulder tog han Høvedsmændene til Side uden for Lejren og spurgte dem
til Raads, om det var bedst at tage mod Byen paa
Tro og Love eller at give den til Pris for Plyndring.
De bad da Absalon sige sin Mening om Sagen, og
han udtalte, at Borgen jo nok kunde indtages, men
ikke uden lang og svær Belejring. »Om ogsaa Al
muen«, sagde han, »vil udlægge al min Id til det
værste, saa vil jeg dog hellere finde mig i at høre
ilde for mine gode Raad af slige onde Tunger end
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ødelægge mine Landsmænds Sag ved uklog Efter
givenhed. Sandt nok at Ilden — som vi snarere
maa kalde et Guds Under end el Menneskeværk —
har lagt den øvre Del af Volden med samt dens
Tømmerværk i Aske; men Underdelen slaar igen,
stærk og ildfast, og saa høj at vi skal have ondt
nok ved at komme over. Dertil kommer al By
boerne fast overalt har udbedrel Brandskaden ved
at kline Ler i Hullerne, og at Ilden skærmer dem
samtidig med at den spærrer dem inde; ti de svare
Luer hindrer jo lige saa vel os i at storme som dem
i at slaa fra sig. Ydermere vil det sikkert gaa san
dart, at sparer vi ikke Folket her i Arkon, da vil
de andre Byer paa Rygen gøre en Dyd af Nødven
dighed og værge sig med Fortvivlelsens Mod; men
hører de at vi har givet disse Fred og frit Lejde,
da følger de gerne efter og vadger hvad der baader
dem bedst. Nu er det dog bedre at vinde mange
Byer paa ét Tog end at ligge lang Tid i Lejr foran
én af dem; og derfor bør vi ej vrage deres Tilbud
om at overgive sig. Men skulde de andre være af
modsat Mening, saa bør vi i hvert Fald sende
Gidslerne uskadte tilbage; ti ingen skal kunne sige
om os, al vi ej holdt vort Ord, da Dansken ellers
aldrig har for Skik at vige et Haarsbred fra sit
Løfte!«
Denne hans Mening fandt Støtte hos Ærke
biskop Eskil1), der udtalte sig paa helt lignende Vis
og blandt andet sagde: »Det er Folket som skal
lystre sine Fædre, og ikke omvendt; ej heller hører
det sig til, at Slormænd sætter Smaafolk for Styret.
x) Denne var Aaret i Forvejen vendt hjem fra sin syvaarige
Landflygtighed.
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Er det ikke den største Sejr, man kan ønske sig
over et hedensk Folk, at det ej blot giver os Skat,
men ogsaa tager ved Kristentroen? Drag jer ogsaa
til Minde, at I hellere maa bruge Arkons Borgere
som Hjælpehær mod vore øvrige Fjender end tørste
efter deres Blod; ti det er altid bedre at under
lægge sig Fjenden end at hugge ham ned, saa vist
som Miskundhed bærer Prisen for Haardhed. Vi
staar os da ogsaa langt bedre ved at vinde flere
Borge paa én Gang end ved at lade alle de andre
fare for at indtage én.«
Disse gode Raad gjorde et saadant Indtryk paa
Høvedsmændene, at de sluttede sig til hans og Ab
salons Mening. Ogsaa Kongen troede fast paa at
det var det rette, vendte laahnodig det døve Øre til
Almuens onde Ord og bad dem blot gaa hver til
sit og gøre sig til gode. Absalon derimod, som
havde lovet at tage mod de Børn der var givne
som Gidsler, gik i Lag hermed; dog fik nogle af
Forældrene Lov til at gaa i Børnenes Sted til næste
Dag.

Ved Midnatstid derefter, da Absalon laa og sov,
hørte man en af Hedningerne raabe himmelhøjt, at
han maatte tale med Gudskalk, Absalons vendiske
Tolk. Ved det Skrig vaagnede denne og raable
igen over til ham: »Hvad vil du mig?« »Jeg maa
tale med Absalon!« lød Svaret. Han fik da Lov
til at komme nærmere; Absalon gik ud af Teltet
til ham, og Venderen talte ham til ved Tolk og
bad ham indstændig om at faa Lov til at bringe
Folkene i Karenz1) Bud om Arkons Skæbne: han
’) I det sydlige Rygen (nu Garz).
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vilde da raade dem til at se sig i Spejl og ufortøvet
falde til Føje, hvorved de undgik Død og Under
gang og sikrede sig selv og Staden gode Kaar.
»lovermorgen«, sagde han, »kan jeg være her til
bage igen med Budskab fra dem. For øvrigt er
jeg selv fra Karenz og hedder Granza Littogsøn;
saa jeg har ikke hjemme her i Byen og er mod
min Vilje sendt hid med de andre Hjælpetropper.«
For at Absalon ikke skulde tro andet end at han
mente del ærligt, viste han ham ogsaa et Saar,
han havde paa Armen, som gjorde den ubrugelig,
saa den skulde ikke hjælpe hans Landsmænd stort.
Absalon indsaa straks, at det ej havde synder
ligt at sige, om en Mand med saa svært et Saar
gik over til Fjenden; og da det i hans Tanker kom
omtrent ud paa ét, enten Granza bad dem slaas
eller falde til Føje, vilde han lade Kongen raade.
Han lod da fluks Valdemar vække af Søvne og
spurgte ham hvad han skulde svare Venderen; og
Kongen bad ham handle som han selv fandt for
godt. Efter nogen Ventetid fik da den anden til
Svar, al Kongen var gaaet ind paa all undtagen
paa de tre Dages Vaabenhvile; ti Absalon log sig
vel i Agt for at unde Fjenden saa lang Tid til at
befæste Byen. Dog vilde han nok indrømme dem
nogen Frist og lovede ham derfor at lade Vaabnene
hvile hele den næste Dag, mens han var borte;
»men det er en Aftale«, sagde han, »at møder du
ikke til fastsat Frist med alle Rygens Fyrsler paa
Stranden næst ved Karenz, da bliver der aldrig siden
noget Forlig af!«
Næste Dag skulde Esbern og Sune paa Kongens
Bud styrte Billedstøtten om; men uden Øksehug
var den ikke til at rokke af Pletten; og efter at

Granzas Sendefærd til Karenz; Svantevit styrtes.

139

have revel Omhænget fra Helligdommen hød de
derfor deres Svende hugge den om, men had dem
endelig vare sig godt, naar den vældige Klods faldt,
al de ikke kom ind under den; ti da vilde det hedde
sig at del var den vrede Guds Hævn. Imidlertid
havde en stor Mængde af Byboerne samlet sig om
Hovet, i del Haah, al Svantevit i sin Vrede over
slig Haan nok vilde lade dens Ophavsmænd føle
sin Vælde. Da nu Støtten var hugget over lige ved
Fødderne, faldt den baglænds over mod nærmeste
Væg; og for al faa den ud bød nu Sune sine Svende
bryde Hul paa Væggen, men bad dem tillige ej
hugge saa hidsigt løs, at de glemte at se sig for,
om der var Fare paa F'ærde, da Støtten let kunde
knuse dem i Faldet. Den udskaarne Blok faldt nu
med Brag til Jorden.
Desforuden hang der rundt om i Templet meget
Purpur, der vel endnu havde sin Glans, men dog
var saa mørt, al det faldt fra hinanden naar man
rørte ved det. Der var ogsaa mange sjældne Dyrehorn, mærkelige baade i og for sig og ved den Kunst
der var anvendt paa dem. — Uvætten blev man
vaer i el sort Dyrs Lignelse, der sprang frem fra
det indre og med det samme var ude af Syne.
Nu fik Byfolkene Bud om at slaa Reb om Støt
ten og slæbe den bort; men de turde ikke selv ind
lade sig derpaa af Frygt for deres gamle Gud og
satte derfor Fanger og fremmede Folk, der levede
der i Byen, til det Stykke Arbejde, da de helst vilde
vende Afgudens Vrede mod slige Stympere; de var
nemlig visse paa, at deres store Gud, som de altid
havde holdt saa højt i Ære, paa Stedet vilde lage en
haard Straf over slige Voldsmænd. Da de saa
slæbte af med den, hørte man de forskelligste
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Ytringer af Folkene der fra Byen; ti nogle græd
over deres Guds Ufærd, men andre lo bare derad.
Saa meget er vist, al den tænksomme Del af Borgerne
maa have skammet sig svært ved at opdage, hvad
for enfoldige Narre de i alle de Aar havde været
med deres dumme Gudsdyrkelse. — Da Støtten var
bragt ud i Lejren, stimlede hele Hæren sammen
om den og saa med Undren paa den; og først da
Almuen havde set sig mæt, undte Høvedsmændene
sig Lov til at tage den i Øjesyn.
Den øvrige Del af Dagen gik hen med at lage
mod de Gidsler, der endnu stod tilbage fra Gaarsdagen; og desuden sendtes Høvdingernes Klerke ind
til Byen for som Kirkens Tjenere at prædike kristen
Tro og Sæd for det vankundige Folk og indpode
den hellige Børnelærdom i deres Hedningesjæle.
Da det led mod Aften, kom alle Kokkene med
deres Økser og huggede løs paa Billedet, der snart
var flakt til Pindebrænde. Det kan ej være andet
end at Rygboerne maa have skammet sig ved deres
gamle Gud, som de havde arvet fra deres Fædre og
holdt højt i Ære, naar de nu saa ham brugt til
usselt Brændsel under Fjendens Madgryder.
Siden stak vore Folk ogsaa Hovet i Brand
og byggede en Kirke af det Tømmer, som var fældet
til Krigsredskaber, men som nu blev brugt til en
Fredens Bolig; saa hvad der var tænkt at skulle
volde Fjenden Legemsbrøst, tværtimod tjente ham
til Sjælebod. Der fastsattes ogsaa en Dag, da Ryg
boerne skulde afgive Svantevits hellige Skat.

Da dette var gjort, fortalte Absalon Høvdingerne
hvad Granza fra Karenz havde lovet; og da de alle
ønskede at lade det komme til en Prøve, sejlede
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han endnu samme Nat afsted med tredive Skibe
og bad Kongen følge efter ved Daggry. — Men
Folkene i Karenz havde ved Tidenden om Arkons
Fald faaet saadan Skræk i Blodet, at de mødte paa
det af Absalon fastsatte Sted længe før Tiden. Der
holdt Granza til Hest paa Stranden og raabte paa
langt Hold ud til Flaaden der kom sejlende, for at
høre hvem der var Høvedsmand. Da han fik at
vide, at det var Absalon, sagde han: »Jeg er Granza,
og Kong Tetislav samt hans Broder Jarimar og alle
de fornemste Ædlinge her fra Rygen er i Ledtog
med mig!« — Dem gav Absalon alle sammen frit
Lejde og tog dem om Bord til sig; og de overgav
sig i ét og alt paa samme Vilkaar som Arkonfolket.
Absalon beholdt dem nu hos sig, til Kongen kom;
og da denne stadfæstede alle deres Aftaler, gik Ab
salon i Land, tog af Rygboernes Stormænd ingen
andre end Jarimar med sig og drog sammen med
Bisp Sven af Aarhus op til Karenz, men bad sin Bro
der Esbern for en Sikkerheds Skyld holde de andre
op med Gildesgammen, saa længe han selv var
oppe i Byen, og ej lade dem fare, før han atter
kom tilbage. Tredive af hans egne Hovmænd var
hele det Følge han tog med sig, og af dem sendte
han endda de fleste fra sig paa Karenzfolkenes Bøn,
for at ikke hans Svende skulde yppe Kiv der i
Byen; men var Mandskabet ringe, saa var Modet
des større.
Karenz er paa alle Sider omgivet af Myr og
Mose, som der kun paa ét Sted fører Vej over; og
det Vad er saa slemt og hullet, at hvis man farer
uvarligt eller gaar vild af Vejen, stikker man uvæger
lig dybt i Dyndet. Er man saa sluppen over her,
løber der mellem Volden og Muren en Sti op til
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Byporten. — For nu al overgive sig højtideligt
strømmede Folkene i Karenz, seks tusinde1) Mand
under Vaaben, ud af Porten og stillede sig op i to
Rækker langs den Vej, hvor vore Folk maatte frem,
med Spydsoddene stukne i Jorden. Ved det Syn
studsede Bisp Sven og spurgte, hvor det kunde
være at Fjenden drog saadan ud imod dem; men
Absalon bad ham være uden Frygt, da det ene og
alene var for at hylde dem at Folket strømmede
ud: havde de haft ondt i Sinde, saa var det jo lettere
for dem at øve deres Udaad inde i Byen. Hvor
frimodig maa vi ej kalde denne Mand, der uden
videre paa det uvisse gav sit Liv i væbnet Fjendehaand! Derved satte han ogsaa Mod i sine Mænd,
saa de red roligt frem uden at blinke og ej veg
det ringeste ud af Rækken; ti under Absalons Værn
var ingen ræd for Fjenders Mængde. Da de var
kommet over Vaddet og slog ind paa Vejen udenom
Volden, kastede Karenzfolkene, der stod paa begge
Sider af Vejen, sig næsegrus til Jorden for dem,
som var det Guder de tilbad, rejste sig derpaa atter
og fulgte i al Venskabelighed efter dem; saa Absa
lons Indtog var en hel Fest for Folket, der ilede
ud imod ham, og han blev ej modtaget som al
mindelig Sendemand, men som den der bragte
Landefred med sig.
Denne By udmærkede sig ved tre fremragende
Helligdomme, hvis sirligt smykkede Bygninger nok
var værd at se. De var vel kun viede til Under
guder, men holdtes dog her fast lige saa højt i
Ære som Overguden i Arkon. I øvrigt var det her
som hist: i Fredstid stod Byen øde, men nu var
’)

Dette Tal turde dog være noget for stort.
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den fuld af Folk, der boede i høje Huse, paa tre
Stokværk, hvoraf det underste bar de to andre;
desuden laa de saa tæt sammen, at en Blidesten
knap kunde have fundet en bar Plet Jord i hele Byen
at falde paa. Dertil kom den Stank af Uhumsk
heder, der var i alle Byens Huse; saa Legemerne
maatte lide lige saa meget af Lugten som Sjælene
af Skrækken. Vore Folk var da ogsaa straks paa
det rene med, at Karenz kunde ikke have holdt
sig, og undrede sig ikke længere over at de havde
saadan Hast med at falde til Føje, da de saa hvor
trangt de sad i det.
Det største Hov var indrettet som en indre
Helligdom med en Forhal udenom, og begge Rum
havde ingen Vægge, men Purpurtæpper i Steden
derfor, saa Tagværket bares kun af Stolper. Svendene
rev nu først Forhallens Pynt ned og lagde dernæst
Haand paa Forhængene om den indre Helligdom.
Da de var revet ned, stod der en Støtte af Eg, der
hed Rygevit, og som fra alle Sider var ful og nar
agtig at skue; ti Svalerne havde bygget Rede under
hans Ansigt og sølet hele Brystet til med deres
Skarn. En herlig Gud, der lod Fuglene svine og
skamskænde sit Billede saadan! I øvrigt bar hans
Hoved syv Mandsaasyn under én Isse, og lige saa
mange virkelige Sværd med tilhørende Skeder havde
Kunstneren udstyret ham med; de hang i hans
Livbælte; et ottende holdt han draget i højre Haand,
og det sad saa fast i Næven med en Jernnagle, at
det ikke var til at faa ud uden at Haanden blev
hugget af, hvoraf man da ogsaa tog Anledning til
at lemlæste Støtten. Han var langt førere end nogen
Mand og saa høj, at Absalon, naar han traadte
ham paa Tæerne, knap kunde naa ham op til Hagen
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med den lille Haandøkse, han gerne bar hos sig.
De dyrkede ham som en vældig Krigsgud, der
raadede for Slagets Gang. Der var intet ved hans
Billede, der kunde fryde Øjet; ti alle Træk var
klodsede og stygge.
Nu gav Svendene sig — til stor Skræk for
hele Byen — i Lag med at hugge Benene over paa
ham; og da det var gjort, faldt Blokken med et
Brag til Jorden. Ved det Syn gjorde Indbyggerne
selv Nar ad deres Gud for hans Vanmagi og gav
ham Haan for Hyldest.
Men hans Fald var ikke Svendene nok; og de
lagde nidkært Haand paa Porevits Støtte, der dyrke
des i det næste Hov. Han var afbildet med fem
Hoveder, men uden Vaaben. — Da han saa var
hugget om, kom Raden til Porenuts Hov. Hans
Støtte havde fire Ansigter; et femte bar han paa
Brystet og rørte ved Panden med venstre, ved
Hagen med højre Haand. Han faldt ogsaa for
Svendenes Økser.
Alle disse Støtter bød nu Absalon Byfolkene
brænde inde i Staden; men de bad ham saa
mindelig om Lov til at slippe og bønfaldt ham om
at skaane den tætbyggede By, og ej give dem, hvis
Liv han havde sparet, i Luernes Vold. Hvis nem
lig Ilden bredte sig videre og greb fat i en af
Boderne, vilde den sikkert lægge dem alle i Aske,
da de laa saa tæt. Da han saa bød dem slæbe
Støtterne ud, vægrede de sig en Tid lang, fordi de
var bange for at Guden til Straf skulde røve dem
Brugen af de Lemmer, hvormed de udførte hans
Bud, og sagde at det turde de ikke for deres Guder;
men omsider, da Absalon viste dem, at det var al
drig værd at tale om den Guds Magt, der end ikke
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kunde hjælpe sig selv, indsaa de at der ikke
ventede dem nogen Straf, og efterkom hurtig hans
Bud.
I øvrigt var det ikke saa sært, at de frygtede
disse Guders Magt, naar de tænkte paa, hvor ofte
de havde straffet dem for Skørlevned; naar nemlig
Mændene der i Byen laa hos Kvinderne, gik det
dem ofte som Hunde, der ej kan komme fra hin
anden igen, hvor længe de saa venter; og somme
tider blev begge to slængt tværs over en Stang og
hang saa dér til Spe og Spot for alle Folk. Dette
fule Jertegn skaffede de usle Støtter højtidelig
Hyldest; og man tilskrev det deres Magt, uagtet det
hele var Djævels Løgn og Blændværk.
Bisp Sven vilde nu for Alvor vise dem, hvor
usle deres Billedstøtter var, og stillede sig derfor
op oven paa dem, medens Karenzfolkene trak dem
bort, hvorved de blev tunge til Gavns, især ved den.
Skam og Skændsel det var for Indbyggerne: ej blot
at slæbe af med deres egne Guder, men tilmed se
en fremmed Præst træde dem paa Nakken.
Mens nu Sven havde travlt hermed, var Absa
lon ude paa Byens Marker at indvie tre Tomter til
Kirkegaarde og kom først mod Kvæld tilbage til
Karenz; og da han fandt Billederne brændte, drog
han midt om Natten ned til Skibene med Jarimar
og nødte ham til at holde Nadver med sig. Da
havde Absalon tre Nætier i Træk ikke smagt Søvn
og var saa forvaaget at han knap kunde se ud af
Øjnene.
Næste Dag blev Klerkene og Høvdingernes Hus
kapellaner iklædt præsteligt Skrud og sendt ud for
at døbe Landsfolket, ligesom de paa liere Steder
Sakses Danesaga (1157—1185).
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lagde Grunden til Kirker; og i Steden for Landets
egne usle Afgudsrønner rejste sig nu Huse for alles
Gud og Fader. — Samme Dag gav man sig ogsaa
Tid til at tage mod de Gidsler, der endnu stod til
bage.
Samtidig tog ogsaa de pommerske Fyrster Orlov
i Vrede og skiltes fra Kongen som hans Uvenner;
ti de havde troet, at Tetislav skulde afsættes, og
de selv have Herredømmet over Rygen til Løn for
deres Hærfærd. Deraf opkom siden langvarig Fejde
mellem dem og Danerne.
Om Aftenen lettede ogsaa Danerne Anker og
lagde sig ind under en 0 tæt ved Fastlandet. Der
bragte Rygboerne dem syv ens store Kister, fulde
af Gudernes hellige Skatte. Da det var afgjort, lod
Kongen kundgøre at han gav Hæren Hjemlov.

Efter Hjemkomsten sendte Absalon nye Præ
ster over til Rygen at afløse de forrige, og ud
styrede dem ej blot med FZmbedsskrud, men ogsaa
med Levnedsmidler, for at de ej skulde leve paa
andres Pung og ved deres Krav paa Underhold
falde det Folk til Byrde, som de skulde oplære i
den kristne Børnelærdom. Deres Prædiken støtte
des ogsaa ved Jertegn; ti mange svage og syge
Mennesker fik ved deres kraftige Forbøn deres
Helbred tilbage, hvad der dog mindre skyldtes
Præsternes Hellighed end Herrens Iver for at vinde
Sjæle. Mange, der vragede Troen, blev ogsaa hjem
søgt strængt med alskens Legemsbrøst; saa det
tyktes at være Guds aabenbare Vilje at lønne de
fromme og straffe de vantro.
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Der ovre er der ogsaa nylig1) hændt et herligt
Jertegn, som man aldrig har hørt Magen til. En
Hustru var af sin Mand med Urette skyldt for
Hor; og da hun rakte Haanden ud mod det gloende
Jern for at rense sig for den Uære2), var det som
Jernet hun skulde bære skyede at røre hendes
rene Hænder: det foer tilvejrs trods sin Tyngde,
blev hængende i Luften og fulgte med Kvinden op
mod Alteret, hvor hun skulde kaste det fra sig; og
her sank det af sig selv til Jorden, til hellig Undren
for alle der stod hos. Dette Tegn gav ej blot
Kvinden hendes Ære igen, men aabnede tillige Øjenvidnernes Hjærter mere for Troen; og det var ej
paa Slump at hun indlod sig paa saa uvis en
Kyskhedsprøve, ti hun var vis paa sin Uskyld og
derfor tryg paa Sjæl og Legem.

Selv nu da Rygen var vundet, var Vikingerne
stadig en Svøbe for vore Farvande, hvor de laa
paa Lur i hver en Vraa. Danerne var da kloge
nok til at gøre sig til Lov at mønstre deres Flaade
og udtage hver fjerde Snække til at ligge paa Ud
kig efter Sørøverne, saa længe Aarstiden tillod det.
Paa den Vis laa et mindre Mandskab længe ude og
sparede derved alle de andre for Slid og Møje; ti
den lille Styrke, der til Stadighed laa paa Vandet,
gjorde vort Folk lige saa megen Gavn som de store
Ledingstog, der snart havde Ende. Til den Tjeneste
Altsaa kort inden Sakse nedskrev dette lille Stykke, der
vistnok er et senere Indskud, da han ellers aldrig giver sig af
med at fortælle slige Jertegn i det enkelte.
2) Der menes: modbevise Sigtelsen ved Jernbyrd.
10*
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udtog man især ugifte Ungersvende, der ej havde
Koner at længes efter og desaarsag var træge til
Kamp. Absalon og Kristoffer valgtes til Førere for
dem; og de holdt sig ej til de hjemlige Strande,
men afsøgte ogsaa Rygens Kyster og Levtiterlandets
Bugter1).
Levitter var Fællesnavnet paa de Stammer, der boede
mellem Warnow og Oder (altsaa i Forpommern og det østlige
Mecklenburg).

Ridende Bisp fra Valdemarernes Tid. Skakbrik fundet i
Københavns Jord.

Ringsted Kirke.

Fortsatte Vendertog. Møde i Ringsted.
Fred med Norge. Fejde og Fred med
Henrik. (1170-71).
Ved den Tid kom Kongens Sendemænd hjem
fra Rom med Bud og Brev om at hans Ønske var
sket Fyldest: hans Faders Sjæl var helligdømt og
havde fra nu af Ret til Helgens Navn og Ære. Da
Kongen havde faaet den Tidende, lod han udgaa
Bud og Brev og stævnede alle danske Ædlinge til
Ringsted paa Sankt Hansdag om Midsommertide,
hvor han højtidelig vilde vie sin Fader til Helgen
og sin Søn til Konge; ti det var i hans Øjne den

ino,
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største Ære der kunde times ham, at han paa én
og samme Dag skrinlagde den ene og kronede den
anden: den spæde Søn salvet til Landets Konge,
den henfarne Fader hyldet som Kirkens Helgen.
Der var dog intet han glædede sig saa meget til som
til dette, at han i levende Live fik Lov til at se sin
Søn iklædt kongeligt Skrud.
Endvidere stævnede han de Vagtskibe til sig,
som laa ude dér i Nærheden, og bad dem som sna
rest fare langt af Led til Hedningeland og hjem
søge Vikingerne dér; men inden Sankt Hansdag
maatte de være hjemme igen for at holde Højtid
med ham. Han gav dem ogsaa det Raad med paa
Vejen, at de ikke maatte være for hidsige paa at
sætte efter den Slags Vikinger, der holdt mere af
Krigspuds end af aaben Kamp; »de har ofte for
Skik«, sagde han, »at naar Fjendens Flaade er over
dem, trækker de deres Skibe paa Land, springer
afsted i fuld Fart for at søge Skjul og giver med
Vilje Fjenderne god Lejlighed til at forfølge dem;
men naar de saa ser, at Folkene ivrig ror Skibene
ind mod Land, dukker de atter frem af deres Skjul
hvor man mindst venter det, slaar Klo i Tofterne
og trækker Snækkerne paa Land, hvor de dænger
Mandskabet til med Sten og Spyd og borer Hul
ved Hul, til Skuden er læk. Om det ogsaa ser ud
som de flygter, da maa I ikke hale for stærkt ind
paa dem; ti deres Flugt er ej mindre farlig end
deres Anfald; I maa ej overilet sætte efter dem,
naar de vender Ryg, men hellere ro ind mod Kysten
i samlet Flaade og roligt fylke Hæren til Landgang.
Gør I det, da vinder I sagtens Sejr; ti disse Folk
er ej hærklædte og gaar næsten nøgne i Kamp, da
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de stoler mere paa deres Rænker end paa deres
Rustning.«
Opildnede af Kongens Ord landede de først
paa Øland; og uagtet der var Ufred mellem Sveer
og Daner1), vilde de ej give Kristenfolk de Hug der
var Hedninger tiltænkte, men tog sig for at skaane
Øen og satte den fælles Tro højere end Folkenes
Trætte. Her lod Indbyggerne dem vide, at Ester
og Kurer i Fællesskab drev Sørøveri fra en Vig der
i Nærheden, som de viste dem; og straks roede de
Skibene frem saa stærkt de kunde, ænsede ej Fjen
den og glemte Kongens gode Raad, men kappedes
kun om at komme først. Da Esternes Vagtskib
fik Øje paa dem, roede det straks ud i rum Sø og
flygtede uden videre fra det hele, i Steden for at
melde den øvrige Flaade, at Fjenden var i Sigte.
Da de andre Vikinger opdagede det, trak de deres
Skibe paa Land og søgte med Vilje Skjul i en
Kratskov der i Nærheden. Det Kneb var Sven
Skøling og Nils Vendelbo for tungnemme til at
fatte; de roede ind af alle Kræfter og sprang i
Land med hele deres Mandskab, men var ogsaa
med det samme i Fælden: Hedningerne dukkede
atter frem, og uagtet de længe stred mandigt imod
dem, maatte de dog bøde med Livet, fordi de ej
vilde lyde Kongens Raad. Da saa Tove Lange og
Esger, to af Absalons ypperste Riddere, vilde redde
deres Liv og derfor sprang dem til Hjælp, fandt de
kun Døden ved deres Side; og Magnus Skaaning,
’) Den ovenfor S. 75 nævnte Kong Karl af Sverige, Valde
mars Maag, var nemlig 1167 blevet dræbt af Erik den helliges
Søn Knud, der nu mod Valdemars Vilje havde taget Kongedømme
over alt Sveriges Land.
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der ved Slalbrødrenes Vanheld blev mere slagen af
Harm end af Skræk, havde ej bedre Skæbne, da
han gik i Land el andet Sled for at kæmpe. Alle
disse Mænds Skibe ryddede Hedningerne først for
deres Mandskab og huggede dem dernæst i Sænk.
Da Kristoffer saa, hvor ilde det gik hans Hærmænd, bød han sine Folk ro smaat frem og ej
komme Kysten nær; men derved kom Stavnen til
at svaje stærkt, og idet Skibet vendte Siden ind
mod Land, fik det en saadan Stenregn af Fjenden,
at Mandskabet havde fuldt op at gøre med at hytte
sig selv og ej kunde lænke paa al slaa fra sig, da
de kun fik Tid til at undgaa, ej til al give Hug.
Da Esbern saa delte, vilde han vise, al det var ej
for intet han havde faael Kongens Søn i Varetægt,
og roede djærvt mod Land, styrede midi ind i
Stenregnen og reddede den unge Mand fra Død og
Undergang ved at lægge sit Skib mellem ham og
Fjenden. Nu hagede Hedningerne sig straks af al
Magt fast i hans Snække, saarede Slavnboerne og
trak ufortøvet Skuden paa Grund. Esbern stod
med sin Armbrøst i Haanden og skød tre Pile mod
Fjenden; men da de alle gik Ram forbi, brød han
Buen itu, der ej vilde gøre Nytte, sprang fra sil
Stade i Bagstavnen1) fuldt rustet over i Forrummet
og holdt her en Tid lang, med Heltemod og Kæmpe
kræfter, ene Mand alle Fjenderne fra Livet. Om
sider var han saa medtagen af Stenkast og Pilskud,
at han ej kunde staa paa sine Ben og med Møje
krøb hen i Bagstavnen, hvor han satte sig ned.
Her sad han nu uden Mandskab — de var alle
paa én nær sprunget i Vandet af Skræk; men da
’) Her var hans Plads som Styresmand.
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han saa Hedningerne entre hans Skib og hugge det
sønder med Økser, mindedes han sin gamle Mand
dom, samlede atter sine Kræfter og drev baade to
og tre Gange Fjenden paa Flugt, alt medens han
med Fynd og Klem sendte dem deres Spyd tilbage,
saa han drog netop Nytte af hvad de andre tog sig
for til hans Skade. Omsider var han saa mat og
mødig, at han trak sig lidt tilbage for at samle
Kræfter, overvældet ej af Fjenden, men af sin egen
Træthed; men i det samme tik han en vældig Sten
i Hovedet, saa han segnede halvdød ned foran
Stavnen. Nu sprang Hedningerne om Bord og
stimlede til for at myrde ham som han laa dér, og
hans eneste Følgesvend kunde ikke raabe ham op
af Svime; men ikke des mindre tog han ham i
Haanden og rejste ham op; og alene Synet af ham
som han stod dér, var nok til at drive de nærmeste
Fjendeklynger paa Flugt: de havde saa ofte faaet
hans Mod at føle, at de var lige saa rædde for
hans Aasyn som for hans Arm. Siden, da han
vaagnede, spurgte han sin Stalbroder, hvorfor han
ikke kunde lade ham ligge; og da han hørte af
ham, at Skibet var fuldt af Hedninger, fik han
atter sin gamle Kraft igen, drev dem alle paa Flugt
og stillede sig hen i Forstavnen; men da han efter
mandelig Strid alter vilde gaa tilbage til Masten,
fordi han ikke kunde mere, daanede han for anden
Gang og vilde have ladet sit Liv, hvis ikke Kri
stoffers Mænd rask havde reddet ham om Bord
til sig.
Alt dette gjorde dog de øvrige mere varsomme
med at gaa i Land, saa de holdt sig paa Afstand
og nøjedes med at bruge deres Slynger og Spyd.
Og da det led mod Aften, saa man ej kunde ud-
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rette mere, mente de at det var bedst at opsætte
Kampen, men sørgede dog for at holde Vagt, for
at intet af Hedningernes Skibe ved Nattetid skulde
liste sig ud af Vigen og smutte fra dem. — Da nu
Hedningerne saa, hvordan de var spærrede inde af
en stor Flaade, vakte Fortvivlelsen deres Mod, saa
de ej længer tænkte paa Flugt, men paa Sejr: de
tog baade deres egne Skibe og dem de havde vun
det fra Fjenden, og byggede af dem samt af Stam
mer og Buller en Art Borg eller Fæste, med to Ind
gange, der begge var saa lave og trange som Bag
døre, saa man maatte dukke sig for at krybe igen
nem. Siderne bestod af sammenføjede Skibe, som
de udvendig pansrede med Sejl i mange Læg og
Folder, saa der blev ligesom et linned Brystværn.
Desuden skar nogle af dem Stager til og skærpede
dem til Stødvaaben, medens andre sankede Slynge
stene ved Stranden; og for at det slet ikke skulde
se ud som om de hang med Hovedet, gjorde de sig
lystige med støjende Morskab, med Sang og Dans.
Danerne var derimod mode i Hu og mælede
ej et Ord, saa det var en sørgelig Nat; men da
Kristoffers Klerk Lukas Engelskmand — som just
ej var videre boglærd, men saare viis paa gamle
Frasagn — mærkede at Mandskabet havde tabt
Modet, tog han med høj Røst til Orde, for at bryde
den trange og trykkende Tavshed, og livede op paa
deres Tungsind ved at mindes de gamles Mand
domsid; og saa godt fortalte han, at han æggede
Danerne til at hævne deres Stalbrødres Død og ej
blot splittede Sorgen, men ogsaa gød alle Mod i
Bryst; ja det lyder fast utroligt, at en Udlændings
Ord havde saadan Magt til at styrke vore Landsmænds Sind.
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Da det gryede ad Dag, lod de nogle faa Mænd
tilbage for at hindre Fjenderne i at smutte ud og
gik dernæst i Land et godt Stykke fra deres Lejr,
for ej at udsætte sig for at overraskes midt i det
hele. De velrustede blev sat i Spidsen, og Smaafolkene kunde saa følge bag efter. Hedningerne
brød nu — ikke i samlet Fylking, men i Flæng —
ud af Borgen med et mægtigt Skraal og foer frem
til Kamp, i den Tro, at de ved deres vældige Vræl
havde jaget Danerne saadan Skræk i Blodet, at de
opgav Ævred i første Omgang. Deres Skrig havde
da ogsaa skræmt Bagtroppen saadan, at den ræd
vendte Ryg; men Forgængerne gav Fjenden saa
uventet en Hilsen, at han kom ind i Lejren lige saa
hastigt som han var kommen ud af den. Dér faldt
ikke saa faa af dem ; men af vore Folk var det
kun Olaf, der fik en Pil i Struben og mistede saa
meget Blod, at han halvdød maatte bæres ned til
Stranden.
Første Mand til at storme Hedningernes Borg
var Nils Stigsøn, en højbaaren Helt; men han blev
straks i Indgangen ramt af et Kølleslag og segnede
om; og da hans Broder Aage vilde dække ham med
sit eget Legeme, fik han et svært Saar i Halsen1).
Deres Mod viste de andre Vej, saa de uden at ænse
Faren fulgte efter, brød ind i Lejren og gik Fjen
den haardt paa Klingen. Nu kom Strandvagten
dem ogsaa til Hjælp; ja nogle stillede Master op ad
Bolværket og steg paa den Vis over, for at styrte
sig midt ind i Fjendens Skarer og undsætte deres
Stalbrødre. Saa haardt gik det ud over Hedningerne,
’) De var vistnok Sønner af Stig Hvide, der faldt ved Vi
borg 1151, og som var gift med Valdemars Søster Margrete.
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at end ikke én blev til overs, der kunde bringe
Bud hjem om Blodbadet. — Da saa vore Folk
havde delt Byttet og sat Skibene i Stand, lagde de
Ædlingernes Lig i Salt og log dem hjem med, men
jordede de faldne Almuesmænd der paa Stedet.

24. Juni
1170.

Da de kom hjem, traf de Valdemar i Ring
sted, hvor han sammen med en Mængde store Her
rer holdt Højtid med fyrstelig Prunk og Pragt; og
her udførte da Ærkebispen af Lund del Hverv der
tilkom ham: Kongens Fader blev skrinlagt, og hans
syvaarige Søn Knud kronet til Konge samt hædret
med Purpurkaabe og sal i Kongestolen.
Da denne hellige Højtid var til Ende, talte
Bisperne Helge af Oslo og Stefan af Upsal til Kong
en fra et højt Stade og bad med blide Ord om
Fred for Nordinændene, idet de gjorde gældende,
at han burde unde dem Forlig netop paa denne
sin Hædersdag, da han havde set sin Søn kronet
og sin Fader skrinlagt. Saa vel talte de Erlings
Sag, at Kongen lovede at mødes med ham i
Venskab1). Efter Helges Ønske blev Esbern, uag
tet hans Saar endnu ej var lægte, skikket i Sende
færd op til ham, medens Nordinændene Erling
og Ivar imidlertid blev holdt tilbage hos Kong
en som Gidsler. Erling gav Esbern mange grove
Ord paa Tinge, og Esbern blev ham ikke djærve
Svar skyldig. Erling holdt ham nu tilbage i sil
Ærkebisp Stefan af Upsal har rimeligvis ogsaa mæglet
Forlig mellem Valdemar og Kong Knud af Sverige, jfr. ovenfor
S. 151.
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Hus og drog i Følge med Stefan af Upsal med fire
Skibe til Sælland, for at tales ved med Valdemar.
Absalon var lige vendt hjem efter at have fulgt
Kongen til Jylland og laa med en stor Flaade i
Havnen ved Isøre. Da han saa Erling komme
sejlende, forbød han sine Folk at yppe noget som
helst Fjendskab mod hans Mænd, naar de kom;
og for ej at skræmme dem laa han helt stille, da
de sejlede ind; først da tog han imod dem og fulgte
dem over til Kongen, efter at have givet største
Delen af Flaaden Hjemlov. Den første Stævnedag
talte Valdemar ham saa haardt til, at han opgav
Haabet om Forlig og gennem Stefan bad Absalon
om frit Lejde til at fare bort. Men Absalon bad
ham være lige saa tryg som i sit eget Land, og paa
det næste Stævne opnaaede han da ogsaa Fred paa
gode Vilkaar. Han gjorde nemlig sin Ed paa —
og alle de norske Stormænd maatte sværge med
ham — at han vilde fostre Kongens spæde Søn
Valdemar, og at denne først skulde være Hertug af
Norge og siden Rigels Arving, hvis Erlings Søn
Magnus skulde dø uden ægte Afkom. Desuden blev
han Kongens Mand og lovede at saa ofte det gjordes
nødig, skulde Nordmændene følge ham i Leding
med 60 Skibe1). — Dette Forlig kundgjorde han
siden derhjemme paa Tinge, med Lovord over
Danernes Ærlighed. Da han drog afsted, fulgte
Tove ham med sit eget Skib for at hente Esbern
hjem. Inden Esbern gik om Bord, overvældede
Denne Overenskomst fik, som bekendt, aldrig virkelig
politisk Betydning; dog optraadte Valdemar Sejr senere (1204)
som Norges Overherre og lod sig hylde af den Konge, han selv
havde indsat (Erling Stenvæg).
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Nordmændene ham til Afsked med Gaver af Buer
og Pile.
Da han var naaet ud for Odsherred, fik han
af Udliggerne dér at vide, at Kongen var draget i
Leding til Pommern. Paa hans Spørgsmaal, om
de nys havde set Vikinger i Farvandet, svarede de,
at der laa vel en fyrretyve Skibe under Sejrø; men
om det var Købmænd eller Vikinger, var de ej
paa det rene med. Da Esbern fik den Besked,
vilde han i Nattens Mulm uset liste sig udenom og
tænkte ej paa at det blev maanelyst, men satte sin
Kaas saa langt fra Land som vel muligt, for at
Vikingerne ej skulde blive ham vaer. Men netop
som han vilde drage Nytte af Nattens Mørke, brød
Maanen med ét frem og røbede ham ; og da Venderne
i den lyse Nat fik Sejl i Sigte, styrede de lige løs
paa Skibet for at spærre det Vejen. Da Esbern
saa det, bad han Rorkarlene gribe til Vaaben og
sætte sig hærklædte hver i sit Rum, men samlede
de andre om sig i Stavnen og bød dem dænge
Fjenden til med Pile baade fra Styrbord og Bag
bord, for at han skulde faa nok med at værge sig
selv og ej være saa rask til at anfalde andre. »Er
det først lykkedes os«, blev han ved, »for fulde
Sejl at bryde Fjendens Flaade, da skal 1 alle følge
mig over i Bagstavnen og bide fra jer paa samme
Vis som før i Forrummet; men ingen tør mæle et
Ord under Kampen, for at jeg des bedre kan faa
Ørenlyd for hvad jeg har at sige. Skulde jeg falde,
da er Tove Høvedsmand; falder ogsaa han, da skal
Esger tage Styret; og ligger han ogsaa slagen paa
Valen, da er Striden vel saa godt som endt.«
Som nu Esbern stod og drog sin Brynje paa,
sagde Rorgængeren til ham: »Jamen hvordan skal
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jeg saa hytte mig, der har Brug for begge Hænder

ved Styret og ej kan holde Skjold og Værge i Nødens
Stund?« Straks rakte Esbern ham sin Rustning,
som han holdt i Haanden; ti han vilde hellere selv
undvære Harnisk i Striden end lade Styrmanden
værgeløs i Fjendevold; og ved at give den ene
Mand Staal for Bringe gød han dem alle Mod i
Bryst, da de saa, hvor lidet han ænsede Fjendens
Vaaben.
De lød nu Esberns Raad og holdt mandelig
Stand, brød gennem Flaadens tætte Fylking og viste
med Pilskud Vendernes første Anfald tilbage; og da
disse fulgte efter og anden Gang trængte haardere
ind paa dem, gik det dem ej bedre end sidst. Da
saa Hedningerne kom igen for tredje Gang, spurgte
de, hvem de var i Lag med; ti de havde ondt ved
at fatte, hvordan ét Skib kunde staa sig saa godt.
Esbern svarede: »Unyttigt er at æske Navn paa
hvem I ej kan nappe!« Det Ord hørte Erik Jurissøn, et Drog af en Ædling, som Venderne førte med
sig som Fange, og han udbrød nu saa højt han
kunde: »Nej, Esbern faar I aldrig fat!« Da de
hørte det, ønskede de hverandre alt muligt ondt,
hvis de ej fik ham fanget, og styrede med alle
Stævne ind paa Fjendens Skib midtbords, bag
Masten. I den Strid faldt adskillige af dem, men
af Sællandsfarerne kom ingen noget til. — Men da
nu Vinden, der hidtil havde hjulpet dem godt,
syntes at løje noget af, spurgte Mandskabet Esbern,
om de skulde hjælpe paa Sejlet med Aarerne; men
det forbød han dem, for at det ej skulde se ud
som de gjorde det af Frygt. Da han imidlertid saa,
hvordan Hedningerne atter og atter tog Mod til sig
og trængte haardere paa, blev han dog bange for
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deres Ihærdighed og spurgte om der fandtes Flint
om Bord; og da han havde set at det var der, bød
han en Mand gaa til Vejrs i Masten og slaa Ild
oppe i Toppen. Ved den List narrede han Hed
ningerne til at tro, at det var et Tegn han gjorde
til en Flaade agter ude, og afholdt dem derved fra
videre Jagt. Først da han troede sig udenfor Fjen
dens Synsvidde, lod han Sejlet falde og roede hjem
i Havn1). Det var da hans Held, at han selv
havde Snille, som hans Mænd havde Mod, saa han
kunde hjælpe sig baade med Kamp og med Kneb.

Imidlertid var Kongen med Tilslutning af Ryg
boernes Flaade sejlet op ad Svinemynde til Pom
mern, hvor han hærgede Egnen om Julin uden dog
at angribe Byen selv. Dernæst stævnede Kongs*
flaaden videre frem ad den Strøm, som baade Julin
og Kamin ligger ved, og som højere oppe er én
Flod, men spalter sig i Udløbet2); men paa den
Sejlads var de mange Gærder, Fiskerne havde sat
op, meget i Vejen. Der løb ogsaa en lang Bro ud
fra Julins Mure tværs over Floden og spærrede
Gennemfarten; og for alle disse Hindringers Skyld
blev man liggende foran den om Natten. Næste
Morgen gik Kongen i Land og lod Broen bryde af
paa den søndre Side, lige over for Byen; og lige
saa travlt havde Sællandsførerne med at rydde Fiskegaardene af Vejen. Nu listede Julinerne sig usete
!) Naturligvis ved Kalundborg, som han selv havde bygget.
2) Der menes Oderflodens østlige Arm, Diewenow, der skil
ler Øen Wollin fra Fastlandet.
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frem under Broen i Baade og søgte at drive dem
bort; men Absalon, der var gaaet i Land med
Kongen, fik fat i nogle fremmede Fartøjer og kom
dem til Hjælp i rette Tid; og hver en Pil, de skød
paa hans Skjold, faldt mat til Jord, standset i
Flugten af hans Mænds Skjolde. Da saa hans eget
Skib, der paa Frastand havde været Vidne til det
hele, paa Kongens Ord lagde nærmere til, drev de
Fjenden paa Flugt, brød en stor Del af Broen af og
banede saaledes den øvrige Flaade Vej. Dog kom
Byboerne under Opsejlingen ud i Baade og anfaldt
dem; og Absalon og Sune sendte da deres Baade
ud imod dem med Bueskytter om Bord. Det saa
farligt nok ud for disse Smaaskuder, der stred mod
hverandre med alskens Skyts; men Julinerne havde
dog deres By, vore Folk deres Flaade i Ryggen.
Omsider veg Byfolkenes Fartøjer og gav Flaaden
frit Løb. — Da Sune saa kom sejlende bagefter,
var der en af Julinerne der løb inde paa Stranden
og gjorde sig lystig over ham; men han tik til Tak
en Pil af Sunes Armbrøst, der blev hans Bane; og
da en anden sprang ham til Hjælp, faldt han for
et lignende Skud. Straks var to andre ved Haan
den, der i en Hast tog de døde Kroppe paa Ryggen
og slæbte af med dem. — Da nu en af Byboerne
for den Sags Skyld gav vore Folk de værste
Ukvemsprd med paa Vejen, ret som for at hævne
sine Landsmænds Drab med onde Ønsker, raabte
Gudskalk til ham: »Hvad er du for en fræk Hund,
der gør og giammer ad os for at opnaa hvad du
ser andre har faaet for intet? Saa du ikke hvor
dan vi gjorde to af jere Fodfolk til Ryttere? Og I
andre skal komme lige saa højt til Hest, om I bare
vil holde jer nærmere til.« Det Ord tog ej blot
Sakses Danesaga (1157—1185).

11
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Vejret fra Skændegæsten, men nedslog ogsaa alle
Byboernes Hovmod.
Derfra lagde de ind under Øen Gristow *), hvor
Kongen forbød dem at brænde, da han vilde spare
Sæden til Hestefoder. Straks efter sejlede de ned
ad Floden til Kamin By og hærgede Landet Nord
for Staden med Ild og Sværd. Da det saa kom til
Kamp paa Byens Bro, stod nogle af Venderne paa
skjulte Grunde inde under den og listede sig til at
saare vore Folk ved at slikke deres Spyd op gen
nem Sprækkerne; men den Ulæmpe fik Danerne
snart gjort Ende paa ved at sende Baade i Mængde
mod deres Baghold. Men Broen var saa skrøbelig,
at den truede med at styrte sammen; og mere af
Frygt derfor end for Fjendens Vildskab opgav de
at storme Byen og vendte tilbage til Gristow. — Da
nu Hjemtoget her kom paa Tale, vidste hele Hæren
hverken ud eller ind og var i den største Tvivl om
hvad Vej de bedst slap ud i aaben Sø. Den pom
merske Sø2) har nemlig tre Udløb i Havet; men de
to, nemlig Peene og Swine, havde de ingen Lyst
til at indlade sig paa, fordi de laa saa langt af
Led, hvorimod Udløbet ved Kamin laa tæt ved og
derfor huede dem bedst. Men dette havde rigtig
nok — efter Udsagn af en Mand ved Navn Gere,
der var godt kendt i disse Egne — saa mange
Grunde og saa skiftende Vandstand, at det kun var
farbart ved Højvande. For at undersøge Sagen blev
Absalon sendt ud med tre Skibe, men kunde ej
lodde Dybden nøje for den stærke Brænding, der
stod ind fra Havet. Denne Strøm3) træder ved sit
0 I Diewenows Bredning, lidt Syd for Kamin.
2) Nu Stettiner Haff.
8) Diewcnow.

Kampe ved Kamin; Absalon hjælper Magnus.

163

Udløb af den pommerske Sø ind i en forholdsvis
snæver Rende; men siden vider den sig saa stærkt
ud, at den ej længer kan kaldes en Flod, men
breder sig til eller taber sig i en vidtstrakt Vejle1);
ved sit Udløb i Havet snævrer den sig dog atter
ind til samme Bredde som før.
Uagtet nu Kongsflaaden burde have biet til
Absalon vendte tilbage, havde Folkene saadant
Hastværk med at komme afsted, at de af lutter
Ulaalmodighed glemte at lyde Kongens Bud og paa
egen Haand vovede sig frem ad Flodens vanske
ligste Farvande ud til Aagabet. Kristoffer, der
sejlede bagest for at dække Flaaden i Ryggen, blev
anfaldet af Vendernes Skibe og havde ondt nok ved
at slippe frem i Sundet, men fik dog med eget
og andres Mandskab drevet Fjenden paa Flugt.
Samme Dag havde Kongen faaet i Sinde paa
ny at hærge Egnen om Julin ;* og Absalon brugte da
Midnatsstunden til at afsøge Kysten og finde gode
Landgangssleder; og overalt hvor han fandt fast
Bund, rammede han Pæle ned eller slog Knuder paa
Sivene ved Bredden til Vartegn, saa han den næste
Dag blot kunde tage efter sine egne Mærker og vise
Rytterne hvor de bedst kunde lande.
Absalon var den Dag ude med Magnus Eriksøn2) paa Jagt efter Bytte; men hans Stalbroder
vovede sig for langt ud og var nær ved at falde i
Fjendens Vold. Det kom Absalon forøre; og uag
tet han havde faaet Bud fra Kongen, der var ved
at brænde nogle Landsbyer, om at vende om,
tænkte han dog mere paa at redde sin Ven end
*) Den saakaldte »Kaminsche Bodden«.
2) Erik Lams Søn, se ovenfor S. 102.
11*
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lyde sin Herre og sprængte straks Magnus til Hjælp,
der stod indeklemt paa en liden Tue, omringet af
Fjender til Lands og til Vands. Det lykkedes ham
ogsaa at fri ham ud af Fare og Død; og Magnus
var ej heller uskønsom, men udtalte at han skyldte
ham sit Liv, og sagde sin Redningsmand inderlig
Tak, samt lovede at han ogsaa selv vilde vove sit
Liv for ham, om saa skulde være.
Men Absalon kom nu i Tanker om, at dette
Hjælpetog var mod Kongens Bud; og for ej at
møde rynkede Bryn tog han sig for at stille sit
Bytte til Skue for derved at gøre ham god igen og
faa ham til at glemme sin Vrede over hans Ulydig
hed. Han lod derfor Kvæget drive i Forvejen og
Fangerne gaa forrest ind i Lejren; og det Syn gjorde
ogsaa Kongen saa godt, at han saa med helt blide
Øjne paa hans Komme: da han hørte om Absalons
Id og tog Byttet i Øjesyn, var Harmen over Ulydig
heden glemt over Heltens Daad, og han nøjedes med
at sætte ham en Smule i Rette, da han mødte ham.
Da man atter kom om Bord, var der stor
Raadvildhed om hvordan man skulde faa Flaaden
ud. Nogle vilde nemlig uddybe det smalle og
snævre Gab og grave det ud til en bred og sejlbar
Rende; men da det var indlysende, at Bølgeslaget
snart vilde sande Løbet til igen, blev Forslaget slet
ikke sat i Værk. Andre havde udfundet, at man
skulde lægge Rullestokke under Skibene og ved fæl
les Hjælp slæbe dem ud i Havet, mens Rytteriet
holdt Vagt paa begge Bredder. Men kun Rygboerne
lykkedes det at faa seks smaa Skibe ud paa den
Vis, hvorimod de andre med deres tunge Last før
lod sig skille ad end rokke af Pletten. Da imidler
tid vore Folk én Gang for alle havde sat sig i
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Hovedet, at de vilde ud her, blev de en Tid lang
staaende i Gabet og sled og slæbte til ingen Nytte;
og selv da Kongen bød dem holde op, var de knap
til at drive derfra, saa hidsige var de alle paa at
komme den Vej ud, undtagen Absalon, der havde
undersøgt Strømmen og derfor vidste, at Gabet var
for grundt til at tjene til Sejlløb.
Imidlertid glædede Kazimar1) sig over at vore
Folk havde været dumme nok til at gaa i Fælden,
og søgte at spærre Strømmen ved at lægge sig med
halvhundrede Skibe ved Indløbet, i den Tro at nu
havde Fjenden ej andet i Vente end Fængsel eller
Død. Han havde to ypperlige Bueskytter, Kønne
og Kirin, som Henrik af Had til Danerne havde
sendt Venderne til Hjælp2). Ogsaa Bugislav kom
til med en Rytterhær og sendte sin Broder Skibe
til Hjælp, men lod haant om Julinerne og skældte
dem ud for fejge Hunde, fordi de ej havde yppet
Strid med vore Folk.
Alt dette jog Jyderne saadan Skræk i Blodet, at
de stimede sammen om Absalon som paa Ting og
Stævne og ej undsaa sig ved aabenlyst at dænge ham
til med Skældsord, i det de gav ham Skyld for hvad de
kunde takke sig selv og deres eget Hastværk for. Ja
de stod ret som klynkende Kærlinger og klagede
over, at i gamle Dage tog Kongerne efter gode og gæve
’) Den ene af Pommerns Hertuger, se ovenfor S. 93 f., 133.
2) Henrik havde nemlig efter Valdemars Erobring af Bygen
atter brudt med ham, rimeligvis af Skinsyge over denne Magt
udvidelse, som han holdt for et Indgreb i sine Rettigheder.
Desuden var jo de pommerske Hertuger hans Lensmænd (jfr.
ovenfor S. 108), og han delte sikkert deres Skuffelse over, at
de intet havde faaet ud af deres Deltagelse i Toget mod
Ry gen.
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Mænds Raad, men nu om Stunder var det Taaber og
Narre, der førte det store Ord ved Hove. Nu var Da
nerne, sagde de, løbet i en Fælde, som der ej var Haab
om at slippe ud af igen. Der var da ikke andet for
end at alle Mand hjalp med til at slæbe et Par
Skibe ud, hvorpaa Kongerne og Høvedsmændene
kunde undslippe, for at dog ikke Danenavn og Danevælde med ét Slag skulde gaa aldeles under. — Al
den Skælden og Smælden tog Absalon med største
Sindsro, og ingen saa ham ændre en Mine; han
gav dem blot i al Sagtmodighed det Raad ej at
sige mere i Dag end hvad de uden Skam kunde
staa ved i Morgen.
Som de nu stod der og gav ondt af sig, kom
Skorre Vagnsøn til, men kunde i Førstningen ej
ret faa fat paa hvad del gjaldt, da de alle raabte op
i Munden paa hverandre. Omsider, da deres Skrig
og Skraal stilnede lidt af, hørte han, at det var
Absalon de gav saa onde Ord og saa ilde Medfart,
og udbrød da: »Hør nu engang, Vaabenfæller!
I er jo gale at staa Tier og bruge Mund mod en
Helt saa dannis og djærv som faa, ret som om
han var den usleste Misdæder, og give ham grove
Ukvemsord til Tak for al hans Iver og Omhu,
ja dænge ham til med lumpne og lave Øgenavne,
som var I ikke Mænd, men Kærlinger til Hobe! Er
det Takken han skal have for sit raske Manddoms
værk? Ham er det, der har ført os saa viden om
Land i Vaabenfærd, til Egne som vore Fædre al
drig for Øjne saa! Herre skal føre, og Mænd skal
følge; stol paa din Arm og lad andre styre; Hoved
skal ej gøre Hænders Værk! Stor Tak er vi da Hel
ten skyldige, der saa ofte har vovet sig selv for at
vise os Vej til Sejr og Bytte, og som denne Gang
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har ført os did, hvor vi er nødte til at værge vort
Liv med Vaahen i Haand. Hvo der vil hjem til
Fødestavn, maa øve Stordaad for Fjendens Øjne og
bane sig Vej med Manddomsid. Al denne vor Klynk
og Klage stammer saa vist fra Harehjærter; men
hvad er det for en Ynk, og hvordan gaar det til,
at saa mange Ædlinge med ét lader Modet synke
og Rædselen raade? Hvorfor hidser vi os selv op
til Frygt, skønt ingen skræmmer os, og ryster rædde
for en Fare som slet ikke findes? Vi er jo raske
og rørige, vi kender ej til Bast og Baand, saa lidt
som til Ve og Vunde, men kan svinge vore Sværd
og har stærke Arme, uskadte af Nød og Modgang.
Men, er vi altsaa holdne Mænd, velan, saa maa vi
ogsaa tage Mod og Mandshjærte til os og drages
vel til Minde, at vi er stridsvante Karle og ej svage
Kvinder, samt at vi staar her fuldt rustede overfor
fast værgeløse Fjender. Om saa vore Skibe var
brændte eller laa paa Havsens Bund, var der saa
sandt intet i Vejen for at vi satte os til Hest og red
hjem midt igennem Fjendens Land. Hold da op
med at klynke som Kvinder og fylde saa mange
Folks Øren med fejg og lumpen Snak, men rejs det
sunkne Mod og væk Eders gamle Manddom af Døs
og Dvale!«
Sligt stod han en Tid lang og lagde dem nøje
paa Sinde; og skønt det ikke lykkedes ham at faa
dem paa bedre Tanker, stoppede han dog Munden
paa Skændegæsterne og gjorde ved sin Anseelse Ende
paa Trætten; ti han var en Herre baade dannis og
bold, hvem alle undte saare vel.
Imidlertid var det Kazimars højeste Ønske at
faa fat i vor Flaade; og for at lade som om han
var vis i sin Sag, slog han sit Telt op paa Strand-
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bredden og lod skænke Vin for sig og sine Mænd
i Guld- og Sølvskaale. Men al hans Prunk og Pral
blev til Spot og Skam, da han siden maatte løbe
fra det hele.
Imidlertid havde Valdemar, den Gang han bød
sine Mænd holde inde med at slæbe Skibene over,
tilsagt Høvdingerne til at møde hos ham, naar de
havde kvæget sig lidt. Saa snart han nu saa dem
fuldtallige om Bord hos sig, spurgte han dem, hvad
de raadte til at gøre, men fik intet Svar. Derover
undredes han saare og bad dem sige, hvoraf det
kom at de var saa tavse. Omsider var der en der
tog til Orde, da ingen andre vilde ud med Sproget,
og bad Kongen hellere spørge de Drenge til Raads,
som han var vant til at laane Øre: havde de
ført dem ud, saa kunde de vel ogsaa føre dem
hjem igen. Valdemar indsaa godt, at det var hans
gode Ven Absalon de vilde til Livs, og svarede
blot, at det ikke var bolde Mænds Sæd at kives
som Kærlinger, og naar Rigens Tarv var paa Tale,
burde al anden Trætte vige. »løvrigt er jeg vis
paa«, sagde han, »at den Mand, I skælder for Taabe,
er ej saa arm paa Udveje, at han er nødt til at
tie kvær og ej kan give Svar paa Tiltale«. I det
samme saa han over paa Absalon og spurgte ham,
hvad han raadede til. »Raad har jeg rede«, svarede
han, »om Kongen blot vil følge det. Alle de Laase
og Lukker, I taler om, er lette at bryde; og hvad
enten de lægger Skibe i Vejen eller sender os Ryt
tere paa Halsen, saa kan de aldrig hindre os i at
komme samme Vej ud som vi kom ind. Kongen
skal blot gaa i Land med Rytterne og til Værn for
Flaaden stille sig helt oppe ved Indløbet; saa sender
vi nogle Skibe i Forvejen, ét for ét, med brynje-
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klædt Mandskab; og naar de først er blevet flere i
Følge, bryder de gennem Fjendernes Flaade.« —
Alle de andre lo derad og spurgte om han selv
vilde gaa i Spidsen, hvortil han svarede: »Ja jeg
vil, ti ingen skal kalde mig djærvere af Ord end af
Id, og hvo der giver et dristigt Raad, maa ej staa
tilbage derfor i Daad!«
Glad over saa godt et Raad bad Kongen Absa
lon vælge hvad Skibe og Mandskab han vilde, satte
selv straks i Land med Rytterne og sprængte ad
Indløbet til; og saa snart Kazimar øjnede ham langt
borte, fløj han i Huj og Hast ud af Teltet og flygtede
ræd om Bord.
Absalon udvalgte nu syv Skibe og bemandede
dem med brynjeklædte Rorskarle. To var hans egne,
to førtes af Esbern og Sune, og de tre sidste af Thorbern, Olaf og Peder Thorstensøn. Absalon sejlede
nu selv i Spidsen og bød de andre Skibe følge efter,
ét for ét; og ved at skyde Genvej ad et hidtil
ukendt Løb lykkedes det ham at slippe uskadt igen
nem. Hans andet Skib kom dog ved Styrmandens
Fejl med ét ud af sin Kaas og løb paa Grund; men
det Uheld var snart oprettet ved at Mandskabet
rask løb over i Bagstavnen og tyngede den ned i
Sandet; og med det samme var Vendernes Flaade
som blæst bort til alle Sider. Dens Flugt blev hilst
af Danerne med høje Fryderaab; ti nu, sagde de,
var Knuden hugget over, og alt var idel Gammen og
Glæde. Havde man før lagt Absalon for Had, saa
hædrede man ham nu, ja takkede og lovede ham
højlig til Bod for al Smædetale. Men i sin store
Sindsro og overlegne Sjælsstyrke ænsede han kun
lidet en ustadig Almues Pris og Ære og følte sig
lige saa højt hævet over dens Smiger som før over
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dens Skældsord. — Med saa ringe Umage blev en
stor Fare afvendt. To vendiske Skibe, som Mand
skabet var rømt fra, blev taget af vore Folk ved
Gristow; et tredje sad fast mellem de Pæle der stod
i Vandet, men fik dog Undsætning af de andre og
slap bort.
Kongen var imidlertid i fuldt Firspring redet
ad Julin til, hvor Bugislav havde travlt med at
gøre Broen i Stand for at drage ind i Byen; men
saa snart han fik Øje paa Danerne, løb han fra
det hele og havde med ét faaet saadan Skræk i
Livet, at han aldeles glemte de store Ord han nys
lod falde. Kongen tog straks fat hvor Fjenden
slap, og gjorde Broen færdig, hvorpaa han førte
Rytterne over paa den søndre Bred, for at laste
Skibene saa lidt som muligt og derved lette dem
Sejladsen mellem alle Gærderne i Floden. — Siden,
da Absalon kom der forbi med Flaaden, sprang
han i en Baad bemandet med Bueskytter, og sty
rede midt op ad Strømmen, mellem Byen og Flaa
den, for at ikke Julinerne efter Sædvane skulde
falde over dem. Men Byboerne var alt for skræk
slagne til at vove sligt: de havde sat alt deres
Heltemod over Styr og krøb rædde i Skjul bag
deres Mure. — Da man først var over de farlige
Steder, blev Rytterne atter indskibede; og da Mand
skabet var træt af at ro, søgte hele Flaaden Havn.
Absalon og Sune førte som sædvanlig Vagtskibene
og var de sidste til at kaste Anker; og da de var
bange for, at Vinden kunde drive deres Skibe saa langt
ind mod Land, at de stod Fare for et natligt Ryt
teranfald, gik de om Bord i nogle Smaaskuder og
gav sig ivrigt i Lag med at undersøge, hvor langt
ind under Land der var dybt Vand.
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Imidlertid red en drukken Juliner med et state
ligt Følge nok saa kæphøj ned paa Stranden, hvor
han med Gudskalk som Tolk talte dem til i alt
Venskab og lovede dem Gidsler den næste Dag, til
Pant paa Fred og Forlig, samt bad dem skaane
den Smule der var tilbage, og lade være med at
plyndre. Da han saa alter vilde vende om og tum
lede sin Ganger helt overstadigt for ret at vise sig,
skred den med ét ud med ham og kastede ham af;
og derved stødte han sig saa slemt, at han faldt som
død til Jord. Vel sprang hans Svende straks til og
vilde hjælpe den faldne Mand op igen, men uden
Held, da han øjensynlig havde tabt haade Sans og
Samling ved det svære Fald og end ikke syntes at
drage Aande; og da saa vore Folk sendte dem en
Pileregn, lod de deres Herre ligge til Bytte for
Fjenden. Absalons Husfolk slængte ham straks i
en Baad og bragte ham om Bord, hvor han langt
om længe atter slog Øjnene op og strakte sine Lem
mer, men tog fejl og troede at han endnu var blandt
sine egne, og derfor gav sig til at kysse og klappe
alle sine Bordfæller, til stor Moro for alle der
saa det.
Imidlertid løb et løgnagtigt Rygte rundt i Hæren,
om at der skulde ligge en stor fjendtlig Flaade i
Swinemynde og spærre Udløbet; men dette gendrev
denne Vender som aldeles falsk og bad dem aldrig
tro derpaa. »I del hele taget«, sagde han, »holder
jeg det for en afgjort Sag, at Vendernes Styrke
langt fra kan slaa Maal med Danernes; og selv om
Pommerinker og Polakker slog sig sammen og lod
Sværdene skifte mellem dem selv og Danerne, vilde
jeg agle det sikrest at holde med de sidste; ja om
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saa Polakker og Vender1) stod Danerne imod og
dertil tik Sakserne med sig, var jeg knap paa det
rene med, hvem jeg skulde kalde Sejren næst.«
Som Følge af denne hans Tale sejlede Danerne
videre med Liv og Lyst, uden at ænse Fjenden.
Men Venderne var saa rædde og modløse, at de
end ikke turde anfalde de bageste Skibe, som de
ellers havde for Skik. Ja da Peder Todde havde
lidt Skade paa sit Skib ved at tørne mod nogle
Pæle, og for at bøde den maatte blive ene tilbage
og lade den øvrige Flaade sejle fra sig, var der
ingen der rørte en Haand imod ham, saa længe han
tømrede; og da Snækken var i Stand, fulgte han
efter de andre uden at møde mindste Modstand og
naaede trygt og uhindret ud til Flaaden. Heraf
saa man da, at Skrækken endnu sad Venderne i
Blodet, saa de helt havde glemt deres gamle Over
mod; og Flaaden kunde uforstyrret sejle hjem efter
endt Ledingstog. Det øvrige af Aaret sad man
hjemme i Fred.

Imidlertid gav Kazimar og Bugislav sig af Frygt
for Danevælden ind under Henrik og tog deres
hidtil frie Land til Len af Sakserne2). Af Skræk
’) Der menes baade Pommerinkerne og de vestlige Vender.
2) Dette havde de pommerske Hertuger alt tidligere gjort
(jfr. ovenfor S. 108), saa der har kun kunnet være Tale om en
Fornyelse eller Udvidelse af Lensforholdet. — løvrigt kan den
følgende Fortælling om Stettins Belejring ikke høre hjemme
paa dette Sted i Tidsfølgen; ti Toget kan ikke have fundet
Sted 1170 (jfr. ovenfor: »Det øvrige af Aaret sad man
hjemme i Fred «) og heller ikke det følgende Aar; i Foraaret 1171
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for den ene Fjende gik de saaledes under den andens
Aag, og for at faa Hjælp lod de deres gode gamle
Selvstændighed fare. Men Valdemar tænkte nok,
at den Hjælp Venderne fik af Sakserne havde ej
stort at sige: han agtede begge Fjender ringe og
stævnede med en velrustet Flaade til Stettin, en
ældgammel By i Pommern. Absalon sejlede i For
vejen; men han havde faaet en Lods, der var god
Ven med Stettinerne, og han narrede ham og førte
ham vild i Oderflodens Krinkelkroge, hvorimod de
andre fulgte den lige og slagne Vej, saa han som
var først kom sidst til Bys.
Stettin udmærker sig ved en vældig høj Vold
og er ej blot værnet ved Kunst, men lige, saa fuldt
ved den faste Plads, Byen ligger paa, saa man maa
kalde Borgen fast uindtagelig. Deraf kommer den
Talemaade, at naar nogen bilder sig noget ind og
praler af at han ved sig tryg, saa svarer man
ham : Du glemmer nok, at du ikke sidder bag Stettins Mure.
foretoges der nemlig andre Tog, og St. Hansdag sluttedes der
Fred med Henrik, saa der ikke kan have været Tale om noget
Efteraarstog mod Henriks Lydland Pommern i dette Aar. Fre
den mellem Valdemar og Henrik gik imidlertid over Styr o.
1175, og det er derfor rimeligst at henføre Toget til Stettin til
denne nye Strid, saa meget mere som Knytlingasaga og de
danske Aarhøgcr sætter Stettins Belejring til 1175 eller 1176.
— Den paafølgende Fortælling om Absalons Kamp med Venderne
i Grønsund den 6. December synes saa nøje knyttet til Stettintoget, at den sikkert ligesom dette bør henføres til Aar 1176
(eller maaske 1175). Hele Stykket herfra og til S. 185 er da af
Sakse blevet anbragt paa urette Sted, rimeligvis fordi han har
sammenblandet det i dette Afsnit forekommende Møde mellem
Valdemar og Henrik med det der fandt Sted 1171, og som om
tales nedenfor S. 197.

«76.
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Uagtet nu denne Bys Erobring egentlig oversteg
Danernes Kræfter, tog de dog fat med frisk Mod;
og da de saa, at Volden for en Del var bygget af
brændbare Sager, flettede de sig af Ris nogle lave
Skærme til Læ mod Spydene og holdt dem som
Skjolde for sig; og i Ly af dem grov de sig Løn
gange ind i Volden, for i Ro og Mag at kunne
sætte Ild paa. Imidlertid slog Kongen Kreds om
Byen og aabnede Angrebet, dog uden at bruge det
svære Skyts; ti kun Bueskytter og Slyngekastere
kunde naa op til Murens øverste Tinde, og Højden
forbød at storme. Dog var der en og anden ær
gerrig Ungersvend, der blot i Læ af sit Skjold
vovede sig øverst op paa Virket. Andre holdt sig
ved Jorden og hamrede løs paa Portene med deres
Økser, uden at ænse Forsvarerne, og de var for
øvrigt ogsaa mindre udsatte end de der holdt sig
paa Afstand; ti Fjenderne overdængedes fra alle
Hold med en saadan Pileregn, at de kun kunde
skelne og sigte efter dem der stod et Stykke borte.
Her havde de djærve det bedst, men de fejge
var ilde farne; og man var tryggere ved at staa
forrest end bagest. Paa den anden Side havde de,
der stod paa Brystværnet, det ikke værre end de
andre inde i Byen, li Danernes Pile Høj fra mange
Hold langt indenfor Vold og Virke. Værst var det
dog for Byen, at Forsvarerne var saa faa mod An
gribernes Mængde; ti derved var det dem umuligt
at skaffe Afløsning til de kampmødige.
Høvedsmand i Byen var Vartislav, der hed
Bugislavs og Kazimars Frænde. Han havde i Sind
lidet eller intet til fælles med sine Landsmænd, men
var saa nidkær for at udbrede og ophøje Troen, at
man knap skulde lænke, at han var af vendisk
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Blod og oplært i hedensk Sæd og Skik: for at om
vende sit Land fra Hedenskab og Afgudsdyrkelse
og vise det Vej til en bedre Tro indkaldte han
Munke fra Danmark, byggede dem et Kloster paa
sin egen Grund og lagde mange og store Indtægter
til del1).
Da han nu saa, at hans Mænd var mødige af
Kampen, og Byen sit Fald nær, tilbød han selv at
overgive sig, for at undgaa al grum Fremfærd af
Fjenden, og bad til den Ende om Fred og frit
Lejde; og saa snart han havde faaet det, lod han
straks dem der delle hans Frygt, fire ham ned i et
Reb, og styrede lige til Kongens Lejr. Ved del
Syn blev Danerne trevne til Kamp og knurrede
over al Kongen slog Mønt af deres Møje og af
Pengegriskhcd sveg dem for Sejr og Bytte. Det
vilde Kongen dog ej lade sidde paa sig, men red
rundt om Byen og æggede Mændene til nyt Angreb;
men da han saa, at al den Umage var spildt, og
Stormen en saare vanskelig Sag, vendte han tilbage
til Lejren og gav Vartislav Foretræde. Paa hans
Bøn fik saa Byfolkene Lov til at overgive sig, paa
det Vilkaar, at de betalte saa mange Penge som
hele Vendland knap kunde udrede, og stillede Gids
ler derfor; hvad Byen angik, var det Valdemars
Vilje, al Vartislav skulde tage den af hans Haand,
saa den som et kongeligt Len ej havde mindste
Lod og Del i Vendernes Rige. Han lod nu sine
Mænd indstille Stormen og forbød dem at indtage
eller plyndre Byen, men lod sit Banner plante paa
]) Cistcrcicnserklostret Kolbaz i Pommern, der grundlagdes
1174 af Munke fra Esrom Kloster — et Led i Eskils og Absalons
Missionsbestræbelser blandt Venderne.
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Murens Tinde, til Tegn paa at han gav sit Minde
til Overgivelsen. Dér saa man nu Volden saa oversaaet med Pile fra øverst til nederst, at det var
som der groede Rør paa den; dem sankede vore
Folk omhyggelig op og stak dem atter i deres
Koggere.
Dernæst sejlede de atter tilbage, indtog under
Vejs Lubin1) og lagde ind under Rygen. Det var
nu saa langt hen paa Aaret, at Rygboerne skulde
ud at fiske2); og det blev derfor til alles Tarv fast
sat, at Tredjedelen af hele Flaaden skulde blive og
holde Vagt der i Farvandet, for at Folket ikke af
Frygt for Fjendens Naboskab skulde hindres i sin
Næringsvej.
Høvedsmand for denne Deling skulde efter
Kongens Vilje Knud Prislavsøn være8); men han
var ublu nok til at afslaa det Hverv, med de Ord,
at alt hvad han havde inde af Danmark, var det
lille Laaland, og for den Smule Øs Skyld havde
han ingen Lyst til at udsætte sig for utvivlsom Fare,
»løvrigt«, sagde han, »er det noget der rettelig til
kommer Bisperne, som jo er de eneste, Kongen
tager med paa Raad; jeg staar ikke Kongen
halvt saa nær og er uværdig til saadan Ære.«
Opbragt over den unge Herres skammelige Ord
svarede Valdemar ham: »Har du kun faaet et lille
Len, saa har du dog faaet alt hvad du har fortjent;
men for Fremtiden skal jeg nok mage det saa, at
’) En lille Borg paa Øen Wollin (nu Lebbin).
2) Det aarlige Sildefiske fandt ifølge Helmold Sted i Novem
ber Maaned.
8) Søn af Venderfyrsten Prislav Nukletsøn, der forlængst
var traadt i Valdemars Tjeneste (se ovenfor S. 28. 38) og havde
ægtet Kongens Søster Katarina,
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jeg hellere mindsker end øger din Magt og Hæder!
Ej heller skal du lægge mig mit Venskab for
Bisperne til Last; ti blandt dem finder jeg sagtens
den Mand, der ej vil vægre sig ved at føre den
Sag igennem.«
Da Knud saalunde afslog Hvervet, sendte
Kongen Bud efter Absalon, fortalte ham hvad Knud
havde svaret, og spurgte ham dernæst, om Vagt
skibene var i god Stand, da han jo nu selv maatte
staa for Styret. Absalon indvendte, om det ikke
var noget Bisperne kunde bestride, og tilbød i saa
Fald med Glæde sin Hjælp; »ti«, sagde han, »det
var jo det samme som at rømme af Leding, om vi
af Hjemve lod Kongen i Stikken.« For dette hans
djærve Svar hilste Valdemar ham med høje Lovord
og sagde at han var Knud helt ulig: den ene turde
ej gøre hvad der blev ham sagt, den anden kom
Kongen i Forkøbet og bød sig selv til.
Absalon gik lige fra Kongen til sine sællandske
Venner og sagde til dem, at de tabte vel ikke Lysten
til at udruste Vaglskibene, der skulde blive tilbage,
naar de hørte, at det var ham, der var udset til Høveds
mand. Straks log Thorbern1) til Orde og svarede: »I
mig har du en sikker Stalbroder; li jeg mindes vel,
hvem det var, der i sin Tid hjalp mig landflygtige
Mand hjem igen.« Ogsaa Peder Thorstensøn2) sagde,
at det vilde være Skam og Skændsel, om han lod
sin kære Frænde og Maag i Stikken. Nu lod Sune
dem vide, at han havde da jnindst lige saa god
Grund til at følge ham, da han vitterlig var hans
’) Kong Svens tidligere Tilhænger, der havde maattet rømme
af Lande efter hans Fald ; se foregaaende Bind S. 257.
2) Peder Thorstensøn af Pedersborg var gift med Absalons
Frænke Ceeilia.
Sakses Dancsaga (1157—1185).
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nære Frænde1); og Esbern udbrød: »Skulde jeg
maaske lade min eneste Broder i Stikken?« Paa
den Maade gav fast hele Sællandsfarernes Flaade
sit Samtykke. — Da Kongen spurgte det, takkede
han baade dem og Absalon, der ved sin Mand
domsid havde vundet sig saa stor en Plads i sine
Landsmænds Hjærter.
Saa drog da Kongen hjem, og Absalon blev
tilbage for at skærme Rygens Strande. Han skaffede
ej blot Rygboerne tryg Udfærd paa Havet, men og
saa Fred og Ro i de danske Farvande; ti den pom
merske Flaade turde ej stikke i Søen for ham.
Med ham var Bisp Sven af Aarhus, der med en
Del Jyder frivillig havde sluttet sig til ham. — Nu
kom Rygens Fyrste Tetislav til tillige med sin Bro
der Jarimar og tilbød tjenstvillig baade ham og de
andre Udliggere saa mange Levnedsmidler som de
havde Brug for, samt bad at de maatte blive for
delte mellem Skibene efter skønsomme Mænds Dom.
Men da Jyderne rev alt muligt til sig af hvad der
blev bragt, uden at oppebie Uddelingen, tabte Ab
salon Lysten til at nytte hans gavmilde Tilbud og
udbad sig for Fremtiden kun den Sild, der tilkom
ham af Fangsten, for at Tetislav ej skulde faa Skam
til Tak.
Siden, da han sejlede hjem, gav han ved Fæmø2)
Jyderne Hjemlov. Som nu en Del af dem nok saa
sorgløst sejlede inde under Fyns Kyster, mødte de
sønden for Øen nogle Vikinger tæt ved den By,
Knud Prislavsøn har anlagt8), og undsaa sig ej ved
') Nemlig Søn af Absalons Farbroder Ebbe Skjalmsøn.
2) Mellem Sælland og Laaland.
8) Nyborg. »Sønden for Øen« burde saaledes rettere hedde
»Østen for Øen«.
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at fly i Land og fejgt lade Skibene i Stikken. Da
Rygtet derom kom Absalon for Øre, blev han gram
i Hu, samlede rask en Flaade og ransagede paa det
nøjeste de Steder, hvor Vikingerne især holdt til;
men alt det Udbytte han havde af sin ihærdige
Søgen i hver en afsides Vig og lønlig Vraa inde
mellem Øerne, var at han fandt de tagne Skibes
Skrog og sørgelige Spor af Røvernes Bytte. Det
Fund æggede ydermere hans Hævnlyst; han delte
Flaaden og lod de andre hver især afsøge Farvandet
paa egen Haand, men løb selv med Sællandsfarer
nes Hovedstyrke ind under Masnedø.
Som han nu sejlede der i Spidsen for Flaaden
og var kommet saa langt forud, at de andre helt
havde tabt ham af Syne, saa han med ét en Mand
staa inde paa Stranden, som han stævnede imod,
og vifte med Hatten for at faa ham i Tale. Absa
lon tænkte, at han havde vigtigt Budskab at melde,
og fik derfor Lyst til at høre Nyt af ham, hvorfor
han lod Sejlet falde og roede i en Baad ind til
Land. Men saa saare han skønnede hvem han
havde for sig, raable han til ham paa langt Hold
og skældte ham ud, fordi han ikke havde varskoet
ham om de vendiske Vikinger, der nys var løbet
ud; han havde nemlig den Aftale med Manden, at
denne fik tolv Mark Penninge om Aaret i Sold og
saa til Gengæld havde lovet at melde Absalon det,
naar fire Sørøverskibe eller liere løb ud for at
hjemsøge Danmark. Manden havde ej andet at
undskylde sig med, end at Vikingerne, som han
sagde, var løbet ud, inden den Aftale var truffet
med ham; dernæst spurgte han Absalon, hvor han
nu agtede sig hen; og da han hørte, at han vilde
hjem, ytrede han: »I saa Fald giver du Hjemlov,
12*
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naar Tiden er inde til Udfærd; ti ret nu har Ven
derne samlet en vældig Flaade mod Danmark, det
véd jeg vist; derimod er jeg ikke saa sikker paa,
hvad for Egne af Danmark de agter at hjemsøge.«
Nu fik Absalon Uro paa sig og bad ham i Tide
skaffe sig Kundskab om hvem Toget gjaldt; og han
lovede ogsaa at udspejde Fjenden samt spurgte Ab
salon, hvor han skulde bringe ham Bud. Absalon
svarede: »Paa Møns Klint«, og spurgte ham, naar
han kunde sende en ud at møde ham; og Spejde
ren svarede: »Om seks Dage«, hvorpaa han ej gav
sig længere Tid, men skyndte sig bort og var ude
af Syne, før Absalons Flaade kom til; han vilde
nemlig paa ingen Maade mødes med vore Folk, men
sørgede for at smutte bort med det samme, for at
ingen skulde komme efter, at han røbede sine
Landsmænds Raad; ti fik de Nys om sligt, da
blev han straffet paa Livet eller drevet af Lande.
Absalon tav ej med sin Visdom, men kundgjorde Budskabet for sine Mænd, saa snart de kom
sejlende, dog uden at nævne sin Hjemmelsmand, og
sagde tillige, at nu var det nok snarere Tid til at
sætte Skib i Vandet end til at lægge op, som de
havde tænkt sig. Ingen vidste, hvor han havde det
fra, og alle undrede sig over hans Fremsyn. Han
gav dem nu Valget mellem tvende Kaar og bad
dem overveje, om man skulde øge Flaaden og møde
Fjenden til Søs eller samle Hestfolk mod ham; men
vilde de ingen af Delene, da var der ikke andet for
end at lade Kystboerne rømme fra Hus og Hjem
og ej bo og bygge paa aaben Strand til Rov for
vilde Vikinger, men flytte længere op i Landet, hvor
de var bedre i Ly. Blandt Høvdingerne var der kun
én Mening om Sagen: de fandt alle, at det var ør-
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kesløst at stille Hestfolk op mod en Fjende, som
ingen vidste hvor vilde lande, og at det var den
største Skam at flytte Strandfolket op i det indre af
Landet, og vedtog derfor at kæmpe til Søs.
Skibene løb nu ind i Flaadehavnene for at søge
Forstærkning, og Mandskabet maatte lade Sejlene
blive om Bord og selv strejfe rundt i Landet for at
skaffe Levnedsmidler til næste Togt. Absalon selv
drog til Roskilde, hvor han havde noget at tage
vare; og da han atter skulde derfra, faldt det med
ét ind med saa stærk Frost og Kulde, at alle Vande
lagde til; og da de sællandske Bønder kom kørende
ned til Skibene med fuldt Læs af Levnedsmidler,
som de havde skudt sammen, sad der saa tykt med
Is og Ælte om Hjulene, at de ikke var til at rokke
af Pletten; ti i den stærke Kulde frøs Dyndet fast
til Fælgene. Køresvendene maatte da lade Vog
nene staa, læsse Byrderne paa Hestene og selv gaa
ved Siden af og trække dem; men saa hang al den
frosne Ælte fast under Støvlerne paa dem, saa de
knap kunde flytte Benene. I det samme red Absa
lon forbi og sagde, at det gjorde ham ondt, de
maatte døje saa meget i Landets Tjeneste; men de
svarede, at det var langt værre Kaar at sidde fangen
paa Toft i en Vikingesnække; saa den Møje varde
ikke kede af, men glade over.
Saa lagde han da ud; og da han kom i Nær
heden af Møn, mødte han den Mand, som han
kort i Forvejen havde sendt ud til Klinten for at
spørge Nyt af den vendiske Spejder. Der hørte
han, at Vendernes Flaade endnu laa i Havn ved
Svold1), men agtede sig til Møn, hvor da Hestfolket
’) Dette navnkundige Farvands Beliggenhed er ikke helt
sikker; snarest maa det søges Vest for Rygen.
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skulde gøre Landgang paa den søndre Side, og Fod
folket paa den nørre, medens Skibene skulde lægge
ind i Kjeldby Nor; de vilde nemlig sprede deres
Styrke for at afskære Indbyggerne alle Udveje. —
Da Absalon fik det Budskab, holdt han det for raadeligst at sejle til Koster1) i al Ro og Mag, og ikke
røre paa sig, før Fjendernes Flaade efter Bestem
melsen selv var løbet ind i det snævre Nor; ti lyk
kedes det ham blot at komme uformodet over den,
mente han at have let Spil mod Fjendens øvrige
Styrke, hvis eneste Tilflugt Skibene var.
Men Venderne tog Sagen med Ro ; og underlig
til Mode ved den lange Ventetid sejlede han til
Falster og udsøgte der to Skibe af hele Flaaden til
at udspejde Fjendens Færd; det ene blev paa hans
Bud bemandet med Sællandsfarer, det andet med
Falstringer, og det var en Aftale, at hvis de blev
Fjendens Fanger, skulde hele den øvrige Flaade
skyde Løsepenge sammen til dem. Da den ene
Styresmand — han som Sællandsfarerne havde valgt
til Høvedsmand paa deres Skib — hørte det, ud
brød han: »Ja jeg skal nok vogte mig for at komme
i den Klemme, at jeg skulde være nødt til at paa
kalde andres Godhed for at blive løst af Lænker!«
Det sagde han, ikke fordi han var fejg og vilde
luske fra sin Pligt, men fordi han stolede paa sin
aarvaagne Omsigt og derfor vidste sig tryg.
Da Absalon var vendt tilbage til Koster, gjorde
en Mand ved Navn Gnemer2) Gilde for Falstring
erne og lokkede derved det Mandskab, de skulde
have udsendt paa Spejderfærd, til at blive i Land
’) 0 i Farvandet mellem Sælland og Møn, nu landfast med Møn.
2) Vistnok den samme som den ovenfor S. ‘21 f. nævnte Gnemer
Falstring.
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og gøre sig til gode. Men al den Gæstfrihed stak
der Svig under; ti han drak dem alle saa yrende
fulde, at de laa i en Døs og var aldeles ude af
Stand til at efterkomme Absalons kloge Bud. Denne
Gnemer var gammel Ven med Venderne og en stor
Skalk, der havde for Skik i Smug at røbe dem alle
vore Raad. Denne Gang havde han jo nok maattet
slaa Følge med Sællandsfarernes Flaade, men hans
Hjærte var hos Venderne. Til hans Gaard sendte
Venderne nogle Mænd i Forvejen, da de endelig løb
ud af Svold Sund og satte Kaasen mod Falster, for
i Løn at udfritte ham om, hvad Danerne tog sig
til. Dengang var Gnemer kaldt om Bord af Absa
lon til Landeværn, men laa nok snarere paa Lur
end paa Vagt; men hans Husfolk gav Budene Be
sked om alt, og de kom i rette Tid tilbage til deres
Landsmænd med hvad Nyt de havde spurgt.
Den Tidende kuldkastede helt Venderflaadens
egentlige Forsæt, saa de lod alt andet fare og nøje
des med at løbe ind i Grønsund. Der huggede de et
Kors omkuld, som Indbyggernes fromme Hænder
havde rejst paa Strandbredden, og tænkte, at en saa
sjælden Daad som at styrte den Støtte maatte ikke
saa lidt øge den Ære, de vandt paa Søen; men for
slig fræk Helligbrøde skulde de snart komme til at
bøde med skammelig Flugt og ynkeligt Skibbrud.
— Falstringerne var endnu øre af Gaarsdagens
Gilde og havde sikkert ladet sig overraske, hvis
ikke den sællandske Spejder med Nød og næppe var
smuttet mellem Fjendens Skibe og havde gjort An
skrig for at vække dem af Døs og Dvale. Af ham
fik nu Absalon Tidende om Fjendens Indfald og
sendte om Natten to snilde og forfarne Mænd, Ing
var og Olaf, ud fra Bogø med et Par Smaaskuder
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for at udspejde Fjendens Hensigt. Men da de vel
var afsted, gav han sig ikke Stunder til at bie paa
deres Hjemkomst, men fulgte de bortfarne i Hælene
og tænkte, det var altid bedre at sejle dem agter ud
end holde sig i deres Kølvand, for at han ikke
skulde vente paa at spørge Nyt og for den Sags
Skyld komme for sent til det hele. Han kom nem
lig i Tanker om, at Venderne, naar de var ude paa
Tog, gerne angreb før Dag, gjorde det hele af i en
Ruf og var borte med det samme; og for nu ej at
være for sent paa Cded roede han end stærkere til,
Spejder og Styresmand paa én Gang. Ved Daggry
fik Venderne ham i Sigte og lagde straks alle deres
Skibe med Agterenden mod ham og Forstavnen ud
mod Søen, som tænkte de ej paa Kamp, men paa
Flugt. Men da de saa fik Syn paa Sællandsfarer
nes Mærke, blev det Alvor med Flugten: de roede
afsted alt hvad de kunde og lagde for Dagen, at de
havde Kvindesjæle i Mandskroppe.
Absalon var ej sen til at sætte efter Flygtningerne; men med ét rejste der sig en Storm, der
nødte ham til at opgive Forfølgelsen og vende til
bage til Falster; ti Søen gik saa højt, at Skibene
huggede mod hverandre; og de, der tog Skade,
havde ondt ved at faa Hjælp, da alle var lige ilde
stedte, saa ingen af vore Folk var kommet levende
i Land, hvis de ikke i Tide havde søgt Læ for
Stormen. Venderne søgte forgæves at ro sig frem
mod de fraadende Bølger; og da de saa satte Sejl
til, kæntrede deres Skibe i den stærke Storm, saa
de blev paa Havet, og som et vist Tegn paa deres
Skibbrud drev mange Vragstumper af Vikinge
skibene i Land paa vore Strande. To af deres Snækker reddedes ud af Søgangen ved Mandskabets Rask-
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hed, men faldt i Hænderne paa Fyrst Jarimar af
Rygen, der siden sendte Absalon det ene til Tak,
da det, som han sagde, var ham han skyldte dem
begge.
Dette skete paa hellig Nils’s Dag; og ham kan
6.
vi da takke for, at siden den Tid og lige til nu har
ingen Venderhær vovet at hjemsøge Danmark.
Nu tænkte vore Folk paa at gaa hver til sit,
som de plejede ved Vintertide; men i det samme
faldt det ind med saa stærk Frost, at selv den Vig,
hvor de den Nat laa for Anker, med et Slag lagde
til, og det med saa tyk Is, at den ikke brast for
det første Hug. Da de nu havde ondt ved at komme
ud af Havnen for al den Masse Is, greb de kloge
lig til at lade ét Skib bane Vej, og de andre følge
i dets Kølvand; men ret længe ad Gangen kunde
ingen af dem holde ud at være forrest; ti Isskor
perne var saa haarde som Staal og skar sig ind i
Skibenes Køle, og derfor maatte alle Snækkerne
skiftes til at gaa i Spidsen. Omsider fik man var
pet dem ud af Vigen, naaede ud i rum Sø og sej
lede hver til sit. Da havde Absalon alt ialt været
ude paa Vikingetogt hele Aaret paa tre Maaneder
nær.
Næste Sommer mødtes Kongen og Henrik ved 1177Ejderen, med samt de høje Herrer af begge Lande,
for at tales ved om fælles Sager1).

’) Ligesom Stettintoget ikke kan henføres til Aar 1170, men
først til 1176 (se ovenfor S. 172 f.), saaledes maa der her sigtes
til det Møde mellem Valdemar og Henrik, der fandt Sted 1177, og
ikke til det S. 197 skildrede Forligsmøde den 24. Juni 1171.
Rimeligvis har Sakse blandet disse to Forligsmøder sammen og
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mi.

Næste Vaar gjorde Kristoffer paa egen Haand
med sit Hertugdømmes Mandskab et heldigt Tog
mod Bramnæs. Næppe var det til Ende, før Kongen
udbød Leding sammesteds hen1). Absalon og Kri
stoffer var de første Høvedsmænd, der paa hans
Bud gav Møde ved Masnedø; og da Kongen lod
vente paa sig, havde de netop sat sig for atter at
hjemsøge Bramnæs; men i det samme kom Eskil
sejlende med en stor skaansk Flaade. Han var
nylig vendt hjem fra Jerusalem og bar endnu stort
Skæg, som et Vidnesbyrd om hans lange Pilegrimsfærd. Absalon tænkte nu, at man vilde lægge ham
det til Last, om han foretog sig noget slig en Stor
mand uafvidende, og lod derfor Esbern meddele
ham, hvad han havde i Sinde. Eskil havde kun
Lovord over Absalons Forsæt og bad ham blot, om
netop derfor givet hele dette Stykke en fejl Plads i Tidsfølgen.
— Her ender det ovennævnte Indskud (se S. 172 Note 2).
’) Kristoffer var nu — ligesom fordum hans Fader og Far
fader — Landeværnsmand (Hertug) i Sønderjylland. Bramnæs
er den fremspringende Halvø i Vagrien (det østlige Holsten) lige
over for Femern. — Som det vil ses, gælder Toget denne Gang
— i Modsætning til hvad der ellers var Tilfældet — de allervestligste Venders, de egentlige Vagrers, Land, uagtet disse alt
i flere Aar havde været kristne og hidtil uomtvistet havde staaet
under Henriks Overhøjhed. Dette hænger sammen med, at
Henrik efter Valdemars Erobring af Rygen atter brød med
Kongen, fordi denne, som Helmold fortæller, nægtede at give
ham Halvdelen af Gidslerne og af den tagne Tempelskat. Her
tugen hidsede da alle de ham underlagte Vender til Vikingetog
mod Danmark — Tog, der efter Helmolds sikkert noget over
drevne Fremstilling voldte Danerne en uhyre Skade. Det var
da kun en rimelig Gengæld, naar Kristoffer og siden Absalon i
Foraaret 1171 gjorde Tog mod Vagrernes Land. At de valgte
netop Bramnæs til Maal kan hænge sammen med, at Femern
maaske allerede dengang var i dansk Eje.
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han ikke selv maatte være med og for en Gangs
Skyld prøve, om Graaskæggen kunde tage det op
med de unge i Vaabenfærd.
Eskil var nu ej sen til at udvælge sig de raskeste Skaaninger og slaa Følge med Absalon; og i
Fællesskab lagde de saa ind under Laaland, hvor
syv rygiske Skibe stødte til vore. Da de nu om
Natten lettede Anker, var Eskil bange for at fare
vild og bad Absalon om en forfaren Lods; ham fik
han ogsaa og naaede lykkelig lige lukt i Havn,
som han skulde; men Absalon foer vild i Nattens
Mørke og kom noget ud af sin Kaas; og ej bedre
gik det Sællandsfarerne. Ogsaa Rygboernes Skibe
tog fejl og kom uheldigvis lige hen i Nærheden af
det Sted, hvor Flaaden fra Bramnæs var samlet til
Vikingetogt. Det anede Rygboerne intet om; de
gik ved Daggry i Land for at slutte sig til vore Folk
og vove en Dyst under deres Mærke og lod kun
nogle faa blive tilbage til Skibenes Værn. Da Bram
næsfolket fik Øje paa disse, faldt de over dem og
plyndrede dem, mens Vagten flyede ræd; og de
nøjedes ej med at gøre Bytte, men tog ogsaa to af
Skibene med sig, der tyktes dem særlig godt byg
gede. Dog blev de snart stoppede af den sælland
ske Flaades Vagthold og fik ej Lov til at føre dem
videre; og de borede dem da i Sænk.
I dette Land laa der kun én By, som Danerne
fandt øde og tom, da Indbyggerne ikke turde sætte
sig til Modværge i selve Staden, baade fordi de selv
var saa faa, og fordi Volden var saa ringe. Lands
folket kaldte den Gamleborg1). Da de altsaa ej
turde lide paa deres Mure, havde de skyndt sig at
1) Oldcilborg (plattysk) eller Starigard (vendisk).
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ty ind i en Kirke uden for Volden, tillige med deres
Koner og Børn, i den Tanke at Helligdommens
Hegn bød dem bedre Værn end Vaabnenes Magt, og
at de i Fredens Hjem var uden for al Fare. Der
var virkelig heller ingen af vore Folk, der turde
røre deres Gods og af Lyst til Bytte gøre sig skyl
dig i Helligbrøde, uagtet det egentlig ikke kunde
kaldes Synd at lægge Haand paa Tyvekoster selv i
Herrens Hus; ti Kirkens Helg burde aldrig tjene
dens Avindsmænd til Skærm og Ly.
Absalon var alt midt i Kampen; men Eskil
glemte ikke sin vante Andagt og læste først sine
Bønner. Saa lidet ænsede han iøvrigt Fjenden, at
han færdedes ved Hæren uden Brynje, blot iført
sin Præstedragt. Imidlertid var der en Mand ved
Navn Horne, der i Fællig med Markvard — hvem
Grev Adolf af Holsten paa sin Sotteseng havde kaaret til Formynder for sin Søn — havde samlet en
stor Hær af Vender og Sakser og førte mange store
Ord i Munden mod Danerne1). En Gang holdt vore
Folk Rast efter et strængt Dystridt og lagde sig lidt
ned for at puste; og Eskil lod sig da forlyde med,
at nu var han saa bøjet og brudt af Ælde, at han
ikke engang kunde komme til Hest uden Hjælp;
men saa snart Fjenden var i Sigte, svang han sig
i Sadlen saa rask som nogen Ungersvend, saa ingen
J) Horne og Markvard (rettere Markrad) var ifølge Helmold Oldermænd for Sakserne i Vagrien, og særlig Markrad var
en mægtig Mand, »næst i Rang efter Hertugen selv«. Derimod
er det ikke helt rigtigt, naar Sakse kalder ham Formynder for
den unge Grev Adolf III, ti dette var Grev Henrik af Thyring
en som Værge for hans Moder Mektilde; men Markrad har
dog sikkert under Adolfs Mindreaarighed spillet en meget frem
trædende Rolle.
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skulde se paa ham, at han ej var ved sin fulde
Legemsførhed. Her saa man da ret, at Mod i
Bringe er Ældes Overmand; ti han, som nys havde
klaget over sin høje Alder, adlede den med Ung
domsid og gjorde netop en Dyd af at lægge Dølgsmaal paa sin Dyd.
Ved det Lag havde netop en lille Hob af vore
Folk skilt sig ud fra de andre, lokket af Byttelyst,
og var stødt paa en overlegen Fjendeskare, som den
ej turde yppe Strid med og dog undsaa sig ved at
vige for; og der holdt de nu, halvt rædde og halvt
skamfulde, og biede paa Undsætning. Mellem dem
og vor øvrige Hær laa der et Mosedrag, hvorigen
nem der løb en Aa, som kun havde ét Vadested.
Her drev Absalon først sin Hest over, da Mærkes
manden holdt sig tilbage, og lærte derved de andre,
at den Hindring var ikke værre end at den kunde
overvindes. Fjenden anede intet derom, men biede
trygt og tænkte ej paa at vare sig; li den høje
Skrænt skjulte de danske Ryttere for dem. Da nu
den Hob, der tidligere havde udskilt sig af Hæren,
saa Undsætningen nærme sig, oppebiede de ikke
dens Ankomst, men styrtede sig hovedkulds mod
Fjenden, for at det ikke skulde hedde sig, at de af
Fejghed tøvede med at yppe Strjd og skød andre
frem for sig. Deres lille Hob ænsede Venderne ej;
men da de først fik Øje paa den store Rytterskare,
der nu red op af Lavningen og dukkede frem over
Bakkekammen, vendte de straks Ryg og blev uden
Møje slaaet paa Flugt af dem, de nys havde haanet
og spottet i Tanke og Tale. Men saadan gaar det:
Hovmod staar for Fald, og Spot og Spe følger den
i Hælene. Ved den Lejlighed var der adskillige af
vore Folk, der nøjedes med at støde de Flygtninge,
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de fik Ram paa, af Hesten med Spydstagen, og ikke
kunde overvinde sig til at vende Odden mod kri
stent Folk, for at ikke Drabsmanden skulde lide en
Skade paa sin Sjæl, som Æren ej kunde opveje.
Desuden var det en Haan mod dem, det gik ud
over, som jeg dog skulde tro, at de med Glæde tog
imod og sagde Tak til. — De kom nu tilbage med
vældigt Bytte, men maatte blive saa længe paa
Stranden, indtil Rygboernes Skibe, som Bramnæs
folkene havde faret saa ilde med, var sat i Stand.
Hertug Henrik var paa den Tid sysselsat i
Baiern; men alle Saksernes Fyrsler og Herrer var
saare lystne efter Strid med Danerne, som de mente,
at det var dem en smal Sag at gøre det af med, og
rykkede nu i Marken med en stor og mægtig Hær.
Undervejs mødte de adskillige Flygtninge, der
fortalte dem, at Danehæren ingenlunde var en ringe
og slet rustet Bondehob, men baade havde Vaaben
og vidste at bruge dem; og tillige var de saa barmhjærtige mod Kristenfolk, at de gav Flygtningene
Puf og Stød for Hug og Stik: de kunde godt have
afskaaret og fanget hele deres Hær, men havde
nøjedes med at kaste dem af Hesten og ladet dem
slippe med Livet; og Manden for det hele var ene
og alene Sællands Bisp. — Herover undrede Fyr
sterne sig højlig og spurgte Gunzelin'), der som
rask og øvet Krigsmand var Hertug Henriks højre
Haand, hvad de nu skulde gøre. Han raadede til
at yppe Strid med Absalon ude ved Søen; »ti«,
sagde han, »én Øs Mandskab kan vi da sagtens
magte.« Da de saa atter spurgte ham, om de uden
Fare kunde give sig i Kast med Kongen selv, sva’) Greve af Schwerin, se ovenfor S. 37. 90. 115.
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rede han: »Nej, det var nok en vovelig Sag for
selve Hertug Henrik.« Ved det Ord blev de alle
tvivlraadige og tænkte med Skræk paa Danernes
Magt og Mod; og Gunzelin lagde da til, at han
vidste ogsaa et andet og mindre voveligt Raad.
»Naar hele den danske Hær er paa Søtogt«, sagde
han, »saa skal vi tage Tiden i Agt og falde ind i
Slesvig, saa taber Danerne mere indenlands, end
de vinder udenlands.« Men da Bernhard af Ratzeburg1) hørte det, sagde han, at han bar ikke Vaaben paa et Land, som han havde til Len af Kongen2);
»og selv om Kongen er til Orlogs«, sagde han, »saa
ligger Slesvigs Lukke ej saa øde og tomt for Landeværnsmænd, at det staar paa vid Gab for Fjenden;
ti tresindstyvetusinde Daner er satte til at holde
Vagt.« Nu udtalte ogsaa Henrik, hvem Sakserher
tugen havde sat for Styret i sit Sted8), at det var
overilet at yppe Strid med Danerne, der blot af
Kærlighed til Fred og Fødestavn drog i Marken
mod ublu Trælle og Røverpak, snarere for at værge
sig selv end for at gøre andre Uret. »Saa vist som
man kalder det Synd og Skam«, sagde han, »at
volde sagesløs Mand Skade, saa vist gør ogsaa de
Herrer sig Helvede hedt, der vover at dyppe deres
Hænder i saa retskaffent et Folkefærds Blod.« Ved
disse manende Ord opnaaede han, at de alle ved
tog at opgive Toget og lade en saa uretfærdig Fejde
fare. Da nu Gunzelin, der ved Mod og Mand’) Grev Bernhard af Batzeburg var gift med
Søsterdatter; jfr. ovenfor S. 59.
2) Rimeligvis har han haft et Stykke af Jylland
Valdemar; maaske noget af Landet mellem Ejder og
8) Rimeligvis den ovenfor S. 188 Note 1 nævnte
rik af Thyringen.

Valdemars

til Len af
Sli.
Grev Hen
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domsid var steget saa højt i Henriks Gunst, mær
kede at han blev aldeles overstemt, raadede ogsaa
han til at slutte Forlig med vore Folk og bad om
at faa Sune i Tale; denne var ogsaa villig nok til
at underhandle, og han opnaaede da Vaabenslilstand, indtil Hertug Henrik kom hjem fra Baiern.

Siden sejlede Kongen til Rygen og tog sig for
at angribe Landet om Peenefloden. Undervejs1)
kom han ud i en stor og fast ufremkommelig Myr
og Mose, der vel var græsklædt og dækket af et
tyndt Lag Grønsvær, men ej kunde bære, saa man
sank i fast overalt hvor man satte sin Fod; ti der
var Hængedynd under, og man traadte kun i en
mudret Bløde. Men der var ingen anden Vej at
slippe frem ad; og for at gøre sig det saa let som
muligt og spare sig for en Del af Møjen, tog Ryt
terne deres Rustninger af og lagde dem paa Hestene,
som de saa trak efter sig i Tøjlen. Stak Hestene
dybt i Dyndet, saa holdt Førerne igen ; og sank de
selv i, greb de Hestene i Manken for at holde sig
oppe. De mange Bække, der gennemskår Mosen,
gik man over paa Vidjeflager. Dér viste nogle af
Rytterne et mærkeligt Højsind: de gik selv i fuld
Rustning til Fods og trak Hestene efter sig, stolede
paa deres smidige Kroppe og nænnede ikke at læsse
al Byrden over paa Dyrene. Det var et helt uvant
Syn og tjente dem til den største Ære. Somme
Tider hændte det ogsaa, at Hestene, naar de spræl
lede og sparkede for at komme op af Dyndet,
’) Rimeligvis ved Trebclfloden.
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traadte med Hove paa dem der trak dem. Kongen
selv maatte klæde sig af lige til Skjorten og slap
med Nød og næppe over Bløden, hængende om Hal
sen paa to af sine Mænd. Sjælden har Danerne
svedt saa stærkt over en rask Daad. Fjenden havde
overmaade ondt ved at fatte, hvordan de var sluppet
over den Bløde, og fandt det ej raadeligt at staa
slige Mænd imod, der som disse ej ænsede den
værste Vildmose; og da Hæren først var over den
Hindring, gik den paa med saa frisk Mod, som om
Fjenden alt var slagen.
Nu drog Hæren videre gennem store tykke
Skove og fik omsider en By i Sigte, der laa midt i
en sejlbar Sø1). Vandet var Stadens største Værn;
dens eneste kunstige Virke var en Vold, der vendte
ud til den Side, hvor der var lagt Bro mellem Øen
og Fastlandet. Denne Bro lod Høvedsmanden i
Byen, Otimar, straks bryde af, da Hæren nærmede
sig, for at spærre Adgangen; men Pælene maatte
han dog lade staa under Vandet; og dem brugte
vore Landsmænd til Grundlag for en ny Bro, idet
de tog Risgærder fra en Landsby tæt ved og efterhaanden lagde Vej over Søen. Kongen gik nu i
Lag med at belejre Byen, som indbød dertil ved
sin Mangel paa Mure, og sendte Absalon med stør
ste Delen af Rytterne ud at plyndre, men gjorde
sig selv al mulig Umage med at sanke alskens Sa
ger, han fandt tjenlige til at bygge Bro med. By
boerne blev nu bange for hvad han her satte i
Værk; de slæbte derfor Bjælker sammen alle Vegne
fra og opførte deraf et Trætaarn, hvor de kunde
staa saa trygt som paa en Borg og holde Fjenden
Vistnok Teterow, et Stykke Syd for Lybehin.
Sakses Danesaga (1157- 1185)
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fra Livet. Det besatte de saa med Slyngekastere
og sendte med ét oppe fra Brystværnet en Stenregn
ned over vore Folk, der havde saa travlt med at
fremme Værket, at de ej fik Tid til at skærme sig
selv. Danerne kunde ej komme dem ind paa Livet
og nøjedes da med paa Frastand at skyde Pile af
imod dem. Otimar tik ej mindre Skræk i Blodet
ved at se, hvor godt det skred frem med den nye
Bro; og han satte derfor Skib i Søen og sejlede
over til Kongen med Tilbud om Overgivelse. Alt
som han nu saa Arbejdet gaa rask eller trøvt fra
Haanden, bad han med større eller mindre Efter
tryk om Fred og rettede stadig det Sprog han førte,
efter Belejringens Gang. Nu gik det imidlertid smaat
med at fremme Værket; ti Mandskabet tænkte som
saa, at skulde Kampen indstilles, var der ingen
Brug for at bygge Broen færdig. Paa denne stod
der iøvrigt nu saa fuldt med væbnede Mænd, at
der ikke engang var Plads til at bringe ud hvad
der brugtes til Brobygningen; ti i deres Iver for at
tage Byen stod de bare hverandre i Vejen, og alt
det Gærdsel de slæbte ned, kunde kun komme paa
Plads ved at langes fra Haand til Haand over
Mændenes Hoveder. Dog, intet er saa galt, det
er dog godt for noget; ti Risgærderne tjente paa
deres Vej gennem Luften til Stormtag for dem,
inden de brugtes til at lægge Bro i Vandet. Samme
Vej kom ogsaa de saarede i Land. Imidlertid blev
Broen noget spinkel og løs i Fugerne, da Folkene
bare tænkte paa at faa Arbejdet rask fra Haanden
og ikke brød sig om at gøre det grundigt. Allerede
var den næsten ført helt over til Øen; men Fjenden
var lige saa snild som stærk og gav Kampen en ny
Vending: de stak langskæftede Krumknive ned fra
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Taarnet, hagede sig fast i vore Folks Skjolde og
trak dem til sig midt under Kampen; og de, der
strittede imod, blev ikke saa sjælden ved det stærke
Ryk revet ned af Broen og faldt i Vandet. Havde
man ikke i Tide fundet paa Raad, da havde snart
sagt alle de danske Ungersvende mistet deres
Skjolde og været saare ilde farne; men nu var der
en af vore Folk der ved Hjælp af en Krogstav fik
fat paa den Hage, der sad fast i hans Skjold, og
med den trak han nu ogsaa de andre til sig og
røvede Fjenden hans Forsvarsvaaben.
Det led nu mod Aften; Kongen var bange for
hvad Natten skulde bringe, og vidste derfor hverken
ud eller ind, da det snart blev for sent til at ind
tage Byen, og Broen let kunde blive stukket i
Brand. Trykket af alt dette laante han efterhaanden
villigt Øre til Otimars Bønner, for ej at se sig
nødt til at løbe fra det hele med Spot og Skam som
en slagen Mand. Men havde Kongen tabt Modet i
urette Tid, saa var Absalon, der netop kom hjem
med stort Bytte, Mand for at raade Bod derpaa ved
sit mærkelig snilde Raad: han ønskede Kongen en
Ufærd, om han ham uafvidende indvilgede i Oti
mars Bøn, tog dernæst Tolken i Løndom og bad
ham udlægge Vendernes Fredsforslag helt bagvendt,
og foer saa i sin fulde Rustning ned paa Broen,
hvor han i Steden for at standse Kampen, som
Krigsfolket troede han kom for, tværtimod æggede
dem til yderligere Angreb og lovede dem fuld Ret
til at plyndre, ifald de vandt Sejr. Det Løfte
faldt i god Jord hos Mandskabet: de lagde straks
sidste Haand paa Værket og var ej blot i en Haandevending ovre paa Øen, men entrede ogsaa ad Storm
stiger op til Taarnets Tinde og slog alt hvad der
13*
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stod dem i Vejen, ned for Fode. Nu var der en
dansk Rytter ved Navn Herbord, der fandt, at
Broen var saa trang, og Formændene stod saa tæt,
at han ingen Vegne kunde komme; og da han ikke
vilde være Sidstemand, hittede han paa en ny Gen
vej over til Fjenden: han sprang i Vandet i sin
fulde Rustning og naaede ved sin mærkelige Svømmefærdighed forud for dem, som han paa det tørre
ej kunde indhente. De andre fulgte i hans Spor;
men derved blev der en saadan Trængsel, hvor de
kom op, at den spinkle Bro med ét brast i Fugerne
og sank under dem, hvad der gik ud over Absalon
og mange andre, der faldt i Vandet med Broen.
Saa stor en Mester var han dog i at svømme, at
han i sin tunge Brynje ej blot sagtens holdt sig
selv oven Vande, men ogsaa reddede andre, der ej
kunde svømme, ud af den truende Fare.
Nu tænkte Venderne paa Flugt; og i Mangel
af Skibe vovede de sig ud paa Søen i Bryggekar;
men de snurrede rundt med dem lige som en Top,
saa de snart havde Fjenden paa Halsen; og i disse
mærkelige Fartøjer var de til Ynk for deres egne
og til Latter for vore Landsmænd, saa Spot og
Skade fulgtes ad. Byen blev nu indtaget, Mændene
dræbt, og Kvinderne taget til Fange. Nogle indgav
ogsaa Kongen det Raad at lægge Haand paa Otimar; men han vilde ikke skamskænde sin nysvundne Sejrs Ære ved at bryde sit Ord for én
Mands Skyld og lod ham derfor fare i Fred, da
han hellere vilde skaane sin Fjende end skade sit
Rygte. — Kongen drog nu samme Vej tilbage med
hele Hæren, gik om Bord, og sejlede hjem.
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Om Sommeren kom Henrik hjem fra Baiern og
holdt højtideligt Stævne med Danerne ved Ejderen.
Her teede han sig saa kæphøj og kry af sin gode 21. Jumini
Lykke, at han holdt sig alt for god til at gaa læng
ere end midtvejs ud paa Broen for at møde Kongen,
i Modstrid med hvad han ellers plejede: han vilde
ej komme først til Kongen og godkende ham som
sin Overmand, hvorved han aldeles glemte, at Valde
mar havde arvet Land og Rige fra sine Fædre,
hvorimod han selv sad som Statholder for en anden
Fyrste. Dette hans Overmod bar Kongen med
største Sindsro og gik ham i Møde midt ud paa
Broen, som var han hans Lige og ej hans Overmand;
han mente nemlig, at det tjente ham selv til størst
Ære at sætte ydmygt Sind mod sin Undermands
Hovmod, og var saa sagtmodig af Hjærtet, at han
hellere vilde nedlade sig under sin rette Værdighed
end efterligne andres Overmod1).

’) Sakse omtaler ikke selve Fredsvilkaarene; men hele hans
Skildring af Valdemars Føjelighed og Henriks overmodige Op
træden tyder paa, at Hclmold ikke har helt Uret, naar han
fortæller, at Henrik i alle Maader satte sin Vilje igennem, idet
Valdemar gik ind paa at overlade ham Halvdelen af den Skat
og de Gidsler, Rygboerne havde maattet give, samt Halvdelen af
Tempelskatten. — Derimod har Valdemar aabenbart ikke op
givet det mindste af sin Højhedsret over Rygen (og vistnok til
lige over den tilstødende Del af Fastlandet); og hvad Tempel
skatten angaar, er det ikke usandsynligt, at han i Virkeligheden
har beholdt den hele, idet det rimeligvis har været Meningen,
at Henriks Datter Gertrud skulde have sin Faders Halvdel
deraf i Medgift. Naar Hclmold henfører Giftermaalsplanerne
mellem Valdemars Søn og Henriks Datter til dette Møde (i Mod-
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Da saa Freden var sluttet med Henrik, løb
Absalon paa Hjemvejen ind under Stedjum Klint1),
hvor han lod sanke Slyngestene paa Stranden og
ladede sit Skib dermed; dem vilde han bruge til
Forsvar af den Borg, han havde bygget ved den
alfare Købmandehavn2), og næste Dag sejlede han
til Borgen med Ladningen. Her gik han straks i
Bad for at tvætte sig, men hørte i det samme,
hvordan Folk udenfor faldt i mere og mere høj
røstet Snak om et Skib, der kom nordfra. Straks
indsaa han at det var en Vikingesnække, foer halvtoet i Klæderne, gik om Bord paa sit Skib, som han
havde ladet ligge i Havn med Sejlene oppe, kaldte
med Luren Mandskabet sammen og stævnede ud i
aaben Sø. Hans Hovmester og Staller Nils fik fat
i en gammel læk Skude, som han øste læns og i en
Hast fik gjort nogenlunde sødygtig; og nu drog de
begge paa Vikingejagt, Absalon for fulde Sejl, Nils
med alle Aarer ude. Da Røverne mærkede at Ab
salon halede ind paa dem, var de snu nok til at
stryge Sejl og ro op mod Vinden for al slippe fra
ham; og vel lagde Nils nu ud imod dem, men og
saa ham vidste de at undgaa, idet de roede op
imod ham, ved Hjælp af deres Styrmands store
Snille. I samme Nu de strøg tæt forbi ham, lod
han dem nemlig alle løbe over til den modsatte
Side og krængede derved Skibet, saa den Side, der

sætning til Sakse, se ovenfor S. 88. 115), kan dette netop tyde paa, at
slige Aftaler er blevet truffet her. Saaledes har Valdemars Ind
rømmelser næppe været fuldt saa store som Helmold mener.
’) Stevns Klint.
2) København, se ovenfor S. 105 ff.
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vendte mod Fjenden, stod højt til Vejrs som et
Brystværn og skærmede dem mod alt hans Skyts.
Saaledes drillede de Fjenden og fandt altid en Ud
vej; de vred og vendte sig nok saa snildt for at
slippe fra ham og var saa opsatte paa at komme
af Vejen, at naar deres Skib blev dænget til med
Spyd og Pile, lod de Oddene sidde i deres Hænder
og slap ej Aaren for den Sags Skyld, men glemte
i deres Dødsens Angst baade Saar og Smerte.
Nogle lagde ud med saa vældige Aaretag, at de
roede Livet af sig; andre sad med Spyd i Ryggen
og havde saa travlt med at passe Aarcrne, at de
ej fik Tid til at rykke Odden ud af deres egen
Krop og agtede ej den mindre Svie, af Skræk for
den større der var i Vente.
Længe var Udfaldet uvist af delte Kapløb, hvor
alt kom an paa rappe Aaretag; men omsider vandt
vore Folk Sejr og tog Vikingeskuden. Ved den
Lejlighed var der nogle af dem, der af Frygt for
den Lod der ventede dem, ikke turde oppebie Staalet, men sprang i Søen og hellere selv vilde søge
Døden end tage den af Fjendens Haand. Saadan
gaar det: Ræd Mand slipper den ene Ulykke for
at styrte sig i den anden. Af de andre, der ej
vilde ende deres Liv i Bølgerne, blev største Delen
hugget ned, skønt der havde været god Grund til
at spare de kække, der ej som deres Stalbrødre
vilde lade Livet med Skam. Deres Hoveder blev
hugget af og sat paa Stager udenfor Muren om
Absalons By, hvor kort i Forvejen ogsaa Hovederne
af nogle Vikinger, som Sællandsfarerne havde nap
pet, var blevet sat op. Delte gruelige Syn jog Rø
verne stor Skræk i Livet og hjalp svært til at rense
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Havet for Vikinger. Styresmanden selv blev med
nogle faa af sit Mandskab taget til Fange og nærede
derfor et utidigt Haab om at han fik Lov til at
købe sig løs; men da han en Gang ved Synet af
Stalbrødrenes raadne Hoveder udbrød, at han
vilde gøre ligesaa ved Danerne, blev han straf
fet med Trældom og Død og maatte bøde med
Livet ej blot for sin fordums Vikingefærd, men ogsaa for sine nye Trusler.

Ved samme Tid hændte det, at Esbern og
Vedeman, der altid laa ude paa Vikingetogt til
Landets Værn, paa et af deres mange Strejftog
mødte syv Vikingesnækker; selv havde de fire Skibe
med sig. Blandt Fjenderne var der en vældig Kæmpe
ved Navn Mirok, som inden for egne Skibsborde ej
havde Alburum nok til djærv Daad og derfor i Lid
til sit Mandemod dristigt sprang ene om Bord i
Vedemans Snække, da den lagde til Kamp mod
hans. Alle hans Mænd flyede rædde, og Vedeman
selv var den eneste, der turde tage det op med
ham. I det samme sejlede Esbern forbi, men lo
bare ad dem og indlod sig hverken paa at angribe
Fjenden eller undsætte sin Landsmand, for ej at
hjælpe mange mod én. Han stævnede nu videre
frem og fangede en anden djærv Kæmpe ved Navn
Strumik; men Mirok kunde ej tvinges et Skridt til
bage, før Mandskabet fra et andet Skib kom til
og klemte ham inde. Saa stor Agt og Ære viste
Sejrherrerne den fangne Kæmpe, at skønt han

Esberns og Vedemans Kamp med Mirok.

201

havde fortjent Døden, gav de ham Lov til at købe
sig løs og vilde hellere hædre Helten end straffe
Misdæderen: vel havde han forburdt sit Liv, men
for hans Manddoms Skyld skænkede de ham det
atter.

Segl fra Knud Hertugs Gilde i Odense.
Begyndelse.

13. Aarh.s

Tog til Pommern.
Magnus Eriksøns
Rænker mod Valde
mar. Eskils Afkald
og Absalons Valg.
(1176-78)).
1174.

Bispestav,
12. Aarh.

Ved den Tid følte Eskil sig overtræt af
sin Embedsgerning herhjemme og længtes
inderlig efter Hvile. Han opnaaede ogsaa
med Nød og næppe Orlov af Kongen og drog
til det navnkundige Kloster i Frankrige, der
hedder Clairvaux, hvor han levede stille og
roligt for sig selv. Frivillig kaarede han et
mildt og fredeligt Liv i Landflygtighed frem
for den haarde Tørn han maalte lage her
hjemme, og tænkte at han nok vilde linde
sig bedre til Rette blandt Udlændinge end
blandt Landsmænd2).
Ved samme Tid fandt ogsaa Volgasterne
deres Bymur for trang og tog fat paa at ud-

!) Naar Sakse paa dette Sted synes at springe en Bække
Aar over i sin Fortælling, beror dette vel især paa, at Aarene
1172—75 hengled fredeligt, uden større Tildragelser hverken
indadtil eller udadtil. Dette stemmer ogsaa med den malende
Skildring af Fredens Velsignelser, hvormed Helmold slutter sit
Værk. Alligevel er der noget paafaldende ved, at alle disse Aar
forbigaas i Tavshed; særlig underligt er det, at Sakse ikke om
taler Kristoffers Død 1173. Det maa snarest forklares derved,
at Absalon er død, inden Sakse har faaet den sidste Del af
Værket udarbejdet; se herom Indledningen i foregaaende Bind
S. 12, Noten.
2) Eskil opholdt sig i Clairvaux i Aarene 1174—6.
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vide deres Stad; og ikke nok hermed hittede de ogsaa
paa en ny Slags Fæstningsværker: de rammede en
Masse Pæle ned i Floden, uden for Virket, for at holde
Fjenden borte, og afskar ham paa den Maade fra de
Grunde der laa inde under Murene; og hvor Floden
var dybere, fyldte de store Stene paa og gjorde den
ufarbar for Skibe. Ogsaa de andre Sejlløb spærrede
de enten med Stene eller paa anden Vis. Alle disse
Hindringer voldte, at Kongen paa sit næste Vender
tog1) saa sig afskaaret fra at lande hvor han helst
ønskede det, og derfor maatte løbe ind ad Swinemynde med FIaaden. Han stak nu Ild paa Julin,
som laa øde hen og uden Forsvar, og lod den gen
opførte Bys nye Huse atter gaa op i Luer. Des
uden plyndrede han ej blot i Nærheden af Julin,
men ogsaa i Omegnen af Kamin; dog lod han Byen
selv ligge, i den Tanke, at det baade tog mindre
Tid og voldte Fjenden større Tab at høste rigt
Bytte i aaben Mark end banke paa Borgport med
tvivlsomt Held. Sagen var den: Julinerne havde
indset, at deres nys ødelagte Stad var for svag til
at udholde en Belejring, og havde derfor i deres
Afmagt ladt Hus og Hjem i Stikken og søgt Ly
bag Kamins Volde, da de manglede Mod til at
værne deres egne.
Fra disse Egne stævnede vor Flaade omsider
til Byen Osnas Grund2), men lod Voldene ligge og
faldt blot over Omegnen: de valgte det visse for
’) Naar Krigen atter var udbrudt med Pommern, giver
Sakse os ingen Besked om; det her skildrede Hærtog synes ikke
at have været det første; ti lige nedenfor tales om det nys gen
opførte Julin, og denne By maa altsaa paa et tidligere (ikke
omtalt) Tog være blevet brændt af Danerne.
2) Usedom paa Øen af samme Navn; jfr. ovenfor S. 91. 116.

1176.

204

n77.

Magnus Eriksøns Rænker; Eskils Afkald og Absalons Valg,

det uvisse og vilde hellere hærge det aabne Land
end storme de fasle Stæder; det tyktes dem ogsaa
bedre og lettere at jage spredte Bønder fra Hus og
Hjem end angribe Bymænd bag Vold og Virke.
Siden, da man gerne vilde skyde Genvej hjem,
fandt man i Fællesskab paa det Raad at aabne
det Udløb igen, som Floden havde haft, men som
nu var lukket; ti dette Gab, der fordum havde
været sejlbart, men nu var tilsandet, maatle alter
kunne udgraves1). Men dette Forslag blev ved
nærmere Eftertanke vraget som alt for vanskeligt at
sætte i Værk, idet Kongen fandt det saare møjsomme
ligt at grave sig ud gennem alt det Sand og derfor
raadede dem fra at indlade sig paa et Arbejde, der
tyktes mere kostbart end nyttigt. — Man løb da
tilbage til Osna, stillede nogle Blider op foran Vold
en og lod som om man vilde angribe, i det Haab
at Byen ved det blotte Syn vilde overgive sig. Men
da Byboerne ej ænsede sligt Spilfægteri, sejlede man
hjem; og dermed havde det Tog Ende2).
Næste Vaar var næppe gaaet, før Kongen havde
et nyt Tog for; og Rygtet herom satte Skræk i alle
Naboerne; men da Venderne indsaa, at de hverken
paa egen Haand eller ved fremmed Hjælp kunde
staa sig mod Danevælden, sendte de Prislav3) over
til Danmark for at bede om Fred. Han traf Flaaden sejlfærdig, men fik desuagtet ved at byde Penge
Der menes sikkert den smalle Tange, som forbinder Øen
Usedoms nordlige og sydlige Halvdel med hinanden, og som
mulig nok tidligere har været gennembrudt.
2) I Efteraaret 1176 synes dernæst det ovenfor S. 173 tf.
skildrede Tog til Stettin at have fundet Sted.
8) Naturligvis ikke den samme som den tidligere omtalte
Venderfyrste (ovenfor S. 28. 36 tf. 93 f.).
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en Aftale i Stand, hvorved han ej blot hindrede
Toget, men ogsaa købte sig Fred paa to Aar. Noget
Krav om at tage ved kristen Tro og Sæd blev ej
stillet Venderne, hvis Høvedsmænd jo nok for det
meste bekendte sig til den, hvorimod Almuen ej
vilde vide af Kirken at sige; og selv om de store
var kristne af Navn, levede de som de værste Hed
ninger og vanhelligede deres Tro ved deres Ger
ninger.
Ved samme Tid havde Henrik faaet alt i Lave
nede i Baiern; og da han ej kunde hjælpe Venderne
mod Danerne, æskede han først ved Sendemænd
Valdemars Venskab og opnaaede det siden ogsaa
paa et Møde ved Ejderen1). Dog mente han det
ej ærligt og oprigtigt; han var ildfuld nok, men
ustadig i det gode, og at holde varigt Venskab med
os var ham umuligt. Løgn var ham en Dyd, List
og Svig hans Liv og Lyst fremfor ædel Idræt, Tro
og Love et udvortes Skin, og Æren intet mod Nyt
ten. Atter og atter brød han lumpent sit Forbund
med os og voldte os megen Skade. Kongen var der
imod en Mand af sjældent Retsind og ubrødelig
trofast i alle Maader. Hvad Under da, at der ej
kunde trives noget fast Baand eller varigt Venskab
mellem den ærlige Konge og den svigefulde Sakser?

Omtrent ved disse Tider var der en Smedesøn
ved Navn Sverre, der sagde sig fra det Præstekald,
han en Tid havde haft paa Færøerne, og drog til
Norge, hvor han fra Klerk blev Krigsmand. Her
’) Altsaa det samme som ovenfor omtalt S. 185.
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havde Erling lige fældet Østen1), og just det lok
kede Sverre did; oppe i en Ødemark traf han til
fældigvis Østens Mænd2) paa Flugt, tilbød at blive
deres Høvding og yppede atter Strid med Sejr
herrerne. For nu ej at savne Navn af Kongeætling
løj Sverre sig Fader til, udgav Harald den irske
for sin Farfader og kaldte sig Sivards Søn3); og
det sidste Navn gav han ogsaa sin egen Søn, som
hidtil efter hans rette Fader havde heddet Unas;
ja for at slette hvert Spor af sine forrige Kaar og
faa Folket til at tro, at han havde arvet sin Olde
faders4) Navn, tog han sig et nyt Navn, hvorved
han ret kunde tilvende sig Kongeslægtens Hæder —
hvis Ætmand han gav sig ud for at være — og
lod sig kalde Magnus til Tegn paa sin høje Byrd.
Denne frække Løgn blev virkelig taget for gode
Vare af de vilde og gale Krigsfolk samt den let
troende Almue og blev Aarsag til et grueligt Blod
bad over hele Norge, ja bragte Biget til Under
gangens Band5). — For øvrigt skal Sverre en Gang
inden sin Ophøjelse, undervejs til Birger Jarl af
Sverige, have skænket en Præst, der laante ham

’) Kongsæmnet Eysteinn Meyla, der faldt paa Rø 1177.
2) De saakaldte Birkebeincre.
8) Sverre udgav sig for Søn af Sigurd Mund (dræbt 1155,
se ovenfor S. 81).
4) Magnus Rarfod.
5) Som bekendt lykkedes det Sverre under liaarde Kampe
først at fælde Erling (1179) og siden Kong Magnus selv (1184),
hvorved han blev Norges Enekonge; men lige til sin Død (1202)
maatte han dog kæmpe med uafladelige Oprør, og selv efter
hans Død blev Borgerkrigen en Tid lang ved.
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Hus, det Skulderbaand1), der var hans vigtigste Em
bedstegn som Diakon, med samt sin Alterbog.

Dog, lad mig ej dvæle mere ved de fremmede
Forhold, men vende tilbage til vort eget, saa meget
mere som alle de onde Anslag, der paa den Tid
kom op herhjemme, afholder mig fra at fordybe
mig i dem der øvedes udenlands. — Det var Mag
nus Eriksøn2), der af Misnøje med den Lod og den
Løn, der var blevet ham til Del, lagde onde og
lumske Raad op mod Kongens Liv og fik en Del
Mænd i Ledtog med sig, blandt andre Knud og
Karl, der paa fædrene Side var noget i Slægt med
Valdemar og af mødrene Æt Eskils Børnebørn3).
Denne Magnus var den samme som i Slaget paa
Gradehede havde staaet paa Svens Side og var
blevet taget til Fange, og som Valdemar ej blot
havde skænket Livet, men givet Plads i sin Venne
kreds og hævet fra ringe Kaar til Højhed og Ære.
Langt fra at faa sin fortjente Straf fandt han idel
Godhed hos Sejrherren; og derfor kunde han nu
saa meget tryggere smede sine Rænker, som ingen
troede ham i Stand til sligt; ti Kongen havde svært
ved at lænke sig, at den Mand han havde skænket
Livet, skulde pønse paa ondt imod ham.
’) Den saakaldte Stola.
2) Erik Lams Frillesøn, jfr. ovenfor S. 102. 163 f. og foregaaende Bind S. 2«57.
8) Deres Fader hed Karl og var rimeligvis Søn af Erik Jarl
af Vestcrgøtiand i dennes Ægteskab med Knud den helliges Dat
ter Cecilie. Han var, som det vil ses, gift med en Datter af
Eskil, og er antagelig den samme som den Karl Jarl af Halland,
der omtales i Sven Grades Tid (foregaaende Bind S. 208).
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Længe holdtes Sagen skjult, men kom omsider
for en Dag paa følgende Maade. Nogle tyske
Svende, der tjente i Magnus’s Gaard, kom en Gang
i deres Herres Ærende gennem Holsten og tog ind
hos en Eneboer. De vidste ikke af at der kun var
et Skillerum mellem hans og deres Senge, og gav
derfor om Natten deres Tale frit Løb; og blandt
andet ytrede de, at det var et Under, at Kongen
endnu var blandt de levendes Tal, saa mange
lumske og lønlige Snarer som Magnus og Karlsøn
nerne havde sat for hans Liv. Men alle de Anslag,
de ham uafvidende havde udpønset, var gjort til
intet; og det kunde umuligt være et almindeligt
Lykketræf, men maatte skyldes Guds Forsyn, der
stadig holdt sin Haand over ham. Saaledes havde
Magnus en Gang, kun væbnet med Sværd og Ulvespyd1), tilbudt Kongen Følgeskab paa hans Vej til
Sælland, saa langt som til et vist Vadested, hvor
saa Knud og de sammensvorne til den Tid skulde
møde med lignende Jagtvaaben, som ej havde noget
paafaldende ved sig; men Knud var der ikke, og
Magnus turde ej indlade sig paa Udaaden uden i
Fællig med en anden, saa han lod som ingen Ting,
bød Kongen Farvel og drog hjem til sit eget. Da
de var skiltes ad, red Kongen over Vadestedet og
mødte her Knud, der var ilde til Mode over ej at
træffe sin Stalbroder og lod som om han var kom
met for at følge Kongen paa Vej. Dog gav han ej
saa hurtigt tabt som Magnus, men holdt haardnakket fast ved sit Forsæt og havde i Sinde at
’) Den latinske Tekst taler om Tigervaaben; men dette kan
selvfølgelig kun betragtes som et Udslag af Sakses Forkærlighed
for klassiske Ord og Udtryk fra Romertiden.
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komme Kongen til Livs, naar denne efter Sædvane
lod Hestfolket gaa først om Bord, men selv satte
sig paa Strandbredden midt i Kvindernes Klynge
og ventede til allersidst med at indskibe sig. Han
havde sikkert ogsaa faaet Ram paa ham, hvis ikke
Kongen — uden nogen Mands Vink og Varsel, ene
og alene ved Himlens naadige Vilje — hurtig havde
styret sine Fjed bort fra Møernes Skare og mod
Sædvane skyndt sig om Bord. — Karl havde de
sammensvorne sendt i Forvejen til Skaane, hvor
han, hvis hans Broder havde Held til sit Værk,
skulde opbyde alle deres Venner og udrydde Kong
ens hele Afkom.
Men selv delte Uheld kunde ikke rokke Knud
i hans Forsæt: han tænkte at hvad der var slaaet
fejl paa Fyn kunde lykkes bedre i Skaane, og
skyndte sig i Forvejen til Helsingborg, hvor han
pønsede paa at hugge Kongen ned i samme Nu han
— uden at ane Uraad — gik fra Borde og satte sin Fod
paa Skannes Grund; han vidste nemlig godt, at Kong
en havde for Skik at gaa paa Jagt hele Dagen1),
sende sine Raader i Forvejen og selv sætte over i
en Baad, naar Mørket faldt paa. Men ved et Held i
Uheld blev dette Anslag gjort til intet: Kongens
Baad kom nemlig ind i Drivis og førtes langt ud
af sin rette Kaas; og da hans Mænd maatte vente
saa længe paa ham, strømmede de skarevis ud imod
ham for om muligt at hjælpe ham i hans Nød og
hindrede derved de sammensvornes onde Raad. —
To Gange var nu Knud og Karl gaaet glip af Fang
sten og maatte alter hænge deres Brynjer op i Bure,
som de bar under Kappen for Kongemordets Skyld.
’) I de store Skove i Nordsælland.
Sakses Danesag^ (1157 -1185).

14

210 Magnus Eriksøns Rænker; Eskils Afkald og Absalons Valg.

Men det mærkeligste af del hele var dog, at
Kongen havde kunnet vare sig for sin egen Køresvend, der ogsaa var blandt de sammensvorne, og
som han mindst af alle vilde tiltro noget ondt.
Naar Kongen kørte ud paa Fuglefangst, havde han
ingen andre end ham med sig; og da det nu slog
fejl for Hovedmændene, lovede denne Svend at fuld
føre Mordet paa egen Haand og se sil Snit, naar Fal
ken engang havde slaaet Klo i Fuglen, og Kongen
sprang ud af Karmen og bukkede sig ned for
at hjælpe den. Det Anslag skulde man synes var
let nok at udføre; men desuagtet havde han al
drig haft Held til at holde sit Løfte og myrde
Kongen; saa efter alle disse Hændelser var det
soleklart, at Kongen ikke kunde falde for nogen
Mands Haand: ti kun Guds Forsyn, ej Menneskenes
Snille, havde reddet ham ud af saa mange skjulte
Farer.
Saadan blev de ved med at tale om, hvor
underlig alt havde føjet sig; og Eneboeren troede
paa sine Gæsters Udsagn som paa en Aabenbaring
fra oven og lod dem gaa videre, Ord til andet, til
en Abbed der kom og saa til ham, samt paalagde
ham ufortøvet at rejse til Kongen og sige ham alt.
Da Kongen nu fik det hele at vide og fandt at hans
Udsagn stemmede godt nok med Tid og Sted og
Rejsens Gang, begyndte han at fæste Lid til hans
Ord og takkede sin Gud, der ej blot havde gjort
de onde Anslag til intet, men ogsaa bragt dem for
Dagens Lys.
Karl, der ej vidste noget heraf og derfor var lige
saa tryg som hidtil, søgte nu Absalon paa Haand;
og hvad enten han nu vilde dølge de Mordtanker
han gik med, eller havde opgivet at udføre dem,
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nok er det: han bad ham for Slægtskabs1) Skyld
hjælpe ham til at faa et Len af Kongen. Absalon
gjorde som han bad, og talte ivrig sin Frændes
Sag; og Valdemar lod sig ikke mærke med hvad
han vidste, men lovede at lønne Karl ud af sit
eget, indtil der viste sig en Lejlighed til at for
fremme ham. Men siden, da Kongen kom til Ros
kilde og havde hørt Messe i den højhellige Trefoldigheds Kirke, lod han sit Følge gaa ud af
Kirken, men bad Absalon blive; og da denne havde
sat sig hos ham, kaldte han Anklageren frem og
bad ham gentage alt hvad han havde fortalt ham.
Men han turde ikke tale rent ud for det Slægtskabs
Skyld der var mellem Absalon og Knudsønnerne2),
og stod en Tid lang blodrød i Hovedet og uden at
mæle et Ord. Kongen gættede straks Grunden til
hans Tavshed og sagde til ham: »Du skal ikke
være bange for min fuldtro Ven Absalon; ti jeg er
vis paa, at hans Kærlighed til mig er stærkere end
alle Blodets Baand.« Med de Ord løste han Gub
bens Tunge, saa han ej længer undsaa sig ved at
røgte sit Ærende, men trøstig gjorde Rede for hele
Anslaget fra først til sidst og stadig anførte sikre
Tegn paa Sandheden af sine Ord, hvorved han dog
bad dem mindes, at det ikke var hans egen, men
en anden Mands Visdom, og at han blot var et
Bud, der skulde bringe det Udsagn videre til
Kongen.
’) Hvad Slægtskab der var mellem Karl og Absalon vides
ikke; man har gættet paa, at Absalons Moder, Fru Inge, var
Søster til Knuds og Karls Fader, Karl Høvding i Halland.
2) Dette Ord er sikkert Fejlskrift for: Karlsønnerne. Se
ovenfor S. 207 Note 3.
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Nu bad Kongen ham gaa til Side, drog et dybt
Suk og klagede under fire Øjne sin Nød for Absa
lon: at hans egne Frænder, trods Blodets Bannd og
trods alt det gode han havde gjort dem, desuagtet
blev ved med at lægge onde Raad op imod ham.
»Lader jeg som ingen Ting«, sagde han, »og ser
gennem Fingre med deres Rænker, da har de
sagtens Spillet vundet, saa mægtige som de er, og
saa nær som de staar mig. Farer jeg derimod
straks haardt frem mod mine Avindsmænd og straf
fer dem uden Lov og Dom, inden deres Anslag er
kommet ret mange for Øre, da vil det se ud som
om det hele er et Paahit af mig for at styrte
uskyldige Mænd i Ulykke; og man vil sige, at det
er mig selv der af Skinsyge linder paa alle mulige
Kæremaal for at udrydde al min Slægt; ja jeg vil faa
Navn af Æt-Øder og Frændemorder. Saaledes sætter
jeg Livet paa Spil, om jeg lader som intet, men
Navn og Rygte, om jeg haster for stærkt med
Hævnen; og jeg ved derfor knap hvad jeg skal
gribe til: skynder jeg mig, faar jeg Skam; men
nøler jeg, er jeg Skaden vis. Saa meget er vist,
at jeg vilde langt hellere udsætte mig for alle deres
Anslag end gengælde ondt med ondt, hvis blot ikke
min Død førte andres med sig; men falder jeg, vil
bande mine Børn og mine Venner komme ynkelig
af Dage, og snart vil Borgerkrig og Fjendesværd
grumt lægge hele Landet øde.« — Dette og mere
til sagde Kongen med bange Suk og Klage og bad
Absalon afgøre hvad der bandede ham bedst.
Absalon svarede, at han i ét og alt saa paa
den Sag med Kongens Øjne: han mente ogsaa at
det var lige saa farligt for hans Rygte at forhaste
sig med Hævnen, som det var for hans Liv at tøve
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ret længe; men derfor skulde man lægge Straffen i
Herrens Haand, der alt havde hindret de onde An
slag og ogsaa var i Stand til at drage dem frem
for Dagens Lys; og ret længe kunde en Sag, hvori
der var saa mange Medvidere, umulig holdes skjult.
Han randede ham ogsaa til at lade sin vante Liv
vagt vaage særlig nøje over ham og aldrig møde
uden Vaaben hos ham, men være paa Post baade
Dag og Nal; li saa var der nok nogle af de sam
mensvorne, der vilde tro sig forraadte og saa fare
hen og røbe det hele. — Det Raad huede ogsaa
Kongen.
Siden, da Kongen tog bort fra Roskilde, fulgte
Absalon med ham; og nu kom Karl atter til ham
og bad ham paa ny tale hans Sag hos Kongen.
Det gjorde han ogsaa og fik det Svar af Valdemar,
at man plejede ellers ikke at lønne den Mand, der
til Tak kun tænkte paa Frændemord, og at visse
Folk var mærkelig drevne i at holde gode Miner
med slet Spil; men naar han først kom over til
Jylland, skulde den troløse Tjener nok faa sit Len,
da han var vis paa at det var hans højeste Ønske
at faa noget at sige over Folket derovre. — Da
Absalon fortalte Karl om dette Løfte, blev denne
sjæleglad og lakkede ham mange Gange: han satte
sit mildeste Aasyn op og bar stor Glæde til Skue;
dog havde den nok ikke saa meget sin Grund i
Udsigten til at faa et Len som i Haabet om at
myrde Kongen; ti han følte sig nu helt tryg, da
denne med Vilje ej lod sig mærke med noget.
Siden, da hans Morfader Eskil, der paa den
Tid var paa Hjemvejen fra Frankrige, landede i
Ribe, tog han og hans Broder Knud deraf Anled
ning til at rejse over og tage imod ham.
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Karl og Knud havde en Halvbroder ved Navn
Bent, deres Faders Frillesøn, som tjente i Kongens
Gaard og var en bold Kæmpe, men ej sin Herre
huld og tro. Da nu Valdemar, et Par Dage efter
at han var sat over til Fyn, holdt aabent Bord for
alle, sad ogsaa Bent hos og havde taget sin Kniv
frem for at bruge den ved Maaltidet; men hvad
enten han nu var ked af at skjule Sagen længere eller
hans Mordlyst løb af med ham, nok er det: han
lod Maden staa urørt, men knugede Kniven i
Haanden og lod den spille baade hid og did, som
om han paa Forhaand vilde skaffe sig en vis Øvelse
i at støde med den: snart skjulte han den i Bar
men, snart trak han den atter frem og krystede
den i Fingrene. Med alt det stirrede han uafbrudt
paa Kongen med onde Øjne, der tyktes at varsle
det samme som hans Fagter. Saaledes sad han og
teede sig som en gal Mand, indtil Knuds Fæstemø
Gertrud i sin Kvindeskræk stak i at græde og bad
Valdemar vende Øjnene did. Denne gav da saa
lønligt som muligt sin Drost1) Nils et Vink om at
komme hen til sig og bad ham i al Stilhed holde
Øje med Bents sære Fagter; og naar Bordene blev
taget bort efter endt Maaltid, maatte han holde sig
Kongen næst og være lige ved Haanden, ifald
denne Ridder skulde have ondt i Sinde. Men da
Bent saa, at baade Kongen og hans Vaabenfæller
stirrede undrende paa ham, stak han atter sin Kniv
i Skeden. Troligt nok, at det Ilsind, der her kom
over ham, var Himlens Vilje, og at det var Herrens
Haand, der baade hindrede og røbede Udaaden.
Ordret staar der: »Nils, der forestod Kongens Bord«;
men dette var netop oprindelig Drostens Embede.
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Nu angrede Valdemar, at han ej forlængst
havde fulgt Absalons Raad; han kaldte sine Hovmænd — og blandt dem ogsaa Bent — ind i sit
Sengekammer og sagde at han havde en tung
Tidende at melde, der vilde harme dem alle, og
som var ond at nævne, men værre at skjule; han
tvivlede ikke om at den vilde gaa alle hans Venner
nær til Hjærte og gøre dem inderlig ondt, saa sandt
som de havde deres Konge kær. Der fandtes Folk,
sagde han, som havde sammensvoret sig mod hans
Liv; og det var ikke løst Gætteværk, men godtgjort
ham af Medvideres sandfærdige Udsagn og visse
sikre Kendemærker; og bag ved det hele stod de
Mænd, hvem han troede bedst og havde sat til at
vogte sit Liv. Dog vilde han ikke nævne Navne,
men hellere give de skyldige Frist til at angre end
overvælde dem med Kæremaal. Han bad dem frem
deles herefterdags vogte ham med større Omhu, al
drig møde uden Sværd i Kongens Følge og i det
hele ikke tage sig deres Tjeneste saa let som hidtil,
men passe deres Dont flittigt og flinkt, ja vaage saa
ængsteligt over ham, som om hver især netop i
Visheden om sin egen Troskab maatte tvivle om
de andres. Ej heller var det hans Mening at sigte
dem alle; ti han vidste godt at der var mange
iblandt dem, der gerne gik i Døden for ham, om
saa skulde være.
Kongsmændene kappedes nu om at kalde sig
hans tro Tjenere og bad ham nævne de skyldige,
saa vilde de tage Hævn over disse Drottensvigere,
det lovede de ham; og hverken Frændskab eller
Venskab skulde afholde dem fra at give dem, der
tørstede efter Kongens Blod, deres velfortjente Straf.
Dertil svarede Kongen, at de maatte have nok i
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deres egen gode Samvittighed og ej forlange at vide
alt; og ved det sagtmodige Svar gjorde han Ende
paa alle deres Bønner, der ene og alene havde sin
Grund i at de vidste sig selv sagesløse.
Men Bent troede, at Sammensværgelsen maatte
være røbet Kongen af nogle af Medviderne, og at
denne, netop fordi han attraaede at overrumple dem,
snedigt havde sat sine Ord paa Skruer og ligesom
lovet dem Naade; han rømte derfor i største Hast
over til Jylland, lod de fleste af sine Hovmandsvaaben i Stikken og sendte Magnus Bud om at de
sammensvorne var opdagede. Saa slagen var den
utro Tjener af sin onde Samvittighed, at han ej
turde lide paa Kongens Naade.
Det Budskab var Skyld i at Magnus næste Nat
sejlede til Lybek og bad Henrik om at maatte
træde i hans Tjeneste. — Knud og Karl, der havde
faaet samme Bud fra Bent, drog i al Stilhed ud af
Ribe By, gik om Bord i Randers og sejlede over til
Birger Jarl af Gotland, i Lid til deres Frændskab
med ham1). Det var deres onde Samvittighed der
slog dem, saa de med ét følte sig utrygge og skjalv
af Skræk.
Deres Bortfærd gik Eskil umaadelig nær til
Hjærte, og det var en Ynk at høre ham jamre og
klage over sin egen og sine Dattersønners onde
Lykke; ja hans Sorg var saa dyb at den lamslog
hans Tunge, saa han knap kunde tale. Desuagtet
drog han til Kongen i Viborg og blev modtaget
’) Birger Brosa, Jarl af Vestcrgøtland, af den mægtige Folkungeæt, var Sønnesøn af Knud den helliges Datter Ingerd, der
var Søster til Knuds og Karls Farmoder Cecilia (jfr. første Del
S. 74).

Bent rømmer bort; Magnus, Karl og Knud flygter.

217

med del mildeste Aasyn, for al det ikke skulde se
ud som om Kongen fandt hans Hjemkomst mis
tænkelig. Dog, Bispen var lige saa snild som
Kongen var sindig, og afholdt sig aldeles fra at
tale sine Børnebørns Sag, for helt at fralægge sig
al Mistanke og ej ved at bede for dem udsætte sig
for at kaldes deres medskyldige ; ti han tænkte som
saa, at det var bedre at undgaa onde Tunger og
derfor tie stille, end falde i Unaade ved at lægge et
godt Ord ind for de skyldige. — Siden drog han
til Skaane og fik ved Lægernes gode Hjælp sit
Mæle igen; men hans syge og sorgtunge Sind var
ej saa let at helbrede, ti han elskede sine Børne
børn højere end sig selv, og deres Skæbne gik ham
nær til Hjærte; men saadan gaar det: man fanger
lettere Bod for Legemsbrøst end for Sjæleskade.
Imidlertid vilde Magnus ikke være sin Skam
bekendt og undsaa sig derfor ved at aabenbare
Henrik Aarsagen til sin Landflygtighed, men bad
ham blot om Hjælp til Udsoning med Kongen.
Henrik mente at det var Synd at nægte en land
flygtig Mand det Ønske, og sendte Valdemar et
Brev, hvori han bad ham lade sin Vrede mod
Magnus fare. Valdemar, der hellere vilde svare
herpaa ved Bud end ved Brev, lod sin Staller1)
Henrik, der var vel forfaren i det tyske Maal, rejse
til Saksland for i Hertug Henriks Paahør at skylde
Magnus for Landsforræder. Da Magnus hørte det,
bed han Hovedet af al Skam og blev med den
største Frækhed ved med at fralægge sig al Lod og
Del i hvad man gav ham Sag for; ja tilbød Tvekamp
’) Staldmester — en Hofstilling, der svarede til det senere
Marskembede.
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for at godtgøre sin Uskyld og søgte i det hele at
dølge sin Brøde lige saa snildt som han i sin Tid
havde fostret den. Men Sendemanden svarede, at
naar Kongen havde sendt ham did, saa var det
ikke for at han blandt udenlandske Mænd skulde
med sit Sværd staa inde for Klagens Sandhed,
men for at han skulde stævne den anklagede til at
give Møde for Kongens Dom og føre Værn i sin
Sag efter Landets Lov. Nu spurgte Hertugen, hvad
for en Slags Værn den danske Lov fastsatte mod
slige Søgsmaal, og den anden svarede: »Jernbyrd
er efter vor Sæd det rette Værn«1). Nu spurgte
Hertugen Magnus, om han var saa vis paa sin
Uskyld, at han turde underkaste sig den Prøve for
!) Det er ejendommeligt for gammel dansk og i det hele
germansk Rettergang, at det mindre gælder om at udfinde Sand
heden ved Vidneudsagn end om at komme til en hurtig og klar
Afgørelse af Sagen; derfor var der i Reglen tillagt den anklagede
Ret til at fri sig for Sigtelsen paa en eller anden Maade, oftest
ved Ed (se første Del S. 53). Som Kongens Mand dømmes Mag
nus imidlertid ikke efter de almindelige Landslove, men efter
Vederloven (Hirdloven), som gjaldt for alle der tjente i Kongens
Gaard og var langt strængere mod de sagsøgte end de alminde
lige Love; blandt andet tilstedte den i Reglen Klageren at af
lægge Ed paa Sandheden af sin Beskyldning, og i saa Fald
kunde den sigtede ikke fralægge sig denne ved almindelig Ed
med Mededsmænd, men var pligtig til Jernbyrd, der ansaas
for et langt vanskeligere og farligere Renselsesmiddel. (Om
hvorledes Jernbyrd gik for sig, se ovenfor S. 147). Værre endnu
var det for den anklagede, hvis Klageren kunde føre to Vidner
paa sin Sag; ti i saa Fald var han fældet med det samme ifølge
Vederloven — Jernbyrd var iøvrigt allerede da et noget for
ældet Bevismiddel, der — bortset fra Vcderloven — kun fandtes
i Skaanske Lov; den ophævedes ogsaa for Skaanes Vedkommende
af Valdemar Sejr, fordi Kirken, der i sin Tid havde været meget
ivrig for Anvendelsen af Gudsdomme, efterhaanden havde skiftet
Standpunkt i denne Sag.
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at vinde sin Sag; men han fik til Svar, at Jern
byrd var en saare tvivlsom Ting; ti det var langt
fra altid at der skete Jertegn derved, nej, den
fældede ofte de uskyldige og frikendte de skyldige,
saa det hele afhang af et Lykketræf; ti Vorherre
var næppe saa øm over Menneskenes Ønsker, at
han vendte op og ned paa alt, saa snart de bare
bad ham derom. — Det Svar tyktes mange mis
tænkeligt; og Hertugen spurgte ham nu indtrængende,
hvor i al Verden han kunde vente sig Hjælp af
ham, naar han ikke vilde fralægge sig den store
Brøde, han sigtedes for, efter Landets Love. Nu
vidste Magnus hverken ud eller ind, og det varede
længe, før han tik noget Svar frem. Omsider, da
han indsaa, at Hertugen næppe længer vilde unde ham
Fristed, tilbød han af sig selv at søge Kongen paa
Haand, hvis han fik Løfte paa at slippe uskadt der
fra, hvad Udfald saa Sagen ellers fik. Det lovede
Stalleren ham ogsaa og tilbød at give ham sit Ord
til Pant derpaa; ti, sagde han, efter den danske
Lov fik altid hver der dømtes til Døden, Frist til at
rømme af Lande, og det holdtes for Uret at tage
hans Liv med det samme. Dette Tilbud vragede
dog Magnus og sagde at han ej kunde nøjes med
mindre end at Absalon selv med sit Ord vilde indestaa for ham.
Da Kongen fik den Besked af sin Sendemand,
skikkede han Hertugen Brev, hvori han paa Absa
lons Vegne gav Magnus Lov til at komme og gaa
som han selv vilde; og Absalon fik ham nu til
Gæst, inden han havde faaet noget Bud fra Kongen
om hans Komme; ti Magnus kom af lutter Hast
værk det Brev i Forkøbet, som skulde melde ham.
Omsider indløb Kongens Brev; og nu gjorde Absa-
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Ion alt muligt for at oplive sin uventede Gæst med
gode Løfter, hvorved da Magnus ogsaa blev bedre til
Mode, saa han nu, med Absalons Hjælp i Vente,
ej var nær saa bange for sin Brøde, men lod en
stor Del af sin Skræk fare og ej betænkte sig paa
at drage hjem til sit eget for at gøre sit Skib sejl
færdigt til sin Jyllandsfærd; Kongen havde nemlig
sat Jiam Stævne i Aarhus, at tale sin Sag. Men
den Selvsikkerhed fik en brat Ende, da han hørte
at hans Lønbud var opsnappede, idet nemlig to
forræderske Breve, han havde ladet skrive, var
faldet i Hænderne paa Kongens Vejfogeder. Da
han nu spurgte af nogle vejfarende Mænd, at de
var givet Kongen i Hænde, fandt han paa at for
tælle, at hans egen Skriver var kommet for Skade
at tabe hans Signet; og den Løgn stak han ikke
blot^sine egne Mænd ud, men vilde endog binde
Absalon den paa Ærmet, alt for at udsprede det
Rygte, at Brevene var falske og skrevne af hans
Avindsmænd, der maatte have fundet Signetet.
Nu led det mod Tiden da hans Sag skulde
for; og han stak i Søen med to Skibe; men
da han mødte Absalon i Følge med de høje
Herrer fra Sælland og Skaane, blev han saa slagen
af sin onde Samvittighed, at han aldeles tabte
sin Tillid, rystede af Rædsel og helt havde glemt sit
gamle Mod: han svor paa, at ingen skulde faa
ham overtalt til at drage med til Jylland, og troede
ikke nogen Mand i hele Verden i Stand til at
værne ham mod Kongens Vrede. Desuden jamrede
han over at han havde tabt sit Signet, som hans
Avindsmænd maatte have fundet og brugt til i hans
Navn at udfærdige falske Breve, hvori Kongen blev
lagt for Had. Men da Absalon blev ved med at
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indprente ham, at selv om han tilstod sig skyldig, var
der intet i Vejen for at han tik Lov til at drage
bort i Fred, sejlede han dog videre i Følge med
ham og tog mere Hensyn til Vennens Raad end til
sin egen Frygt. Kongen opholdt sig i Viby1), om
givet af hele den danske Adel, og her ledte Absa
lon nu Magnus frem for ham; men Valdemar bød
ham ikke til Bords og vilde ej have ham til Gæst,
for at det ikke skulde se ud som om han atter tog
ham til Naade.
Næste Dag blev han stævnet til Tings2), og her
foreholdt Kongen ham alle sine egne Velgerninger
mod ham og sigtede ham for at være en Landsfor
ræder, hvis eneste Ønske var at lønne Hjærtensgodhed med Frændemord — hvad der jo noksom frem
gik af hans sidste Flugt, der ej skyldtes Vold eller
Tvang, men kun hans egen onde Samvittighed.
Dertil svarede Magnus, at han havde valgt at rømme
af Lande, ikke for nogen sin Brødes Skyld, men
fordi han, paa Grund af den truende Tidende Bent
havde bragt ham, havde villet sikre sig selv ved
at holde sig paa Afstand, indtil han kom efter Aarsagen til Kongens Mistanke. løvrigt undrede han
sig over, hvor det kunde være at Kongen paa løs
Mistanke fik i Sinde at forfølge sin egen Frænde,
som han ellers altid havde vist alt muligt Ven
skab.
»Ja vist har jeg været god imod dig«, sagde
Kongen, »men det er det som du har glemt, og kun
givet mig Skam til Tak.« Derpaa lod han til Vid’) En lille halv Mil Sydvest for Aarhus.
■) Det saakaklte Huskarlestævne, hvor alle Kongsmændene
mødte.
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nesbyrd om hans Troløshed hans to ovennævnte
Breve lægge frem til alles Eftersyn; det ene var
lukket, det andet aabent, og begge med Segl under;
han lod ogsaa de tilstedeværende Bisper gaa rundt
med dem og bad alle Folk mærke sig nøje, om
det ikke ogsaa var Magnus’s Segl der hang under.
Da saa alle havde set dem og kendt Seglene ægte,
lod han dem læse op. Det aabne var til Skaaningerne og gav Kongen Skyld for Vold og Uret
mod mange Mænd, samt æggede dem alle til Op
rør mod ham, da Magnus i saa Fald vilde være
med dem og hjælpe dem til at genvinde deres Fri
hed. Det andet var til Knud og Karl og handlede
om det samme, idet det manede dem til at rejse Op
rør i Skaane; saa vilde Magnus gøre ligesaa i Jylland;
og da vilde Kongen staa magtesløs, naar han ej kunde
paaregne Hjælp fra de to største Lande i Riget.
Da Brevene var oplæst, ventede man at Mag
nus skulde staa frem og svare; men Frygten bandt
øjensynlig hans Tunge: han var saa slagen af
Skræk, at han ej kunde faa et Ord frem, og Skam
rødmen paa hans Aasyn røbede tydeligt hans indre
Oprør. Mandens Tavshed var talende nok; men
nu lagde Absalon sig snildt imellem, for at den ej
skulde blive udlagt som en Tilstaaelse, og ytrede,
at det var da ikke saa sært, om Magnus studsede
ved slige helt nye Beskyldninger og ej straks havde
Svar paa rede Haand, men maatte have Tid til at
tænke sig om og derfor var lidt sen til at tage til
Genmæle: han maatte straks have Lov til at træde
til Side udenfor Maalstævnet og tage hvem af sine
Venner han vilde, med paa Raad om hvad han
skulde svare. Det Ord opmuntrede Magnus, saa
han paa ny fattede Haab om at gendrive Søgs-
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maalet; og efter at have faaet en Frist til at raadføre sig med de andre gik han til Side med Absa
lon og Bisp Tyge af Vendsyssel. Denne Tyge
havde været Diakon hos hans Fader Erik, der høj
lig yndede ham; og fra Kongens Gaard var han
blevet kaldet til sit Bispesæde. I taknemlig Ihu
kommelse heraf bar han inderlig Godhed for Mag
nus, men maatte nu med Smærte give ham mange
haarde Ord for den gruelige Brøde han havde haft
i Sinde. Vel indvendte Magnus at Brevene var
falske; men Tyge bad ham spare sig den Slags Ud
flugter, da han meget godt kendte hans Haandskriver
Lamberts Haand, ligesom det ogsaa var aldeles den
Udtryksmaade, han plejede at bruge. Da Absalon
ogsaa gav Tyge Medhold, tabte Magnus aldeles
Modet og spurgte om det vilde hjælpe ham at
skrifte alt. Dertil svarede Absalon, at uagtet der
ingen Fare var ved saadant Skriftemaal, skulde
han dog ikke gribe dertil, før han var aldeles vis
paa Kongens Naade; nu var det hans Raad, at han
skulde lade sin Frygt fare og enten selv eller gennem
en god Ven frimodigt bede om Frist til næste Dag; ti
naar han først havde samlet sig lidt, vilde han nok
slippe bedre fra det. Det blev ogsaa tilstaaet ham;
og Kongen med hele Ædlingeskaren gav sig om
Aftenen paa Vej til den hovedrige Unnes Gaard.
Undervejs var Magnus meget urolig og over
hængte Absalon med Spørgsmaal om hvordan han
bedst kunde føre Værn mod Søgsmaalet; men denne
sagde blot, at enten han gjorde saa eller saa, var
det umuligt at slippe baade for Skam og Skade:
det var ingen let Sag at gendrive et Søgsmaal, der
støttede sig paa saa mange Vidnesbyrd, men paa
den anden Side var det lidet hæderligt, om han af-

224 Magnus Eriksøns Rænker; Eskils Afkald og Absalons Valg.

slog at rense sig for Sigtelsen; og endelig var det
saare tvivlsomt hvad Udgang det fik, om han skrif
tede alt, uden forud at have sikret sig Kongens
Naade1). — Saaledes vilde den sanddru Herre hellere
sige for lidt end for meget; og det tyktes ham ær
ligere at lade helt uvidende end love at give fuld
Besked i saa tvivlsom en Sag. Nu sagde Magnus,
at han gerne vilde skrifte alt sandfærdigt, hvis han
derved havde Haab om at vinde Kongens Naade;
og Absalon svarede, at han trygt kunde betro ham
saa mange Løndomme han vilde: han skulde ikke
røbe Kongen nogen af dem. Magnus ytrede nu
Ønske om at aabenbare ham hele Anslaget fra
Ende til anden; men Absalon lod ham ej tale ud,
for at det hele ikke skulde blive som et Skriftemaal
for en Præst, og bad ham derfor kalde Sune og
Esbern til, der nok var Mænd for at tie med en
Løndom. De kom saa ogsaa til Stede og gav Ab
salon deres Ord paa at de aldrig uden hans For
lov skulde røbe det mindste af Magnus’s lønlige
Raad; og nu gav Magnus sig til at fremstille hele
Gangen i del onde Anslag lige fra første Færd og
vedkendte sig ej blot, at han selv og de andre, der
havde røbet sig ved at flygte, med Rette var mis
tænkte, men skriftede ogsaa aabent og ærligt ad
skilligt andet, der vedkom Kongens Liv, og som
hidtil havde været dem ukendt. Blandt andet for’) Efter Loven kunde han ikke tvinges til .Jernbyrd uden
ved to Mænds Vidnesbyrd imod ham, og ved at Klageren svor
en Ed paa Søgsmaalets Sandhed (»aasvoren Ed»). Men selv om
dette ej havde fundet Sted her, vejede dog de Breve, Kongen
havde fremlagt, saa tungt til Magnus’s Ugunst, at han havde
ondt ved at komme uden om dem uden netop ved at tilbyde
at rense sig ved Jernbyrd.
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talte han, at Eskil Assersøn og Kristjern Svensøn1)
var Medvidere i Brøden, og at Kristjerns Broder
Domprovst Asser af Lund kendte de sammensvor
nes Raad, uden dog at give dem Ret i deres An
slag.
Da man nu havde naaet Unnes Gaard, søgte
Absalon, Sune og Esbern at faa Kongen i Tale, saa
snart de saa Lejlighed dertil, og bad ham gaa lidt
til Side med dem, saa ingen hørte dem; og.Absa
lon manede nu Kongen til at tænke over, hvad Ud
fald Sagen vel kunde faa, naar Klageren havde
ondt ved at fremme sit Søgsmaal, og den anklagede
ej fandt det raadeligt at tilstaa. Slap han straffri
fra det hele, da vilde mange tro ham uskyldig;
men var han dum nok til at tilstaa uden at sikre
sig Naade, vilde det kun være én Grund mere for
hans medskyldige til at skjule deres Brøde. Man
maatte derfor søge at lokke en frivillig Tilstaaelse
ud af ham, da man ej havde Vidner nok til at
fælde ham. — Den Mening gik Kongen ogsaa ind
paa og lovede at eftergive ham Straffen, hvis han
vilde tilstaa alt.
Næste Dag, da Magnus blev adspurgt paa
Stævne, hvad han saa efter modent Overlæg havde
tænkt at svare, satte han al Undseelse til Side og
fortalte oprigtigt og omstændeligt hele Sammen
sværgelsens Gang fra først til sidst, samt gjorde
nøje Rede, ej blot for sine Medvidere, men ogsaa
for Tid og Sted, og endte med at sige, at det kunde
ej være noget Lykketræf, men ene Herrens Haand,
’) To fremragende Medlemmer af den samme Storæt, som
Ærkebisp Eskil tilhørte. Den her nævnte Eskil var Fættersøn
af sin store Navne, medens Kristjern var dennes Brodersøn og
Broder til nedennævnte Domprovst Asser af Lund.
Sakses Danesaga (1157—1185).
15
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der havde reddet Kongen midt ud af de uafladelige
Fælder og Snarer, og at han ikke noksom kunde
undre sig over, at hans gode Lykke havde gjort
saa mange Frænders og Venners snedige Rænker
til Skamme, og at en Mand, der var saa efterstræbt
af sine Landsmænd, endnu var i Live. — Med de
Ord kastede han sig ydmygt paa Knæ for Kongen
og bad under Graad og Suk om Naade.
For gammelt Venskabs Skyld bad Kongen ham
staa op, men revsede ham dog haardt for hans
Uskønsomhed og foreholdt ham blandt andet, at
den Mand, han havde villet til Livs med alle sine
Rænker, var den samme som fra hans tidligste Tid
havde vist ham idel Godhed, og som efter Slaget
paa Gradehede ej blot havde skænket ham Livet,
men ny Magt og Højhed. »Dengang«, sagde han,
»eftergav jeg ej blot min Frænde hans Straf, men
lagde endog Gaver dertil; men du, som skyldte
mig Troskab til Tak for al min Godhed, lønner
mig med Svig og Lumskhed.« — I det hele kunde
Kongen ikke fatte, at han saa skammeligt havde
kunnet glemme alle hans Velgerninger, og han slog
sig derfor ikke til Taals med hans sidste Skriftemaal, men spurgte ham atter og atter, om han
virkelig havde haft i Sinde at snigmyrde ham. Der
til svarede Magnus, at han baade havde haft Vilje
og Vaaben og alt andet hvad der udkræves til saadan en Daad, undtagen Guds Forlov. Det djærve
Svar huede Kongen vel, og han sagde, at nu da
Magnus havde tilstaaet, skulde all være ham for
ladt; men ved Hove vilde han ikke se ham, for at
han ikke skulde fristes til nye Rænker ved atter at
optages i hans Vennekres. Desuden forbød han
ham at skikke Lønbud til Knud og Karl og bad
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ham om aldrig oftere at pønse paa en Brøde, som
Guds Almagtshaand øjensynlig stadig havde hindret.
— Magnus svarede, at om han nogensinde gjorde
sig skyldig i sligt, vilde han hedde uværdig til
Kongens Naade og ej engang vove at bede for sit Liv.
— Derpaa bød Kongen ham søge sit gamle Sæde.
Lige da Magnus’s Sag var afgjort, kom Kristjern Svensøn tilfældigvis ind, uden at ane Uraad,
og blev straks sigtet af Kongen med haarde Ord.
Da han hørte, at han var angivet af en af sine
medskyldige, havde han intet at sige til sit Forsvar,
men tilstod alt og bad om Naade; og han fik virke
lig ogsaa Lov til at beholde ej blot Livet, men ogsaa alt sit Eje, og blev kun straffet med at rømme
af Lande, for at han ej skulde have for let ved at
tage det onde Anslag op igen. I Sandhed en lem
fældig Straf for en vitterlig Brøde: at nøjes med at
landsforvise en Hærmand, der havde fortjent den
værste Død.
Saaledes endte dette Stævne; Magnus drog til
bage til Fyn, og Valdemar satte over til en 0,
hvor der var Overflod af Vildt, for at holde Konge
jagt. Der kom Absalon og Asser til ham som
Ærkebisp Eskils Udsendinge, for at bede om Naade
for hans Børnebørn, som han haabede dé maatte faa
lige saa fuldt som Magnus, men fandt Kongen ubøn
hørlig. Tilsidst spurgte han endog Asser, om han ej
havde haft en Finger med i Spillet; og denne svarede
ham da, at vel havde han været Medvider, men
Medhold havde han aldrig givet dem, og naar han
havde tiet dermed, var det ikke af Avind til Kongen,
men fordi han undsaa sig ved at være Angiver og
regnede det for en Skam at røbe hvad der var
ham betroet. — Den Tilstaaelse voldte ham siden
15*
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en langvarig Landflygtighed. — Denne haanlige Af
visning af hans Sendefærd tog Eskil sig saa nær,
at han tik den ene Sot paa Halsen efter den anden
og laa alvorlig syg hele den Vinter.

1177.

Næste Vaar bød Valdemar Danmarks og Sve
riges Stormænd til Gæst og holdt sin Søns Bryllup
med kongelig Pragt1). — Da det var til Ende, søgte
Eskil i Løn Valdemar paa Haand og sagde, at han
havde noget at betro ham under fire Øjne, som
han indtrængende bad ham ej at røbe i Utide.
Kongen svarede, at det kunde han jo gerne tjene
ham i; og Eskil sagde da, at han allerede længe
havde attraaet at nedlægge sit Bispeembede, der
var altfor tung en Byrde for hans gamle og svage
Skuldre: det var hans Agt at ombytte Bispeskrud
med Munkekutte, og han ønskede ej at dø i Høj
hed og Ære, men stille og fri for Embedssorger.
Kongen lod overmande venlig i sit Svar, men søgte
dog at faa ham fra det og sagde, at det i al Fald
ikke lod sig gøre uden Forlov fra Rom; men der
til svarede FZskil, at han havde Brev fra selve
Paven, der ej blot gav ham Lov til at nedlægge
sit Embede, men ogsaa Fuldmagt til at vælge hvem
han vilde, til sin Eftermand; tilmed havde han som
pavelig Legat Ret til at indsætte ham i Embedet,
for at Ærkesædet ej skulde staa ledigt2). Ved det
J) Knuds Bryllup med Henrik Løves Datter Gertrud stod
i Lund.
2) Ellers var det almindeligt, at de nyvalgte Ærkebisper
selv maatte hente deres Pallium (Værdighedstegn, se første Del
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Ord fik Kongen en Mistanke om at det var Asser1)
han havde udset til Ærkebisp; men da han ikke
tvivlede paa at Knud og Karl, om de foretog sig
noget yderligere mod ham, vilde finde megen Støtte
hos deres Morfader, indvilgede han omsider i hans
Bøn, efter et langt og som det lod venskabeligt
Ordskifte, og sagde at hvad Paven som Kirkens
Overhoved havde fastsat, kunde han jo ikke mod
sætte sig.
Nu var det Eskil meget om at gøre at ned
lægge sit Embede i en højtidelig Forsamling af
Rigets Bisper; og lige inden Kongen skulde rejse
fra Byen, bad han ham indstændig komme igen,
naar Maaneden var omme2), og tage Bisperne med
sig, for at de kunde overvære ej blot hans eget
Afkald, men ogsaa Udnævnelsen af en ny Ærke
bisp. Dog var det aldeles nødvendigt, sagde han,
at holde selve Sagen hemmelig, for at ingen skulde
faa Nys om den og saa udeblive af Frygt for at
Valget skulde falde paa ham.
Da han havde faaet Kongens Samtykke, lyste
han højtidelig til Tings, traadte frem blandt Almuen
og udtalte, at han al sin Tid havde været sine
undergivne en huld og blid Herre, og til Gengæld
havde Almuen stedse været ham god og undt ham
det af Hjærtet vel. »Men nu«, sagde han, »er det
min Agt at frasige mig mit Bispeembede, som jeg
i min høje Alder ej længer ser mig i Stand til at
S. 210) i Rom; men da Eskil havde Rang af pavelig Legat,
kunde han selv indsætte Efterfølgeren i hans Embede.
’) F2skils Brodersøn Domprovst Asser af Lund (se ovenfor
S. 225. 227).
2) Brylluppet stod vistnok i Februar 1177.
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røgte. Hidtil har jeg herlig og redelig baaret Om
sorg for Eder alle; men nu giver jeg Eder Gud i
Vold og løser alle mine svorne Mænd fra deres
Troskabsed. Derhos tilgiver jeg alle hvad ondt de
kan have gjort mig, og beder ogsaa dem forlade
mig min Skyld.« Til Slut bønfaldt han dem alle
om at følge ham paa Vej med fromme Ønsker,
samt bede flittigt for ham, og lovede selv at gøre
fuld Gengæld. — Saa inderligt rørte hans Ord alles
Hjærter, at hele Tingfolket stod opløst i Graad, da
han endte sin Tale.
Da Tinget var hævet, sendte Eskil Folk med
Heste ud efter Absalon, der netop var vendt tilbage
fra Sælland, og bad ham endelig være Gæst i hans
Gaard. Absalon spurgte ham nu, hvorfor han vilde
volde Almuen den Sorg; og han svarede, at dels
Alderdommen og dels hans Børnebørns Landflygtig
hed havde gjort ham led og ked af at røgte sit
Embede her i Landet, og desuden havde han for
længst givet Bernhard af Clairvaux1) sit Ord paa at
han af egen fri Vilje vilde frasige sig sit Bispeembede,
og lovet ham højt og helligt siden at føre el stil
færdigt Liv, langt fra Verdens Glans og Ære.
Næste Morgen samledes alle hans Lydbisper i
Sankt Lavrentius’s Kirke; og her lod Eskil alle
Kirkens Kostbarheder tage frem af Skatkamret og
stille til Skue, for at vise en og hver, hvor meget
Kirkens gamle Skat af Altertøj og Messerede var
vokset ved hans egen fromme Gavmildhed. Da
det var sat frem, holdt han med Graad og Suk en
’) Den berømte Cistercienserabbed og Kirkehøvding (1091 —
1153), hvem Eskil havde staaet personlig nær, og i hvis Kloster
han flere Gange havde opholdt sig i lang Tid.
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Tale om al den kærlige Omhu, hvormed han havde
vaaget over sine undergivnes Fred og Sikkerhed,
samt om al den Nød og Modgang, han havde maattet
døje hele sin Bispetid igennem. Nu var det hans
Agt at nedlægge sit Embede, fordi han var saa
højt til Aars, at han følte sig uskikket til at røgte
sit Kald.
Nu var det Kongens Sag at svare; og han ud
talte da, at selv om Eskil ofte havde ligget i Strid
med Kongerne, saa var hans Embedsførelse dog al
Ære værd. Hvad ham selv angik, sagde han, da
huede det ham ikke, at han vilde frasige sig sit
Kald nu i sin høje Alder, da ingen mere vilde til
tro ham at have noget ondt i Sinde. Endelig bad
han ham udtale, om det var af egen Drift han nedlagde sit Embede, eller fordi Kongen havde tvunget
ham dertil.
Da udstrakte Eskil sine Hænder mod Alteret,
svor en Ed og kaldte Helligdommene til Vidne paa
at det hverken var af Had til Kongen eller som
Følge af nogen som helst Vold og Tvang fra dennes
Side, at han havde fattet sit Forsæt, men ene og
alene af Lede ved den timelige og Attraa efter den
evige Ære. — Det Svar var ret efter Kongens Sind,
da han netop havde æsket en oprigtig Udtalelse af
Bispen for at forebygge al Mistro og løs Tale.
Dernæst spurgte Kongen ham, om han nogen
sinde havde forsømt at lade kongelig Straffedom
udgaa over dem som Ærkebispen først havde lyst
i Band; og da Eskil svarede: nej, det havde han
aldrig, udtalte Valdemar, at det Ord havde lettet
en tung Sten fra hans Hjærte; ti han havde været
bange for at mange i Smug vilde lægge ham Ærke
bispens bratte Afkald til Last.
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Dernæst blev Pavens Brev taget frem og læst
op for alle, da Kongen stadig gjorde gældende, at
han ej havde Ret til at nedlægge sit Embede uden
Forlov fra Rom. Deri stod, at Romerbispen hidtil
havde afslaaet Lunde-Ærkebispens Ansøgning om
Afsked, fordi han vel vidste, hvor ypperlig han
gjorde Fyldest i sit Embede; men nu havde han
dog givet efter for hans Bønner og paa Grund af
hans høje Alder og idelige Sygelighed indvilget i
hans Afkald.
Da saa Kongen havde udtalt, at Pavens Bud
turde ingen modsige, rejste Eskil sig fra sit Sæde,
lagde sine ypperste Værdighedstegn, Stav og Ring,
paa Alteret, og frasagde sig dermed højtidelig sit
Embede. Denne Handling rørte alle de tilstede
værende saa dybt, at de stod med Taarer i Øjnene
og sukkede saa lydeligt, at det var som det suste
og bruste over hele Kirken.
Kongen bad nu Eskil, som den der havde det
nøjeste Kendskab til Rigets Præstestand, at udpege
sin Eftermand paa Ærkesædet; og Eskil takkede
ham for hans Iver og Omhu, samt fremtog et andet
Brev fra Romerhoffet, hvorved der gaves ham som
pavelig Legat Fuldmagt til at indsætte sin Efter
følger. Men efter at have læst Brevet op udtalle
han, at han frasagde sig den Magt Paven havde
tilstaaet ham, til Fordel for dem der ellers havde
Valgret; ti, sagde han, han gav hellere Afkald paa
sin egen Ret frem for at krænke andres, og vilde
nødig have Ord for at røve Kirken dens vante Fri
hed — den Kirke, hvis Ære han altid havde vær
net om og vaaget over.
Men da nu Kannikerne indtrængende bad ham
sige sin Mening, og Kongen paa Almuens Vegne
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tog til Orde som dens Talsmand for i ét og alt at
slutte sig til Præsteskabets Bøn, udtalte Eskil, at
her stod Valget for ham mellem Guds og Menneskers
Venskab: tav han, vakte han Himlens Harme; men
talte han, stødte han en Ven fra sig. »Undlader
jeg«, blev han ved, »at udpege ham som jeg véd
er bedst skikket til delte Kald, da er Guds Vrede
mig vis; men nævner jeg ham, der ej blot er øvet
i saadan Syssel og hidtil med Ære har røgtet et
andet Bispeembede, men ogsaa er vant til at vove
sig ud i den værste Fare for Fædrelandets Skyld,
da saarer jeg en Ven og Frænde1), hvem jeg véd
at et saadant Tilbud vil være meget imod.« — Alle
tænkte sig nu, hvem han sigtede til, og bad ham
nævne ham ved hans rette Navn. Eskil udtalte
da: »Saa udnævner jeg da min Frænde Bispen af
Roskilde, hvis gode Navn og Rygte I alle kender.«
Adskillige raabte nu, at det var Kirken vel
tjent med; men da rejste Absalon sig og sagde, at
den Byrde var for tung for hans Skuldre, og at
han paa ingen Maade vilde forlade den Kirke, som
han havde overtaget i Danmarks værste Trængsels
tid, og som han med den største Møje — baade
aandeligt og legemligt talt — havde hjulpet frem
til Held og Lykke, ej blot ved at rydde dens ydre
Fjender af Vejen med Vaaben i Haand, men ogsaa
ved at hæve den op af dens gamle nedarvede Fat
tigdom til Velstand og Trivsel.
Nu skammede Eskil Kannikerne ud — hvem
Valgre’tten tilkom — fordi de holdt sig tilbage og
lav stille; og paa hans Spørgsmaal om hvem de
!) Der menes Eskils Brodersøn Domprovst Asser, se oven
for S. 225. 229.
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vilde give deres Stemmer, raabte de alle med én
Røst paa Absalons Navn, og det med saa stor Sam
stemmighed, at der ej var mindste Meningsforskel
eller Usikkerhed at mærke. De nøjedes nu heller
ikke med at udraabe ham, men greb fat i ham og
søgte med Magt at slæbe ham hen til det Sæde
hvortil de havde kaaret ham. Eskil var selv den
første til at lægge Haand paa ham, og det syntes
at give de andre Mod til at gøre ligesaa. Kan
nikerne istemte nu ogsaa efter Sæd og Skik en høj
tidelig Lovsang til Ære for det enstemmige Valg;
og Almuen kunde i sin Hjærtensglæde ej bare sig
for at kvæde en hellig Vise om Kap med Klerkenes
fromme Salme, da den gerne vilde være med i Lov
sangen og holdt det for en Skam at tie, naar de
andre stemte i af fuld Hals; saa han var hele
Mængdens udkaarne og maatte da kaldes enstem
migt valgt.
Men Absalon stred af alle Kræfter imod den
Skare, der sled i ham, og slog flere af dem haardt
i Gulvet; Kannikerne rev saadan i ham, at de
flængede hans Klæder sønder, og det var nær kom
met til Strid og Slagsmaal; ja der opstod sligt et
Gny og Bulder, at det aldeles overdøvede Sangen.
Da saa Folket omsider — af lutter Godhed for Ab
salon — med Vold og Magt havde faaet ham slæbt
hen til Ærkebispestolen, vægrede han sig ved at
sætte sig i den, for at det ikke paa nogen Maade
skulde se ud som om han gav sit Samtykke. Nu
bad først Eskil og siden Valdemar ham om dog at
tage imod det høje Kald, Herren selv tilbød ham,
og ej krænke denne Rigets Hovedkirke ved et uhørt
Afslag; men saa snart han kunde komme til Orde,
indskød han sin Sag under Pavens Dom og gav
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saaledes sin Vægring den rette Kraft, netop som
man troede han skulde føje sig. Havde det været
en anden, slig Ære var blevet tilbudt, da havde
han grebet til med begge Hænder og med største
Glæde sat sig i Ærkebispens Højsæde.
Nils, som var Oldermand for Kapitlet i Ros
kilde, var nu heller ikke sen til at paakalde Paven
for den Vold der var overgaaet deres Bisp, hvad
Eskil blev noget urolig over; men han sagde dog,
at han vel skulde vide at understøtte Valget af al
Magt, og at Absalon nok skulde faa at se, hvis Ord
der vejede mest i Rom.
Nu blev der holdt Messe; og da den var til
Ende, bad Eskil Absalon lyse Velsignelsen, for ad
den Omvej at opnaa hans Samtykke i Valget, idet
han gjorde gældende, at han selv havde frasagt sig
al Lod og Del i sit Bispekald og derfor ej mere
burde udføre nogen Embedsgerning. Men Absalon
svarede, at selv om han havde nedlagt sit Bispeembede, saa var han dog som Legat nærmest til at
lyse Velsignelsen og burde ikke overlade sine Undermænd den Forret der fulgte med hans høje Rang.
Paa den Maade mindede Absalon ham i al Beske
denhed om hans store Værdighed — den Gubben
havde glemt af lutter Iver for at faa sin Vilje.
Siden søgte Eskil ogsaa ved en anden Slags
Venlighed at faa Bugt med Absalons haardnakkede
Vægring. Han førte ham nemlig ind i sit Senge
kammer, og da det ej hjalp alt hvad han bad, faldt
han paa Knæ og tiggede ham med mange Taarer,
for at røre hans Hjærte. — Da det heller ikke frug
tede, fandt han paa et tredje Middel til at lokke
den udvalgte Ærkebisp over paa sin Side og faa
sin Vilje med ham; saa det er ej let at sige, hvem
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der var mest ihærdig af de to: den ene med at
trænge paa, den anden med at stride imod. Han
skikkede nemlig sine ridende Svende, en talrig og
anselig Styrke, hen til Absalon, at aflægge ham
Troskabsed; men denne afslog at tage dem i sin
Tjeneste og lade sig hylde som Herre af dem, da
han, som han sagde, var aldeles uværdig til saadan
Ære.
Omsider, da Eskil mærkede, at der intet Ud
komme var med ham, førte han ham ind i et løn
ligt Rum i Forhallen, for at vise ham alt det Løs
øre dér laa gemt, og som det var hans Agt at efter
lade Kirken, og bad ham indtrængende om dog at
værdige det et Øjekast; men ogsaa denne Fristelse
prellede aldeles af paa ham, ligesom han havde
overvundet de forrige; ti han havde ej vraget den
vinkende Højhed og Ære for at lade det lokkende
Guld faa Magt over sig. Desaarsag udbrød Eskil
— og det var, som man troede, talt ud af Vrede:
»Ja saa skal der ogsaa blive mindre Gods og Guld
efter mig end jeg egentlig havde tænkt, baade i
Kirken og i Bispegaarden; og det kan du takke dit
eget dumme Stivsind for!« Siden skænkede han
Kongen et Guldbæger, og Absalon et andet, og lod
dertil ingen af sine Venner sidde tomhændet til
bage, for i sit eget Hjemland ret at sætte sig et
Æreminde for storslaaet Gavmildhed.
Eskil var nu ogsaa slagen med alskens Værk i
Lemmerne; og da han til Slut ogsaa fik den saakaldte
onde Ild1) over en Del af Kroppen, følte han det som
en Guds Straffedom, der havde ramt ham, og frem
skyndede end mere sin Bortfærd. Paa hans Vej
’) En Art Rosen; se foregaaende Rind S. 59.
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fra Skaane havde Absalon ham til Gæst i sin
Borg1); og da han hørte Eskil klage over at han
led saa meget af kolde Fødder og slet ikke kunde
faa Ro om Natten derfor, lagde han en varm Tegl
sten i en lille Kasse med mange smaa Huller i og
stillede den hen ved Fodenden; og ved dette gode
Husraad tøede virkelig den frysende Gubbe op og
genvandt sin Nattero. Eskil var saa meget mere
glad for dette Middel, som det ene og alene var et
Udslag af kærlig Omhu, ej af nogen særlig Indsigt
i Lægekunsten. — Absalon førte ham selv paa sit
eget Skib over til Slesvig og vilde til Afsked skænke
ham en Sølvskaal; men Eskil afslog Gaven med
de Ord, at herefterdags havde han ingen Brug for
kostelige Kar. — Da han siden mødte Kongen paa
Slesvig Bro, faldt han i saadan Afmagt, at mange
troede ham død. Dog kom han atter til sig selv
igen og blev i en Baad sat over Fjorden, hvorpaa
han kærligt kyssede alle de tilstedeværende og med
Taarer i Øjnene tog Afsked med sine grædende
Venner. Dernæst steg han op i en Vogn, som Ab
salon havde skaffet ham for at han kunde fare i
Mag, da han aldeles ikke kunde taale at ride. Med
Graad paa Kind skiltes han fra sine Venners Skare,
der vidste at de saa ham aldrig mere, og derfor
fulgte ham med taarevædet Øje, som om han alt
laa død paa Baare2).
Siden sendte Kongen og Lundekannikerne Bud
til Rom for at nøde Absalon til at give efter. De
drog først til Clairvaux og opsøgte Eskil, der i de
Tider stod højt anskrevet ved Pavehoffet; og han
’) Naturligvis København.
2) Eskil døde i Clairvaux i September 1181.
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gav dem et Brev med til Rom, hvori han støttede
deres Andragende. Men Absalon og Roskildekannikerne gav dem ikke noget efter og skikkede lige
ledes Sendemænd til Rom, der af al Magt skulde
nedlægge Indsigelse mod det Valg, som Lundekannikerne søgte at faa stadfæstet.

Imidlertid holdt Stormændene Paaske i Roskilde;
og netop som Gildet og Lystigheden var paa sit
højeste, fik Kongen den Tidende fra Thord Gælkær1)
i Lund, at Magnus’s Sendemand Thormer nys var
kommet tilbage oppe fra Gøtiand og i Stormskridt
var faret gennem Skaane, saa det ikke havde været
muligt at faa fat paa ham, men de maatte endelig
passe ham op ved Færgen over Storebælt, hvor han
sikkert snart var at finde. Da Magnus nu blev ad
spurgt om hvad det betød, log han sin Tilflugt til
at nægte alt; og uagtet Kongen gav ham sit Ord paa
at han uden Fare kunde tilstaa, lod han som om
han var aldeles udenfor det hele, og sagde, at alt
hvad de skyldte ham for var lutter Løgn, saml bad
sig paa Forhaand udelukket fra Kongens Naade,
om han nogensinde blev overbevist om sligt. Men
Kongen fæstede ingen Lid til hans Nej og sendte
nogle af sine Svende ud til en særdeles tro og
paalidelig Præst ved Navn Adolf, der boede ude ved
Bæltet, for at bede ham holde Øje med Magnus’s
Sendebud, samt beskrev ham hans Ydre og Klæde
dragt, hvorpaa han kunde kende ham. — Paa den
x) Gælkæren i Lund var den øverste kongelige Embedsmand
i Skaane (en Art Statholder).
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Vis blev Thormer grebet og stedt i Forhør for
Kongen; og da denne udspurgte ham om hans
Ærende, søgte han vel i lang Tid at slippe fra det
ved Udflugter, men omsider kom han af Frygt for
Pinebænken frem med sin Løndom og tilstod at
han i Steden for Brev havde en Karvestok hos sig
— som efter dansk Sæd gælder lige saa meget som
et Segl, Ven og Ven imellem — hvis anden mod
svarende Halvdel var i Knuds og Karls Værge1).
Kongen lod ham lægge i Lænker og overgav ham
til Absalons Varetægt, og det var al den Straf Skæl
men fik.
Derpaa gav Valdemar Nils Staller2) det Hverv
at opbyde de fynske Hærmænd og ved deres Hjælp
tage Magnus til Fange, der nu for anden Gang stod
ham efter Livet og fortjente at straffes som Drotten
sviger. De kom bag paa ham midt om Natten, da
han laa i sin Seng; og uden at mindes sin gamle
Manddom søgte han blot at bjærge Livet og krøb
i Skjul bag Spærlagenet i Steden for at slaa fra sig,
men blev hurtig fundet og trukket frem; saa den
Skam var snart sagt en værre Ulykke end Fangen
skabet selv. — Han blev nu stedt for Kongen og
*) Det var en ej alene i Danmark, men ogsaa blandt mange
andre Folkeslag udbredt Skik, at naar en Ven sendte Bud til
en anden, medbragte Budet til »Jertegn« paa Budskabets Sand
hed den ene Halvdel af en Genstand, hvis anden og modsvarende
Halvdel var i Modtagerens Værge. Genstanden kunde f. Eks.
være en Ring el. lign., men var oftest en »Karvestok«, en af to
i hinanden passende Halvdele sammensat Stok. Lignende Stokke
brugtes paa sine Steder langt ned imod vore Dage ved Hoveri
regnskab, idet der for hver »Pligtdag« sattes en Skure i den
samlede Stok, hvis to Halvdele ellers var henholdsvis i Hus
bondens eller hans Fogeds og i Tjenerens Værge.
2) Om ham se ovenfor S. 214, hvor han dog kaldes Drost.
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udspurgt om sine onde Rænker, men nægtede sig
en Tid lang skyldig i hvad han sigtedes for; men
den fangne Thormers Tilstaaelse fældede ham; og
da han ej længere kunde sno sig fra det, skriftede
han aabenlyst sin Brøde — hvad enten det nu var
Skam eller Frygt for Straf, der drev ham dertil.
Kongen vilde hellere straffe ham med Fængsel end
med Død og lod ham derfor sætte i Taarnet paa
Ledreborg under Thorberns Opsyn1).

1177.

Ved samme Tid udplyndrede vendiske Vikinger
Valdemars Sendemænd og tog et Skib ladet med Gaver
til ham fra hans Svigerfader2); og da han sendte Bud
til dem om at faa det tilbage, affærdigede de ham
haanligt. Herover blev Valdemar, som rimeligt var,
optændt af Vrede, sluttede til Hævn Forbund med
Henrik og udbød Rygboerne til at gøre ham Følge,
da de var kendte i Fjendens Land. Dernæst løb
han ind ad Swine og stak Ild paa Julin By, som
Indbyggerne havde ladt i Stikken.
Imidlertid lagde Henrik sig for Demmin; og da
han saa, hvor vanskelig Byen var at vinde, fandt
han paa at lede Floden8), der skilte hans Lejr fra
Byens Mure, om ad et andet Løb i større Afstand
fra Byen; men derved lettede han netop Fjenden
Ledreborg er det samme som Søborg (Eskils gamle Borg,
se ovenfor S. 54 ff. 105) i Nordsælland.
2) Den russiske Fyrste Volodar, der havde ægtet Magnus
Nilssøns Enke Richiza.
3) Peene,
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Murenes Forsvar og styrkede hans Stilling i Sieden
for at svække den. Som Følge deraf maatle han
om Høsten med Skam hæve Belejringen, efter at
han havde ligget for Byen hele den Sommer. —
Kort efter hans Opbrud kom der ved et Tilfælde
Ild i Byen, saa Skæbnen udførte paa egen Haand
hvad den ej havde undt Sakserne Held til.
Saa var Lykken dog Danerne mere huld, ti
de fik Held til at brænde Giitzkow1), hvis Ind
byggere følte sig for svage til at staa imod og der
for skrækslagne maatte ty midt ud i Kær og Moser
for at finde Ly. Dette blev røbet Absalon af en
Fange, der var blevet nappet tillige med Kone og
Børn og en yngre Broder; og ham spurgte han nu,
om han vilde købe Frihed for sig og sine ved at røbe
sine Landsmænds Skjul. Det gik han med Glæde
ind paa og tilbød selv at vise Landhæren Vej, saa
den kunde slaa Kres om vedkommende Indsø, me
dens hans Broder skulde føre Flaaden did; ti paa
den Vis vilde der hverken til Lands eller til Vands
staa Venderne nogen Udvej aaben til Flugt. Mel
lem denne Sø og den, hvor de laa, løb der kun en
smal og snæver Aa, der ej var farbar for andet
end Smaaskuder. Dem tog saa Absalon nogle af
og roede frem; men Fangen lod som om han foer
vild, saa han maatte trues til at vise Vej; og
siden havde han i Sinde at springe fra dem,
hvorfor Absalon lod lægge en Strikke om Halsen
paa ham.
Mange af Venderne søgte nu at slippe bort i
Baade, men løb lige i Armene paa Absalon; og
T) Længere ned ad Peenefloden.
Sakses Danesaga (1157—1185).
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Kvæget, som de havde drevet hen mellem Stranden
og Indsøen, faldt i Sællandsfarernes Hænder og
blev siden fordelt over hele Hæren; men dog fik
Absalon for den Sags Skyld mere Avind end Ære
af sine Landsmænd, fordi han, som de sagde, havde
ladet Sællandsfarerne ene om den Fangst, som de
alle havde lige Ret til.
Da han atter roede ud af Søen, var der nogle
mundkaade Svende blandt Mandskabet, der for
Spøg sagde, at egentlig skulde Føreren ske en
Ulykke, fordi han lod saa uvidende og vildfarende
den Gang han skulde vise Skibene Vej, ene og alene
for at narre dem netop som de troede ham bedst.
Men han tog Spøgen for ramme Alvor og troede at
Galgen var ham vis; og en Gang han var henne at
hente Vand — til Haandtvæt, som det hed sig —
sprang han af egen fri Vilje hovedkulds i Søen og
vilde hellere i Tide tage sig selv af Dage end sidde og
vente sig Døden. Ingen vidste om han var druknet
ved det vovelige Spring eller var svømmet bort
under Vandet; men omsider kom han atter op,
som det jo saa ofte er Tilfældet, og viklede det
Reb han havde om Halsen, op i Hænderne, for at
ingen skulde faa fat i det og trække ham til sig.
Derpaa gik han atter til Bunds lige for deres Øjne
og lod dem i samme Tvivlsmaal som forrige Gang;
og først da de fandt hans Lig, kom der Ende paa
Trætten.
Saa vældige Kvæghjorder havde vor Hær gjort
til Bytte, at den hver Dag maatte have Hyrder til
at drive dem paa Græs; og de kunde uden Fare
lade dem gaa ude, da Landet var lagt i Bund og
Grund øde ved Ild, og Svalerne var saa husvilde,
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at de fæstede Bo paa Fjendens Skibe og byggede
Reder baade paa Stavn og paa Ror for at udruge
deres Unger.
Siden vilde Kongen opsøge Henrik, der i lang
Tid var blevet opholdt af Demmins Belejring. Han
drog afsted over Land, efter at have ladet Giitzkow
By, som ingen forsvarede, gaa op i Luer; men da
han hørte, at der var en overmaade dyb Flod samt
ogsaa andre Hindringer i Vejen, brød han af. Der
fra drog Kongen til Egnen om Kamin, hvor han
især plyndrede Bondefolket, men lod Borgene ligge,
idet han blot paa Skrømt angreb Kamin og lagde
Haand paa nogle Skibe, hvorpaa han kunde føre
det tagne Kvæg bort. Dette Land var saa rigt paa
Kvæg og anden Kost, at det kunde føde hele vor
Hær to Maaneder igennem1).
Siden sendte han Bud til Henrik og bad ham
gøre Ende paa dette Krigstog; og denne var da just
i Gang med ilsomt Opbrud fra den By han ej havde
kunnet vinde. Da Kongen spurgte det, foer han frem
overalt med Ild og med Sværd og drog hærgende og
plyndrende ad Volgast til. Da Volgasterne og deres
Høvedsmand Zulister fik Øje paa ham, gav de sig
til at bryde den ene Ende af deres Bro af, for at
ingen af Fjenderne skulde slippe ind i Byen ad den
Vej. Vel var der nogle faa af vore Folk, der brugte
Stumperne til Stige og ved deres Stalbrødres Hjælp
svang sig op paa Broen; men Fjenderne strømmede
l) Dette Tog mod Kamin maa sikkert have fundet Sted kort
efter .Julins Brand (ovenfor S. 240) og altsaa inden Giitzkows
Brand og de dermed sammenhængende Tildragelser. Det kan
nemlig ikke antages, at Kongen to Gange er draget den lange
Vej frem og tilbage mellem Bagpommern og Forpommern.
16*
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ud imod dem inde fra Byen, og da de var for faa
til at gøre Modstand, veg de alle saa nær som én,
og det var Hemming, Absalons Vaabendrager. Han
var kun let rustet, men altid redebon til at styrte
sig i Fare og vant til at vove sit Liv. Idet han nu
veg et Skridt tilbage for den fremstyrtende Fjende
skare, fik han det lange Sværd der hang ved hans
Bælte, ind mellem Benene, og faldt næsegrus til
Jorden; men det Uheld blev ham kun til Ære og
ej til Skade; ti trods Fjendernes tætte Spydregn
slap han helskindet derfra — hvad han nok snarere
kunde takke sit Held end sit Skjold for; og saa
snart han havde faaet rejst sig paa Knæ, drog han
sit Sværd og hug de nærmeste Fjender i Benene,
hvorved han drev dem lidt tilbage; og idet samme
var han med et Sæt oppe igen. Nu skammede
hans Stalbrødre sig omsider, tog Mod til sig og
sprang ham til Hjælp; og det lykkedes ham derved
at drive Angriberne tilbage ind mod Byen. Da han
saa kom tilbage til sine egne og fandtes at være
aldeles uskadt, undredes alle der saa det, og lov
priste ej blot hans store Mod, men ogsaa hans gode
Lykke.

Paa samme Tid endte den ’ Splid i Romer
kirken, der ved Kejser Frederiks Hjælp og Støtte
og Tyskernes haardnakkede Vildfarelse var ved
ligeholdt mange Aar igennem, idet det lykkedes
den rette Pave, Alexander, at træde Tvedragten
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under Fod og samle den søndrede Kirke i fælles
Endrægtigheds Baand1).

Paa den Tid kom ogsaa Kongens og Lundekannikernes saml Absalons Sendemænd hjem fra
Rom med glædelige Tidender. Uagtet nemlig deres
Andragender tyktes aldeles modstridende og uforlige
lige, havde Romerbispen svaret dem saa klogt,
al begge Parter fik deres Vilje og var glade til:
Absalon fik Paabud om at overlage Ærkesædet i
Lund, men samtidig Lov til at beholde Bispestolen
i Roskilde, saa tvende Stifter blev underlagt hans
Magt og Myndighed, det ene paa Pavens Bud, det
andet med hans Forlov. En ny og uhørt pave
lig Naade, at man fra Rom paanøder en Mand
Palliet2) og mod hans Vilje tvinger ham til at tage
det Ærestegn, som man ellers er treven nok til at
give dem der andrager derom! Men han fortjente
ogsaa tilfulde det ærefulde Aag, der lagdes paa hans
Skuldre. — Snart kom nu ogsaa Galandus som
romersk Legat her til Landet, stævnede Lundekannikerne til Roskilde og læste ej blot det Brev
op for Absalon, hvori Paven bød ham tage mod
Valget, men truede ham ogsaa med Bandstraalen,
ifald han fortsatte sin Vægring, og nødte ham der
ved til at bøje sig for Kannikernes Valg og lage
imod deres Hyldingsed. Siden iklædte han ovre
x) Freden mellem Kejser og Pave sluttedes 24. Juli 1177 —
Aaret efter at Frederik havde lidt et stort Nederlag ved Legnano
mod Alexanders Forbundsfæller, de lombardiske Stæder.
2) Ærkebispernes særlige Hæderstegn, se foregaaende Bind
S. 91. 210.
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i Lunds Domkirke Absalon med Palliet, som han
havde medbragt; og næste Dag saa han ham ind
vie den nyvalgte Bisp af Ribe, Omer, til hans hel
lige Embede. Efter paa den Vis ærlig og redelig
at have røgtet sin Sendefærd drog han ved Vinterens
Udløb atter til Rom1).
Her ender den lange 14. Bog, der er af uforholdsmæssig
Størrelse og begynder med Aar 1134 (se foregaaende Bind S.
11. 156).

Lunds Domkirkes Indre.

Bønder giver Kirken Skat.

13. Aarh.

Nye Tog til Pommern. Henrik Løves
Fald. Oprør i Skaane. Valdemar
mødes med Kejseren. Kongens Død.
(1179-1182)1).
Siden tog Kongen sig for at gøre et nyt Tog
til Vendland, da han endnu ej havde faaet Hævn
nok over de Ransmænd, der havde røvet hans
Gods. Nørrejyderne havde faaet Bud om at blive
hjemme, og Sønderjyderne tik undervejs en for
rygende Storm; og da Bisp Frederik af Slesvig, en
ædel og ypperlig Mand, desuagtet lod staa til for
fulde Sejl, tog de vældige Vindstød helt Magten fra
Skibet, saa han tabte Roret og gik under med
næsten hele sit Mandskab. Denne hans Død vakte
stor Sorg om Bord paa Ledingsflaaden; og det
gjorde kun ondt værre, at medens hans Mænds
Lig let fandtes, maatte man i lang Tid trods
ivrig Søgen lede forgæves efter hans Lig. Først
ved Pinsetid drev det i Land paa Sællands Kyst
og fandtes hverken ildelugtende eller ondt at se til,
men aldeles frisk og uforraadnet — uden Tvivl et
x) Dette Afsnit svarer til Sakses 15. Bog.

1179.
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Vidnesbyrd fra Himlen om hans Hellighed. Ligesaa stor Ærefrygt vakle det, at hans Lig, som hans
Venner forgæves havde ledt efter, netop lod sig
finde paa den Dag, til Hæder for Helligaandens
Højtid — den han altid hayde fejret med særlig
Andagt. — Men fremfor alle sørgede Absalon over
sin Hjærtensvens Død.
Kongen mødte Flaaden under Falster, kaldte
de store til Maalstævne og sagde, at han ikke selv
vilde føre saa lille en Styrke mod Fjendens Over
magt, da han paa et saadant Tog kun havde tvende
Kaar: at høste den højeste Ære eller den største
Skam. Derfor vilde han hellere overlade Absalon
og sin Søn Knud Førerskabet; ti kom de godt der
fra, da faldt der dog altid lidt Ære af til ham; og
gik det dem ilde, var Skammen ej saa stor.
De var straks rede til at gøre som Kongen bød,
trak ogsaa en Hjælpeflaade fra Rygen til sig, saa
stor som de i en Hast kunde faa den, og sejlede
ufortøvet videre til Ostrusna1), for at komme lige
saa brat som djærvt over Fjenden. Saa lønlig foer
de frem, at deres Anfald kom helt uventet: mange
af Venderne, der tænkte paa Fred og ingen Fare,
blev overrumplet i deres egne Huse; og de kunde
have hærget hele Egnen, hvor ingen anede Uraad,
hvis ikke nogle Tosser havde sat Ild paa og derved
røbet dem. — Blandt andet søgte to af Venderne
at undfly til Skibs; og da Jærmer2) med et Spyd
strakte den ene til Jorden, tænkte den anden paa
at hævne ham; men da han saa at det var Ryg
boernes Fyrste han havde for sig, kastede han skamStrækning i Forpommern, især Omegnen af Volgast.
2) Ry gens Fyrste Jarimar.

Forpommern plyndres; Hertugerne tilbyder Fred.
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fuld sit Spyd og flygtede derfra. Slig Ærefrygt har
dette Folk for alle høje Herrer.
Imidlertid løb Flaaden op ad Peene; under
vejs tog man de Heste der gik paa Græs, og sejlede
videre tilVolgast. Her brød man Broen af og gjorde
Løbet ryddeligt, samt kastede dernæst Anker inde
under Murene, medens Borgerne tumlede med deres
Blider, der endnu ej var i brugbar Stand. Men til
Belejring havde Danerne ingen Lyst; de sejlede
hellere uden om Byen og førte Krigen paa den Vis,
at de dukkede op snart her og snart hist og stadig
gækkede Fjenden, der aldrig vidste hvor han helst
skulde være paa Vagt: de undgik de Steder, hvor
de kunde møde ham, og søgte altid did hvor Landet
laa uden Værn; og kom saa omsider dets For
svarere til, veg de med Vilje tilbage og opsøgte
andre Egne hvor ingen salte sig til Modværge; og
for uafbrudt at være i Aande lod de Fodfolkene ro
om Natten og sove om Dagen, medens Hestfolket
holdt Hvil om Natten og til Gengæld var ude i
Tjeneste hele Dagen.
Bugislav og Kazimar mærkede snart, at mod
den Slags Strejftog hjalp Vaabenmagt intet; og
da de indsaa, at vore Folk — vel saa meget
ved deres snare Vendinger som ved deres Styrke
— var paa gode Veje til at lægge Landet øde,
og at de paa egen Haand intet kunde udrette
derimod, greb de til det Raad at handle om Fred
og købe sig de Folks Venskab, hvis Vaaben var
dem for stærke. De sendte derfor Bud til dem og
indrømmede at de var dem underlegne, men lod
tillige som om det var ingen større Skade til,
ifald de mistede det Land de for Tiden sad inde
med, da de jo sagtens kunde finde sig nye Bopæle
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i de store pommerske Ødemarker. Ved de Ord
brast Nils Falstring1) i Latter og udbrød: »Ja da
er Landet dog vist ilde tjent med, at I maa afstaa
den nedre Ende deraf til Danerne og den øvre til
Polakkerne, og i det hele lade Naboerne spille Bold
med jer!« Ved denne hans Tale kom de i Tanker
om at de skulde tage Vare paa Landets Vel, og bød
Absalon som Togets egentlige Høvedsmand hundrede
Mark Penninge, og Knud lige saa mange, samt
lovede at løslade de fangne Sendemænd og udrede
to tusinde Mark i Erstatning for Rovet.
Herpaa vilde Absalon ikke straks svare, men
kaldte Høvedsmændene til Side og udtalte, at de
var bedst tjente med at vrage de Vilkaar Fjenden
bød, selv om det skulde vække Mishag hjemme,
hvor et sligt Tilbud vistnok vilde falde i god Jord,
om det end var til Skade for Land og Rige. Et
saadant Forlig, der bragte Kongen Penge, Landet
Fred, og Fangerne Frihed, vilde nok gøre stor
Lykke, men kun liden Gavn; det eneste rette var
at lade Tilbudet aldeles uænset og ej afbryde Kam
pen; ti Vendernes Magt var saa svækket, at de snart
var nødte til at overgive sig, hvis de nu ikke opnaaede Fred. Han overlod nu sine Mænd at af
gøre, om de helst vilde have Krig eller Fred, da
han ej vilde have Ord for dumdristigt at følge sit
eget Hoved, uden at ænse andres Ønsker. — De
svarede ham, at man burde vælge det Kaar, som
vilde hue Folket bedst; og dette sine Fællers Raad
maatte da Absalon rette sig efter.
For at nu ikke hans uventet hurtige Hjem*) Sikkert den samme som Absalons ovenfor S. 198 nævnte
Staller,

De pommerske Hertuger køber sig Fred af Danerne.
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komst skulde skræmme Kongen, der med Uro i
Sinde biede paa Flaaden, bad han Esbern ile i
Forvejen og bringe ham det ærefulde Budskab;
men han blev ved Hidensø1) opholdt af Modvind
og fik ikke god Bør, før end Absalon, der imidler
tid havde modtaget Gidslerne, ogsaa kom strygende
for selv samme Vind. Esbern satte nu alle Sejl til
for at komme først; og da Kongen, der netop var
paa Jagt, fik Øje paa ham, undredes han over at
se ham ile hjem langt forud for den øvrige Flaade,
og troede at hans Folk var i vild Flugt hjemad.
Men saa snart Esbern havde fortalt ham det hele,
veg hans ugrundede Sorg for idel Glæde; dog til
stod han, at Fejde havde været bedre end Fred;
derpaa satte han Esbern til Højbords og talte mangt
et Skæmtens Ord med ham. — Næste Dag gav han
Flaaden Hjemlov og overøste ej blot Mandskabet
med Ros, men undte det ogsaa den Ære at kysse
ham2).
Siden, mens Kongen opholdt sig i Jylland,
brød Knud og Karl ind i Halland med en udvalgt
Skare, der dog ej var saa stærk som den var kry,
og vilde hævne sig paa deres Fædreland for den
Fredløshed, de kun havde deres egen Brøde at
takke for. De havde ventet at finde Huldskab hos
Hallandsfarerne, men mødte kun Modstand hos
Mængden; alligevel yppede de Slag ved Skoven der
skiller Halland fra Gotland, da de hellere vilde
falde end tly. Men Lykken var dem gram, og de
Vest for Rygen, jfr. ovenfor S. 18. 25.
2) Der maa sikkert menes, at han rakte dem Haanden
til Kys.
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maatte bøde haardt fordi de bar Vaaben paa deres
eget Land: Knud fik mange svære Saar, faldt i Bøn
dernes Hænder og blev sat i Taarnet hos Magnus;
saa havde de været lige gode om Brøden, fik de ogsaa Lov til at dele Straffen; Karl fik sit Ulivssaar i
Kampen, slæbte sig lidt af Vejen og udaandede sin
Heltesjæl under Træernes venlige Løvtag, lykkeligere
i Døden end hans Broder ved Livet. Deres Arve
gods tog Valdemar i Eje, da Landsforrædere efter
Loven har deres Hovedlod forbrudt, hvorved Kongens
Gods fik en uventet Tilvækst. — Siden blev Karls
raadne Lig fundet af Egnens Folk — et Syn der
nok kunde minde om, at man ej bør lade haant om
sin egen Lod og attraa andres Magt og Højhed.

ii76.
nso.

Imidlertid havde Henrik ved at nægte Kejseren
Hærfølge mod Italierne paadraget sig en farlig Krig1);
og da han mærkede at det langt oversteg hans
Kræfter at trække saa tungt et Læs, sendte han
Bud paa Bud til Valdemar om at mødes med ham,
ja gik selv helt over Broen, hvor han før uvæger
lig var standset paa Halvvejen, manede ham ind
trængende til ej at glemme deres svorne Forbund
og bad og bønfaldt ham om Hjælp. Men saadan
gaar det: Nød tvinger Hovmod, og Trang gør yd
myg. Dertil svarede Kongen, at han havde ej svo
ret ham Tro og skyldte ham intet; men for gam
melt Venskabs Skyld vilde han nok hjælpe ham,
2) 1180 fik Kejseren ham lyst i Rigets »Acht«, og nu faldt
den ene efter den anden af hans Mænd fra ham og gik over til
Kejseren; jfr. nedenfor S. 273.
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ifald han vilde lyde hans Raad. Da Henrik nu
ønskede al høre hvad det var han raadte ham til,
svarede Kongen, at det kunde være farligt nok at
yppe Strid med den jordiske Kejser; men dog var
det langt værre at byde Himlens Herre Trods, saasom han blot ved et. Vink, uden Menneskers Hjælp,
kunde ophøje eller nedstyrte hvem han vilde. Ham
havde Henrik i lang Tid udæsket ved at tilrane sig
Bispernes Gods; og kun hvis han gjorde Bod og
gav det alt sammen tilbage igen, kunde han haabe
paa Sejr. I modsat Fald var det dumdristigt af
ham at indlade sig i Kamp, saa længe Gud var ham
vred; og selv om de slog sig sammen mod Fjenden,
vilde de begge kun faa Tab deraf; ti det var baade
sandt og vist, at Menneskenes Magt var kun svag
og skrøbelig mod Himlens Vælde — om nogen i
Længden var dristig nok til at byde den Trods.
Selv turde han ej yde Henrik Hjælp, før han havde
sonet sin Brøde, da han hellere vilde holde Ven
skab med Herrens Kirke end med nogen enkelt
Mand.
Dertil svarede Henrik, at rigtignok havde han
under Navn af Len frataget Bisperne meget Gods;
men skulde han frivillig give Afkald paa alt det,
da var han med. det samme bragt til Bettelstaven;
og iøvrigt holdt han ikke disse kronragede Skalde
pander saa højt i Ære, at han følte Lyst til at agte
deres Avind højere end sin egen Hæder og selv
skille sig ved alt sit Gods. Dog bad han Valdemar
tie med sit Afslag, for at det ikke skulde komme
ud blandt Folk, at han havde nægtet ham sin
Hjælp. — Dermed skiltes han fra Kongen og lod
overfor sine Mænd som om Valdemar havde lovet
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ham sin Støtte, hvorved han haabede at sætte nyt
Mod i dem, saa de ikke gik over til Kejseren.
Da Danerne var paa Hjemvejen, hændte der et
mærkeligt og hidtil uhørt Jertegn: en Nat kom
der en umaadelig Mængde Markmus langt oppe fra
Landet og styrtede sig med en ynkelig Piben ud i
Slien, hvor de alle omkom; og næste Morgen var
Stranden helt oversaaet med deres Aadsler, der drev
i Land alle Vegne1). Men var det et stort Under,
saa var det tillige til største Gavn for Folkene
der paa Egnen. — Samme Nat blev Absalons Klæ
der musegnavede, mens han laa og sov — et sikkert
Varsel om den Modgang der forestod ham.

Aldrig saa snart var Absalon vendt hjem til
Sælland, før han fik Tidende om at Skaane var i
fuldt Oprør, og at Almuen var raget uklar med de
høje Herrer og havde yppet aaben Opstand mod
Kongens Fogeder. En af disse, ved Navn Aage, en
anset Ombudsmand, var paa Landsting i Lund ble
vet ilde medfaren af den frække Folkehob, der
lagde voldelig Haand paa ham og nær havde revet
ham i Stykker, hvis han ikke var flygtet ind i
Sankt Lavrentius’s Kirke. I det hele forlød det, at
Mængden var aldeles vild og gal, og at ingen anden
end Absalon var Mand for at slukke den Brand;
og da det altid var lettere at kvæle Oprøret i Fød
selen end naar det havde vokset sig stærkt, bad de
ham endelig i største Skynding ile over til Skaane,
’) Slige Tildragelser kendes ellers især fra Norge (Lemming
ernes Vandringer).

Oprør i Skaane mod Kongens Ombudsmænd.

hvis han for Alvor vilde tage sig af Kongens Sager,
hvormed det kun stod ilde til.
Absalon spurgte nu Sune og Esbern til Raads
herom; og de fraraadede ham af al Magt at drage
derover, med de Ord, at efter hvad de vidste var
det de store der i Løn havde rottet sig sammen om
at ophidse Almuen, ene og alene for at komme
ham, Absalon, til Livs1). Men da de skaanske
Sendemænd blev ved med at sige, at kun han
kunde dæmpe Oprøret, lovede han dem at komme,
hvordan det saa end gik; ti han vovede gerne sit
Liv, om saa skulde være, til Tak for alt godt som
Kongen havde gjort ham. Han sendte nu Mænd i
Forvejen, der skulde stævne de skaanske Stormænd
til at holde Ting med ham i Lund, og lovede at
han straks skulde være hos dem. Selv drog han
nu ogsaa ufortøvet til Skaane, for med faderligt
Sind at staa roligt og fast mod alt Almuens Ustyr.
Her gik Oprørets Bølger højt; Almuen klagede
med Gny og Bulder over den Uret der overgik
Landsfolket, og da Thord2) rejste sig for at tale til
den, modtog den ham med Skrig og Skraal og
truende Tilraab, saa han var nødt til at holde inde.
Heller ingen af de andre der holdt med Kongen,
kunde faa Lov til at komme til Orde; kun Absa
lon fandt nogenledes Ørenlyd og Ro til at tale.
Men da han mærkede at Mængden blev ved med
sin vidløse Hujen og Skrigen og var aldeles uimod
tagelig for gode Raad, tyktes det ham bedst at dele
’) Med »de store« maa her menes den indfødte skaanske
Adel (Bondehøvdingerne) i Modsætning til Kongens Ombudsmænd
(der for en Del var Sællænderc).
2) Gælkær, d. e. øverste kongelige Embedsmand i Skaane;
jfr. ovenfor S. 238.
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den, og han satte derfor Herredstingene Stævne i
tre Hold1) og lovede selv at give Møde og raade
Bod paa alle de stores Overgreb. Thord lod han
dernæst høre ilde for, at han ved usandfærdige
Tidender havde lokket ham over til saa ustyrlig en
Almue; men han paastod, at al deres Galskab kom
af at de havde taget sig en Taar over Tørsten: det
kunde man tydelig mærke paa Tinge, hvor mange
endog sad og snorkede; og derfor var det ogsaa
bedst at holde Ting med dem ude paa Landet og
ikke inde i Byen, saa disse Fyldebøtter ingen Ad
gang havde til at faa sig en Rus.
Først holdt nu Absalon Ting med Sønderskaaningerne og lod ved den Lejlighed den kongelige
Ombudsmand Peder Evarsøn sidde sig næst, for at
sikre sin Ven des bedre mod alle de lige saa hidsige
som uvederhæftige Søgsmaal, som Almuen af Avind
fremsatte mod ham; ti Ærkebispens Sidemand turde
ingen gøre noget ondt. — Næste Tingdag gik hen
med at undersøge alle de indbyrdes Trætter og gøre
hver Mand Ret og Skel; og da alle Sager var af
gjorte efter Lands Lov og Ret, var Almuen glad og
tilfreds og kunde ikke andet end sige ham Tak.
Paa Vejen herfra fik han at vide af en skaansk
Hærmand, at Budstikken gik rundt blandt Almuen
for at ægge den til Oprør og stævne den til Tings
ved Hvidkilde2) om fire Dage. Uagtet nu Absalon
havde de ypperste Skaaninger om sig, sendte han
ogsaa Bud efter Thord for at have sit Raad fuld
talligt, og fortalte dem hvad han nys havde hørt
1) Nemlig for det sydlige, for det østlige og for det nordlige
Skaane.
2) Vistnok Hvitabæk i Færs Herred.
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om Bøndernes Opstand. Thord bad ham nu slaa
sligt af Tankerne og aldrig fæste Lid til hvad Rygtet
sagde, da der aldeles ingen Grund var til at frygte
sligt, hvorimod de andre raadede ham til at tage
sig vel i Vare for en voldsom Almue. Da saaledes
Meningerne var delte, og ingen ret vidste Raad,
faldt det ham ind straks at ty ud paa Sigøfdeø1)
for at skaffe sig nøjere Besked. Der fik Absalon
sikker Tidende om at Almuen, som han før havde
spurgt, var helt ustyrlig; og da han fandt det for
voveligt selv at mødes med den paa Tinge, sendte
han nogle Mænd derhen, som paa hans Vegne
skulde love dem alle Ret og Skel og derved søge
at stille dem tilfreds. — Men da disse hørte, hvor
dan Almuen i sin rasende Galskab satte alt paa
den anden Ende og var saa kry, at den tillod sig
de værste Skældsord mod alle Ædlinge, tav de
stille med deres Ærende, pustede af al Magt til
Ilden og brød sig mere om andres Afsind end om
at røgte deres egen Sendefærd — hvad enten det
nu var af Svig eller af Frygt de bar sig saaledes
ad. Da nemlig en af dem, ved Navn Peder Lange,
en Kæmpe af Vækst, med Nød og næppe havde
faaet Ørenlyd, udtalte han, at vel var han Absalons
Mand, men derfor skyldte han ikke ham mere end
sine egne Landsmænd; ti Folket stod over Ærke
bispen, og han var hellere hele sit Land end en en
kelt Høvding huld og god2). Derfor var han rede
til at følge Almuen i tykt og tyndt og veg end ikke
’) Ærkebispens faste Gaard i Færs Herred, bygget paa en
0 i Søfde Sø.
2) »Land« og »Landsmænd« maa her tages i indskrænket
Betydning (= Skaane og Skaaningerne).
Sakses Danesaga (1157—1185).
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tilbage for med Vaaben i Haand at værge dens
truede og fast synkefærdige Frihed.
Hertil blev der da svaret fra Tingfolket, at de
bare blev holdt for Nar af Absalon og de andre
store Herrer, der var vante til at udsuge Almuen og
nu med Vilje var blevet borte fra Bondetinget. Det
Ord istemte de alle med Skrig og Skraal: Mæng
den sprang op med Gny og Bulder, greb til Vaa
ben og fløj til Hest — om de havde nogen — for
at storme Absalons Gaard; og i Skyndingen faldt
det ingen ind at drages til Minde, hvor meget godt
de havde nydt af det Hus, som de nu overfaldt. —
For nu at bringe Absalon den Tidende fløj de
yngste af hans Sendemænd afsted til Sigøfdeø; og
uagtet Pilene regnede ned over dem alle Vegne fra,
slap de snildt fra dem og naaede hjem. Det Bud
skab vakte Røre blandt Absalons Mænd, der straks
hver paa sin Vis søgte at sætte alt i Forsvarsstand:
nogle drev Hestene ind, der gik løse paa Engen;
andre trak alle de Vogne frem de kunde faa fat
paa, og spærrede dermed Vadet over til Øen, hvor
Absalon siden lod opføre en Teglstensmur til Værn;
og atter andre sankede Slyngestene.
Nu var det de ældres Raad, at Absalon enten
maatte være redebon til at udholde en Belejring
eller ogsaa slaa sig igennem Fortroppen og undvige
inden Mængden var blevet for mandstærk; men han
vilde ingen af Delene; ti til at staa en Belejring
igennem havde han ej Levnedsmidler nok; og selv
droges han vel til Minde, at han ej var en Sti
mand, men en Fader og Hyrde, der var kommet
for at stifte Fred, ej for at udgyde Blod, og derfor
aldrig gik med til øve Mord og Manddrab i Steden
for at røgte sit Kald som Sjælesørger. Derimod

Bønderne angriber Ærkebispens Borg Sigøfdeø.

havde han i Sinde at splitte den første Angriber
skare, uden at volde dem Skade paa Liv og Lem
mer; ti det var ingen Sag at drive hovedløs Hær
paa Flugt. Han forbød derfor sine Mænd at gøre
Bønderne noget ondt; og da deres Fortrop havde
stillet sig op paa en Høj der i Nærheden, drog
han med Korset foran sig ud imod dem og jog
dem ind i den nærmeste Lund. Hovedmanden fik
hans Ryttere fat paa; men ihukommende Absalons
Bud nøjedes de med at trække Rustning og Klæder
af ham og prygle ham igennem. Derimod var der
én af dem selv der kom af med Livet, ved det at
hans Hest løb løbsk med ham midt ind i Fjendens
tætteste Skare, og ud i en Mose, hvor Bønderne
stimlede sammen om ham og slog ham ihjel, uden
hans Stalbrødres Vidende.
Saaledes nøjedes Absalon med at gøre Bønder
nes Angreb til intet; og da ingen Fjende længer
truede ham, kunde han uhindret vende tilbage til
Lund, medens de andre styrede deres Harme paa
Øen1) og plyndrede alt med griske Hænder. Men
Ærkebispen fulgte højsindet Fredens Raad, der ogsaa var det eneste rette; han viste sig ikke grum,
men god, og sparede gerne sin Hjord; ti han satte
ingen Ære i at hævne Skade, men des mere i at
vide sig selv uden Skyld og dog skaane de andre;
og netop ved at stikke sit Sværd i Skeden vandt
han sig Ros som en sand Herrens Tjener.
Da nu de Mænd kom tilbage, som han havde
sendt ud for at stille Tingfolket tilfreds, gav han dem
Sag for, at det var paa deres Ord han uden at ane
Uraad havde vovet sig ud i sligt Uføre, og spurgte
dem, hvorfor i al Verden de i deres Budskab havde
J) Sigøfdeø.
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givet det Udseende af at der ikke var videre Fare paa
Færde, og derved lokket ham over til saa vanskelige
Forhold, som han ej havde haft mindste Anelse om
og derfor stod værgeløs overfor. De undskyldte sig
med at de aldrig havde tænkt sig at det kunde gaa
saaledes, og indrømmede at de havde baaret sig ufor
sigtigt ad; og Absalon bad dem da overveje hvad der
nu var at gøre, og give et godt Raad, der kunde
bøde paa deres Fejl fra sidst. De svarede at de
havde hverken Vaaben eller Mandskab, saa de var
nødte til at fare hjem og hente begge Dele; men
næste Dag skulde de alter møde fuldt rustede; selv
kunde han jo nok finde sig et Smuthul saa længe,
ti det var ingen Skam at skikke sig efter Tid og
Lejlighed. — Om de sagde saa af Ondskab eller
Raadløshed, kan Læserne bedst selv dømme om ud
fra deres senere Adfærd — saafremt det da ikke
keder dem at høre videre derom. — Absalon sva
rede, at han havde i sin Borg paa Sælland1) en
anderledes hæderlig Tilflugt og var ikke vant til at
søge Skjul, men vragede den Slags usle Udveje.
Dermed skiltes han fra dem og sejlede bort paa et
Skib som Thord skaffede ham; ti det faldt ham al
drig ind at krybe i et Musehul til Skam for sit
store Navn og Rygte; og han glemte ej, at han
netop ved herlig Manddomsid havde vundet sig
Hæder og Ære trindt om Land.
Da han var kommet over paa Sælland, fik
han et Brev fra Valdemar, der var paa Jagt paa
Samsø, om at komme til ham og tage Vare paa
nogle vigtige Sager vedrørende Land og Rige. Efter
at han først sammen med Sune og Esbern tilJ) København.
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børlig havde drøftet de forelagte Sager, sagde han
omsider Kongen Tidenden om det skaanske Oprør
og var ikke ræd for selv at være første Budbringer
om sine egne Trængsler. Kongen foer op i Vrede
og truede med at straffe Oprørerne paa Livet; men
det fik Absalon ham dog fra ved at ^nakke godt for
ham, og raadede ham til at opsætte sin Hævn og først
lade de skaanske Stormænd venskabeligt stævne til
sig. Selv drog han dem i Møde, da de opsøgte Kong
en paa Fyn, og modtog dem med udsøgt Artighed.
De vilde nu have ham til at bede Kongen om at af
sætte Sakse, Aage, Sune og Esbern fra deres Ombud i
Skaane, fordi de ikke var indfødte1), og paastod at Op
røret ene havde sin Grund i deres overmodige Adfærd
og vilde være endt med det samme, naar blot Kongen
satte Landets egne Børn for Styret og gav de frem
mede Fogeder Afsked. Dertil svarede Absalon, at
de undte nok ikke Kongen hans Magt, siden de
søgte at røve ham hans Ret til at uddele Len2) efter
eget Tykke; og hvad ham selv angik, da vilde han
langt hellere friste Almuens Ondskab end ved slig
lumsk Bøn undergrave Kronens gamle og hævd
vundne Højhedsret3). Nu truede de andre ham
med at saa skulde ogsaa hele Oprørsstormen komme
over hans Hoved, og svarede ham i det hele med
ublu Overmod.
’) Disse fire har været kongelige Ombudsmænd (Fogeder) i
Skaane, uagtet de sikkert alle var Sællandsfarer af Fødsel og
vistnok alle stod Absalon nær. Om Aage se ovenfor S. 254.
2) Len er i Datidens danske Sprog det samme som Ombud
(Embede) og har intet at gøre med det evropæiske Lensvæsen.
8) Om Absalon har Eet i at kalde denne Kronens Ret gam
mel, er et Spørgsmaal; det almindeligste har vel nærmest været,
at Kongen lod Rigets enkelte » Lande« styre af indfødte Om
budsmænd.
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Siden, da Kongen spurgte dem, hvad der vilde
være det virksomste Middel til at stille Skaaningerne
tilfreds, svarede de, at et eneste Brev fra Kongen
med en passende Blanding af venlig og haard Til
tale var nok til at gøre Ende paa det Opløb. Paa
deres Raad sendte saa Kongen et truende Brev til
den skaanske Almue, hvad der kun gav Oprørsluen ny Næring; ti Folket harmedes over de haarde
Ord han brugte imod det, og foer end skarpere
frem til Straf for hans dristige Skrivemaade, idet
de højtidelig paa Tinge afskallede al kongelig Skat
og Tynge. Endvidere forsvor de at udrede Bispetiende og gav Præsterne Lov til at gifte sig, samt
vedtog at disse sidste godt alene kunde tage Vare
paa Gudstjenesten, saa Ærkebispens Embede var
aldeles overflødigt. Saaledes satte de sig op baade
mod Gud og Mennesker, trodsede Kongen og haa
nede Kirken.
Da nu Kongen saa at her hjalp Trusler intet,
satte han sig for at slaa til; og da Høsten var
omme, trak han en stor Mængde Skibe til sig for
at sætte over Sundet med sin Hær, bad Absalon
være blandt de sidste der gik i Land, og sejlede
ad Helsingborg til. Her var der meget Folk sam
let for Fiskefangstens Skyld1), og de havde bygget
sig mange Boder ved Stranden; men saa snart de
fik Øje paa Absalon, skød Hadet op i dem, saa
hver og en slap sin Syssel og Næringsvej og sankede
Stene paa Stranden og hvor de ellers kunde hitte
dem, for at drenge hans Skib til naar det lagde til
Land. Ingen skænkede det en Tanke, at den Mand
de drev bort fra Skaanes Jord, var den samme som
’) Der sigtes til det store Sildefiske i Sundet i September
og Oktober Maaneder.
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havde fredet alle Danmarks Strande, saa der var
trygt at bo og bygge. En Del viste endog Kongen
den Haan og Ringeagt, at de lod ham staa tilbage
paa Tinge og selv strømmede ned til Stranden for
at hjælpe til med at stene Ærkebispen. O uskøn
somme Skaaningefolk, der i dit frække Afsind ej
undser dig ved at give din store Velgører Skam til
Tak! Din Fader, din Hyrde, jager du i ustyrlig
Ondskab ud af dit Land og støder hans Snække
bort, hvis Værk det er at du selv trygt tør sejle
saa langt du lyster, uden Frygt for Vikinger, hvis
Rov du saa ofte var! Ham vil du ej i denne Stund
unde Adgang til din Kyst — ham hvis Heltedaad
du kan takke for at du ej selv er hjemløs paa dine
egne Strande! Hold dog engang inde med at haane
den store og ædle Herre for hans Velgerninger mod
dig og regne ham dem til Last og Skam, og skynd
dig med inderlig Anger at raade Bod paa hvad du har
forbrudt ved saa skammelig at miskende Manden!
Nu kunde Kongen ej heller rolig finde sig i
deres frække Trods: han foer op i Vrede og raabte
paa Hest og Vaaben; men i det samme tog Bisp
Sven af Aarhus ham om Livet og bønfaldt ham om
ej at fare haardt frem mod Almuen. Om det var
Fromhed eller Frygt der drev ham til at vove det
Skridt, faar staa hen; saa meget er vist, at Kong
ens gamle og trofaste Kærlighed til Absalon ogsaa
her holdt Stik, saa Vennens Nød vejede langt mere
hos ham end Bispens Bønner. Saa snart Kongen
kom ned paa Stranden, holdt alle op med at stene
Skibet, gik atter ind i deres Boder som om de al
drig havde haft ondt i Sinde, og lod Absalon uhindret
gaa i Land.
Hernede holdt nu han og Kongen hver for sig
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Stævne med de skaanske Hærmænd1). De Skann
inger, som Kongen raadslog med om at dæmpe
Oprøret, raadede ham til al fjerne Absalon og de
fremmede Fogeder fra Skaanes Land, og sagde at
det virksomste Middel til at styre Almuens Galskab
var at faa dem af Vejen, da det ej var mod Kong
en, men kun mod disse Mænds Ondskab, at Folket
havde rejst sig2). Heri fandt de Medhold hos de
jydske Hærmænd, der troligt nok ønskede Absalon
af Vejen, dels af Had til Tienden, som nys havde
vundet Hævd i Sælland og Skaane, dels ogsaa fordi
de endnu med Skræk kom Fotevigslaget i Hu8). —
Anderledes ædelt dømte Absalons egne Riddere: de
svor paa at de ikke vilde af med ham, og sagde
*) Nogle af disse var nemlig Kongens, andre Ærkebispens
Mænd.
2) De skaanske Stormænd søger altsaa at nytte Lejlig
heden til at faa de fremmede Fogeder bort og rimeligvis ogsaa
til at bekæmpe Ærkebispens Tiendekrav; og heri finder de Med
hold hos de jydske Stormænd. Om de derimod ogsaa har sluttet
sig til Almuens vidtgaaende Krav om Præsternes Ægteskab og
Ærkebispens Afsættelse, er mere tvivlsomt; men Sune og Esbern
har dog næppe haft ganske Uret, naar de paastod, at de store
stod bag Almuens Oprør (se S. 255).
8) Den gamle Skræk for Skanningerne fra Fotevigslagcts Tid
kan vel næppe have spillet nogen større Rolle; derimod er det
overmaade rimeligt, at Jyderne har været bange for Tienden,
der var blevet lovfæstet paa Sælland ved den Kirkelov, som
Absalon havde faact vedtaget den 21. Juli 1171, og i Skaane
ved den omtrent ligelydende Kirkelov, som Eskil havde sat
igennem her nogle Aar senere (o. 1174). Den Tiende, her er
Tale om, er Bispetiende, som Bønderne ved disse Kirkeloves Ved
tagelse havde lovet at yde. I Jylland trængte den først langt
senere igennem; og rimeligvis har Eskil ikke naaet at gennem
føre den helt i Skaane inden sin Fratræden. Netop Absalons
stejle Fastholden ved dette nye Tiendekrav har da sikkert været
en af Hovcdaarsagerne til den skaanske Almues Oprør.
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at saa vist som de havde rige Frænder og skarpe
Sværd, skulde de nok — selv uden Kongsmændenes
Hjælp — føre deres Herre og Husbond fri og frank
over alt Skaanes Land, om saa Bønderne stod ham
aldrig saa haardt imod. — Men Kongen, der helst
vilde give Almuen Fred, lyttede mere til Jydernes
fejge Raad end til de andres djærve Tale: han tog
Absalon til Side og bad ham drages til Minde,
hvor godt de altid var kommet overens, og at de al
drig havde staaet saa stejlt paa deres stridige Skøn,
at ikke den ene til Slut havde givet efter for den
anden. Nu var det hans Bøn, sagde han, at Ab
salon opgav at drage videre frem i Skaane og ikke
skammede sig ved at vende tilbage til Sælland, men
denne ene Gang lod Nytte gaa frem for Navn og
Ære. Dertil svarede Absalon, at han ej heller denne
Gang vilde bryde sin gamle Skik og derfor lød
Kongens Raad, uagtet han vidste at der var mange
der i hans Fravær vilde dænge ham til med Løgn
og Klaf. Kongen takkede ham meget for hans store
Føjelighed og bad om at maatte beholde hans
Riddere i sit Følge. Derover brast disse Absalons
tro og hulde Svende i Graad og sagde at det var
en evig Skam og Skændsel som den Dag overgik
dem: at de — ikke ved egen, men ved andres Fejghed — nødtes til at lade deres Herre usselt i Stik
ken, hvem de havde svoret at tjene tro. Saaledes
skiltes de fra Absalon med dyb Sorg i Sinde og
fulgte fra nu af Kongen.
Valdemar* holdt nu alle Vegne Stævne med Al
muen, men havde ondt nok ved at komme til Rette
med den; ti Bønderne mødte overalt væbnede paa
Tinge for at tale deres Sag og bar deres Sindelag
tydeligt til Skue. I det hele gik der ikke en Dag
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hen uden at de lagde Absalon for Had med nye
Løgne; og hver Gang Jyderne hørte sligt, gav de
dem i Løn Medhold, støttede ved Smiger hvad de
burde straffet med Sværd, snakkede dem skamme
ligt efter Munden og fremmede derved mægtigt Oprørernes Sag.
Da Levnedsmidlerne slap op, og Kongen var
ved at forlade Skaane, lod han først nogle udvalgte
Mænd af Almuen færge over til Sælland, dér hvor
Stranden har Navn efter Helsingborg1), for at for
lige dem med Absalon. Her mødtes da Absalon
omsider med Kongen, førte mange Vidnesbyrd for
sin Uskyld og fralagde sig alle Sigtelser, samt gen
drev alt hvad der i hans Fravær var blevet løjet
ham paa, og det med saa gode og gyldige Grunde,
at han tvang Klagerne til at vedgaa deres Skyld og
bede ham om Forladelse derfor, ja vendte deres
Søgsmaal til Hyldest og Hæder. Alle undredes høj
ligt over hans store Veltalenhed, ja nogle af de til
stedeværende sagde at det var som talt ud af Her
rens egen Mund; men Skaaningernes Sendebud skød
ved Afrejsen alt ind under deres Landsmænds Dom
og paastod at de havde ingen Fuldmagt til at slutte
Forlig uden Landets Samtykke.
Men heller ikke deres ærlige og oprigtige Raad
kunde bringe den skaanske Almue til at lade sin
Galskab fare: de vilde hverken svare Bispetiende
eller i nogen Maade yde Kirken dens Ret. Til
Straf for slig uhørt og halsstarrig Helligbrøde
sendte Absalon paa næstfølgende Landemode Præ
sterne et Brev, hvorved han lod alle Skaanes Kir’) Der menes naturligvis Helsingør, hvor der da kun fandtes
en sandet Strandbred (»Øre«), men endnu ingen Købstad.
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ker lukke1). Almuen var i Tide varskoet om dette
Forbud og samledes nu under Landemodet væbnet
til Tings lige udenfor St. Lavrentius’s Kirke. Præ
sterne valgte da to ud af deres Midte til at gøre
Tingalmuen Rede for Bispens strenge Bud; og
disse truede nu med at indstille al Messe og anden
Gudstjeneste, hvis de fastholdt deres Vægring ved
at svare Tiende. Almuen valgte saa to Mænd til
at svare paa dens Vegne og undsige Præsteskabet
til Gengæld; og de udtalte da, at det var vitterlig
nok ikke Ærkebispen, men Almuen der gav Præ
sterne Kost og Tæring og ved milde Gaver ydede
dem alt fornødent til Livets Ophold: derfor maatte
de enten gøre Gavn for Føden og røgte Gudstjene
sten eller ogsaa rømme af Lande; og vilde de ingen
af Delene, da skulde de ej blot have deres Gods for
brudt, men tilmed straffes paa Liv og Lemmer. —
Men Klerkene stod urokkelig fast og svarede at hver
ken Død eller Fattigdom skulde skræmme dem fra
at gøre som deres Ærkebisp bød dem. Overfor saa
trofast og gudfrygtigt et Præsteskab trak Mængden
del korteste Straa: den slog om fra Trusler til Bøn
ner og udbad sig at det maatte staa hen med For
budet indtil de fik talt med Absalon selv. Bønderne
var nemlig bange for at sætte Landets Børn op mod
hverandre ved at straffe Præsterne, der jo var dem
selv jævnbyrdige; ti vel havde baade fremmede og
indfødte Mænd Præstekald i Skaane, men af dem
var det dog især deres egne Landsmænd de holdt i
Agt og Ære. Nu blev der da med begge Stænders
Vilje skikket Bud til Absalon om at unde dem en
rimelig Frist og udsætte Straffen, hvad han ogsaa
2) Han lagde altsaa Landet under kirkeligt Forbud (Interdikt).
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villig tilstod dem, da han altid hellere tog Folk
med det gode end med det onde. Desuden takkede
han Landemodet mange Gange for dets faste Hold
ning. Alligevel brød Almuen sig fejl om hans God
hed, men blev ved med at plyndre Hærmændenes
Gaarde, hvad enten Husbonden stod i Kongens eller
Bispens Tjeneste1).
Da Fasten var for Haanden, satte Kongen med
de skaanske og sællandske Hærmænd over Sundet
ved Helsingborg og drog ind i Skaane; ti af Fyn
boers og Jyders Følgeskab havde han faaet mere
end nok, da de forrige Gang kun havde pustet til
Ilden. Absalon skyndte sig til Lund for paa Embeds
Vegne at tilberede Salve2); her holdt han et Par
Dages Rast sammen med Kongen og trak sig der
næst ud paa Landet, men i Byens Nærhed.
Ved Rygtet herom kom der Røre blandt Nørreskaaningerne og Hallandsfarerne: de lod efter Fol
kets Sæd Budstikken gaa rundt og opbyde alle til
Kamp i Frihedens Navn, og fik paa den Vis ogsaa
stillet en Hær paa Benene, der var dumdristig nok
til straks at stævne til Strid med Kongen, i den
Tro at det var ingen Sag at maale sig med Rigens
Hær. Kongen kom nu til fra det søndre Skaane og
mødte dem ved Dysjebro3). Absalon bad ham
hellere bruge Stokken end Sværdet; men han sva
rede at det var Mænd og ikke Hunde han havde
for sig. Ikke af Had eller Hidsighed, men med
’) Det synes altsaa som Oprøret mere og mere har faaet
Præg af Almueopstand mod saavel verdslige som kirkelige Stormænd; og dette har sikkert værefmedvirkende til at de skaanske
Hærmænd nu synes at slutte sig fuldt ud til Kongen.
2) Til at salve de smaa Børn med lige efter Daaben.
;t) I Anneløf Sogn, Onsjø Herred; den førte over Saksaaen.
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modent Overlæg holdt han det for rettest at revse
Landsfolkets Overmod og — for at skræmme de
andre fra lignende dumdristig Idræt — fare frem
med en Strenghed han ellers afskyede, saa han for
en Tid tog sin medfødte Mildhed fangen og tvang
sig selv til at optræde haardt og grumt.
Slaget stod paa Broen, som begge Hære søgte
at tiltvinge sig Adgang over. Længe var Sejren uvis
— ti Bønderne slog mandeligt fra sig — indtil Ab
salons Ryttere skød Genvej over et ukendt Vade
sted og brød deres Rakker; men det gjorde ogsaa
med ét Udslaget, og nu faldt mange af Bønderne,
og andre druknede i Aaen, saa de undgik kun
Sværdet for at finde Døden i Vandet; de øvrige und
slap ved Flugt. Saaledes blev dette sammenløbne
Pak slaget af Guds Dom og maatte bøde haardt
for sin gruelige Helligbrøde.
Kongen vendte nu hjem til Lund, men fik her
at vide, at den østskaanske Almue rykkede frem i
væbnet Fylking, saa han havde næppe gjort det af
med en fjendtlig Hær før han maatte i Lag med
den næste. Han havde faaet det Raad at slaa løs
med det samme, inden Almuen fik Tid til at samle
sig helt; men han blev opholdt nogle Dage i Lund,
fordi Borgerskabet til Løn for sin Tjeneste krævede
Afslag i Skatterne; og selv da de havde opnaaet
det, drog de kun ud paa Byens egen Mark, men
afslog at følge ham længere, under Paaskud af at
de maatte værge deres Stad. For den Sags Skyld
kom Kongen noget senere i Marken mod Fjenden.
Getungebro1) hedder det Sted hvor Bøndernes
J) Over Luddeaaen, der skiller mellem Torna og Frosta
Herreder.
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Hær havde slaaet Lejr; og her havde den afsindige
Hob sanket store Stendynger for at spærre Broen.
Kongen vadede nu over Aaen et andet Sted og stod
paa Nippet til at lade Sværdene skifte imellem dem;
men da blev Almuen ræd, ikke just fordi Kongen
havde saa stor en Hær med sig, men mere fordi
de frygtede at friste samme Vanheld som deres Stalbrødre forleden Dag, og sendte Kongen det Bud, at
de var villige til at nedlægge Vaabnene, hvis han
blot vilde gaa tilbage til Broen. Det var især Ab
salon der overtalte Kongen til at vise Skaansel,
med de Ord, at det var Synd at slaa saa mange
Bønder ihjel. Saa snart han kom tilbage til Broen,
faldt Opstandens Hovedmænd ham for Fode, fav
nede hans Knæ og lovede herefterdags i alle Maader
at være hans tro og lydige Tjenere; og da man
tvivlede paa deres Løfter, svor de en dyr Ed derpaa. Saaledes skiltes Almuehoben ad, og Kongen
vendte hjem til Lund.
Dernæst drog Valdemar rundt i hele Skaane og
tog Gidsler af Almuen, der villig gik ind paa alt
undtagen paa at svare Tiende; ti det satte Folket
sig haardnakket imod. Mest af alt laa det nu
Kongen paa Sinde at faa Absalon til at give Afkald
paa den; og han sagde da blandt andet til ham, at
han skulde tage sig i Agt for at det ikke kom til at
gaa ham selv som det i sin Tid gik hellig Knud af
Odense1), da han stræbte at indføre Tienden. Men
Absalon fandt at det var baade Synd og Skam at
gøre Skaar i Kirkens hævdvundne Ret, og afslog
derfor haardnakket at gaa med dertil, med de Ord,
x) Saaledes kaldtes Knud Konge til Forskel fra den anden
Helgen af samme Navn, hellig Knud af Ringsted.
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at om ogsaa Kongen gav Almuen Medhold, skulde
det ikke hindre ham i at kræve Bønderne for den
Tiende de skyldte ham; men han ønskede mindst
af alt, at nogen skulde sætte sig i Fare for hans
Skyld, og Kongen gjorde derfor bedst i at tie stille
og ej paadrage sig Almuens Had ved at hjælpe Kir
ken. — Kongen ærede i sit Hjærte Absalon, fordi
han djærvt stod fast paa sin Ret, men bad ham
dog i al Fald vente med at inddrive den, siden han
ikke vilde eftergive den helt; saa kunde man maaske senere sætte igennem med Læmpe, hvad man
ej havde kunnet vinde med Vaaben. Denne hans
Bøn indvilgede Absalon i, men sagde derhos, at
han ej i Tiendens Sted vilde oppebære de Biskops
gaver, som det før var Sæd at yde, for at ingen
skulde tro at han aldeles gav Afkald paa sin Ret
dertil. Dette Absalons forsonlige Løfte gjorde Ende
paa Oprøret1).

Siden lagde Kejseren sin store Snedighed for
Dagen ved den Maade hvorpaa han søgte at komme
Sakslands Hertug til Livs, hvem han haabede at
fælde fuldt saa meget ved List som ved Magt.
Først og fremmest lokkede han snildt for Valdemar,
som han sikkert troede vilde hjælpe Henrik, og
sendte Bud til Kongen om at fæsfe to af sine Døtre
bort til to af hans Sønner, hvoraf den ene skulde
være Kejser efter ham, og den anden var udnævnt
x) Selvfølgelig var denne halve Løsning af Stridsspørgsmaalet i Længden utilfredsstillende, og Uroen blussede da ogsaa
snart op igen (nedenfor S. 286 ff.).
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til Hertug af Schwaben1). Dog var han ikke for
Alvor ude efter Giftermaal til sine Børn, men vilde
blot skille sin Fjende ved en af hans mange Ven
ner og Hjælpere; og det maatle vel kaldes listigt,
men dog fast endnu mere lumpent gjort af ham,
at han saaledes ikke undsaa sig ved paa Skrømt
at bejle til den Mands Svogerskab, hvem han i sin
Tid lumsk havde lokket i Fælden og narret til at
hylde sig som Overherre. Kongens Venner gennem
skuede hans Rænker og sagde at den Bejlerfærd
skyldtes nok snarere Had til Henrik end Ønske
om Ægteskab; men til Trods for denne deres rette
Tydning af Kejserens List lykkedes det Dronningen
at sætte sin Mening igennem; ti hun holdt det for
en stor Ære for sig og sine Børn at komme i Svo
gerskab med Kejseren. — Paa Kongens Spørgsmaal
om hvor stor Medgift der krævedes af ham, svarede
Sendemændene at det vidste de ikke, og skrev til
Kejseren derom. Han svarede tilbage, at det var
bedst Kongen mødte ham i Lybek: dér kunde de i
Ro og Mag afgøre alt med hinanden. Kongen gjorde
ogsaa som han bad.
Imidlertid opbød Kejseren alle Rigets Kræfter
for at fælde Henrik og tik ogsaa den ene efter den
anden af hans Byer i sin Magt, idet de faldt fra
Hertugen og overgav sig til ham, ikke saa meget
af Venskab for Kejseren som af Had til Henrik.
Dennes store og stadige Held var nemlig steget ham
saadan til Hovedet, at det aldrig i Livet var faldet
ham ind hvor let han atter kunde styrte fra Lyk’) Frederiks ældste Søn og Tronfølger hed Henrik og var
født 1165, den næstældste hed Frederik og var 1167 udnævnt til
Hertug af Schwaben.
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kens Tinde; og derfor havde han traadt sine Undersaatter paa Nakken og været dem en haard og grum
Herre, der lagde et uvant og utaaleligt Aag paa dem
og foer lige saa skrapt frem mod sine egne Lands
mænd som mod Fjenden. Det var da ikke ved Uheld
i aaben Mark, men ved hans egne Mænds Utroskab
og Frafald, at hans Styrke svandt ind; og snart var
Holsterne de eneste han endnu turde haabe Hjælp af.
Han drog derfor ud af Lybek By, bag hvis Mure
han ej følte sig tryg, samlede i stor Hast sine Skibe
og stævnede til Stormarn som et sidste Tilflugts
sted1). Dette Lands Greve, Adolf, havde fra Barns
ben haft sit Ophold i hans Gaard og nydt megen
Yndest og Godhed af ham; og alt som Aarene gik,
steg hans Lykke, ja han havde endog modtaget
Ridderslaget som en særlig Gunst og Gave af Hen
riks Haand; men nu gav han sin Fosterfader Skam
til Tak og var endog den første af alle Henriks
Mænd der vanærede sig selv med Forrædernavn2).
Siden lod Kejseren de Skibe hvorpaa han vilde
sætte over Elben, bemande med Bueskytter og
Slyngekastere og sendte dem ned ad Floden; og
Henrik samlede lige saa ivrigt en Flaade og be
mandede den med udsøgte Krigsfolk for at hindre
’) Det var d. 29. Juni 1181, at Henrik forlod Lybek; men
han drog til Batzeburg (ikke til Stormarn, som Sakse siger),
og efter et forgæves Forsøg paa at vinde Borgen flygtede han
til Ertcneburg (Artlenburg) Syd for Elben, da han fik Nys om
Kejserens Fremrykning; og derfra sejlede han ned ad Elben
til Stade.
2) Adolf var kun et Barn ved Faderens, Adolf II’s, Fald
(1164) og blev derfor opfostret i Henriks Gaard. I Virkeligheden
var han langtfra den første af Henriks Mænd, der sveg sin
Herre; men han var dog faldet fra allerede 1180, og Henrik
havde til Straf indtaget hans Hertugdømme.
Sakses Dancsaga (1157—1185).
18

29. Juni
1181.
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Kejserens Overfart. Men da disse fik Øje paa den
store fjendtlige Flaade, blev de skræmt af dens
Overtal og flygtede fra det hele, saa Kejseren kunde
i Ro og Mag sætte over. Derefter lejrede han sig
for Lybek By; og da han var meget bange for
Brødrene Bugislavs og Kazimars Magt1), sendte han
underfundigt Bud til dem begge med Løfter om
øget Magt og Hæder og tilbød at gøre deres Lande
til Hertugdømmer under Kejseren, saa de ej længer
skulde sidde som Herrer i en Ravnekrog, uden
mindste Rang og Højhed. Brødrene, der saa ofte
havde maaltet døje ondt af Henrik, tog med Glæde
mod Kejserens Tilbud, uden at indse, at hvad der
skulde hedde en stor Naade, var i Virkeligheden
et skammeligt Trældomsaag som de tog paa sig.
Imidlertid stævnede Valdemar til Lybek med
en Flaade, der ej var særlig stærk, men pragtfuldt
udstyret, og blev modtaget af en Del tyske Riddere,
der takkede ham overmande artigt for hans Komme
og bad ham sejle videre op ad Floden2), saa langt
som Skibene kunde gaa, for at der kunde være
saa kort som muligt mellem ham og Kejseren. Det
gjorde han ogsaa; og næste Dag kom der Bud til
ham fra Kejseren, om han ikke ønskede at mødes
med ham paa Halvvejen; men Valdemar svarede at
han hellere vilde opsøge ham i hans Lejr, da han
ikke vilde gøre det romerske Riges Herre Ulejlighed
for saa lidt. Men, søgte Valdemar beskeden Kejse
ren paa Haand, saa vidste Kejseren ogsaa nok hvor
dan han skulde lage imod ham: først omfavnede
*) De pommerske Fyrsters Magt havde naturligvis vundet
større Betydning netop ved Henriks Fald.
2) Trave.
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og kyssede han ham med udsøgt Artighed, tog ham
dernæst i Haanden, kastede sin Kaabe og førte
ham med stor Ære midt gennem Lejren, samt udraabte selv som hans Herold, at alle skulde gøre
Plads for ham. Men henne ved Kejserens Telt
stimede Folk saa tæt sammen af Nysgerrighed efter
at faa Kongen at se, at Teltet faldt omkuld; og
Kejseren maatte saa gaa ud paa aaben Mark, hvor
han for at gøre Ende paa al den Trængsel strakte
sit Spir ud og kundgjorde med høj og lydelig Røst,
at alle skulde tage Sæde dér hvor de stod. Men
Valdemar gav ikke Kejseren noget efter: han var
lige saa beskeden som denne var naadig, og vilde
ikke tage hans Opfordring til Følge, for at det ej
skulde se ud som om han selv tiltog sig Æresædet
ved Kejserens Side, men svarede at han hellere vilde
vente til han fik sin Stol1). løvrigt kom de høje
Herrer ej til at sidde efter Rang og Rækkefølge i
tilbørlig Afstand fra hverandre, men maatte tage
Sæde hvor de bedst kunde i den voldsomme Træng
sel; saa det blev Tilfældet og ej Fornemheden der
kom til at raade for Pladserne.
Dér kunde man nu høre de Tyske udbryde i
Lovord over Kongens Ydre og Rejsning; ja de var
saa opsatte paa at faa ham at se, at de der sad
for lavt kravlede op paa Skuldrene af hverandre
og strakte Hals for ret at tage ham i Øjesyn. »Det
er en Konge, det er en Herre«, raabte de; »han
skulde baaret Kejserkronen, mod ham er Kejseren
’) Datidens Stole — et Bohave som kun de højeste i Sam
fundet kendte til — var som oftest saa brede, at der var Plads
til to paa dem. — Men Valdemar vil altsaa ikke tage Sæde paa
Kejserens Trone ved dennes Side, og venter derfor med at sætte
sig til han faar sin egen Stol.
18*
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selv kun en lav lille Mandsling!« Slig Ære gjorde
Udlændingene af hans høje Vækst og ranke Hold
ning. Uden Tvivl har Kejseren ladt som om han
ikke havde det mindste imod at høre de Ord af
sine egne Mænds Mund, for at det ej skulde se ud
som om han var krænket over al den Ros der blev
Kongen til Del. — Efter at Valdemar i lang Tid
havde været Genstand for alles undrende Blikke, brød
Kejseren op og bød nogle faa Mænd gøre ligesaa,
hvorpaa han førte ham ind i det nærmeste Telt
med selv samme Ære som han havde vist ham ved
hans Komme. Der var alt Alvor lagt til Side: Tiden
led med Skæmt og Gammenstale, Kejseren beholdt
ham længe hos sig og tog først Afsked med ham
henimod Aften, samt lod ham følge hjem af alle de
unge tyske Svende; men først maatle Valdemar
love at mødes med ham næste Dag i Lunden nede
ved Havnen, hvor der var bedre Lejlighed til at
tales ved. Imidlertid bød Kejseren sine Sønner gaa
om Bord i Kongens Skib og blive derude; og vel
skulde de lade som om det var for Morskabs Skyld,
men Meningen var dog, at han vilde vise Kongen
hvor stor Pris han salte paa hans Komme, ved at
lade sine egne kære Børn omgaas saa fortroligt
med ham.
Da de saa mødtes paa det aftalte Sled, bragte
Kejseren Sønnernes Giflermaal paa Bane og krævede
tredive tusinde Mark i Medgift for den ældste og
otte tusinde for den yngste1). Delle vakte hos de
’) Der menes sikkert Mark Penninge. Hver Mark regnedes
til ‘240 Penninge, og efter den Sølvværdi, som de af Valdemar
udmøntede Penninge havde, vil disse to Summer svare til om
trent 550000 og 150000 Kroner; men deres Værd maa dog i
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danske Stormænd Mistanke om at det kun var paa
Skrømt han bejlede til de endnu ikke giftefærdige
Ungmøer1). Valdemar fandt, at den største Sum i
hvert Fald overskred hans Evner, men han lovede
dog at udrede den mindre, som hans nære Frænde
Kongen af Ungarn nok vilde staa inde for2). Denne
Aftale blev højtideligt besvoren, ligesom Trolovelsen
blev beseglet med Ed. Derpaa vendte Kongen til
bage til Skibene, Kejseren til Lejren.
Ved den Tid sendte Venderne Bud til Kejseren,
fordi de ej turde sejle ind til ham af Frygt for
Kongens Flaadc; og Kejseren roede da aarie om
Morgenen i en af Kongens Baade ud til hans Skib,
hvor han kom aldeles uventet. Kongen kaldte nu
de ypperste Mænd i sin Flaade sammen, for at de
skulde overvære Mødet; kun blev Fyrst Jarimar af
Rygen efter Kejserens Ønske ikke indbudt, fordi
han vitterlig var Danerne tro og huld, og det uagtet
Kejseren Dagen i Forvejen havde gjort megen Ære
af ham og endog hilst ham med Kongenavn. Kej
seren sagde dernæst, at han havde noget at betro
Kongen i Løndom, da han nu for deres tilkom
mende Svogerskabs Skyld ansaa ham ej blot for
sin Ven, men for sit andet Liv. Sagen var den,
sagde han, al han for al svække Henriks Magt
havde lokket Venderne med Løfter, som det aldrig
Betragtning af Pengenes langt større Købeevne i Datiden sættes
fem seks Gange saa højt.
!) Navnlig den første Sum var nemlig selv for Datiden
urimelig høj. Da Kong Filip Avgust af Frankrig nogle Aar
senere ægtede Ingeborg Valdcmarsdatter, oversteg Medgiften ikke
10000 Mark.
2) Kong Belas Moder var Søster til Valdemars Moder Ingeborg.
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var hans Agt at holde, naar han havde faaet Bugt
med ham; ti han droges vel til Minde, at han havde
lovet Valdemar Herredømmet over Vendland. Han
bad ham derfor finde sig i, at han for en Tid kaldte
Landet sit og gav begge Brødrene Hertugnavn, da
den Ære dog kun kom til at vare en stakket Stund;
ti saa snart Henrik var slaaet til Jorden, skulde han
nok lægge Landet under Valdemar.
Kongen gav sit Minde dertil og mødte Dagen
efter paa det Stævne, hvor Kejseren højtidelig over
rakte Bugislav og Kazimar Lensfanen og udnævnte
dem til Hertuger af Vendland. Saaledes solgte de
deres Lands gamle og arvede Frihed for tomme og
uægte Ærestitler; men havde de vidst, hvad for et
Aag de gik ind paa at bære ved at tage imod den
Lap Tøj, vilde de vist have valgt Døden frem for
den Naade eller i al Fald frasagt sig Styret paa
Livstid. Saaledes drog de bort med et Skin af
Hæder, men i Virkeligheden med den værste Skam
og Skændsel, og rejste hjem med en uægte Ære,
der skulde pynte paa den Trældom, de bragte deres
Land i.
Ved den Lejlighed fæstede ogsaa Sigfrid — en
ædelbaaren Thyringer, hvem Kejseren gjorde sig til
Talsmand for — en af Valdemars Døtre, og fulgte
med Kongen om Bord paa hans Skib til Slesvig,
hvor Brylluppet stod med stor Højtid1).

l) Sigfrid tilhørte det askaniske Fyrstehus og var Greve af
Orlamynde; den Datter af Valdemar, som han ægtede, hed Sofia,
og deres Søn var den senere navnkundige Albert af Orlamynde.
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Imidlertid havde Venderne, da Havet om Vin
teren var gaaet op og havde ødelagt den Borg de
havde bygget ved Swinemynde1), endnu samme Vinter
samlet Bygningstømmer og ved Vaarens Frembrud
lagt Grunden til to andre paa samme Sted; ti de
troede sig uovervindelige, naar Peene var spærret
ved Volgast By, og Swine ved disse to Bolværker
ude ved Vandet. Kongen fik noget sent Nys derom
og samlede nu sin Flaade for at forpurre det Arbejde;
men da han kom til Grønsund, fik han Bud fra
Rygboerne om at Borgene stod fuldt færdige med
Mandskab og alt. Noget synderligt Haab om at
indtage dem havde Valdemar ikke, især naar han
kom i Hu, at der ingen Havne fandtes i Nærheden.
Han kaldte da sin Søn Knud, samt Absalon, Sune
og Esbern, til sig, og sagde at det tyktes ham en
vanskelig Sag at vinde de Borge, som han hellere
vilde overlade andre end selv vove sig i Lag med;
ti hvis Udfaldet ej blev efter Ønske, vilde det over
skygge alle de Storværker, han havde haft Held til
at udføre. Han bad derfor Knud og Absalon om
at tage sig af Belejringen, med de Ord, at det var
ej saa stor en Skam for Landet, om de vendte hjem
med uforrettet Sag; men vandt de Sejr, da var
Æren den samme som om det var ham selv der
havde vundet den2). Absalon lovede ogsaa at føre
Skaaningerne og Sællandsfarerne; men Jyderne vilde
han ikke paatage sig at føre, da han vidste at de
vilde lade haant om at lystre baade ham selv og
!) Denne Borg har ej tidligere været nævnt.
£) Da den samme Begrundelse er lagt Kongen i Munden
ovenfor S. 248, hører den vel næppe hjemme paa dette Sted.
Valdemar er vel snarere blevet hjemme, fordi han allerede da
har følt sig syg.

1182.
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den unge Knud; og den Spaadom slog heller ikke
fejl. Men Kongen tog sig det temmelig nær og
svarede at saa maatte han jo selv afsted, skønt han
ikke følte sig rask. Han blev virkelig ogsaa helt
syg af alle disse Sorger og maatte lægge sig til
Sengs, pint og plaget i Sindet og vaklende mellem
Attraa efter at vinde de Borge og Tvivl om Mulig
heden deraf.
Om Morgenen kom Høvdingerne til ham, bad
ham skaane sig selv og lovede at de ogsaa i hans
Fravær skulde gøre hans Vilje; og han indvilgede da,
skønt overmaade nødig, i at vende tilbage til Vording
borg og overlade Førerskabet til sin Søn og Ærke
bispen. Men en susende Storm holdt dem i lang
Tid tilbage paa samme Sted1); og snart hørte man
hele Stranden over de opsætsige Jyder klage over
Mangel paa Kost og Tæring, samt raabe højlydt
paa Hjemlov af Leding. Bisp Omer af Ribe, der
havde et anset Navn ej blot for sin høje Værdig
hed, men ogsaa for sine sjældne Talegaver, opbød forgæves al sin Ordkunst for at tale dem til
Rette; og omsider, da han mærkede at her maatte
mere til end Ord alene, lod han gribe og binde
en af Oprørerne, der blev ved med at raabe op
lige uden for hans Telt; men nu skreg Almuen
endnu værre op, og Stormen brød for Alvor løs.
Oldermændene2) blev nu bange for at Folket skulde
bryde Kongens Leding og mod hans Vilje gaa hver
til sit; de holdt derfor Raad og vedtog at han hellere
paa egen Haand maatte løse dem af Leding, i den
Nemlig i Grønsund.
2) Der menes Høvedsmændene, og fornemmelig Skibenes
»Styresmæhd«; jfr. ovenfor S. 3.
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Tanke, at det ikke maatte se ud som om Mand
skabet selv tog sig Ret til at rømme, men hellere
som det var Kongen selv der naadigst gav dem
Hjemlov; ti hvis de mod Høvdings Vilje havde taget
sig selv Lov til at gaa hver til sit, kunde det let
være gaaet lige som dengang Hellig Knud krævede
Bøder for Ledingsbrud af Folket1); ja, den unge
Knud kunde for den Sags Skyld gaa glip af sin
Faders Trone, hvis denne skulde dø af den Sot han
laa syg af. — Ledet af slige Tanker kaldte Knud
Mandskabet sammen til Hærstævne og gav det
Hjemlov, og tilstod saaledes den overmodige Almue
som en Naade, hvad han i Virkeligheden ej kunde
nægte den.
Saaledes opgav han Toget af Frygt for dette
Folkerøre og drog med Absalon, Esbern og Sune
hjem til Vordingborg, for at oppebie Udfaldet af
Faderens Sygdom. Gennem det aabne Vindue i sit
Kammer saa Valdemar Sejlene paa de hjemvendende
Skibe og græmmede sig ydermere ved det uventede
Syn — hvad der atter gjorde hans Sygdom værre.
Dog vidste han at skjule begge Dele lige godt; og
da hans Søn og Vennerne kom ind til ham, mod
tog han dem med saa mildt et Aasyn, at man
næsten skulde have troet at han var helt karsk.
Ja, han paastod endog at han fast ingen Smærte
følte, og søgte med stor Sjælskraft at skjule sin
Legeinslidelse. Dog fandt han det paa Tide at skrifte
sine Synder for Absalon, da Dødens Time, som
han sagde, var saa uvis, at det var rettest at gøre
Bod forinden; ti den Anger var intet værd, der ud
sattes til den alleryderste Time, fordi man ej havde
. ’) Jævnfør foregaaende Bind S. 67 ff.

282

12. Maj
1182.

Henrik Løves Fald; Oprør i Skaane; Kongens Død.

Lyst til at bedre sig, men hellere end gerne blev i
Synden. Desuden skænkede han Klostrene i Sjæle
gave det halve af sit Arvegods, dog al Kronens
Ejendom fraregnet1).
De andre havde dog fremdeles godt Haab om
at han nok kom over det; kun Sune forudsagde at
det blev Kongens Helsot — hvad enten han nu
var varet ad i Drømme eller paa anden Maade
havde faaet en Anelse derom — og bad dem over
veje hvad der bedst tjente Sønnens Tarv, hvis Fade
ren faldt fra; ti var først Kongen død, vilde Sorgen
være saa stor, at ingen vilde have Tanke for sligt.
Ved den Tid kom ogsaa Abbed Jon til Stede,
som var blevet tilkaldt ovre fra Skaane, fordi man
havde stor Tro til hans Hjælp, skønt han ikke var
nær saa forfaren i Lægekunsten som han selv bildte
sig ind. Han undersøgte løseligt Kongens Sygdom
og lovede højt og dyrt — men Løgn var det allige
vel — at han nok skulde faa Kongen rask. Han
lavede nu et Lægemiddel til Kongen og gav ham
det ind, jog dernæst alle ud af Kammeret og sagde
at han skulde have Ro. Da han kort efter kom
ind og fandt Kongen maalløs og badet i Sved over
hele Kroppen, bad han dem blot dække ham godt
til og paastod at det var en herlig Udladning, der
nok skulde gøre ham rask; men gid Sunes Anelse
havde været lige saa falsk som Lægens lærde Spaadom; ti Kongen opgav Aanden snart efter, saa hans
^Kongens Gods faldt nemlig i to
gods (»Konunglef«), der gik i Arv fra
kunde afhændes, og saa hans private
til alle hans Børn, og som han kunde
eller Gave.

Dele: det egentlige Kron
Konge til Konge og ej
Arvegods, der gik i Arv
afhænde ved Testamente

Valdemars Død og Jordefærd.
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Død blev et tydeligt Vidnesbyrd oin hvor lidt man
kan stole paa Lægers Kunst.
Om Morgenen kom Vennerne ind og fandt
Kongen som Lig, skønt han endnu saa helt liv
agtig ud, med sit gamle Ansigtsudtryk, hverken
stivnet eller fortrukket, men med røde Kinder alde
les som et levende Menneske; saa det tyktes næsten
uvist om han var død, tilmed da han endnu var
helt varm over hele Kroppen. Langt om længe
blev han kold og bleg — et sikkert Tegn paa at
Døden virkelig var indtraadt; og nu lagdes hans
Lig paa Baare og førtes til Ringsted for at jordes
der; ti denne By havde et stort Navn ej blot for
sin høje Alder, men ogsaa fordi hans Fader her
laa skrinlagt. Hvor Sørgetoget drog frem, strøm
mede Kvinderne Ligtoget i Møde med udslaget Haar
og udbrød under Graad og Hulken, at nu var atter
Trældomsaaget deres visse Lod, nu da han var død
og borte, der havde frelst sit Folk fra Fangenskabets
Farer og friet sit Land fra Vikingefrygt, ja gjort
Strandbygderne lige saa trygge for Rov og Ran
som Indlandet. Ogsaa Bønderne slap deres Mark
arbejde overalt hvor de fik Øje paa Ligtoget; Ager
og Eng genlød af samme Klagemaal, og alle følte
Trang til at vise ham den sidste Ære ved at løfte
Ligbaaren paa deres Skuldre, alt under Suk og Kvide
over Kongens Død, der truede Riget med Fald og
dem selv med ynkelig Død og Undergang eller hvad
værre tænkes kunde.
Absalon skulde læse Sjælemesse over ham;
men midt i den hellige Læst blev han saa over
vældet af sin Sorg, at han ikke kunde holde Graaden
tilbage, men vædede Alteret med Taarer og knap
var saa vidt Herre over sin Haand og sin Mund,
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at han mægtede at føre Gudstjenesten til Ende; ja,
han var saa sorgslagen, at han med ét følte sig
svarlig syg og afmægtig og nær havde opgivet
Aanden, da Messen var til Ende. Man vilde næppe
have troet at saa stor en Mand kunde blive saa
overvældet af Ve og Vaande, hvis man ej havde
vidst hvor højt han elskede Valdemar. Men Skæb
nen, der havde slukket Fædrelandets ene Lys, næn
nede dog ej at tage det andet med, for at Danmark
ej skulde mangle en Høvding, der kunde lægge
Vendland for dets Fod, eller Folket sidde værgeløst
tilbage netop nu, da det under slige Mænds Fører
skab var steget saa højt i Hæder og Ære. — Taarestrømmen, hvori han paa Alteret udøste sit Hjærte,
var fuldgyldigt Vidnesbyrd om hans inderlige Ven
skab for Kongen; og Røgelsen, som den vædede,
har sikkert duftet lifligt for Gud.

Levninger af Vordingborg Ringmur.

Skib fra 12. Aarh.

Knud Valdemarsøn. Nyt Oprør i
Skaane. Sendefærd fra Kejseren.
Absalons Sejr over Bugislav, og Pom
merns Underkastelse1).
Saa snart Ligfærden var til Ende, og Kongen
med stor Ære flyet til Jorde, skyndte Knud sig paa
sine Venners Raad over til Jylland, for at tage sin Mnj-juni
Faders Mænd i Ed; ti det gjaldt om at være snar
til at sikre sig Riget. Kongenavn havde han alt
faaet, den Gang han blev salvet og kronet, saa det mo.
havde han ikke nødig at bejle til.
Paa Viborg Ting tog Folket venligt imod ham;
paa Urne Ting“) var der vel nogle der i Løn saa
skævt til ham, men de maatte holde deres Mis
nøje nede, da alle de andre tog vel imod ham.
’) Dette Afsnit falder sammen med Sakses sekstende Bog.
2) Sønderjyllands Landsting, Vest for Aabenraa; jfr. foregaaende Bind S. 158.
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Saaledes gav Landet sit Minde til at Knud arvede
sin Faders Rige.
Imidlertid glædede den skaanske Almue sig
over, at den ved Kongens Død atter kunde give sin
Frækhed frit Spil, og tog sig for at kræve Bøder
for Nederlaget ved Dysjebro af de høje Herrer, der
havde skilt dem ved deres kære og gode Frænder
og Venner. Det var især Aage Tuhbesøn, der ved
sin forvovne Tale atter fik Borgerkrigens Lue til at
blusse højt og pustede nyt Liv i det slukte skaanske
Oprør, der næsten var baade gemt og glemt. For
at hindre saadan Ulykke foer Absalon over til
Skaane og traadte frimodig frem for Folket paa
Tinge, men talte kun for døve Øren; li Almuen
var ham ond og lod ham staa ene tilbage, men
strømmede selv andensteds hen for at holde Ting og
høre Oprørets Hovedmænd tale. Disse var frække
og dumdristige nok til — fra Hesteryggen hvor de
sad — at stævne hele Skannes Almue til at møde
sammesteds om fjorten Dage og værge sin Frihed
med Vaaben i Haand.
Under disse Forhold fandt Absalon det rettest
at vende tilbage til Sælland igen. Hans Bortfærd
gav Bøndernes Ondskab og Overmod ny Næring,
og de kastede sig over Thords og Esberns Gaarde,
der først blev plyndrede og dernæst brændte1). Ogsaa mange af de skaanske Ædlinges Gaarde gik
i de følgende Dage op i Luer; ti Opstandens Hoved
mænd gav gerne de høje Herrers Gods til Pris for
den ustyrlige Almue, for at gøre den des villigere
til at vove alt, og søgte stadig at holde den i
’) Thord var »Gælkær < i Skaane; jfr. ovenfor S. 238. 255 IT.;
Esbern er Absalons Broder.

Nyt Almueoprør i Skanne; Harald Skreng.
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Aande ved rigt Bytte og høj Løn, for at Lysten ret
kunde drive Værket. Der var derfor adskillige Ædlinge, der af Frygt for at det skulde gaa deres egne
Gaarde lige saa ilde som deres Standsfællers, over
gav alt deres Eje i Venners Varetægt og enten stak
i Søen, i den Tanke at det var bedst at give Liv
og Gods i Bølgens Vold fremfor at blive i sit eget
Bo, eller ogsaa valgte at fly af Lande over til Ab
salon og søge Trøst og Lise hos ham.
Men da Absalons og Knuds Riddere saa, at
det ej gik dem et Haar bedre end deres Herrer,
fandt de det bedst at afbøde Vold medVaaben; og
Opstandens Hovedmænd, der under det forrige Røre
i Skanne havde faaet at føle, at ilde strider hoved
løs Hær, indkaldte derfor Harald fra Sverige, der
vel var af Kongeblod1), men taabelig af Sind og
stam i sin Tale, og i det hele aldeles uduelig til
Konge; ti bortset fra hans høje Byrd var der ikke
det mindste hverken ved ham selv eller hans Lykke,
der var værd at rose. Derfor er det ej godt at af
gøre, om Sverige havde størst Skam af at sende
eller Skanne af at modtage saadan en Mandsling“).
Ved Rygtet herom blev de store slagne med
Angst og Skræk; og alt som de nu fik den ene
eller den anden Tidende om Fjendens Komme,
overhængte de Absalon med vankelmodige Ord
sendinger og bad ham snart komme over og hjælpe
dem, snart blive borte med alle sine Mænd; Harald
var nemlig paa den Tid endnu ikke faldet ind i
Skaanes Land.
’) Han var rimeligvis en Søn af Erik Lams Modkonge Olaf,
Harald Kesjes Søn (se foregaaende Bind S. 159. 168 ft’.).
2) Ifølge nogle Aarbøger havde han Tilnavnet Skreng (tynd).
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Men da han omsider brød ind i Landet med
Hjælp af Kong Knud af Sverige og hans Jarl Birger1),
strømmede Almuen ivrigt sammen ved Rygtet om
den ny Høvding, og han fik en utrolig Mængde
med sig. Stolt af sligt et Følge drog han frem for
Lunde By og truede den med Undergang, fordi den
lukkede sine Porte for ham; men imidlertid sendte en
Del af Stormændene Bud indbyrdes imellem sig, satte
gensidig Mod i hverandre og slog Lejr ved Lummeaa2). Dog var der andre af Kongens Mænd, der
lod som om de intet vidste og uden videre blev
hjemme; men desuagtet var de andre saa strids
lystne, at de ej ænsede nogen Fare og i deres
Ringeagt for Bønderne ikke skænkede det en Tanke
hvor faa de selv var, men gav Gangerne Tøjlen og
foer løs paa Fjenden, saa rask som Hestene vilde
rende, uden Fører og ej i sluttet Trop og Fylking.
Hvad der under den Fremfærd voldte dem størst
Skade, var ikke Fjenderne hvem Angrebet gjaldt,
men den stærke Vind, som var dem slik imod og
rev Skjoldene fra dem i Farten; hvorimod Bonde
hæren, der var mere mandstærk end modig, aldeles
ikke vovede at se den fremslormende Rytterskare
under Øjne, men lod den vinde en let og ublodig
Sejr. Svært at sige, om Skammen eller Skaden
var størst: de flygtede fra Kampen før den var be
gyndt, og for at komme des raskere afstod undsaa
de sig ikke ved at kaste deres Skjolde og skilte sig
’) Kong Knud havde ogsaa tidligere vist sig som Fjende af
Valdemar (se ovenfor S. 151. 156); og Harald Skreng synes at have
været hans Moder Kristinas Fætter. Ogsaa Birger Jarl var hans
Frænde og havde tidligere understøttet Eskils Dattersønner Karl
og Knud i deres Oprørsforsøg (se ovenfor S. 216).
2) Løber ud i Sundet Vest for Lund.

Hcrremændenc slaar Bønderne ved Lummeaa.
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saalunde ved de Vaaben de ej turde bruge! En Del
faldt, en Del toges til Fange, og Harald flygtede til
bage til Sverige, med samt Aage, Ophavsmanden
til hans Tronkrav. — Lunds Borgere stod imidler
tid og afventede Udfaldet af Kampen, uden at hjælpe
nogen af Parterne, for til Slut at holde med Sejr
herren ; og da de saa hvem Heldet fulgte, tog de
til at haane de overvundne, som om det var dem
selv der havde sejret, og var saa griske paa Ros
og Bytte, at de trængte sig ind i hvad andre havde
Æren af.
To Gange havde nu de trodsige Bønder yppet
Strid med de store; men det var dem endda ikke
nok: de holdt atter Ting og undsagde dem uden
Tøven for tredje Gang; ti de vilde i deres ustyrlige
Harme have Hævn for Saar og Svie ved at udrydde
alle Ædlinge, og æskede dem med det stædigste
Stivsind trods alle Nederlag til Kamp — hvad enten
det nu var Skam eller Hævntørst der drev dem;
og hverken Agt for de ansete Mænds Navne eller
Mindet om deres egne Saar havde Magt til at afholde
dem fra at følge deres oprørske Lyster. Denne Fare,
der hang truende over alle de skaanske Stormænd,
fik dog Absalon afværget ved at ile til med Sæl
landsfarerne: han red med flyvende Faner ind paa
det tillyste Tingsted og hindrede ej blot Almuens
oprørske Forsæt, men satte ogsaa med fuld og lov
fast Dom de gamle Love i Kraft igen, som den
aldeles uretmæssigt havde kuldkastet. Hvad Ha
rald angaar, da hjalp det ham lidet at han ej var
paa Tinge: han blev dog domfældt af de store og
fik saaledes paa en Maade dobbelt Straf af Skaaningerne, først ved Vaabendyst og siden ved Lov og
Dom; og det er ej godt at afgøre, om det gik ham
Sakses Danesaga (1157—1185).
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værst i Kamp eller paa Tinge. — Almuen vovede
ej at yppe mindste Strid, men lod som om den al
drig havde haft sligt i Sinde, lagde Vaabnene fra
sig, blandede sig som fredelige Tingmænd i Absa
lons Følge og gav — med mere Liv end Lyst —
alle hans Ord og Afgørelser Magt. Saaledes endte
med dette Ting det gruelige og langvarige Oprør;
og siden har Almuen aldrig vovet at yppe Ufred
og byde Stormandsstanden Trods.
Knud havde imidlertid paa Rygtet om det
skaanske Oprør set sig nødt til at drage fra Jylland
til Fyn; og her traf han Esbern, hvem hans Broder
Absalon havde sendt over for at melde den konge
lige Sags Sejr. Det Møde kom ham aldeles uven
tet: han troede at Esbern havde ondt at melde, og
stod som slagen af Skræk, ja turde end ikke se paa
ham af Angst for at spørge Nyt af ham. Men
siden, da Esbern i Ord havde stadfæstet hvad hans
glade Aasyn gav Grund til at haabe, og bragt
Kongen det kærkomne Budskab om hans Mænds
Sejr, drog han frydefuld videre til Skaane, hvor
han udlagde Frosta Herred1) til at hærges med Ild
og Sværd; og han vilde ogsaa have ødet Landet, hvis
ikke Absalon havde lagt sig imellem af Godhed for
det og udvirket, at alle der havde holdt med Ha
rald og brudt mod Kongen, slap med en Penge
bøde. Her gik til visse Naade for Ret, naar vitter
lige Overtrædere slap med saa lille en Bod for saa
uhyre en Brøde. Som Følge heraf fattede ogsaa
de andre Skanninger Haab om Kongens Tilgivelse;
og samme store Naade blev da ogsaa ved Absalons
milde Haand dem til Del, saa Knud gav her ret
!) Omtrent midt i Skaane.

Kejseren opfordrer Knud til at hylde ham som Overherre.

en herlig Prøve paa sit ædle og skaansomme Sind,
ved paa en enkelt Vens Forbøn at lade Hævnen
fare for hvad alle havde forbrudt.

Mindst af alt havde slig dannis og dydefuld
Ungersvend fortjent, at en udenlandsk Fyrste skulde
lægge Snarer for hans Fod; men ikke desmindre
sendte Kejseren ham Bud paa Bud om at komme
til Hove og arve sin Faders Yndest. Men paa sine
Venners Raad skrev Knud ham et overmaade høfligt
Brev til Svar og bad sig undskyldt, fordi han endnu
var saa ny og uvant med at føre Styret. Hans
Raader havde nemlig gennemskuet Kejserens Træsk
hed og var paa det rene med at han haabede,
Sønnen skulde være enfoldig nok til at løbe i
samme lumske Fælde som Faderen fordum i sin
Troskyldighed havde ladet sig lokke ind i. Nu
sendte Kejseren ham til Svar et Truselsbrev, hvori
han lovede at tage Riget fra ham og give del til en
anden; men dertil svarede Knud kort og godt, al
inden Kejseren tog hans Rige, maalte han dog først
se at linde en Konge, der var til Sinds at tage Dan
mark til Len af ham. Ved sligt frimodigt Svar
spottede han ej blot Kejserens store Ord, men viste
ham ogsaa, hvor trygt han stolede paa sine Undersaatters Hjærlelag.
Da nu Kejseren saa at han ingen Vegne kom
med Trusler, vendte han sig til Sigfrid, der havde
Knuds Søster til Ægte2), og satte ham ud paa at
opnaa ved Overtalelser hvad hans Breve ej havde
!) Jfr. ovenfor S. 278.
19*
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kunnet udvirke. Han kom ogsaa op til Danmark
og lod sig straks forlyde med, hvor inderligt et
Venskab han havde for sin Svoger Kongen, og hvad
for en mægtig Herre Kejseren var. Absalon, Sune
og Esbern var de eneste af Kongens Venner, som
i denne Sag blev taget med paa Raad; og dem fore
holdt nu Sigfrid, hvor stor Troskab de som For
myndere skyldte Knud, og hvor megen Tillid hans
Fader havde vist dem, og bad dem dernæst om ej
at te sig som Kongens Venner af Navn, men Fjen
der af Gavn, ved at raade deres unge og uerfarne
Myndling til at kaste sig ind i en svær Krig, der
oversteg hans Kræfter, og af lutter Iver for at værne
hans Selvstændighed skille ham ved Riget. Langt
hellere maatte de stræbe at vejlede ham med gode
Raad og ej holde det for en Skam at regnes med
til den romerske Kejsers Hofstat.
Dertil svarede Absalon: »Hvad mig angaar,
da er der ingen Tvivl om at jeg grumme gerne
giver Knud de allerbedste Raad jeg véd; og jeg
ønsker ogsaa at han søger at vinde Kejserens Ven
skab, men kun paa slige Vilkaar, at det ej gør
mindste Skaar i hans egen Ære og Højhed. Ti
Valdemar søgte ogsaa Frederik paa Haand for at
vinde hans Gunst, men fandt aldrig noget saa svige
fuldt som hans Ord og Løfter. Desuden burde du,
Sigfrid, vide, at Knud har lige saa god Ret til sit
Land som Kejseren til sit og styrer Danmark lige
saa frit som Kejseren det romerske Rige!« Nu blev
Sigfrid vred og kom med mange Trusler og store
Ord; men Absalon sagde blot: »Du maaler nok
Danmark med samme Alen som dig selv; men tror
du virkelig at Kejseren kan tage det i en Haandevending, ligesom Thyringen, om ham saa lyster?

Absalon afviser Sigfrid af Orlamynde.
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Rejs du derfor hjem og sig din Kejser, at Danernes
Konge ikke i mindste Maade agter at være ham
hørig og lydig — han være saa stormægtig han
vil!« — Det haanlige Svar var godt nok til ham,
der brød sig mere om en fremmed Fyrste end om
sin egen Maag og ej undsaa sig ved at føre Ordet
paa slig en Sendefærd, der ene gik ud paa at skille
Danmark ved dets Frihed.

Da Kejseren hørte om Kongens Ringeagt for
ham, blev han harm i Hu; men da han ej havde
Stunder til Hævnkrig, maatte han nøjes med at
gengælde Haan med Had. Dog opgav han ej
Haabet om at faa Danmark i sin Vold, men holdt
det blot for rettest at vente indtil der udbrød indre
Ufred i Landet: ti var Folket først splidagtigt med
sig selv, haabede han der var lidet at vove og let
Sejr at vinde. — En Tid lang lurede han nu paa
gunstig Lejlighed; men da han mærkede at den
Lykke ej vilde falde i hans Lod, vendte han sig
til Vendlands Hertug Bugislav, der nys havde arvet
sin afdøde barnløse Broder Kazimar, og søgte med
rige Gaver og store Løfter at hidse ham løs paa
Danmark. Bugislav laante mere villigt end viseligt
Øre til Kejserens Ord; og da han ej turde yppe
aaben og ærlig Strid med Danmark, søgte han først
Lejlighed til at fejde mod sin Frænde Jarim ar, Ry
gens Fyrste, og satte Kejserens Tjeneste højere end
selv de stærkeste Blodets Baand1).
*) Hvad Slægtskab der var mellem ham og Jarimar, vides
ikke bestemt; Bugislavs Fader Vartislav synes at have været
gift med en Søster til Jari mårs Hustru, og disse to Søstre har
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Da Knud fik Bud herom fra Jarimar, lod han
spørge hos Bugislav, hvad Aarsagen var til det
bratte Fredsbrud; men denne svarede, at han vilde
hverken Kongen eller Danmarks Rige til Livs, men
blot hævne sig paa Jarimar og fange Bod for Skade;
og han var derfor villig til at stikke Sværdet i
Skeden og gaa ind paa at begge Parter skulde
skikke Sendemænd til Kongen og lade ham skille
Trætten; ja han bad Kongen om endelig at være
Voldgiftsmand og førte i det hele lutter Venneord
paa Læberne, for ret at lade ærlig og oprigtig.
Kongen anede ikke at der stak Svig under, og
stævnede begge Parter til Doms til fastsat Tid og
Sted. Siden holdt han paa Samsø et stort Ædlingestævne, ej blot for at afgøre denne Sag, men
ogsaa for at bøde og bedre Lands Lov og Ret, og
gav her begge Parters Sendemænd Foretræde, samt
hørte dem paa højtideligt Møde skifte Ord med hin
anden ; og vel var meget af det som Jarimar skyld
tes for, kun Løgn og løs Tale, men da ingen af de
paagældende selv var til Stede, kunde der ikke
gaa Dom i Sagen. Bugislavs Mænd svor da af sig
selv en Ed paa, at saa snart Kongen ønskede det,
muligvis tilhørt den danske Kongeslægt. — Sammenhængen med
Fejdens Udbrud var ifølge den samtidige Krønikeskriver Arnold
af Lybek, at der efter Henrik Løves Fald var udbrudt indbyr
des Strid mellem de vestlige Venders Høvdinger, Henrik Borvin
og Niklot, og Jarimar hjalp Niklot, medens Bugislav stod paa
Borvins Side. Niklots Sag sejrede, ikke mindst ved Jarimars
Baskhed: han hærgede Landet om Peene, tog omsider Borvin
til Fange og sendte ham over til Kong Knud, der i lang Tid
holdt ham i Fangenskab. Men ogsaa Niklot blev fanget — paa
Strejftog ind i Bugislavs Land — og sat i Fængsel af Bugislav.
— Borvin var dog endnu ikke taget til Fange i Vaaren 1184,
da Absalon vandt sin store Sejr over Bugislav.
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skulde deres Herre være ved Haanden, og viste saaledes samme Færdighed som deres Husbond der
hjemme til at holde Kongen for Nar. Men Knud
tog troskyldigt og uforsigtigt deres Løfter for gode
Vare, opløste brat Mødet og drog over til Jylland.
Samtidig førte de raskeste Skanninger og Sæl
landsfarer Klage over at de evig og altid sad hjemme
i Ro og Mag og forfaldt til Ørkesløshed: de blev
baade lade og løje af al den Lyst og Gammen, i
Steden for at de i Kong Valdemars Tid havde været
vante til at næsten hele Aaret gik hen med alskens
Idræt og Hærtog; »ti Lediggang sløver og svækker
Mandemod, men Øvelse gør Helten haardfør.« For
da at ægge og øve Folkets Manddom vedtog man
i Fællesskab at gøre et Søtog mod Esterne1).
Imidlertid havde Bugislav paa Kejserens Ord
ej blot samlet sit Hjemlands Stridskræfter, men til
lige søgt Hjælp hos Naboerne trindt om Land; og
det var lykkedes ham at samle en velrustet Flaade
paa fem hundrede Skibe, hvormed han vilde hjem
søge Rygen. Den Styrke troede han ingen Fjende
i Stand til at modstaa og sendte derfor en Mand ved
Navn Bugislav afsted til Kejseren med det Bud, at
nu havde han samlet saa stor en Hær mod Dan
mark, at Knud uden Tvivl ikke vilde vove den
mindste Modstand, men jo før jo heller overgive
sig til det romerske Rige. Det Løfte var ret efter
Kejserens Sind: han lovpriste Bugislav og skænkede
hans Sendemand kejserlige Gaver.
Ved Rygtet om slig brat og uventet Fejde blev
Jarimar skrækslagen og sendte Bud over til Sæl’) Indbyggerne af Estland. — Dette Tog maa vel være ved
taget paa det samme Kigsmøde som ovenfor omtalt.
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land til Absalon om den store og overhængende
Fare som Rygboerne var stedte i. Absalon gik nu
ilsomt til Værks, som der ogsaa var god Grund til,
her hvor det gjaldt at forebygge Venners og For
bundsfællers Nederlag: han sendte Breve Sælland
rundt og udbød alle Aargange vaabenført Mandskab
til Leding; han samlede baade Skuder og Snækker,
baade Handels- og Vikingeskibe, og gav Bonde og
Ædling Ret til i Flæng at tage det første det bedste
Fartøj, de kunde faa fat paa, og gaa om Bord.
Samme Bud lod han udgaa til Øerne trindt om
Sælland; men Fynboer og Skanninger fik den Be
sked, at de inden seks Dage maatte møde i den og
den Havn1), ellers kunde de lige saa godt blive
hjemme, da det var den yderste Frist de fnaatte
være færdige til. Saa ivrigt var det udbudte Mand
skab til at følge ham, at de kappedes af al Magt
om at møde tidsnok eller endog før Tiden. — Knud
derimod fik vel Absalons Budskab ovre i Jylland,
hvor han var, men den lange Afstand og den korte
Frist hindrede ham i at slaa Følge med Absalon
paa Toget. Fra Fyn mødte der kun seks Skibe,
og fra Skaane fjorten; de øvrige kom for sent.
Dette mærkeligt ringe Tal kunde der nok være
Grund til at lægge dem til Last; men de havde jo
den lange Vej at undskylde sig med.
Det var Pinselørdag at Absalons Flaade samle
des i den Havn hvor den var sat Stævne; og endnu
samme Dag sejlede han over til Hidensø2) med
den, for ej at spilde et Øjeblik. Her kom der Bud
fra Rygboerne ud til ham og bad ham vente, til
’) Sikkert Grønsund, hvor Flaadcn plejede at samles.
2) Den lange smalle O Vest for Bygen.
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man var kommet efter, hvor paa Rygen Fjenden agtede
at lande; Bugislav laa nemlig under Kostø ud for
Rygen1), og uagtet han havde Fjendens Land paa
nært Hold, kunde han ikke holde sig ædru, men
førte et Liv i Sus og Dus og gjorde yppige Ædeog Sviregilder for hele sin Hær, til dens egen store
Skade; saa det lod til at han for lutter Drikkelag
ej havde Tanke for Leding. Absalon fulgte Ud
sendingernes Raad; og næste Dag kom de saa igen
og meldte at Bugislav agtede at landsætte sine
Tropper lige over for Strelø2). Nu greb Absalon
Banneret og roede skyndsomt i Land, skønt Mør
ket var ved at falde paa; her stævnede han Styresmændene til Tings ved en Herold, gav i faa Ord
Hærmændene Besked om alt og æggede ivrigt alle
til Daad, samt indgød Hæren Mod ved at sige dem,
at han i Drømme havde haft et Syn, som var et
usvigeligt Varsel om Sejr. Mændene blev ham da
heller ikke Svar skyldige, men udbrød alle, al de
længtes efter Strid og var visse paa Sejren. Sligt
ildfuldt Svar røbede ej blot de sejrsvante Kæmper,
men ogsaa de ægte Daner, hvem Mandemod er med
født; og de var sandelig ogsaa værd ej at gaa glip
af den Sejr som deres egne Ord varslede dem.
Af Frygt for at styre fejl i det vanskelige og
grunde Farvand ventede han dog til Daggry med
at lette, og blev dernæst sinket en Stund ved at
Ankeret stak saa dybt i Sandet. Som Følge deraf
sejlede alle de andre fra ham, i deres brændende
!) Syd for Rygen, nær ved Indløbet til det smalle Sund
mellem denne 0 og Fastlandet.
2) Udfor Stralsund Ry, i det smalle Sund mellem Rygen og
Fastlandet (nu Dånholm).
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Iver for at komme afsted; men han tog ingenlunde
Anstød af, at Fiaaden saaledes lod ham bagud og
øjensynlig hellere vilde tage ham paa Ordet end
tøve ham efter; nej han var uden Tvivl — og det
med god Grund — netop glad for slige Folk, der
havde mere Lyst til at rappe sig — som ret og
rigtigt var — end til at dele hans nødtvungne Nølen
med ham. Omsider kom han løs og roede nu saa
rask til for at indhente det forsømte, at han var
nær ved at naa de forreste Skibe, saa han i sin
store Stridslyst vandt den Tid ind som han ved et
Tilfælde havde tabt. Men netop som Fiaaden var
i fuld Fart, mødte den et af Rygboernes Skibe, der
lod dem vide at det var bedst at ro lidt sagtere,
da Bugislav endnu laa under Øen Kost, og ingen
vidste hvor han vilde lande; Jarimar laa ogsaa med
sine Huskarle og biede paa Fjendens Komme.
Man foer nu mere i Mag og lagde ind under
Drigge1) Strand. Dér kom der Bud om at Fjenden
var sejlet hjem; men den Tidende var falsk og kom
af at Sendemændene havde taget fejl i Taagen, der
netop ved den Tid var faldet paa. Disse Sendebud
satte endvidere vore Folk Stævne ved Darsin Havn2),
hvor de lovede at Jarimar nok skulde give Møde
med hele Rygboernes Hær for at raadslaa med dem.
Men da de kom derhen, fandt de hverken Jarimar
eller nogen af hans Svende og sendte da Nils Falst
ring, der var det vendiske Tungemaal mægtig, af
sted til Jarimar for at faa Nys om hvor Fjenden
blev af. Mens han var borte, sprang Absalon i en
’) En lille Halvø paa Rygen lidt Syd for Strelø.
2) Dennes Beliggenhed kendes ikke nøjagtigt, men Stedet
maa aabenbart soges ret nær ved Drigge.
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Band og roede i Land for at holde Gudstjeneste;
men i det samme fik han af en af Jarimars Mænd
den Tidende, at den pommerske Flaade var nær,
og at kun den tætte Taage endnu var til Hinder
for at se den. Han kaldte nu fluks dem tilbage,
der bar Messeredet, satte Fart i Flaaden og foer
kamplysten Fjenden i Møde; ti nu vilde han tjene
Herren ej med Bøn, men med Sværdslag; og kan
man vel tænke sig noget Offer der er Gud til større
Velbehag end Uslingers Død?
Pommerinkerne havde imidlertid endnu ikke i
Sinde at falde brat over Fjendens Land, men vilde
blot vise sig snart hist og snart her for at drille
Rygboernes Hestfolk, der var ude for at skærme
Stranden. Da de fik Øje paa den danske Flaade,
troede de at det var Borvin1) der kom dem til
Hjælp med Vest-Venderne; ti i den tykke Luft var
det umuligt at skelne vore Skibes Tal eller skønne
hvordan de saa ud; det kunde heller aldrig falde
dem ind, at Danerne, der boede saa langt fra Vendland, kunde være naaet did med saa kort Varsel;
og Spejderne havde i deres store Sorgløshed taget
sig det let med at ligge paa Udkig. Bugislav troede
at Borvin drev den rygiske Flaade foran sig, og
sendte halvandet hundrede rappe Smaaskibe ud for
at omringe den, men lod den øvrige Flaade ankre
op som til Slag og lagde tillige Lastskibene, der
var noget større end Kampsnækkerne, ind mellem
disse og Fastlandet, for blot ved Synet af disse
Skrog at bilde Fjenden ind at hans væbnede Styrke
var langt større; og det Skin lod Sune sig virkelig
’) Den samme som den ovenfor S. ‘294 i Noten nævnte Ven
derfyrste Borvin.
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narre af og troede at Bugislav havde faaet Hjælp
fra de Tyske.
Omsider tog Taagen til at lette; og da Absa
lon saa alle Fjendens Smaaskuder sejle forbi, skæm
tede han med, at de slap næppe alle saa godt fra
det, naar de atter skulde tilbage. Han æggede og
opmandede nu sine Folk af al Magt, og som Hærens
Høvding lagde han først til Kamp mod Fjendens
Flaade. Vel advarede Sune ham mod at overile
sig og være alt for ivrig paa at komme i Lag med
Fjenden, der sikkert havde faaet Hjælp fra de
Tyske, samt bad ham give Mandskabet Tid til at
væbne sig; men han svarede: »Nej, her er intet
Øjeblik at spilde, hvor vi har Fjenden fast i Saksen,
saa han er lige ilde stedt, hvad enten han vil yppe
Strid eller undfly; du skal se at det gaar glat, og
i en Haandevending er Sejren vor!« Men da Sune
blev ved med at vare ham ad, gav Absalons Mænd
sig til at drage Brynjerne paa; dog blev en Del
siddende ved Aarerne. — Endnu laa Taagen tæt og
skjulte deres Færd for Fjenden; men da de kom
nærmere til, kunde de danske Ungersvende ikke
dy sig længere, men brød Tavsheden, hejste Ban
ner og istemte i deres Stridslyst en Sang saa det
skingrede efter. Nu fik Venderne ogsaa Øje paa
Absalons Mærke — et Syn der altid plejede at jage
Fjenden paa Flugt — og da de indsaa at det var
Danerne de havde for sig, var det med ét ude med
al deres Stridslyst: slagne af Skræk lettede de il
somt Anker og undflyede skyndsomst; og havde de
været længe om Udvejen, saa gik Hjemfærden des
hastigere. Mangfoldige af dem kom dog ingen
Vegne — enten fordi deres Skibe var saa store, eller
fordi det tog Tid at lette Anker — og styrtede sig
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da over Bord for at ende deres Liv i Bølgen frem
for al falde for Sværdet, saa de nys overfyldte
Skibe fast i næste Nu laa folketomme. Redde sig
ved Svømning var umuligt; ti Understrømmen var
for stærk og rev alle dem med sig der var sprunget
i Vandet. Hvor vældig er ikke Frygtens Magt, der
kan fylde Folk med saadan Skræk, at den endog
driver dem til at styrte sig selv i Døden! Atten
Skibe blev saa overfyldte med Flygtninge, at de
sprang læk og sank med Mand og Mus. Kun faa
havde Mod til at holde Stand; ja, en af dem greb
i sin Angst til den snurrige Udvej, at han i Steden
for at slaa Følge med de andre gjorde sig en
Strikke af en Ende Tov og hellere vilde hænge sig
selv end lade Fjenden tage Livet af sig. Denne
hans Adfærd var der i Førstningen mange der
undrede sig over; men siden var den til Moro for
alle. — For det kære Byttes Skyld sagtnede nu de
fleste i Farten; og uagtet Absalon i det samme
sejlede forbi og raabte til dem, at det var ikke
Byttet, men Fjenden det gjaldt at naa, fik han kun
syv Skibe med sig; men med dem forfulgte han
trøstig hele den flygtende Flaade, vant som han
var til at se Fjenderne fly og vende Ryg; Forføl
gerne kunde være saa faa de vilde, saa spurgte
Flygtningene ej efter deres Mængde, men kun efter
deres Mod. Henved hundrede Skibes Mandskab
turde ej bie om Bord, men sprang i Land og
spredte sig værgeløse og rædselslagne i vilde Skove
og Ødemarker. — Ogsaa Jarimar havde i sin store
Iver for at værge sit eget Land langt mere Lyst til
Blod end til Bytte. — Kun fem og tredive fjendt
lige Skibe med de vendiske Ædlinge om Bord
roede voldsomt til for at slippe fra Absalon; men
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da de saa at der kun var syv Skibe efter dem,
tyktes det dem baade Synd og Skam at fly, og lo
Gange sagtnede de Farten ret som for at lægge til
Kamp. Nu bad Absalons Venner ham bie paa den
øvrige Flaade; men han roede ikke des mindre
uafbrudt videre med fuld Kraft, med de Ord, at
der var endnu bedre Forslag i Fjendens Frygt end
i Fællers Hjælp. Da Venderne saa det, tabte de
aldeles Hovedet: Skrækken fik Bugt med Skam
men, og de kastede baade Vaaben og Heste over
Bord, for at lette Skibene for deres Last og paa
den Vis komme des hurtigere afsted; de halede væl
digt ind paa Aarerne og fortsatte Flugten lige til
Peenemynde, hvor de smuttede ind. Absalon roede
uafbrudt efter dem og kom først ved Aftenstid til
bage til de andre. Imidlertid havde hans Mænd
kastet sig over Byttet; men han vægrede sig endog
ved at tage sin Part deraf, med de Ord, at han
havde nok i Æren: Fangsten hørte hans Hærmænd til.
Saa undkom der da af fem hundrede Skibe
fem og tredive; atten sprang læk, og de øvrige faldt
i Danernes Hænder. Slig Glans stod der af Absa
lons Navn, at den helt blændede Fjenden og drev
ham enten paa Flugt eller i Døden; og denne ene
Dag gjorde Ende paa al Frygt og Fare til Søs og
fredede Sællands Fjorde og Østersøens Strande for
ødelæggende Vikingeanfald, ja tvang de vilde Folke
færd under Aaget og gjorde Danmarks Bige, der
nys havde Nød med at hævde sig selv, til Vendlands Herre og Mester. Det var en mægtig og
mageløs Sejr, der i Bund og Grund gjorde det af
med Fjendens Styrke, og som ej kostede Danerne
en Draabe Blod, medens Vendernes flød i Strømme;
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ti kun fire af Rygboerne mistede Livet, og det var
tilmed uvist om de faldt for Venners eller Fjenders
Spyd.
Næste Dag kom der atten skaanske Skibe til;
og uagtet det var for sent, tog Absalon Vilje for
Ævne og lod dem dele Byttet med Sejrherrerne.
Nu vilde Absalon gerne vide hvad Venderne
herefter havde i Sinde, og fandt paa en snild Udvej
til at komme til Kundskab herom, idet han nemlig
— ret som for godt gammelt Venskabs Skyld —
sendte Bud til Bugislav og foreholdt ham hans Tro
løshed, samt bad ham endelig søge Fred med
Kongen og derved stille hans Harme. Bugislav lod
aldeles som ingen Ting og hentydede i sit Svar ej
med et Ord til det Nederlag, han nys havde lidt,
men takkede blot for det gode Raad og lovede at
rette sig derefter. Derimod sad Skrækken fra sidst
den vendiske Almue i Blodet, saa den end ikke
undsaa sig ved paa ny at vende Ryg, saa snart den
fik Øje paa det Skib, der havde Sendemændene
om Bord.
Siden vilde Absalon for Højtideligheds Skyld
sende en fornem Herre hjem til Danmark, der
skulde bringe Bud om hans Storværk og saaledes
komme Rygtet i Forkøbet; og han valgte dertil en
højbaaren Fynbo ved Navn Tage, hvem han bad
rejse hjem med Bugislavs Telt — der var faldet i
hans Lod — og ej blot melde Kongen Sejren, men
ogsaa bringe ham det fyrstelige Bytte, som et syn
ligt Tegn paa Sandheden af hans Ord. Han skulde
ogsaa raade Kongen til et nyt Tog inden Høsten,
for at Venderne ej skulde faa Tid til at sanke i
Lade og atter komme til Kræfter. — Knud lod nu
Tage selv paa Viborg Ting fortælle Jyderne om Ab-
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salons Stordaad og fremstille den paa værdig Vis,
i den Tanke, at selve Budbringeren var netop den
rette Mand til at raade Folket til nyt Hærtog; og
han gjorde det ogsaa saa godt, at alle Mand fik
den største Lyst til at stikke i Søen og sejle didover.
Da Kejseren spurgte det store Nederlag og
hørte at det var Absalon alene der havde ført
Danerne til en saadan Sejr, opgav han ej blot alt
Haab om at vinde Danmark, men tabte i det hele
Modet paa at anfalde os, da han ikke tiltroede sig
at kunne udrette noget med egne Kræfter, naar det
saaledes var slaaet helt fejl for ham at udnytte
andres. — Men Rygtet om Sejren fløj pilsnart trindt
om Land og naaede snart ogsaa til Byzants — som
Absalon siden fik at vide af nogle af sine Riddere,
der paa den Tid tjente Kejseren dernede1).

Imidlertid fik Fjenderne bjærget den ny Høst,
hvorved deres ringe Forraad fik rigelig Tilvækst; ti
Kongens Tog trak i Langdrag, og de nyttede Tiden
til at forsyne deres Byer med Korn, til stor Lise
for dem alle. — Ved Rygtet om dette Tog blev
Volgasterne saa skrækslagne, at de fyldte en Mængde
Stene i Peenefloden, dér hvor den var dybest, for at
spærre Skibene Adgang til Byens Mure. Dem vilde
Absalon gerne have ud af Løbet og sprang uden
videre selv i Vandet, for at faa det unge Mandskab
med sig; og det lykkedes ham ogsaa at rydde Farx) Som »Væringer«, i den græske Kejsers
vagt.

nordiske Liv
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vandet for Stene saa vidt at det var nogenlunde
sejlbart, uagtet Borgerne havde indstillet deres Bli
der til at bestryge netop de Steder hvor Stenene
laa. Da først disse Hindringer var ryddet af
Vejen, var det en let Sag for hans Folk at sejle
ind og lægge sig for Byen. De tog nu fat paa Be
lejringen, men kunde dog ej faa Skibene rigtig nær
hen, for alle de mange Pæle, der var nedrammede
under Vandet til Stadens Værn. Denne Hindring
stræbte dog de danske Ungersvende djærvt at over
vinde og kunde ikke dy sig for at lægge Skibene
ind til Pælene og dernæst stikke Benene i Vandet
og vade videre ind. Til Gengæld skød Byfolkene
med Spyd ned paa dem og brugte deres Blider mod
Skibene, der laa længere borte; og her gjaldt det
at undgaa disse vældige Blidekast og ej staa for
Skud; men det var vanskeligt nok at vare sig, naar
de store Stene faldt ned over de sammenstuvede
Skibe; ti det nyttede ikke at skyde Skjold for, men
man maatte vride og vende sig og se sig godt for,
hvis man vilde gaa Ram forbi. Absalon var gaaet frem
midtskibs og bøjede sig ofte til Siden for at undgaa
Blidekastene; men i det samme kom der en Vender
udenfor Virket, der kendte ham paa hans Skjolde
mærke og straks viste Blidemestrene hvor han stod,
samt bad dem sigte paa ham. Nu var der en
der spurgte Absalon, om han saa hvordan Venderen
stod og pegede paa ham; men han svarede blot:
»Ja jeg ser godt, hvor inderlig en Omhu han har
for mig«, og spottede saaledes paa én Gang Fjenden
og Vennen der vilde varsko ham. Det kan man
kalde en Helt uden Frygt, der i samme Nu hans
Liv staar paa Spil, kan skæmte med Faren; men
Sakses Danesaga (1157

1185).
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saadan gaar det: i Nødens Stund staar Mod og
Manddom ret sin Prøve.
Da det ingen Fremgang havde med Stormen,
prøvede man efter Esberns Raad et nyt Angrebs
middel: man tog et overmaade stort Skib, fyldte
det med alskens brændbare Sager og lod del drive
for Vinden ind mod Byens Plankeværk, der let
kunde fænge1); men det stødte paa en skjult Pæl
under Vandet og blev med hele sit Indhold Luernes
Rov, uden at gøre Byen mindste Skade. Saaledes
kom der en lille Pind i Vejen, der gjorde et stort
Sejrshaab til intet, og et ubetydeligt Tilfælde skær
mede Fjenden mod den truende Ufærd.
Siden fandt Bugislav paa en Svig for at hævne
sin Skam og sendte med skrømtet Fredsælhed Bud
til Absalon for at udbede sig en Samtale med ham,
samt drog selv med et stort ridende Følge hen til
det Sted hvor han havde sat ham Stævne. Da saa
Absalon gav Møde med to Skibe, bad Bugislav ham
gaa i Land, med de Ord, al de bedre kunde tales
ved i hans Telt end om Bord i Skibet. Men netop
som Absalon var ved at føje ham og gaa fra Borde,
lykkedes det en højbaaren Nordmand ved Navn
Erling al holde ham tilbage, ved at fortælle ham
en gruelig Drøm han havde haft, og som var et
vist Varsel om at Fjenden vilde svige ham, hvis
han gav sit Liv i hans Haand. Dette Erlings Ord
holdt Absalon i Agt og Ære som et Jerlegn fra Him
len og svarede Bugislav paa hans Indbydelse, al
det var ikke Sæd, at Overmand opsøgte sin Under
mand, samt at han som Ærkebisp var fornemmere
’) Byen havde som alle bande nordiske og vendiske Stæder
kun et Virke af Træ.
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end en Hertug. Saaledes undgik han Snaren ved
at haane Fjenden for hans ringe Magt og Højhed.
Bugislav red nu straks sin Vej, fordi der — som
han sagde — var ham for trangt inden Borde, og
røbede derved sine egne Bænker; ti ellers var han
altid vant til at søge Absalon om Bord paa hans
Skib, men denne Gang var han slagen af sin onde
Samvittighed og skyede det som et usælt Opholds
sted. Men Absalon glædede sig over at have fæstet
mere Lid til Drømmen end til Fjenden, og vendte
tilbage til Flaaden.
Imidlertid havde vor Hær taget sig for at ud
plyndre hele Egnen, hvad der tyktes den bedre
end at bringe en enkelt By til Fald; men under
vejs sad de fast paa den smalle Bro over Sundet1)
og blev angrebet af Bymændene med en Mængde
Smaaskuder. Vel blev disse splittet af en Del
Bueskytter, som Kongen og Absalon sendte til
Hjælp; men nu sprang Folkene i Land for ret at
faa Barn paa Flaaden og lod det regne baade med
Spyd og med Tilraab, ja skældte vore Folk for de
værste Krystere og haanede dem som slagne Stym
pere. Da de andre Byboere saa det, tog de alle
de Baade de kunde faa fat paa, sprang ned fra
Virket, som de skulde værne, og styrede over mod
Stranden2), for at plyndre Danernes forladte Boder.
Men inden Danerne drog bort, havde de sat Ild
paa Boderne, saa Fjenderne for den tykke Røg der
drev fra Baalet, aldeles ikke kunde skelne Kongens
Hestfolk, der biede oppe i Landet paa Skibenes
Overfart; og da nu disse uventet faldt over dem,
’) Ved Volgast.
") Der menes aabenbart: den modsatte Bred af Peene.
20*
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blev de slagne af Skræk: en Del flygtede atter om
Bord, en Del faldt paa Stranden eller druknede i
Sundet. Nogle prøvede at svømme bort, men blev
dræbt af Bueskytterne; og andre kæntrede med
deres Baade; saa de maatte alle give skellig Bod
for deres Spot over Danerne; og Volgasterne, der
nys havde smædet og haanet Danerne uden Føje,
fik nu god Grund til at græde over den ynkelige
Død, deres Landsmænd fik lige for deres Øjne.
Da Osnaboerne1) spurgte den Tidende, lagde
de skyndsomt deres Forstæder i Aske, for at Fjenden
ej ved Hjælp af dem skulde stikke Ild paa Virket;
og ved saaledes selv at brænde deres Bure styrkede
de svarligt deres Stad; ti jo færre Huse de havde,
des tryggere sad de bag Vold og Virke.
Imidlertid hærgede Kongen Landet, samt bød Ab
salon indtage Egnen om Julin og Borgene ved Swinemynde. Absalon sendte nu sin Broder Esbern i
Forvejen til Swinemynde med en Del af Flaaden,
for at han enten skulde indtage selve Borgene —
om det kunde lykkes ham — eller i al Fald af
skære Besætningerne fra Flugt, indtil han selv
kunde komme tilbage fra Julin. Men da Esbern
kom derhen, fandt han Porten paa vid Gavl, idet
Forsvarerne nemlig i Løn havde sneget sig bort,
inden Fjenden kunde naa derhen; og han stak da
Ild paa begge Borge. Den Brand gik der saadan
Røg af, at selv Absalon fik Øje paa den i det fjerne,
hvor han netop havde gjort det af med Julinerne;
og da nu tillige nogle af hans Mænd kom tilbage der
fra med Tidenden derom, drog han atter hjem til
’) Indbyggerne i Usedom By paa Oen af samme Navn.
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Kongen, glad over at have en Broder, der kunde
spare ham for en stor Del af Møjen.
Da nu Kongen indsaa, at det vilde falde ham
tungt at indtage de velforsynede Byer, og at det
kun var lutter øde og ubeboede Huse han stak Ild
paa, fandt han det raadeligst at vende hjem nu,
men komme igen naar Høsten var bragt i Hus, og
saa tømme de fulde Lader, i Sieden for — som
hidtil — at falde over øde og arme Gaarde. Han
var nu led og ked baade af at brænde tomme
Boder og af at angribe Byer uden synderlig Frem
gang, og lagde sin Hjemvej om ad Swinemynde,
hvor han lod Levningerne af de brændte Borge
jævne med Jorden, samt endog Grundstenene kaste
i Vandet, for ej at lade Sten paa Sten deraf, og
det uagtet de endnu var saa varme efter Branden,
at man knap kunde røre ved dem. Med det Stykke
Arbejde var ogsaa Ledingstoget til Ende.

Om Høslen sad Kongen hjemme; men siden
samlede han lo tiisende Rygboer1) og drog med
dem gennem Landet Tribsees, der lød under ham2).
Dernæst drog han — for ej at slaa tilbage for sin
Fader — tværs over Sumpene omkring Peene og
og naaede frem til Lybkin By, men lod den ligge
*) I den latinske Teskt staar: 12000 Rygboer; men dette
Tal er aabenbart for højt og skyldes sandsynligvis en Fejl
skrift.
2) Der menes det faste Land overfor Rygen. Naar og hvor
dan dette Land var blevet Danerne underlagt, melder Sakse
intet om; muligvis laa det adskillige Aar tilbage i Tiden, mu
ligvis var det først Aaret i Forvejen, at Fyrst Jarimar af Rygen
havde vundet det.
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og stævnede videre frem mod Demmin. Undervejs
kom han til en By, hvor der var fuldt op af
Drikkevarer, og hvor Venderne sad nok saa sorg
løst bænkede i lystigt Læ;, som om der aldrig
havde været Grund til at frygte fjendtligt Angreb.
Hvad for Drukkenbolte maa de ej have været i
Fredstid, naar de end ikke i selv samme Stund,
Fjenden stod for Døren, kunde staa for at tage sig
en Rus og spilde deres gode Kræfter paa sligt!
Siden gjorde vore Folk omkring, for atter at
søge ned til Skibene; og den danske Hær delte sig
for at hærge og brænde trindt om Land; li Kongen
fandt at Demmin laa alt for langt af Led, og op
gav derfor at naa did. Selv havde han kun tredive
Mand i Følge med sig, da en af hans Huskarle
meldte ham, at en stor Skare Vender hindrede hans
Mænd i at plyndre en rig Landsby; og han sendte
da Halvdelen af sine Hestfolk did for at hjælpe
deres Stalbrødre, under Anførsel af Absalon, der
netop den Dag var under hans Mærke. Absalon
gjorde som Kongen ønskede, og bød Hærmændene
ride frem i stor indbyrdes Afstand, for at skjule
deres Faatal, saa de kunde lage sig ud som en stor
Skare der havde spredt sig. Desuden lagde han
dem paa Sinde at fare voldsomt frem, for at Fjenden
skulde tro at der kom flere efter. Venderne havde
imidlertid rømmet Byen og holdt sig nu til Skovs;
og da han indsaa at han var dem langt underlegen
i Styrke, vilde han give det Udseende af at han fik
Undsætning, og lod derfor nogle af sine Mænd liste
sig bort i Løn og komme aabenlyst tilbage; og ved
at gentage det flere Gange fik han virkelig Venderne
til at tro, at han lidt efter lidt trak Hjælpetropper
til sig. Men da han ingen Folk havde til at bringe
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Byttet bort, gjorde han et stort Baal og brændte
hele Landsbyens rige Forraad, som han ej kunde
drage Nytte af; men det skar rigtignok hans Mænd
i Hjærtet at se al den Rigdom gaa op i Røg. Med
saa forrettet Sag vendte han tilbage til Kongen.
Knud var om Natten i Nærheden af Lubin1),
hvor han ødelagde hvad der var tilbage af Lands
byerne, og dernæst lod Rygboerne slaa Bro over
det Mosedrag, som han havde haft sin Nød med
at slippe igennem paa Udvejen, men nu naaede
over uden synderlig Umage; derpaa gik han om
Bord og lagde ind i Havn tæt ved Peenefloden2).
Her blev ham hjemsøgt af en stærk og vedholdende
Storm; men da Bugislav sendte Bud til ham for
at bede om Fred, viste han ham af, uagtet han var
nødt til at give Ledingen Hjemlov for denne Gang,
fordi det begyndte at blive knapt med Kosten.

Om Vinteren sad Kongen hjemme, men siden
stævnede han atter ind ad Swinemynde med en
stor Flaade og lagde Grotzvin øde3). Ved den Lej
lighed vilde Jarimar have meldt Kongen Fjendernes
Komme i det samme han hørte deres Lur lyde;
men Absalon forbød ham at gøre det før Fjenden
var i Sigte; og han svarede da, at hvad enten han
gjorde det ene eller det andel, saa var det nok
lige galt: lav han stille og blev Aarsag til at hans
x) Denne Bys Beliggenhed kendes ikke nøje.
2) Ifølge Knytlingasaga ved Zickcr (paa den fra Rygens Syd
kyst fremspringende Halvø Mønehgut).
8) Borg paa Pcenes sydlige Bred, mellem Byerne Anklam
og Stolpe.
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Slalhrødre lod sig overliste, saa skyldte man ham
for Sorgløshed; men hikkede han i Tide Munden
op, saa kaldte man ham en Kryster; kom han
aarie med sil Budskab, saa fik han kun Skam til
Tak, men var han for silde paa Færde, saa hed
han dvask og doven.
Det Bytte de tog i dette Land, var dem langt
fra nok; og de lokkedes ogsaa videre ved Rygtet
om de store pommerske Skatte, der efter Folks
Frasagn laa aldeles urørte hen. Ingen fandt Uma
gen for stor ved saa langt et Hærtog, uagtet det
blev sagt dem i Forvejen, at de vilde faa en drøj
Færd gennem øde Egne, hvor de let kunde lide
Sult og Nød; ti Byttelysten fik Bugt med al Frygt
for kommende Farer. Del hed sig ogsaa, at Ind
byggerne var lidet stridsvante, og at Landet laa
værgeløst hen uden Borge og Byer. Desuden var
vore Folk vante til at have Lykken med sig og
desaarsag ivrigt opsatte paa al komme afsted; og
de spaaede sig selv, at del aldrig kunde slaa fejl
denne Gang, naar det ellers saa ofte var gaaet dem
efter Ønske. Men undervejs slap Foderet op, og
Fodfolket maatte bære en Del af Levnedsmidlerne,
hvorved baade Mænd og Heste blev saa udasede,
al de maatte vende om og i Sieden derfor sejle med
Flaaden til Julin.
Her tog Kongen det Raad at angribe Kamin,
men vilde hellere liste sig i Løn hen til Byen end
løbe aabenlys Storm, hvorfor han fik sig kyndige
Vejvisere og drog ud paa en vanskelig Færd gen
nem øde og ukendte Skove, hvor de fleste foer
vild, saa del kun var Sællandsfarer og Skanninger
der under Anførsel af Absalons Søstersøn Aleksan
der ved Hjælp af rygiske Vejvisere fandt den lige
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og slagne Vej til Maalet: de naaede Kamin og
kunde have taget Byen med det samme, hvis de
ej havde varet Indbyggerne ad ved at brænde
Landet. Bugislav var just paa den Tid deri Byen;
og da han saa hvor faa de var, fik han i Sinde at
anfalde dem med spredt Styrke; men Esbern, der
var øvet i alskens List og vant til at rede sig ud
af sligt, raadede dem blot til at fly paa Skrømt;
og Bugislav trængte da ogsaa en Tid lang ind paa
de vigende Fjender; men omsider mærkede han
Uraad og kaldte sine spredte Tropper tilbage fra
Forfølgelsen, samt stammede noget om hvor galt
det var at de saa uforsigtigt havde vovet sig ud af
Byen. Da Esbern saa det, lod han ej længer som
om han veg, men foer løs paa Fjenden og indjog
Bugislav saadan Skræk, at han sprang af Hesten
og løb ind bag Virket for at redde sig ved sine
rappe Fødder, da han hverken turde stole paa sine
Vaaben eller paa sin raske Hest. Aleksander førte
sit Mærke ind ad Stadens Port uden at møde Mod
stand; ti Fjenderne var saa slagne af Skræk, at de
end ikke turde værge Indgangen til deres By mod
Overvold. De danske Ungersvende lod sig dog
nøje med Æren og trak sig tilbage i samlet Skare
fremfor at udæske Byen yderligere; ti Tanken om
deres eget ringe Tal tæmmede Vovehalsene.
Efter dette Ungersvendenes Stormløb kom Kong
en til med den øvrige Hær og steg af Hesten nær
ved Byens Mure for at undersøge og ransage nøje,
hvordan den bedst kunde indtages. Dernæst sad
han atter op og lod Mærkerne slutte Kreds om
Volden; men i det samme kom alle Kanniker fra
Byen ud til ham i højtideligt Optog med deres
Helligdomme, og til Tegn paa deres ydmyge og
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sønderknuste Sind gik de alle paa bare Fødder.
De faldt paa Knæ for ham og bad ham for hans
hellige Faders Skyld skanne Herrens Huse og ej
lægge dem øde tillige med Menneskenes Boliger; han
maatte endelig ikke fare saa grumt frem mod
Fjenden, at han lagde Haand paa de hellige Kirker
og ved slig gruelig Udaad skamskændede sin egen
og sine Forfædres Dyd og Ære. Desuden tilføjede
de, at Bugislav bad om frit og fredeligt Lejde for
trygt at kunne opsøge Kongen. — Dertil svarede
Knud, at det var ej Gud, men Mennesker, han
agtede at yppe Strid med; og den Kamp som han
havde for, var en retfærdig Sag, der ej havde del
mindste med Helligbrøde at gøre. — Klerkene
sagde nu, at ifald han brændte den Del af Byen,
der laa udenfor Murene, kunde han ikke undgaa
ogsaa at lægge Kirkerne i Aske, da de laa spredte
mellem Husene; og paa deres Bøn stillede da Kong
en sin Vrede og vilde hellere lade Fjendens Boliger
ligge uskadte end lægge Herrens Huse øde sammen
med dem. Det var dem ret en stor Glæde, at
Kongen for deres Bønners Skyld lovede al skaane
Byen; de takkede ham for hans Godhed og drog
hjem med frydefuld Lovsang.
Da Bugislav havde faaet det Lejde han ønskede,
opsøgte han Absalon og udbad sig næste Dag et
Møde med ham og Jarimar, for at faa dem til al
mægle Fred mellem ham og Kongen, da deres Ven
skab for ham havde staaet sin Prøve paa saa mangt
et Stævne. Absalon troede ikke at han mente det
ærligt, men var bange for at han havde Svig i
Sinde, og svarede derfor, at han vilde ikke tale
hans Sag uden paa det Vilkaar, at Landet lige godt
blev hærget med Ild og Sværd; ti de vilde ej have
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vovet sig saa langt af Led for at lade sig overliste
til Slut. Bugislav udtalte, at han selv intet ejede
udenfor Byens Mure1), men bad dem blot skaane
Kirkerne og for deres Skyld tillige de nærmeste
Huse; og den Bøn var næppe fremsat før de lovede
at opfylde den. — Det øvrige af Dagen gik nu hen
med at hærge og udplyndre Landsbyerne.
Bugislav, der godt følte hvor ilde han var
stedt, holdt Ord og kom igen til aftalt Tid; Absa
lon og Jarimar tog ham ved Haanden og førte ham
frem for Kongen, hvor han maatte gaa ind paa at
udrede en stor Pengebøde og ej kunde opnaa Fred
paa andet Vilkaar end at han tog sit Fyrstendømme
til Len af Kongen, i Steden for som hidtil at sidde
som uafhængig Arveherre2), og opgav sin Frihed
for at gaa i Kongens Tjeneste, samt svarede ham
samme Skat som Rygboerne. Til Pant paa dette
Forlig maatte han love at give Gidsler; og dermed
skiltes han fra Kongen, fulgt af de samme Mænd
der havde ført ham did.
For ej at sende ham uhædrel hjem bød Ab
salon og hans Venner ham nu til Gilde; og her
tog han saa rigeligt for sig af Drikkevarerne, at han
snart ikke var sig selv mægtig, men gik helt fra
Sans og Samling og i sin Fuldskab ej havde Tanke
for sin tabte Højhed, men drømte sig fri og glad,
i Steden for at græde over sin Trældom. Omsider
da han var helt døddrukken, lod Absalon ham
bringe i Land og lægge i et Telt; og ved Indgangen
’) Landet udenom Byen var nemlig Domkapitlets Ejendom.
2) Sakse synes her at glemme, hvad han selv tidligere har
fortalt om Bugislavs Hylding af Henrik Løve og siden af Kejse
ren som Overherre (se ovenfor S. 172 f. 278).
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satte han fyrretyve væbnede Svende som Nattevagt;
ti det er gammel Sæd hos Danerne at vogte sine
Gæster saa godt som sig selv. Dette Vennestykke
vandt ham aldeles Bugislavs Hjærte, saa han gjorde
sit til at udsone Vender og Daner og saaledes paa
værdig Vis lønnede Absalon for hans Godhed; ja
da han næste Morgen vaagnede op af Søvne og saa
all hvad Absalon havde gjort for ham, kunde han
knap finde Ord stærke nok til at lovprise Danernes
Ærlighed og blev ikke træt af at rose den, samt
lagde til, at vel sørgede han over at maatte give
Afkald paa sit Land, men det var dog intet mod den
Glæde som Absalons Venlighed havde voldt ham.
Siden førtes han hen til det Sted hvor hans
Hovmænd ventede paa ham; og næste Dag kom
han igen med de fornemste vendiske Ædlinge og
faldt med Hustru og Børn ydmygt Kongen for
Fode, samt bad om Forladelse for sit aarelange
Oprør. En Del Gidsler stillede han med del
samme, en Del gav han Løfte om, og undsaa sig
ej ved at tage sit gamle Arveland til Len af en
anden, saa han for Fremtiden kun af Kongens
Naade sad som Fyrste over sine Forfædres Rige.
Knud ynkedes nu over Fyrstens dybe Fald og
fandt at han var straffet strengt nok, hvorfor han
omsider rejste ham op og sagde at han ej vilde
lægge Haand paa hans Land, men overlade ham
Herredømmet; desuden var Kongen rørt over Bugis
lavs unge Sønner, der paa mødrene Side var hans
Frænder1).
Saaledes vandt Knud uden synderlig Møje Herre*) Bugislavs Hustru Anastasia var nemlig en Datter af Fyrst
Mieislav af Polen, hvis Søster Biehissa var Moder til Valde
mars Hustru Sofia. — Denne Bugislavs højtidelige Hylding
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dømmet over Vendland1), som Valdemar ihærdig
havde stridt for, men aldrig opnaaet; saa hansVaabenlykke var endnu langt større end hans Faders.
I samme Stund tørnede tunge Uvejrsskyer mod
hverandre, og Tordenen brød løs med et vældigt
Brag, til stor Skræk for begge Folkefærd; men
kloge Folk udlagde det dog kun som Tegn paa det
vendiske Riges Undergang.
Bugislav viste fra nu af ubrødelig Troskab og
droges alle sine Dage ærlig til Minde hvad han
skyldte sin Lensherre; ja da han laa paa sit yderste,
kaldte han sine Venner hen til Sengen og tog en
Ed af dem paa at de vilde føre hans Hustru og
hans Børn frem for Kongen og lade ham dele Riget
mellem de umyndige; og hvad Knud fastsatte, bad
han dem overholde som om det var hans egen
sidste Vilje; ti han havde faaet saa mange ypper
lige Vidnesbyrd om Danernes Ærlighed, at han ej
et Øjeblik tvivlede paa den. Ogsaa randt det vel
den høje Herre i Hu, hvor stort Udbytte Rygboerne
havde haft af deres trofaste Venskab for Danerne!
foregik — i Følge Sven Aggesøn, der selv var Øjenvidne — om
Bord paa Kongeskibet med de forgyldte Stævne.
*) Der menes den østlige Del al Vendland.
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L. 19; 947, L. 2; 963, L. 23; 970, L. 1; 977, L. 5; 978, L. 24;
979, L. 23; 985, L. 9; 989, L. 11.

Rettelser og Tilføjelser
til tørste Bind (Svensønnerne og Borgerkrigenes Tid).
S. 47, L. 2: og havde hos alle Folk trindt om Land Ord
for at være den ypperste Mand; læs: og havde Ord for at være
den ypperste Mand i alskens Dannished og Dyd.
S. 56, L. 8 f. n.: Indføj efter Dom: Var nogen skyldt for
Helligbrøde og ej kunde føre Værn i sin Sag, gav han Præ
sterne Magt til at idømme dem en Pengebøde.
S. 57, L. 5: ti Tiden var endnu ikke moden o. s. fr.,
læs: ti den nysaaede Tros spæde Spirer var endnu langt fra
modne til sligt.
S. 62, L. 1 f. n.: Han satte ogsaa sit Mod et bestemt Maal
og kunde ikke nøjes, læs: Og for ret at ligne ham i Sind kunde
han ikke nøjes.
S. 67, L. 8: Ufærd, læs: Vanære.
S. 77, L. 2: Forsæt, læs: Samfund.
S. 94, L. 14: Efter Jubel indføjes: i højtideligt Optog.
S. 167, L. 18: Indføj mellem havde og renset: herhjemme
holdt Lov og Ret i Hævd og histude slaaet Fjenden paa
Flugt.
S. 169, L. 8: Fylke, læs: Fylking.
S. 200, L. 20: men det blev ham snarere til Skade end
Gavn, læs: men det voldte ham mere Møje end det gjorde ham
Gavn.
S. 201, L. 1: sprang over Aaen paa deres vante Vis, læs:
paa deres vante Vis sprang over Aaen som løb imellem dem og
Lejren.
S. 217, L. 7: Valdemar, læs: Hertugen.
S. 229, L. 2 f. n. og S. 231, L. 1: Fylke, læs: Fylking.
S. 245, L. 8: Dobik, læs: Døbik.
S. 257, L. 3: Erik Lams, læs: den yngre Eriks.

NAVNEREGISTER.
(I betyder: Sakses Danesaga. Svensønnernes og Borgerkrigenes Tid
(1076—1157), Kbh. 1908; II betyder: Sakses Danesaga, Absalons og Valde
mars Tid\1157-1185k Kbh. 1909).

Absalon, Bisp af Roskilde og
siden Ærkebisp af Lund, I 6
IT. 20 IT. 26 IT. 34 IT. 38 ff. 43.
59 f. 156. 183. 233. 237. 244 ff.
249. — II 4 1T. 12 ff. 52 ff.
62 ff. 68 f. 72. 74 f. 83. 89 f.
92 ff. 118 f. 123. 132 ff. 148.
161 ff. 173. 177 ff. 193 ff. 198 f.
202. 210 ff. 219 ff. 230. 233 ff.
248 ff. 254 ff. 279 ff. 289 f. 292.
296 ff.
Adam af Bremen, Historieskri
ver, I 9 f.
Adalberto). Ærkebisp af Bre
men, I 193.
Adelbjørn (Alber), Bisp af Sles
vig, I 153. 165.
Adelheid, Sven Grades Dronning,
I 209. 226.
Adolf II, Greve af Holsten, I
140. 186 f. — II 64. 67. 74.
90. 188.
Adolf III, Greve af Holsten, II
188. 273.
Adolf, sællandsk Præst, II 238.
Agge Kristjernsøn, dansk Stor
mand, I 144. 254.
Sakses Danesaga (1157—1185).

Albans Kirke i Odense I 71 ff.
237.
Albert, Greve af Orlamynde,
II 278.
Alexander III, Pave, II 49. 51.
61. 68. 70 ff. 244 f.
Alexander Pedersøn, Absalons
Søstersøn, II 312 f.
Alle, skaansk Viking, I 86.
Anastasia, Bugislavs Fyrstinde,
II 316 f.
Anastasius IV, Pave, I 210.
Anders Sunesøn, Ærkebisp af
Lund, I 15.
Andvordskov i Vcstsælland II 7.
Angers-Fragmentet af et SakseHaandskrift I 16. 18.
Anklam, By i Forpommern, II
91. 311.
Arkon paa Rygen I 160 f. —
II 12. 27. 44. 94. 97 f. 122 ff.
Arnakke (ved Nyborg?) I 114.
Arnedal (ved Lund) I 169. 215.
Arnfast, Læsemester i Roskilde,
I 59 f.
Arnold Islænding, Sagamand, II
110 f.
21
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Arnold af Lybek, Krønikeskri
ver, II 294.
Arresø i Nordsælland I 172.
Artlenburg, se Erteneburg.
Arvelund i Skaane I 169.
Aslak, dansk Hovmand, I 246.
Asser, Ærkebisp af Lund, I 80.
87. 92. 134 f. 165. 181 f.
Asser, Bisp af Roskilde, I 59.
181 f. — II 4.
Asser, Domprovst i Lund, II
225. 227. 229. 233.
Astrad, Styresmand fra Ros
kilde, II 34 f.
Avernakø I 114.
Avte, sællandsk Stormand, I 85.
Baiern i Tyskland II 109. 190.
197. 205.
Barke, Sven Grades Hærmand,
I 190.
Barth i Forpommern II 21 ff.
Bela, Konge af Ungarn, II
277.
Bent, Sven Estridsøns Søn, I 47.
72 f. 96.
Bent Folkesøn, svensk Stormand,
I 74.
Bent Karlsøn, dansk Stormand,
II 214 ff.
Bergen i Norge I 162. — II 77 f.
81 f. 85. 120.
Bernhard, Abbed i Clairvaux, I
180. — II 230.
Bernhard, pavelig Sendemand,
II 62.
Bernhard, Greve af Ratzeburg,
II 59. 191.
Bernhard, saksisk Ridder, II 42.
Besançon i Franche-Comté II 73.
Bevja, Aa i Baahuslen, II 83.

Birger Brosa, Jarl af Sverige
I 74. — II 206. 216. 288.
Bjarkemaal, dansk Oldkvad, I 25.
Bj er nede ved Sorø II 112.
Bjørn Jernside, dansk Konge
ætling, I 144. 156 ff.
Bjørn, Sven Estridsøns Søn, I
47. 85. 96.
Bjørnved, Skov paa Sælland,
II 112.
Blakke, Knud den helliges
Avindsmand, I 70 ff.
; Blekinge I 172.
Bodil, Erik Egodes Dronning, I
37. 77. 84 f. 91.
Bodil, dansk Adelsfrue, I 217.
Bogø ved Sælland II 183.
Boje, Borger i Slesvig, I 154.
Borgundeholm (Bornholm) I 180.
— II 57.
Borvin, Venderfyrste, II 294.
299.
I Boslunde i Vestsælland II 7.
I Bramnæs i Holsten II 186 ff.
kremen 1 9. 174. 193. 225. 232.
— II 65. 67. 115.
Brune, saksisk Stormand, I 194.
197.
Bugislav, Hertug af Pommern,
I 7. 35. — II 22. 58. 108.
114. 133. 146. 165. 170. 172.
174. 249. 274. -277 f. 293 ff.
303. 306 f. 311. 313 ff.
Bugislav, Hertug af Polen, I
116 f.
Bugislav, vendisk Sendemand,
II 295.
Buris Henriksøn, dansk Konge
ætling, I 250. 257 f. — II 64.
92. 98. 100 ff. 104 f. 107. 122.
I Bydinge Aa i Nordsælland 1 172.
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Byzants (= Konstantinopel) I 80.
mand, I 183 f. 187. — II 10.
29. 178.
92 ff. — II 304.
Bæltet (Store Bælt) I 197. — Edele, Knud den helliges Dron
ning, I 55. 69. 74.
II 238.
Børglum i Vendsyssel II 34.
Edessa i Lilleasien I 180.
Edler, Stormand fra Ditmar
Cecilie, Knud den helliges Dat
sken, I 185 ff. 243. — II 64.
ter, I 74.128. 208. — II 207.216. Egin, Bisp af Lund, I 61. 87.
Cecilie, Absalons Frænke, II 177. Ejderen I 85.106.109. 140. 185 ff.
Clairvaux, Kloster i Frankrige,
200. 222. — Il 64. 115. 185.
I 180. — II 202. 230. 237.
191. 197. 205.
Clementia, Henrik Løves Fyrst Elben I 15. 102. — II 50. 65.
inde, II 88.
273 f.
Daneklcven ved Tunsberg i Elias, Bisp af Ribe, I 191.
Eliv, Jarl i Slesvig, 1 102.104.106.
Norge II 117.
Danevirke I 39. 106. 139. 232. Eliv fra Vising, dansk Stormand,
I 176.
— II 191.
' England og Englænderne I 30.
Dansk Tunge I 24. 92.
63. 209. — II 49. 60. 68. 70 f.
Dansnebro i Forpommern II 91.
j
Englandshavet
(Vesterhavet) I
Darsin paa Rygen II 298.
209.
Demmin, By i Forpommern, II
Erik Diakon, Harald Kesjes Søn,
88. 90 f. 116. 240 f. 243. 310.
I 156 ff.
Diewenow, den østligste OderErik
Egode, dansk Konge, 121.
Arm, II 160 ff.
33. 37. 39. 48. 66. 72. 77.
Ditmarsken og Ditmarskerne I
82 ff. 101. 115. 125. 167. 177 f.
85. 106. — II 64. 90.
— II 320.
Djursaa i Østjylland I 250. —
Erik
Emune, dansk Konge, I 10.
II 105.
33. 85. 91. 114 f. 134 f. 137 ff.
Dobik se Døbik.
177 f. 237. — II 123.
Dobi il By i M eklen borg, I 181 ff.
Erik Gøtejarl I 74. 128. 208. —
— 11 36.
II 207.
Dole i Franche-Comté II 68.
Dombor, rygisk Sendemand, II Erik den hellige, svensk Konge,
II 151.
31 ff. 44 ff.
Erik Jurissøn, dansk Stormand,
Drigge paa Bygen II 298.
II 159.
Dysiebro i Skaane II 268. 286.
|
Erik
Lam, dansk Konge, I 10. 35.
Diinholm se Strelø.
166 ff. 237. 257. — II 51. 102.
Døbik, dansk Hovmand, I 245.
207. 223. 287. 320.
- Il 320.
i Erling (Skakke), norsk Jarl, II
84 ff. 105 ff. 116 ff. 156 f. 206.
Ebbe Skjalmsøn, sællandsk Stor- i
21*
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Erling Stenvæg, norsk Tronkræver, II 157.
Erling, norsk Stormand, II 156.
306.
Erteneburg (Artlenburg) ved El
ben II 273.
Esbern Snare, sællandsk Stor
mand, I 22. 234 f. 247 ff. 251
f. 256. — Il 10. 13. 29 f. 45.
63. 65 f. 112. 138. 141. 152 f.
156 ff. 169. 178. 186. 200.
224 f. 251. 255. 261. 264.279.
281.286.290.292. 306.308f. 313.
Esbern, Bisp af Slesvig, II 51. 58.
Esger, fynsk Stormand, II 63.
Esger, sællandsk Ridder, II 151.
158.
Eskil, Ærkebisp af Lund, I 35.
38 f. 164 f. 168 ff. 179 f. 184.
208 ff. 228 ff. — II 11. 17 f.
26. 43 f. 49 ff. 62. 64. 136.
156. 175. 186 ff. 202. 207.
213. 216 f. 225. 227 ff. 240.
264. 288.
Eskil, Mod ærkebisp, I 171. —
II 51.
Eskil, Bisp af Viborg, I 144.
Eskil Assersøn, dansk Stormand.
II 225.
Eskil, dansk Ridder, II 99.
Esrom Kloster i Nordsælland
II 54 ff. 175.
Estland og Esterne I 49. 55. —
II 151. 295.
Evgenius, Pave, I 210.
Evropa I 173. 180.
Eysteinn se Østen.

Fanefjord paa Møn II 13.
Femern II 186.
Filip Avgust, Konge af Frankrige, II 277.
Filip Gyrdsøn, norsk Stormand,
II 83.
Finveden, Landskab i Sydsve
rige, I 212. 214 f.
Fjalendslev (Fjenneslev) ved Sorø
I 246 f.
Flandern og Fla miænderne I 55.
66. 78. — II 37.
Folke, svensk «Jarl, I 74.
Folkungeætten i Sverige I 74.
— II 216.
Folrad, saksisk Ridder, I 196.
i Fotcvig i Skaane 1 151 f. 178.
181. 229.
II 264.
Franche-Comté II 68. 73.
Frankrige 130. — II 49 f. 68 ff.
202. 213. 277.
Frederik I, tysk-romersk Kejser,
I 204 ff. — II 49. 51. 60 ff. 66.
68 ff. 109. 244 f. 252 ff. 271 ff.
I 291 ff. 295. 304. 315.

Frederik, hans Søn, Hertug af
Schwaben, II 271 f. 276.
Frederik, Bisp af Slesvig, II 247 f.
Fridlev Mark i Baahuslen I 158 f.
Frisland og Friserne (i Sønder
jylland) 1 106. 199 ff. — II 320.
Frode, dansk Sagnkonge, I 31 f.
Frosta Herred i Skaane II 269.
290.
Fyn og Fynboerne I 69 f. 107.
175. 185. 187. 197. 223. 226.
235 f. 240. 249 f. — II 31. 38.
63. 102 f. 178. 208. 214. 227.
Falster og Falstringerne I 85.
239. 261. 268. 290. 296. 303.
128. 223. 230. — II 7 ff. 11. Fyrileif se Fridlev.
21. 182 f. 248.
Fæmø ved Laaland II 178.
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Færs Herred i Skaane II 256 f. Gudenaa i Jylland I 195. 253.
Gudorm, Hertug af Sverige, II 75.
Færøerne II 205.
Gudskalk, Venderfyrste, I 48.
Galandus, pavelig Legat, II 245 f.
101.
Galizie-Ulv, dansk Stormand, Gudskalk, vendisk Spejder i
I 77.
dansk Tjeneste, I 23. — II
113 ff. 137. 161. 171.
Gamleborg se Oldenborg.
Gedbæk ved Viborg I 195.
Gunzelin, Greve af Schwerin,
Gere, Vender, II 162.
II 37. 90. 115. 190 f.
Gerhard, Abbed af Esrom, II Gyda, Ebbe Skjalmsøns Datter,
54 ff.
II 29. 112.
Gerold, Bisp af Lybek, II 67. Gutzkow i Forpommern II 91.
115.
241. 243.
Gertrud, Knud Valdemarsøns Gøtelven I 191. — II 83.
Dronning, II 115. 197. 214. Gøtiand og Gøterne I 74. 116.
228.
123. 128. 136. 146. 172. 208 ff.
Getungebro i Skaane II 269 f.
216. 238. 252. — II 207. 216.
Glumstorp i Skaane I 171.
Gnemer, falstersk Stormand, II Halland og Hallandsfarerne I
21 f. 182 f.
100. 160. 172 f. 208. 212. 214f.
Goderak (= Warnow), Flod i
249. — II 19 f. 55. 102. 107.
207. 251 f. 268.
Meklenborg, II 41 f.
Gore Klint paa Rygen II 100.
Hamborg I 10. 87. 193.
Gorm, Sven Estridsøns Søn, I 47. Harald Giile (H. den irske), norsk
Grade Hede ved Viborg I 11.
Konge, I 148 f. 158 ff. — II
253. 256. — II 207. 226.
77 ff. 87. 206.
Granza Littogsøn, Rygboer, II Harald Hen, dansk Konge, I 34.
138. 140 f.
39. 47. 49 ff.
Gregers eller Gregorius Dagsøn, Harald Kesje, dansk Kongeæt
norsk Stormand, II 81 ff.
ling, I 85. 91. 97. 103. 113 ff.
Grimhild, tysk Sagndronning,
134. 137 f. Ulf. 144 ff. 154.
156 ff. — II 287.
I 129.
Gristow, 0 i Odermundingen, Harald Skreng, dansk Kongeætling, II 287 ff.
II 162. 170.
Grotzvin i Forpommern II 311. Haraidsborg ved Roskilde I 113.
Grækenland (det græske Kejser
144 ff.
rige) og Grækerne I 80. 92 ff. Haraldsted i Midtsælland I 128 ff.
Hartvig, Ærkebisp af Bremen,
— II 304.
Grønsund ved Falster II 173.
I 174. 193. 225. 232. — II 67.
183. 279 f. 296.
Havn II 105: jfr. Købmandehavn.
Gudager Aa se Goderak.
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Hedeby I 181; jfr. Slesvig.
Helene, romersk Kejserinde, I 96.
Helene, Dronning af Sverige, I 99.
Helge, Bisp af Oslo, 11 156.
Helmold, holstensk Historieskri
ver, I 30. 87. 186. 193. 244.
— Il 114. 122. 129. 176. 186.
188. 197 f. 202.
Helsingborg I 159. — II 209.
262. 266. 268.
Helsingør II 266.
Hemming, Absalons Vaabendrager, II 244.
Henrik II, Konge af England,
II 68.
Henrik VI, tysk Kejser, II 271 f.
276.
Henrik Borvin se Borvin.
Henrik Gudskalksøn, Vender
fyrste, I 48. 101 f. 104 tf. 108 tf.
Henrik Løve, Sakserhertug, I 29.
193. 223. 225. 232 ff. — 1133.
36 ff. 59. 68. 74. 88 ff. 104.
108 ff. 115 f. 165. 173. 185 f.
188. 190 ff. 197 f. 205. 216 ff.
228. 240 f. 243. 252 ff. 271 ff.
277 f. 294. 315.
Henrik, Greve af Ratzeburg, I
233 ff. — II 59. 90. 115.
Henrik Skadelaar, dansk Konge
ætling, I 101. 115 ff. 125. 233.
— II 87. 105.
Henrik af Skathen, Greve af
Meklenborg, II 37.
Henrik den stolte, Hertug af
Saksen og Baiern, II 109.
Henrik, Landgreve af Thyring
en, II 188. 191.
Henrik, Bisp i Skaane, I 35 f.
Henrik, Bisp af Vesteraas, I
153.

Henrik, Valdemar I’s Staller,
II 217 ff.
Herbord, dansk Hærmand, II
196.
Herman, Domprovst i Roskilde,
I 59.
Herre, skaansk Viking, I 86.
Hidensø, 0 Vest for Rygen, II
18. 25. 251. 296.
Holmengraa ved Baahuslen I
i
163. — II 78.
Holsten og Holsterne 1 30. 85.
101 f. 106. 140. 185 ff. — II
36. 50. 64. 74. 90. 108. 186 ff.
208. 273.
Horne, holstensk Stormand, II
188.
Horns Herred i Nordsælland I
184.
Horte, Knud den helliges Skatte
foged, I 68.
Hvidkilde (Hvitabæk) i Skaane
II 256.
Hylleminde og Høl (= Korsør
Nor) II 110.
Haakon Hærdebred, norsk Konge,
II 82 ff.
Haakon Ivarsøn, dansk-norsk
Jarl, I 126.
Haakon Jyde, dansk Stormand,
I 85. 125 f. 133. 166.
Haakon Ubbesøn, dansk Stor
mand, I 120.
Haakon, norsk Høvding, 1 147.
Illow i Meklenborg II 88.
114.
Inge Haraldsøn, norsk Konge,
II 34. 78. 80 ff. 87.
Inge (den ældre), Konge af Sve
rige, 1 99 f. 116.
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Inge (den yngre), Konge af Sverige, 1 116. 147.
।
Inge, Kong Nils’s Søn, I 100.
Inge, Asser Rigs Hustru, I 246.
249. — II 211.
i
Ingeborg, Knud Lavards Hustru,
I 101. 127. 132. 141. 167. Il 84. 277.
Ingeborg, Valdemar I s Datter,
II 277.
Ingefred, Absalons Søster, I 246.
249. — II 312
Ingemar, dansk Hærmand I 174.
Ingemar, skaansk Stormand,
II 17.
Ingcrd, Knud den helliges Dat
ter, I 74. — II 216.
Ingerd Regnaldsdatter, Henrik
Skadelaars og senere Harald
Gillcs Hustru, I 101. 115. —
II 81. 87. 105.
Ingrid, Kong Nils's Datter, I
101.
Ingvar Olafsøn, sællandsk Stor
mand. II 112. 183.
Irland I 100. 148. — II 80.
Isak, Landprovst i Roskilde.
I 59 f.
Isefjorden I 51. 183. Jfr. Isøre.
Island og Islændingerne I 14.
20. 24. 26 f. — II 110 f.
Isøre 1 10. 32. 43. 51. 138. —
II 34 f. 157.
Isøre Ting I 10. 32. 43. 51. 53.
97. 138. 177.
Italien II 49. 61 f. 70. 245.
252.
Itzeho i Holsten II 64.
Ivar Sneis, norsk Stormand,
II 87.
Ivar, norsk Stormand, II 156.
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| Jakob Kolsøn, sællandsk Stor
mand, I 178 f.
i Jarimar, Fyrste af Rygen, II
I
141. 145. 178. 185. 248. 277.
293 ff. 298 f. 301. 309. 311 f.
!
314 f.
I Jasmund paa Rygen II 98. 129.
Jellinge ved Vejle I 138.
i Jerusalem I 80. — II 57. 186.
| Jomsborg I 7. 86. 116. Jfr.
Julin.
Jon Sverkesøn, svensk Konge
ætling, I 192 f. 208. 211.
Jon, skaansk Abbed, II 282.
Julin II 160 f. 163. 165. 170 f.
203. 240. 243. 308. 312. Jfr.
Jomsborg.
Jydske Krønike I 6. 16.
I Jydske Lov I 33.
Jylland og Jyderne I 26. 68 f.
77. 108. 136. 138 f. 142 f.
146 f. 153 f. 158 f. 165. 168.
173. 177. 179 ff. 183 ff. 187.
194. 200. 206. 218 f. 222. 227 ff.
231 ff. 240. 248 ff. — II 27.
31. 64. 84. 102. 105. 120 f.
157. 165. 178. 191. 213. 216.
220. 222. 247. 251. 264 ff. 268.
| 279 f. 285. 290. 295 f. 303 f. 320.
• Jærmer se Jarimar.
Jødeland I 89. 180. Jfr. Jeru
salem.
Kalundborg II 76. 112. 160,
Kamin i Ragpommern II 160.
162 f. 203. 243. 312 f.
Karenz paa Rygen II 137 f. 140 ff.
Karl Eriksøn, Jarl af Halland,
j
I 74. 208. 214 f. — II 55. 207.
i
211.
, Karl Karlsøn, dansk Stormand,

328

Navneregister.

I 38. — II 55. 207 ff. 213 f.
216. 222. 226 f. 229. 239.
251 f. 288.
Karl (den danske), Greve af
Flandern, Knud den helliges
Søn, I 55. 69. 74.
Karl den store, romersk Kej
ser, II 128.
Karl Sverkesøn, svensk Konge,
I 147. 233. — II 75. 85. 151.
Katharina, Valdemar I’s Sø
ster, II 28. 38. 176.
Kazimar, Hertug af Pommern,
II 22. 93 f. 114. 133. 146.
165. 167 ff. 172. 174. 249. 274.
277 f. 293.
Kirin, saksisk Bueskytte, II 165.
Kirsten, Knud Lavards Datter,
i
I 141. 147. 149. 154. 159.
Kirsten, Sigurd Jorsalfarers Dat ;
ter, II 84.
Kirsten Stigsdatter, svensk Dron
ning, II 75.
Kirsten, Erik den helliges Dron
ning, II 288.
Kjeld, Provst i Vihorg, I 180.
Kjeldby Nor paa Møn II 182.
Knés, vendisk Ord for Fyrste,
I 122.
Knud Eriksøn, svensk Konge,
II 101. 156. 288.
Knud Eriksøn, dansk Stormand,
I 74. 214.
I
Knud Folkesøn, svensk Stor
mand, I 74.
Knud den hellige, dansk Konge,
1 34. 39. 47 ff. 55 ff. 61 ff. 79 f.
96. 128. 208. — II 207. 216.
270. 281. 320.
Knud Henriksøn, Venderfyrste,
1 112.

Knud Henriksøn, Hertug i Søn
derjylland, I 185. 257 f.
Knud Karlsøn, dansk Stormand,
II 55. 207 ff. 213 f. 216. 222.
226 f. 229. 239. 251 f. 288.
Knud Lavard, Hertug i Sønder
jylland, I 34. 48. 85. 91. 96.
101. 103 f. 107 ff. 139 ff. 147.
167. 185. 237. — II 149 f. 156.
270. 320.
Knud Magnussøn, dansk Konge,
I 10. 67. 177 ff. 199 ff. 217 ff.
226 f. 233 ff. 237 ff. 250.
II
3. 62. 64. 74.
Knud Prislavsøn, dansk Stor
mand, II 38. 176 ff.
Knud den store, dansk Konge,
I 50. 62 f. 77.
Knud Valdemarsøn, dansk Konge,
I 29. — II 70. 75. 88. 100 ff.
149 f. 156. 214. 228. 248.250.
279 ff. 285 ff. 303 ff.
Knytlingasaga I 113. 181. 195.
233. 246.255. — 1188. 173.311.
Kolhaz, Kloster i Pommern, II175.
Koiler, norsk Sagnhøvding, I 37 f.
Konghelle ved Gøtelven II 83.
Konrad III, tysk-romersk Kej
ser, I 204. — II 109.
Konrad, Markgreve af Meissen,
I 209. 224 ff. 231. 238.
Konstantin den store, romersk
Kejser, I 96.
Konstantin, Knud Magnussons
Frænde, I 45.
Konstantinopel I 92. Jfr. Byzants.
Korsør Nor se Hyllemindc.
Korvej, Kloster i det frankiske
Rige, II 128 f.
Koster ved Møn II 182.
Kosto Syd for Rygen II 297 f.
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Krempe Aa i Holsten II 108.
Kristian, Greve af Oldenborg,
Il 115.
Kristine se Kirsten.
Kristjern, jydsk Høvding, I 141 IT.
157 f. 165. 167. 254.
Kristjern, Ærkebisp af Mainz,
II 57.
Kristjern Svensøn, dansk Stor
mand, II 225. 227.
Kristoffer, Valdemar I’s Søn,
I 229. — II 92. 102 f. 148.
152 ff. 163. 186. 202.
Kruto, Venderfyrste, I 1*01.
Kurland og Kurerne I 55. —
II 151.
Kypern, 0 i Middelhavet, I 95 f.
Købmandehavn (København) II
105 ff. 148. 198 f. 237. 260.
Køln ved Rhinen II 68. 71.
Kønne, saksisk Bueskytte, II 165.

Lambert, Magnus Eriksøns
Haandskriver, II 223.
Landøre i Skaane I 170. — II11 f.
Latinsk Sprog I 19. 27 f.
Lavard, Tilnavn til Knud Her
tug, I 122.
Ledreborg (— Søborg) og Ledresø i Nordsælland II 54 ff. 105.
240. 252.
Legnano i Norditalien II 245.
Levtiter, Folkeslag i Forpom
mern, II 104. 148.
Lille Frisland se Frisland.
Limfjorden I 64. 143.
Live, Bisp af Odense, Il 72.
Ljudhus ved Gøtclven I 191.
Ljutgard, Erik Lams Dronning,
I 174.
Ljutka i det østlige Holsten 1102.
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Lothar, tysk Konge, I 113. 139 f.
Lubin, By paa Øen Wollin,
Il 176.
Lubin, By i Forpommern, II 311.
Luddeaa i Skaane II 269 f.
Ludvig VII, Konge afFrankrige,
II 68 f.
Ludvig, Landgreve af Thyringen,
II 74.
Lukas Engelskmand, Kristoffer
Valdemarsøns Klerk, II 154.
Lummeaa i Skaane II 288.
Lund i Skaane I 13. 61. 80. 87.
92. 95. 151. 165. 168 f. 171 f.
179 f. 208 ff. — II 11. 43. 49.
156. 225. 228 ff. 245 f. 254 f.
259. 267 ff. 288 f.
Lunds Domkirke I 61. 95. 180.
— II 230 ff. 246. 254. 267.
Lybek i Nordtyskland II 67. 115.
216. 272 ff.
Lybkin i Forpommern II193.309.
Lødøse se Ljudhus.
Laaland og Laalikkernc I 149.
151. 223. 237. 239. — II 11.
176. 187.

Magnus Barfod, norsk Konge,
1 100. 148. 162.— 11 77.79.206.
I Magnus den blinde, norsk Konge,
1 140 f. 147. 149. 151. 154.
158 ff. 162 f. — II 77 f. 80.
Magnus Eriksøn, dansk Konge
ætling, I 257.— II 102. 163 f.
207 ff. 216 ff. 238 ff. 252.
Magnus Erlingsøn, norsk Konge,
II 84 f. 87 f. 157. 206.
Magnus den gode, norsk og dansk
Konge, I 126.
Magnus Henriksøn, dansk-svensk
Tronkræver, I 233.
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Magnus Nilssøn, dansk Konge
ætling, I 29. 100. 116 ff. 123ff.
134 ff. 146. 152. 154. 177.
192. 217. 237 f. — II 240.
Magnus Saksesøn, dansk Stor
mand, 1 153 f.
Magnus Skaaning, dansk Stor
mand, II 151 f.
Magnus, dansk Stormand, II 43.
Mainz i Tyskland II 57. 73 f.
Malmfred, Sigurd Jorsalfarers
og siden Erik Emunes Dron
ning, I 141. 147. 150. — II 84.
Margrete (Fredkulla), Nils’s Dron
ning, I 99 ff. 119 f. 146.
Margrete, Knud Lavards Datter,
Il 75. 155.
Markus paa Skog, norsk Stor
mand, II 85.
Markvard eller Markrad. hol
stensk Stormand, II 188.
Maske, rygisk Stormand, II 59.
Masnedø Syd for Sælland II 3.
35. 179. 186.
Meklenborg I 101. — II 36 f.
88. 148.
Mektilde, Grev Adolf Il s Hu
stru, II 188.
Merseburg i Saksland I -204 f.
— II 57.
Metz i Lothringen II 67.
Micislav, Fyrste af Polen. II
316.
Milano i Norditalien II 68.
Mildeborg og Mildeaa i Fris
land I 200 ff.
Mirok, vendisk Kæmpe, II 200.
Muhamedanerne I 180.
Mynne i Norge II 81.
Møn og Mønboerne 1113. 180 ff.
Mønchgut paa Rygen II 311.

Nidarholm Kloster i Norge I 162.
— II 78.
Nikolaus Breakspere, Kardinal,
pavelig Legat, I 209 ff.
Niklot se Nuklet.
Nils, dansk Konge, 1 10. 47. 77.
96 ff. 106 ff. 111. 113. 116 ff.
120 ff. 130 ff. 134 ff. 146 f. 149.
151 ff. 237.
Nils, dansk Stormand, 1 213 f.
Nils, dansk Stormand, II 30,
maaske — Nils Sællandsfar, se
nedenfor.
Nils FsHstring, Absalons Staller,
II 198. 250. 298.
Nils Nødd, dansk Stormand,
II 118.
Nils Rassesøn, Hertug eller Om
budsmand i Slesvig, II 51. 58.
Nils Stigsøn, dansk Stormand,
II 155.
Nils Sællandsfar, dansk Ridder,
II 97 f.
Nils Vendelbo, dansk Stormand,
II 151.
Nils, Valdemar J's Staller eller
!
Drost, II 214. 239.
I Nils, Kannik i Roskilde, II 235.
Nisaa i Halland 1 215. — II 107.
Nordfrisland se Frisland.
Nordmænd og Norge I 14. 20.
27 f. 79. 92. 99 f. 118. 140 f.
147 ff. 154. 157 ff. 162 f. 209 f.
— II 34. 76 ff. 104 ff. 112.
116 ff. 156 ff. 205 f. 306.
Nuklet (den ældre), Venderfyrste,
I 181.
II 28. 36 ff. 42. 88.
114.
Nuklet (den yngre), Vender
fyrste, II 294.
Nyborg II 38. 178.

Navneregister.

331

Jfr. Jyl- i Paris i Frankrige I 7. 16.
| Pavestolen I 87 f. 91 f. 173. 180.
209 f. — II 49. 51. 228 f. 232.
Obotriter, vendisk Folkefærd, • 234 f. 237 f. 244 ff. — Jfr. RoI 48. 101. 181. — II 28. 36 f. |
merhoffet.
Pavia i Italien II 49. 61 f.
88. 115.
Odense paa Fyn I 70 IT. 76. ! Peder Bodilsøn, sællandsk Stor
227. 236 f. — II 72. 270. '
mand, I 133. 164 f.
Oderen I 116. — II 148. 160. Peder Ebbesøn, sællandsk Stor
173. Jfr. Peene, Swine og,
mand, 11 10. 13. 16. 25 ff. 103.
Diewenow.
| Peder Elivsøn, dansk Stormand,
II 93.
Ods Herred paa Sælland II 158.
Okke, Bisp af Slesvig, II 51 f. 58. Peder Evarsøn, kgl. Ombuds
Oktavian, Modpave, II 49. 51. i mand i Skaane, II 256.
57 f. 60 ff. 70 ff.
Peder Lange, Absalons Hær
mand, II 257.
Olaf Glug, dansk Stormand, II i
29 f. 112. 169. 183.
j
Peder Thenja, dansk Stormand,
I 246. 251 f.
Olaf Haraldsøn, dansk Konge- |
ætling, I 159. 168 ff. — II 287. Peder Thorstensøn, sællandsk
Olaf Hunger, dansk Konge, I 47.
Stormand, I 201. 228 f. 231.
62 ff. 77 ff. 85.
— 11 169. 177.
Olaf Stam, sællandsk Ædling, : Peder Todde, dansk Stormand,
I 177 f.
II 172.
Peder, Bisp af Roskilde, I 141 f.
Oldenborg i Holsten II 187.
152 f.
Oldenborg i Vesttyskland II 115.
Orner, Bisp af Ribe, II 246. 280. Peder, dansk Stormand, I 246.
Onsild Bro i Nørrejylland I 144. ■ Pedersborg ved Sorø II 177.
156.
i Peene og Peenemynde i ForOnsjø Herred i Skaane II 268. | pommern II 58. 88 ff. 104.
Orlamynde i Thyringen II 278. j
162. 192. 240. 243 f. 249. 279.
Orm Kongsbroder, norsk Stor- i
294. 302. 304 f. 309. 311.
mand, II 87. 105.
i Piper se Blakke.
Oslo i Norge I 162 f. — II 84. Plog, jydsk Stormand, I 165 f.
156.
203.
Osna, By ved Odermundingen, i Poel, 0 i Wismhrbugten, I 181.
— II 36.
I 116. — II 91. 116. 203 f. ;
Polen og Polakkerne I 116.
308.
Ostrusna, Landskab i Forpom193. — II 171. 250. 316.
mern, II 104. 248.
Pommern og Pommerinkerne I
Otimar, pommersk Høvding, 11 ;
7. 30. 35. 116. - II 21 ff. 42.
193 ff.
i
58 f. 90 ff. 102 ff. 108. 113 f.
Nørrejylland I 232.
land.
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133. 146. 148. 158. 160 ff.
171 ff. 192 ff. 203 ff. 240 ff.
247 ff. 274. 277 ff. 293 ff.
Por paa Rygen II 94.
Porenut og Porevit, rygiske Gu
der, II 144.
Portør i Norge II 119 f.
Pribislav Nukletsøn, vendisk
Fyrste, II 37. 42. 88. 114.
Prislav Nukletsøn, vendisk Fyr
ste i dansk Tjeneste, II 28.
36 ff. 93 f. 176.
Prislav, vendisk Sendemand,
II 204.
Prøjsen I 49.

Radulf, Valdemar Is Haandskriver, siden Bisp af Ribe, II
60 ff. 68 f.
Radulf, Sven Grades Hærmand,
I 220 f. 241. 245.
Ragnhild, Erik Egodes Datter,
I 85. 125. 166.
Ragnhild, Magnus den godes
Datter, I 126.
Ragnvald, svensk Konge, I 116.
Ramløse i Nordsælland I 172.
Ramnæs ved Tunsberg i Norge
II 85.
Ramsø ved Roskilde I 246 f.
Randers i Jylland 1 250 f. 253.
— II 216*
Rane, dansk Stormand, II 26 f.
Ratzeburg i Holsten I 233. —
II 59. 90. 114 f. 191. 273.
Regisse se Richissa.
Regnald Ingesøn, svensk Konge
ætling, I 101.
Regnald, Ærkebisp af Køln, II
68. 71.

' Regnald, Greve af Ditmarsken,
II 90.
Regnoldsborg (Rendsborg) I 85.
109.
Rhodus, O i Middelhavet, I 80.
Ribe i Jylland I 117 f. 138. 165.
191. 194. 197. — II 60. 213.
216. 246. 280.
Riber-Ulv, Sven Grades Hær
mand, I 231. 255 f.
Richissa af Polen, Magnus Nils
søns Hustru, I 116. 192 f. 217.
— II 240. 316.
Rik, Bisp af Slesvig og siden af
Roskilde, I 165. 168. 172 f.
Rikval, Bisp af Lund, I 61. 80. 87.
Ringsted I 80. 131. 134. 218.
241. — II 9. 149. 156. 283.
' Robert, Greve af Flandern, I 55.
Roland, Kardinal, senere Pave,
II 49. 61. 70 f. Jfr. Aleksan
der III.
Romerhoffet (— Pavehoffet) 187.
91 f. 173. 180. 209 f. — Il
49. 51. 57 f. 71 f. 149. 228.
232. 234 f. 237 f. 244 ff.
Romerriget I 27. 29. 112. 139 f.
204 ff. 235. — II 70 ff. 244 f.
291 ff. Jfr. Tyskland.
Romsdalsfjorden i Norge II 85.
Roskilde I 13. 57 ff. 80. 95. 113.
127. 131. 134. 141. 144 f. 147.
152 f. 164. 181. 183 f. 198.
219 ff. 228 ff. 242 ff. 251. —
II 4 ff. 34. 101. 181. 211 ff.
233. 235. 238. 245.
Roskilde Domkirke I 57 ff. 80.
95. 131. 245 f. — II 211 ff.
Rostock i Meklenborg II 41 f.
Rudolf, Markgreve afSoltwedel,
I 174.
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Rusland og Russerne I 92. 132.
217. 232. — II 240.
Rygen og Rygboerne I 30. 35.
39. 91. 160 f. 181 f. — II 12 f.
18. 21. 23 ff. 27 ff. 42 ff. 58 f.
88 ff. 94 ff. 104. 113. 122 ff.
160. 164 f. 176. 178. 185 ff.
190. 192. 197. 240. 248. 277.
279. 293 ff. 303. 309. 311 f.
315. 317.
Rygevit, rygisk Gud, II 143 f.
Rønbjærg ved Skive I 143.
Rørvig ved Isefjorden I 51. .Ifr.
Isøre.

Sakse, dansk Historieskriver, I
5 ff. 57. 64. 80. 87. 112 f.
139 f. 144. 149. 153. 156.
161 f. 183. 186 f. 193. 195.
244. 250. — II 7. 57. 62. 68.
76. 84. 111. 129. 147. 173.
188. 197 f. 202 f. 315.
Sakse, Valdemar I’s Hærmand,
I 250.
Sakse Thorbernsøn, kgl. Ombuds
mand i Skaane, II 260.
Saksland og Sakserne I 23. 29 f.
85. 87. 92. 117. 123. 128 f.
139. 145. 181. 193 ff. 207. 209.
223. 232 ff. — II 33. 36 ff. 58.
67 f. 88. 90 f. 100 f. 108 ff.
112 ff. 172 f. 188. 190 ff. 217.
271 ff. — Jfr. Tyskland.
Saksaa i Skaane II 268.
Samland og Semberne I 49. 55.
Samsø II 260. 294 f.
Saoneflodcn i Frankrige 11 68 f.
Sarpsborg i Norge II 87.
।
Schaprode, By paa Rygen, 1144.
Schwaben i Tyskland II 272.
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Schwerin i Meklenborg II 36 f.
90. 114 f. 190.
Segeberg i Holsten I 186.
Sejrø Vest for Sælland I 142.
156. — II 158.
Selgret, dansk Stormand, 11103.
Sember se Samland.
Sicilien II 49.
Sigfrid, Greve af Orlamynde,
II 278. 291 ff.
Sigrid, Sven Estridsøns Datter,
I 48. 101. 110.
Sigurd (hos Sakse Sivard) Haavardsøn, norsk Stormand, II
84 f.
Sigurd (Sivard) Mund, norsk
Konge, II 78. 81 ff. 85. 206.
Sigurd Jorsalfarer. norsk Konge,
I 118. 140 f. 148. — II 84.
Sigurd Markusfostre, norsk Tronkræver, II 85.
Sigurd (Sivard) Slembe, norsk
Tronkræver, I 22. 162 f. —
Il 77 ff. 119 f.
Sigurd (Sivard) Sverresøn, norsk
Kongeætling, Il 206.
Sigøfdeø, Ærkebispens Borg i
Skaane, II 257 ff.
Skanør i Skaane I 152.
Skibetorp ved Vejle I 159.
Skjalm Hvide, sællandsk Høv
ding, I 85 f. 91. 107. 130 f.
133. 164. 234. — II 45.
Skjalm Skægge, dansk Stormand,
II 23 f.
Skorre Vagnsøn, dansk Stor
mand, II 166 f.
Skotland I 100. — II 81.
Skærup se Skibetorp.
Skaane og Skaaningerne I 35.
51 f. 86. 104 f. 138. 151 f. 154.
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165. 168 ff. 178 ff. 187. 200. Stettin i Pommern I 12. — II
206. 214 ff. 228 f. 240. 249.
172 ff. 204.
— II 11. 26 f. 31. 57. 102 f. Stevns Klint se Stedjum Klint.
110. 186 f. 209. 217 f. 220. 222. Stig Hvide, dansk Stormand, II
237 f. 254 ff. 279. 282. 286 ff. i 75. 155.
295 f. 303. 312.
Stolpe, By i Forpommern, II
Slagløse (Slagelse) i Vestsælland : 92 f. 311.
I 80. — II 7. 110.
I Store Bælt se Bæltet.
Slangetorp (Slangerup) i Nord Stormarn II 108. 273.
sælland I 95. 180.
! Stralsund og Strelø I 117. —
II 100. 297.
Slesvig By I 62. 64 f. 69. 102. I
106. 108. 115. 123. 139 f. i Strumik, vendisk Kæmpe, II 200.
153 ff. 165. 183. 187. 200. Suddatorp i Sønderjylland I 48.
224. 232. — II 50 f. 58. 62. ' Sundby i Nordsælland II 219.
191. 237. 247. 278. Jfr. Hedeby. Sundholmen (= Slotsholmen i
Slien I 143. 157 f. 163. — II |
København) II 107.
191. 237. 254.
i Sune Ebbesøn, sællandsk Stor
mand, I 227. — Il 10. 13.
Smaalandene i Sydsverige I 118.
212 ff. — II 54.
42. 63. 138 f. 161. 169 f. 177.
Snorre Sturlesøn, islandsk Hi
192. 224 f. 255. 260 f. 264.
279. 281 f. 292. 299 f.
storieskriver, I 20. — II 84. 86. i
Soderup se Suddatorp.
। Sune, dansk Stormand, I 183 f.
Sofia, Valdemar l’s Dronning, I Sunniva, Haakon Ivarsøns Dat
36 f. 217. — II 75. 272. 316.
ter, I 126. 133.
Sofia, Valdemars I s Datter, II Svantcvit, vendisk Gud, I 161.
278. 291.
— II 123 ff. 138 ff.
Sorø II 112.
Sven Aggesøn, dansk Krønike
Sorø Kloster I 7. 13.
skriver, I 7 ff. 13. 25. 28 f.
Spanien II 49. 71.
31. 39. 144. 166. 254. — II 317.
Sprogø I 39.
I Sven Estridsøn, dansk Konge,
I 8. 10. 43. 47 ff. 57. 96. 101.
Stade, By ved Elben, I 225. — 1
II 50. 273.
110. 120. — II 320.
Stanitza, helligt Banner i Arkon, ! Sven Eriksøn (Grade), dansk
II 130.
Konge, I 10. 39. 147. 150. 167.
Starigard (= Oldenborg) i Hol
177 ff. 200 ff. 236 ff. 247 ff. —
sten II 187.
II 3. 57. 62. 64. 126. 177. 207.
320.
Stedjum (= Stevns) Klint I 154.
222. — II 198.
Sven Nordmand, Bisp i Boskilde,
Stefan, Ærkebisp af Upsal, II ’
I 57 f. 61. 79 f.
156 f.
Sven Skoling, dansk Stormand,
Sten, sællandsk Ædling, I 178.
II 151.
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Sven, Sven Estridsøns Søn, I 47. Tage, fynsk Stormand, II 63.
303 f.
96 f. 101.
Teterow i Forpommern II 193.
Sven, Bisp af Viborg, I 165.
Sven, Bisp af Aarhus, II 92. Tetislav, Fyrste af Bygen, II 90.
93. 141. 146. 178.
141 f. 145. 178. 263.
Sverige og Sveerne I 24. 28. 53. Thetlev, Sven Grades Hovmand,
I 243 f. 256.
74. 77. 79. 82. 92. 99 tf. 116.
118 f. 146 f. 153. 169. 192 f. Thjutaa i Skaane I 175.
208 ff. 218. 231 ff. — II 75. Thorbjørn eller Thorbern, sæl
landsk Stormand, I 231. 242.
83. 85. 151. 156. 206. 228.
257. — II 93. 98. 169. 177.
287 ff.
Sverke, svensk Konge, 1 146 f. i 240.
192. 208. 211 f. 218. 231 ff.
i Thord, Gælkær (Statholder) i
Lund, II 230. 255 ff. 260. 286.
Sverre, norsk Konge, II 87. !
Thore, Bisp i Bibe, I 138.
205 ff.
Swine og Swinemynde i Pom Thormer, Magnus Eriksons Sen
mern II 160. 162. 171. 203.
demand, II 238 ff.
240. 279 f. 308 f. 311.
i Thorshamre I 118.
Svold, Farvand ved Bygen, II Thorstenstorp (Taastrup) paa
181. 183.
Sælland I 184 f.
Sælland og Sællandsfarerne I 6. Thyre Danebod, dansk Dron
26. 36. 38. 70. 85. 91. 107.
ning, I 36.
114. 127. 133. 138. 144. 147. ' Thyringen i Tysklaud II 74. 188.
151. 153. 164. 168. 170 ff. 175.
191. 278. 292.
177 ff. 183 f. 187. 197 ff. 205 f. Tjostolv Aalesøn, norsk Hær216. 219. 223. 226 ff. 231. 233.
mand, II 81.
240 f. 249 f. — II 6. 8. 11. i Toke Signesøn, skaansk Stor26 f. 31. 52. 63. 83. 92. 95 ff. I mand, I 216.
102 f. 106 f. 110. 157. 159 f. Toke se ogsaa Tyge.
177 ff. 181 ff. 187. 190. 199. Torna Herred i Skaane II 269.
208 f. 220. 230. 242. 247. Toste Snyder, Kuud den helliges
254 f. 260 f. 264 ff. 268. 279.
Skattefoged, I 68.
283. 286. 289. 295 ff. 302. Tove, Valdemar I’s Frille, I 229.
312.
— II 92.
Sællandske Aarbog I 15.
Tove Lange, sællandsk Bidder,
Søborg i Nordsælland II 49.
II 151. 157 f.
54 ff. 105. 240.
1 Trave, Flod ved Lybek, II 274.
Søfdeø se Sigøfdeø.
I Trebel, Flod i Forpommern, II
Sønderjylland og Sønderjyderne I 93. 192.
I 158. 166. 199. 232. — II 64. Tribsees, Landskab i Forpom
74. 186. 191. 247. 285.
mern, I 102. — II 309.

336

Navneregister.

Trondhjem i Norge II 86.
Trugot Ulvsøn, dansk Stormand,
1 77.
Trøndelagen i Norge II 86.
Tunsberg i Norge II 85. 87. 117.
119 f.
i
Tyge (Toke), Bisp af Børglum,
11 34. 104. 223.
’
Tyskland og de Tyske I 29 f.
64. 111 ff. 120. 139 f. 146 f.
174. 180 f. 204 ff. 233. 235.
241. 243. — II 4 f. 36 ff. 49.
66. 68. 70. 74. 108. 244. 271 ff.
291 ff. 300. Jfr. Saksland.
Taastrup se Thorstenstorp.

j Valdemar I, dansk Konge, 1 6.
i
lOf. 25 f. 30. 32. 35 f.. 39.
I
132. 167 f. 185. 188. 190. 195 f.
|
202 f. 205 f. 217 ff. 224 ff. —
|
II 3 ff. 50ff. 72 ff. 84. 86 ff.
128 ff. 156 ff. 160 ff.
168 ff.
I
173 ff. 173 ff. 185 f.
190 ff.
202 ff. 207 ff. 236 ff.
247 ff.
।
260 ff. 291 f. 295. 316 f. 320.
Valdemar Sejr, dansk Konge,
I 15. 25. — II 57. 157. 218.
Valerius Maximus, romersk Historieskriver, I 18.
Valung, Del af Rygen, II 44.
Warnow, Flod i Meklenborg, II
36. 41 f. 148.
Ubbe Jarl, dansk Stormand, I Vartislav, Fyrste af Pommern,
101. 120. 151.
I 116 f. — II 293.
Ubbe, Sven Estridsøns Søn, I Vartislav, Høvedsmand i Stet
47. 96 ff.
' tin, Il 174 f.
Udesundby se Sundby.
[ Vartislav Nukletsøn, vendisk
Uffe, dansk Sagnhelt, 1 19. 85.
Fyrste, II 37. 88.
Ulv se Galizie-Ulv og Biber-Ulv. Vatterup se Vadtorp.
Ulvhild, Nils’s Dronning, I 146 f. ■ Vedeman, sællandsk Viking, I
197 f. — II 18. 21. 91 f. 200.
Unas, Sverres Søn, II 206.
;
Ungarn II 277.
। Vendland og Venderne I 11 ff.
22 f. 26. 28 ff. 48. 85 ff. 101 ff.
Unne, jydsk Stormand, II 223. ।
225.
I
111 ff. 116 f. 122 f. 160 f. 167.
175. 180 ff. 192. 197 f. 219 ff.
Upsal i Sverige II 156 f.
|
Upsveerne I 233. Jfr. Sverige [ 235f. 249. — II3f. 7f. Ilf. 18.
og Sveerne.
! 21 ff. 58 f. 61. 70. 88 ff. 102 ff.
Urne (Urnehoved) Ting i Søn-I
108. 1101T. 122ff. 158 ff. 171 ff.
180 ff. 186 ff. 204 f. 240 ff. 247 ff.
derjylland I 158. 166. — Il i
285.
I 274. 277 ff. 293 ff.
Usedom, O i Odermundingen, i Vendsyssel og Vendelboerne I
69. 222. — II 104. 120. 223.
I 116. — II 91. 116. 203 f. 308. i
Utland se Frisland.
i Verchen ved Demmin i Forpommern II 90.
Vadtorp ved Viborg I 195.
j Vermund, dansk Sagnkonge,
I 85.
Vagrien og Vagrerne (i det øst- ;
lige Holsten) I 186. — II 186 ff. Vestergotland og Vestgoterne 1
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116. 146. — II 207. 216. Jfr.
Gotland og Gøterne.
Vesterhavet I 64. Jfr. Englands
havet.
Vesteraas i Sverige I 153.
Viborg I 90. 96. 144. 165. 180.
187 ff. 249 ff. 256. — II 155.
216. 285.
Viborg Ting I 90. 96. 101. 227.
249. — II 285. 303 f.
Viby ved Aarhus II 221.
Vidøre (Wittow) paa Rygen II
129.
Viken og Vikverjerne i det syd
lige Norge II 84. 86 f. 116.
Viktor IV, Modpave (= Okta
vian) II 49. 72.
Vilhelm, Bisp af Roskilde, I 57 ff.
Virket paa Falster II 7.
Vising i Danmark I 176.
Vismar, By i Meklenborg, I 181.
— II 36.
Wittow se Vidøre.
Vitus, Helgen, II 128 f.
Vladimir, russisk Fyrste, I 132.
Volgast, By i Forpommern, I
30. — II 58 f. 91 ff. 104. 116.
202 f. 243 f. 248 f. 279. 304 ff.
Wollin, 0 i Odermundingen, II
160. 176.
Volodar, russisk Fyrste, I 217.
- II 240.
Vordingborg II 105. 280 ff.
Wurle i Meklenborg II 36 f. 88.
Værebro i Nordsælland I 147.
Værend, Landskab i Sydsverige,
I 212 ff. — II 54.

Sakses Danesaga (1157—1185)

Væringerne i Byzants I 92 f. —
II 304.
Zicker paa Rygen II 311.
Zudar paa Rygen II 94 f.
Zulister, Høvedsmand i Volgast,
II 243.
Zventepolk Henriksøn, vendisk
Fyrste, I 112.
Zvinike, foregaaendes Søn, 1112.

Ælnod, Forfatter af Knud den
helliges Levned, I 66. 70. 73.
Øland Øst for Sverige II 151.
Ømund, Sven Estridsøns Søn,
I 49.
Ørvendel, dansk Sagnkonge, I 38.
Østen Haraldsøn, norsk Konge,
II 78. 81 ff.
Østen (Eysteinn Meyla), norsk
| Tronkræver, II 206.
i Østergøtland og Østgøterne I 146.
। Østersøen II 302.
i Aage Stigsøn, skaansk Stormand,
II 155.
j Aage, Ombudsmand i Skaane
i
(muligvis = foregaaende), II
254. 261.
Aage Tubbesøn, skaansk Bonde
høvding, II 286. 289.
Aalborg I 115. 191.
i Aamund Simonsøn, norsk Stor'
mand, II 82.
i Aarhus I 142. — II 7. 92. 141.
i
178. 220 f. 263.
I Aarstad i Halland I 173.
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BILLEDER.
Omslagsbillede: Ridende Bisp fra Valdemarernes Tid.
funden i Københavns .Jord.

Skakbrik

Asser Rig og Fru Inge, Absalons Forældre. Efter Kalk
maleri i Fjenneslev Kirke fra Absalons Tid...... S.
Mønter fra Begyndelsen af Valdemar I’s Regering med
Billeder af Konge og Bisp, Sværd og Krumstav. De
to øverste erjydske Hulpenge (Brakteater), de to nederste For- og Bagside af en i Roskilde præget Penning
Søborgs ældste Segl; 13. Aarh...................................................
Frederik I’s Kejsersegl.................................................................
Kalundborg Kirke.........................................................................
Absalons Borg ved Købmandehavn; Ringmur og tilbygget
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Ridende Bisp fra Valdemarernes Tid. Skakbrik funden
i Københavns Jord. Set fra begge Sider. Efter Ori
ginal i Nationalmuseet........................................................
Ringsted Kirke................................................................................
Segl fra Knud Hertugs Gilde i Odense. 13. Aarh.s Be
gyndelse. Efter det originale Signet i Nationalmuseet
Bispestav. 12. Aarh. Efter Original i Nationalmuseet. .
Lunds Domkirkes Indre............................................................
Bønder giver Kirken Skat. 13. Aarh. Efter gammelt Bil
lede af Kalkmaleri i Domkirken i Munster, fore
stillende Bønder der bringer Naturalydelser til St.
Pavl, Domkirkens Værnehelgen.......................................
Levninger af Vordingborg Ringmur.......................................
Skib fra 12. Aarh. Relief fra Døbefonten i Løderup Kirke
i Skaane..................................................................................
Knud Valdemarsøns Kongesegl..................................................
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