
1 
 

 

Absalon 

Når jeg sidder uden for vores køkkenvindue og ser hen over græsplænen og hen over hækken og op 

langs Emils grantræer, kan jeg se op til Bjernede Rundkirke, og den udsigt passer mig godt, den 

giver ro. 

Sådan har det været i henved 1000 år, eftersom man har kunnet sidde her, hvor jeg sidder, fra 

tidernes morgen. Da Bjernede kirke har ligget, hvor den ligger, siden 1170, så lad os nu sige, at i 

1000 år har det været sådan.  Nogle år fra eller til betyder mindre, når man har haft den udsigt, som 

jeg har i dag. Altså lad os sige, at udsigten er 1000 år gammel, lad os sige det. 

Den jord, jeg sidder på, og den jord, mit hus ligger på, er fra gammel tid biskop Absalons jord. Det 

ved jeg, for Frøsmosen og jorden omkring den var hans, lige som en lang række gårde ud over 

Sjælland var hans. Det ved jeg, og skulle jeg være i tvivl, så sker det, han kommer forbi, og vi 

rykker sammen på bænken, og han peger rundt på buske og træer og smiler og peger på jorden 

under vore fødder, og vi nikker til hinanden. 

Biskop Absalon, ja hvordan skal jeg ellers titulere ham? Ærkebiskop? Det lyder så fornemt. Altså 

biskop Absalon er en lokal beboer, eftersom han er født i nabosognet Fjenneslev i 1128 som 

lillebror til Esbern Snare og som storebror til Ingegerd. 

Efter hvad den lærde munk Saxo i Sorø skriver, så blev Absalon både biskop i Roskilde og senere 

ærkebiskop i Lund. Han satte på såkaldte korstog, sammen med plejesønnen Valdemar (hans 

fosterbror), venderne på plads og huggede deres gud Svantevit i stykker, og samlede landet 

Danmark med fosterbroderen Valdemar, der fik tilnavnet den store.   

Meget andet og mere er der at fortælle om Absalon, men lad os blive ved Sorø og omegn. Ja det 

skulle da lige være på sin plads at nævne, at han blev sendt til Paris for at blive uddannet, så han 

kunne indtræde i kirken og blive præst og måske biskop, hvem ved? Måske også for at lære paven 

at kende - og måske modsat for at paven kunne lære ham at kende. Derfor sendte hans far, den 

sjællandske storbonde Asser Rig, ham til Sorbonne universitetet i Paris i 1146, for at han kunne 

studere tidens lærdom og blive klog på alverdens viden. Her blev han og studerede i ti år frem til 

1156, hvorefter han forlod Paris og vendte hjem til Danmark.  

Arnold af Lübeck, der levede omkring 1200 og var en tysk historieskriver og abbed, skriver i sit 

historieværk Chronica Slavorum, at danerne havde mange heste, hvorefter han fortsætter: ”Også i 

videnskabelig henseende har de gjort ikke ringe fremgang idet de fornemme i landet sender deres 

sønner til Paris, ikke blot for derved at højne gejstligheden, men også for at få dem oplært i al slags 

verdslig viden. Der tilegner de sig både litteraturen og landets sprog, og de har drevet det vidt ikke 

blot i de frie kunster, men også inden for teologien. Deres medfødte tungefærdighed sætter dem 

nemlig i stand til ikke blot at vise sig som skarpe hoveder, hvor det i en ordstrid kommer an på at 

klare for sig med bevisgrunde, men også til, hvor det gælder kirkens anliggender, at lægge deres 

duelighed for dagen både som kyndige i Kirkeretten og i Romerretten.” 

I ti år studerede Absalon som andre af datidens unge fra ”gode hjem” i Paris og levede 

studenterlivet og lærte, hvad der var godt at lære, ja måske alt, hvad der var værd at vide 
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overhovedet og lidt til, hvem ved, hvorefter han vendte hjem til Danmark til den fædrene gård i 

Fjenneslev for at indtræde blandt landets indflydelsesrige og kloge mænd. 

Landets overklasse var således internationalt orienteret, veluddannet og vidende om både 

romerretten og landets egen traditionsbundne lovgivning. 

Absalon talte fransk, som man talte det i Paris i de dage, og han talte latin, som man talte det i 

kirken dengang, ganske som man gjorde det blandt lærde venner og bekendte. Sit moders mål (Hans 

moder hed i øvrigt Inger Eriksdatter) havde han næsten glemt, men da få talte latin og endnu færre 

fransk her på de hjemlige strande, så måtte han efter hjemkomsten begynde forfra med det danske 

sprog.  

Efter hvad jeg ved, kom han dog aldrig af med den ”pariserdialekt” fra de ti år ved Sorbonne. Den 

hang ved, dialekten. Husk på, han var kun atten år, da han kom til Paris. 

Jeg spurgte ham en dag, hvor vi sad på bænken, hvordan det havde været at komme fra Fjenneslev 

på Sjælland til Paris i Frankrig i 1146. Paris var jo en af verdens vigtige byer for lærdom og viden, 

og han var jo så at sige kommet ind med firetoget, skulle jeg mene.  

Han så på mig og sagde noget på fransk, jeg ikke forstod. ”Sig det igen”, sagde jeg.  

Han lo og hostede og sagde ”Pinkve homo, pinkve homo”. 

Jeg vrissede: ”Ikke det munke-latiner-slang, om jeg må be’. På dansk, sig det på dansk, så jeg kan 

forstå dig.” 

Han så hen over græsplænen og over hækken og op langs Emils grantræer og sagde langsomt på 

noget, der lignede dansk: Fedt mand, F-E-D-T  M-A N-D. 

Det var måske også et problem for ham, og blev ved med at være et problem, at når han blev ivrig, 

kom der det der ”munkeslang” frem.  Dårlig latin ville nogen sige. 

Den tone hørte sig ikke til hos ærkebiskoppen i Lund, kunne man mene, men hvad. Der var ingen, 

selv blandt stormændene i Skåne, der forstod en tøddel af det latinske.  

Men der var alligevel engang nogen, der forstod hans studenterjargon. Dengang han stødte sammen 

med de skånske bønder i Lund i 1180, og de ville ham til livs, blev han afsløret. 

Da Absalon ved kong Valdemar den stores og pavens hjælp var blevet ærkebiskop i Lund, var der 

blandt bønder og ”borgere” nogen som mente - og også udtrykte det klart og tydeligt - at det var 

sket på uærlig vis ved bedrag og manipulation, fordi han kendte paven og kongen. Og derfor var 

han blevet ærkebiskop samtidig med, at han beholdt sit embede som biskop på Sjælland og boede i 

Roskilde. Den var helt gal. 

Han havde altså to bispeembeder på samme tid. Det var ret en karriere! Det skal dog siges, at han til 

at begynde med nægtede at tage imod ærkeembedet i Lund og først lod sig overtale, da man lagde et 

stort pres på ham.   

Han var 30 år, da han blev biskop i Roskilde, og vel omkring de halvtreds, da han modtog embedet i 

Lund.  
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Den første tid som ærkebisp var dog som sagt ikke uden problemer. Bønderne i Skåne sagde, at han 

blandede sig for meget i sager, der ikke kom ham ved, og at han indsatte sine egne sjællandske folk 

i de vigtigste embeder. Han forlangte endvidere, at de skulle betale tiende til ham. De fandt ham 

magtsyg og jog ham efter livet, så han til sidst måtte flygte til Sjælland og bede kong Valdemar om 

hjælp for at kunne vende tilbage til Lund og genoptage sit embede. Jo, bølgerne gik højt, og der var 

stor ufred i Skåne.  

Endnu en ejendommelighed bør nævnes ved ærkebispedømmet i Lund. Det var ikke blot de danske 

bisper, Absalon skulle være ærkebiskop for. Han herskede også over den svenske kirke, som var 

underlagt ærkebispedømmet i Lund og det til trods for, at svensken havde deres egen ærkebispestol 

i Uppsala. 

Det voldte Absalon mange problemer at håndhæve overhøjheden over den svenske kirke. For det 

første kom de svenske biskopper ikke til de møder, Absalon indkaldte dem til i Lund. De blev bare 

borte, og ved ærkebispevielser, hvor den nye svenske ærkebiskop skulle hente palliet hos Absalon i 

Lund, ja så drog svenske udsendinge til Rom, hvor der sad en svag pave, Celestin III, som de snød, 

så han udleverede palliet til dem at rejse hjem med. 

Med Norge var det anderledes. Her havde Absalon intet at skulle have sagt, men ikke desto mindre 

blev Lund et tilholdssted for Norges landflygtige bisper. 

Det kom sig af, at den svenske Kong Sverre var en uforfærdet talsmand for kongedømmets magt. 

Han var ikke en ugudelig konge, men han mente og holdt fast ved, at kongedømmet var af Guds 

nåde, og at det for ham betød, at kongemagten skrev sig direkte fra Gud og derfor var uafhængigt af 

kirke og prælater. 

Det førte til en del stridighed mellem konge og kirke og endte med at så godt som alle Norges 

biskopper søgte til Lund, ja selv Absalons gamle studiekammerat fra parisertiden, Eirik Ivarsson, 

ærkebiskoppen i Trondheim, søgte asyl i Lund. Der sad de så på stribe. 

Pave Innocens III afgjorde sagen ved at lyse kong Sverre i band og ved at lægge interdikt over 

enhver egn, som ikke fraskrev sig kongen. Sverre sad dog på tronen nogenlunde urørt til sin død i 

1202. 

Jo, ærkesædet i Lund var på mange måder en vanskelig opgave for Absalon, og det kunne bringe 

temperamentet op i ham. 

Det siges, at han en dag skal han have råbt til en forsamling af bønder, som søgte at trænge sig ind 

på ham. Han råbte og det med fuld røst, at de skulle ”accipere ut pileus aptet”, hvilket bønderne tog 

for trolddom, så at de løb deres vej skrigende af fuld hals. 

Men en udsending fra paven, som havde hørt, hvad Absalon råbte, forstod latinen og vidste, hvad 

det var, der var blevet råbt. Han ønskede dog ikke at lade udtrykket gå videre til paven, for man 

råber ikke til folk, mente han, ej heller ad bønder og slet ikke på vulgærlatin, at de skal ”få så hatten 

passer”, så han skrev et brev og meddelte paven, at Absalon blot havde svaret bønderne ”Nugae 

farcimis”, som i den latinske verden er kendt for at være en afvisning af al forhandling om fred, og 

skal forstås som det siges: Pølsesnak! 
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I 1192 trådte Absalon tilbage som biskop af Roskilde, idet han overdrog hvervet til sin unge nevø 

Peder Sunesen, mens han gjorde en anden nevø, Anders, der senere skulle blive hans efterfølger 

som ærkebiskop, til kongens kansler. 

Den 21. marts 1201 døde Ærkebiskop Absalon i det cistercienserkloster, han selv havde oprettet i 

Sorø, og han blev gravlagt i den tilhørende klosterkirke. 

Valdemar Den Store. Drengen Valdemar var som spæd sat i pleje hos familien i Fjenneslev hos 

storbonden Asser Rig af Hvideslægten. Her voksede han op sammen med Esbern Snare og Absalon 

og lillesøsteren Ingegerd på gården hos Asser Rig og hans hustru Inge Eriksdatter.  Absalon og hans 

storebror Esbern Snare og plejebarnet Valdemar var drenge af det bedre ”borgeskab”, hvor 

Valdemar var kommet til som fosterbroder som søn af hertug  Knud Lavard, som var blevet dræbt i 

skoven ved Haraldsted i 1131. Det var et gement drab begået af fætteren Magnus i en strid om, 

hvem af dem, der til sin tid skulle være konge. 

Det var den Valdemar, der var født syv dage efter faderens død, og som senere som konge kom til 

at bære navnet Den Store – han, som i samarbejde med Absalon blandt andet befriede landet for 

vendernes hærgen. 

Helt naturligt kom vi til at tale om Valdemar, da vi en dag sad på bænken uden for mit 

køkkenvindue, der hvor man ser hen over græsplænen og hen over hækken og op langs Emils 

grantræer og helt op til Bjernede Rundkirke. Da vi kom ind på spørgsmålet om, hvad Valdemar som 

konge havde betydet for landets udvikling, lød Absalons svar efter en tøven i al sin korthed: 

”Then ær man ther gør mandz gærningh”.  

Der var krig og ufred i landet i ti år, før det var afgjort, at det var Valdemar, der skulle bære 

kongekronen, og freden kunne sænke sig over landet.  Borgerkrigen, lad os kalde den det, varede fra 

1146 til 1157 og var en plage for landet.   

Ufreden kom sig af, at kongen Erik Lam i 1146 mismodig og deprimeret nedlagde kronen. Han 

abdicerede, som den eneste danske konge nogen sinde. Landet var nu uden konge. Det benyttede 

Knud Magnusson sig af. Hans far Magnus var kendt som morderen fra Haraldsted, hvor Knud 

Lavard var blevet dræbt. Knud Magnusson indledte en strid om kongekronen med sin grandfætter 

Svend med tilnavnet Grathe, som var besat af samme idé om at bære kronen.  

Det var to unge mænd af fornemste byrd, som begge mente at have kongeblod i årerne og derfor 

stillede op hver for sig og søgte at sætte sig på magten i landet. Men det blev ikke ved det, for 

senere, inden der var gået særlig lang tid, meldte Valdemar sig med sit krav på tronen. Han var 

kongeværdig som søn af den myrdede Knud Lavard og var i øvrigt ud af gammel kongeslægt og 

mente derfor, at det var ham, der frem for de andre to sad med det rette krav på at blive konge i 

landet.  

Det var unge mænd i deres bedste alder, der nu gik i krig mod hinanden for at vinde kongemagten. 

Knud var otteogtyve år gammel, Svend var toogtredive og Valdemar havde fejret sin seksogtyvende 

fødselsdag. 
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Striden brød ud i 1146, hvor Svend, Knud og Valdemar hver især søgte tilhængere og muligt 

kongevalg rundt i landet. Knud opnåede kongevalg i Jylland på tinget i Viborg, mens Svend blev 

valgt på tinget i Ringsted for Sjælland og Skåne. Begge søgte de støtte for deres sag i Tyskland. 

Absalon, ”hvis blod var hedt og ilter hans hu”, blandede sig nu i striden, da den spidsede til i 1157. 

Han nåede netop hjem fra Frankrig, da hele historien fik en brat ende ved det forlig, der kaldes 

blodgildet i Roskilde. Han var da niogtyve år gammel. .Svend, Knud og Valdemar måtte nu dele 

landet imellem sig og indgå et forlig, som landets stormænd påtvang dem. 

En fredsaftale blev indgået, idet der indledtes forhandlinger i Odense og aftaltes fredsmøde 

på Lolland, hvor Valdemar ved kendelse tredelte riget og selv valgte Jylland. Svend fik retten til at 

vælge før Knud og tog de skånske lande for ikke at være indeklemt mellem sine medbejlere, mens 

Knud fik Sjælland. 

Efter forhandlingerne blev der inviteret til forsoningsgilde i Roskilde. Saxo skriver, at Svend fra 

starten pønsede på at udnytte dette til at ”øve svig”. Hvis det så ellers er sandt? Andre siger, at 

Valdemar og Absalon pønsede på at skaffe sig af med Svend, men ingen kender den fulde sandhed. 

Trods det, at han havde aflagt ed på at ville holde fred, planlagde Svend stadig ifølge Saxo at falde 

Knud og Valdemar i ryggen og rydde dem af vejen for derved selv at blive enekonge.  

Hvorom alting er, så angreb under gildet i Roskilde nogle af Svends følgesvende, med ditmarskeren 

Ditlev i spidsen, med løftet sværd Knud og Valdemar. 

Det lykkedes Valdemar at afbøde det første angreb og flygte, selv om han var blevet såret i låret. 

Knud derimod var ikke så heldig, han fik sit hoved kløvet, mens Absalon, Valdemars fosterbror, 

kun med nød og næppe undgik at dele hans skæbne. 

Han flygtede hjem til gården i Fjenneslev, men indså hurtigt, at man måtte videre til Jylland for at 

være i sikkerhed for Svend. 

Med hjælp fra Esbern Snare og Inge Eriksdatter fik man organiseret, at Valdemar og Absalon blev 

sejlet over Storebælt, hvorefter man befalede at bunden skulle hugges i stykker på alle bådene, der 

færgede på Storebælt. 

Efter Blodgildet i Roskilde kunne Valdemar og Absalon med Esbern Snares hjælp som beskrevet 

flygte til Jylland. Her giftede Valdemar sig med Knuds søster Sophie, hvilket sikrede ham Knuds 

tilhængeres opbakning, og han begyndte at samle en hær for at imødegå det truende angreb fra 

Svends side. Svend på sin side samlede en hær af krigere fra Sjælland og Skåne og gjorde landgang 

i Jylland. 

Slaget mellem de to rivalers hære stod på Grathe Hede syd for Viborg den 23. oktober 1157. Svends 

hær blev besejret, og han selv slået ihjel af nogle bønder, Det siges, og det skal nok passe, at en 

bonde, som genkendte ham, gjorde kort proces, idet han tog sin økse og kløvede Svends hoved. Den 

dræbte konge blev begravet i Grathe Kapel.  

Valdemar var nu enekonge i Danmark efter ti til elleve års borgerkrig. 

Alt dette fik jeg klarlagt ved flere samtaler med Absalon på bænken foran køkkenvinduet med 

udsigt til Bjernede rundkirke. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Odense
https://da.wikipedia.org/wiki/Lolland
https://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nes_historie#Konger_af_Sk%C3%A5ne
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Så skete det en dag i efteråret, hvor den store ahorn sendt sine små flyvere til jorden, og verden 

havde skiftet farve fra grønt til brunt, at en flok ryttere, ti var de, på små brune heste kom forbi ude 

på vejen på den anden side af hækken. Vi kunne kun se dem som silhuetter i den nedgående sol, 

som syntes mig at ville gå i kirke og blive der for natten. Så skete det, at den ene af rytterne drejede 

front mod os på bænken og løftede den ene arm til hilsen. 

Absalon løftede sig halvt op i sædet og gav et fløjt, et pift, som skar sig vej gennem aftenstilheden. 

Alle rytterne gjorde nu front og løftede højre arm. 

”Det er mine ryttere, det er min hird. Ja det er kongens hird, forstås. Ce sont mes hommes en qui 

j'ai confiance” lød det som en stille mumlen fra Absalon efterfulgt af endnu et pift, hvorefter 

mændene drejede rundt og fortsatte ridtet hjem til den lokale rytterskole. 

”Førhen kæmpede vi mand mod mand til fods på marken, men nu om stunder er det til hest, det 

foregår. Stiller du med hest og udrustning, når der bliver kaldt, tilhører du hirden. Men hvis du ikke 

stiller med hest og udrustning, når der bliver kaldt til leding, men bliver derhjemme på gården, må 

du betale ledingsskat.” 

Det gik op for mig, at vi her havde med den kommende adel at gøre, dem der tilhørte hirden og 

derfor var fri for skattebetaling, hvor andre herremænd måtte yde deres til kongen. 

Jeg begyndte langsomt at forstå den udvikling, den forandring, der skete i samfundet i kulturen, her 

hvor vi blev løftet ud af vikingeverdenen med høvdingestyre og over tingstedernes betydning som 

politisk og retsligt instrument og ind i den middelalder, hvor magten lå hos valgte konger, der fra at 

være hærførere blev til samfundets ledere, der sammen med eller over for kirken var den magt, der 

samlede landet under en slags enevælde. En udvikling, som kom til at præge de næste mange år.  

I spidsen for landets indre politik i disse sidste årtier af det 12. årh. møder man Hvideslægtens 

mænd, og først og fremmest Absalon. Gennem ham havde kong Valdemar og siden hans søn Knud 

(der blev indsat i arvefølgen ved Kirkemødet i Ringsted i 1170, hvor hans farfar blev helgenkronet) 

fået den nære tidknytning til stormandsslægterne, som skabte stabilitet i landet. Denne udvikling 

understregede yderligere år for år moderniseringen af landet set i europæisk sammenhæng. Den 

gamle ledingshær tabte i betydning, og de nye tider krævede nye våben. Det var nu ryttere, som 

kunne møde med hest og udrustning, der afgjorde slagene. 

Ingen vil vel bestride, at der i meget ældre tid har været høvdingeslægter og stormandsslægter, som 

spillede en afgørende rolle. Ingen vil vel kalde dette gamle samfund for demokratisk. Ikke desto 

mindre sker der i disse år afgørende nyt, idet de gamle stormænd som førhen havde deres ejendom 

som strøgods ud over landet, nu fik samlet deres ejendomme som storgårde. Disse stormænd får en 

vis jurisdiktion, som sammen med fritagelse for skat langsomt ændrer samfundet til at være 

aristokratisk, mens de ikke privilegerede bønder synker ned i armod. 

Han blev kaldt Valdemar den store, og det var han - eller rettere: Det blev han. Ved hans side stod 

hvad vi kan kalde et moderne menneske, som var bærer af den nye europæiske tids opfattelse af 

samfund, uden at vi taler om stat og statsdannelse, som hører senere tider til. Absalon, som havde 

selv pavens fortrolighed, var en bærende kraft i Valdemars udvikling og udviklingen af hans 

kongedømme. 
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Den unge kong Valdemar måtte nødvendigvis forholde sig til kejser Frederik Barbarossa, og som 

rimeligt var gik der bud til den unge konge om at indfinde sig ved Kejserhoffet for, ligesom sine 

forfædre, at aflægge troskabseden. 

Men nu var Absalon klar over, at den tid var kommet, hvor det var muligt at afryste det kejserlige 

herredømme. Han svarede afvisende på kongens vegne og lod sig ikke forskrække af de kejserlige 

trusler.  

Saxo fortæller, at Frederik Barbarossas sidste forsøg var at sende grev Sigfried af Orlamünde herop. 

Ham er det at Absalon skal have svaret de stolte ord: ”Måler du Danmark med de samme alen som 

dig selv og mener du at det vil være den letteste sag af verden for kejseren at tage Danmark, når det 

behager ham, som han kan tage Thüringen fra dig? Pak dig bort og meddel din kejser, at den 

danske konge ikke vil vise den mindste lydighed imod hans kejserlige værdighed og navn. 

Den nye kraft kom til syne i de to store teglstensbyggerier, som dør om dør rejste sig i årene 

omkring 1150. Kirken i Ringsted og klosterkirken og klosteret i Sorø var sat i værk og organiseret 

af henholdsvis Valdemar og Absalon.  

De nye teglstensbyggerier var ikke blot i sig selv en imponerende oplevelse, men introducerede 

teglsten som byggemateriale til afløsning for tilhugne marksten, som havde været anvendt til 

afløsning for de træbyggede kirker.  

Teglsten indgik også i en forstærkning af forsvarsværket Dannevirke i det Jylland, Kong Valdemar 

den Store befæstede for at forsvare sig mod fjender fra syd. Valdemars mur var bygget af 

munkesten. Den var en mere end tre kilometer lang, over seks meter høj og cirka 2,5 meter tyk.  

Bjernede rundkirke er et eksempel på, hvordan denne udvikling fandt sted, idet man kan iagttage, at 

kirken er påbegyndt med granitsten op til 7 meters højde, hvorefter murværket fortsætter i teglsten, 

velsagtens inspireret af de store kirkebyggerier. Teglstensbyggeriet bredte sig i takt med, at man 

håndværksmæssigt blev kendt med det nye materiale og lærte sig den nødvendige tekniske kunnen. 

Forholdet mellem kirke og stat blev ordnet ikke mindst gennem en kommunikation mellem Kirken, 

Absalon og Paven.  

Den europæiske magtkamp mellem paven og den tysk-romerske kejser nåede Danmark i 1160, da 

de fleste bisper med Absalon i spidsen støttede kongen, og ærkebiskop Eskil måtte drage i 

landflygtighed i Frankrig. Kronen og kirken forsonedes dog, og det markeredes ved, at Valdemars 

fader, Knud Lavard, blev helgenkåret af pave Alexander 3. og gravsat i Sankts Bendts 

Kirke i Ringsted. Samtidig fik Valdemar sin syvårige søn, Knud 6., kronet og salvet som medkonge 

for at sikre arvefølgen. Modsætningsforholdet mellem den gamle ærkebiskop Eskil og 

kongemagten, som havde stået på igennem nogle meget dramatiske år og begivenheder, var bilagt 

og ærkebiskop Eskil ”velsignede” kongemagten, men det er en anden historie en anden gang, den 

om Eskil. 

Præsten Kjeld. Det gode forhold imellem paven og Absalon kan læses ud af den usædvanlige 

historie, der knytter sig til munken Kjeld. I augustinerkannikesamfundet ved Mariakirken i Viborg 

levede der en præst ved navn Kjeld. Han udmærkede sig ved sit fromme liv og ved at udføre flere 

mirakler. Han døde 1150, og straks blev han lokalt æret som en hellig mand. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Pave
https://da.wikipedia.org/wiki/Tysk-romerske_kejsere
https://da.wikipedia.org/wiki/1160
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%86rkebiskop_Eskil
https://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Helgenk%C3%A5ret
https://da.wikipedia.org/wiki/Ringsted
https://da.wikipedia.org/wiki/Knud_6.
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Kannikesamfundet ønskede ganske naturligt at få denne helgen officielt anerkendt. Man 

udarbejdede derfor en redegørelse for hans liv og de mirakler, han havde udrettet. Denne 

redegørelse fik man Absalon i fællesskab med kongen og rigets bisper til at sende til pave Clemens 

III, der svarede i et brev af 9. juni 1188.”Paven mener ikke, at der er skaffet tilstrækkelig sikkerhed 

og pålægger derfor Absalon at sammenkalde sine Biskopper og andre fromme mænd for at de 

omhyggeligt kan undersøge sagen, og hvis det da synes dig ret og passende, at du da kanoniserer 

hans minde og med apostolisk myndighed fastlægger den fest som i kommende tid skal holdes til 

den hellige mands ære”. 

Det er en betydelig tillid paven her viser Absalon. En anden historie kan læses ud af 

klosteroptegnelser.  

Fidentius og Abbed Vilhelm af Æbelholt. I året 1190 kom Kardinalpresbyteren Fidentius som 

pavelig legat til Norge i forbindelse med den norske kirkes forhold. Sikkert er det i alt fald, at 

Fidentius efter nogen rejsen rundt slog sig ned i Lund, hvor også de landflygtige norske biskopper 

opholdt sig. Denne legat er i den danske kirkes historie det første varsel om, hvad det kuriale 

romerske styre kunne udvikle sig til. Fidentius’ hovedinteresse synes at have været at presse penge 

ud af kirker og klostre. Vort kendskab til forholdene stammer fra et forbitret brev, som abbed 

Vilhelm af Æbelholt skrev til Ærkebiskoppen.  

Først bemærker Vilhelm, at han tusind gange har nydt godt af Absalons velvilje, hans råd i 

vanskelige situationer og hans hjælpende hånd i trængsler. Derefter kommer klagen over, at 

kardinalen har krævet af Vilhelm og hans medarbejdere, at de skal betale Peterspenge i hans pung. 

Dette ville være ikke mindre end sacrilegium – kirkeran - rent bortset fra, at munkene dette år havde 

mindre korn end normalt. ”Der tilføjes os uudholdelige trusler om, at vi ikke kan undgå at blive 

suspenderet fra vore embeder hvis vi ikke imødekommer hans krav. Hvis vi gør dette er det 

imidlertid døden for os, da det er imod Gud. Hvis vi ikke gør det kan vi ikke undgå hans hænders 

vold, der er kommet som en rovgrisk løve for at opæde. Hvad skal vi? Er det forsvarligt i hungerens 

tid at røve fra de fattige og kaste det lidt de har i løvens gab? Til os hedder det fyld kardinalens 

sække ellers skal i miste jeres embede. Og om så alle fattige abbeder og munke ofrer til hans pung, 

for at de ikke skal suspenderes, så gør jeg det ikke! Skal jeg ved fattigdom købe mit høje kirkelige 

embede?” 

Det viser sig at Vilhelm ikke skriver for at få hjælp af Absalon, men for at irettesætte Absalon og 

alle danske biskopper, der har været så svage.  

”O I uforstandige, hvis man har lov at bruge disse ord. O I uforstandige Danmarks Biskopper! 

Hvem har således fortryllet jer og vendt jeres klogskab til, jeg tør ikke sige til dårskab, men til 

uforstand, og fået jer til at miste besindelsen.” 

Hvordan sagen endte vides ikke. I 1197 døde Fidentius i Lund. Nogen mente, at…..!  

I Valdemars regeringstid skete der store forandringer i det danske samfund. Ledingspligten blev 

afløst af en ledingsskat, og frem for at skulle huse kongen, når han rejste rundt i landet, skulle 

bønderne nu betale en skat til kongens ombudsmand. Hele apparatet med ombudsmænd blev 

udbygget og væsentligt forbedret under Valdemar den Store. Kongen fik også flere indtægter i form 

https://da.wikipedia.org/wiki/Leding
https://da.wikipedia.org/wiki/Ombudsmand
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af kongens overtagelse af ingenmandsland – hvad ingen ejer, ejer kongen. Valdemar tjente også 

godt på afgifter på sildemarkedet i Skåne. 

Sommeren 1182 planlagde kongen et vendertogt, der skulle rette sig mod Wolgast, landet ved 

Peeneflodens udløb. Sygdom tvang ham imidlertid til at blive tilbage i Vordingborg, mens flåden 

sejlede videre. 

Få dage efter opgav Knud og Absalon dog at gennemføre planen og vendte tilbage til Vordingborg, 

hvor de fandt kongen på dødslejet. Han lod sig skrifte af Absalon og skænkede halvdelen af sin 

fædrenearv til landets klostre. 

Valdemar døde den 12. maj 1182 på Vordingborg Slot, og hans lig blev båret af bønder til Sankt 

Bendts Kirke i Ringsted, hvor han blev begravet. 

Saxo skriver om bisættelsen af Valdemar følgende om Absalons reaktion. 

”Absalon skulle læse sjælemessen over ham, men midt i den hellige tekst blev han så overvældet af 

sin sorg at han ikke kunne holde gråden tilbage men vædede alteret med tårer og knap var så vidt 

herre over sin hånd og sin mund at han mægtede at føre gudstjenesten til ende. Man ville næppe 

have troet, at så stor en mand kunne blive overvældet af ve og vånde, hvis man ikke havde vist, hvor 

højt han elskede Valdemar.” 

Om Saxos skildring er rigtig ned i detaljen, er ikke til at afgøre i dag. Jeg forsøgte forsigtigt at 

spørge Absalon, men fik ikke noget svar. For egen regning vil jeg dog mene, at Saxo nærmer sig 

sandheden, eftersom forholdet imellem de to mænd havde været et livslangt venskab, som tog sin 

begyndelse i de tidlige drengeår og varede til omtalte dag den 12. maj 1182. 

Efter Valdemars død tog sønnen Knud kongeværdigheden på sig i overensstemmelse med, hvad der 

var sket ved kirkemødet i 1170 i Ringsted, hvor tronfølgen var stadfæstet. 

Nok så meget måtte Absalon træde til i ledelsen af landet for at undgå at det skulle ”in piscem 

ibat”. Det sidste kom som en svag mumlen, mens Absalon diskret tørrede øjnene, men da jeg 

kendte ordet pisces og vidste, at det betød fisk, så gættede jeg mig til resten. 

Min nysgerrighed var blevet vakt ved det, jeg var blevet fortalt, og min undren voksede efterhånden 

som begreberne fra den kirkelige verden hobede sig op i fortællingerne om magt og ære, 

forfængelighed og økonomi, og hvad der ellers var at finde i den kirkelige verden. 

Absalon kendte til det hele, han vidste, hvor midlerne kom fra. Han kunne berette om alt det 

jordegods, som de ”rige” i samfundet skænkede til klostrene for at have et sidste opholdssted i livet 

eller et hjem for deres ugifte døtre, og han var en ivrig fortæller. 

Ofte foregik det på tre sprog i vild blanding, så han fra tid til anden måtte stoppes, før det gik for 

vidt og endte i det rene sprogkaos.  

Udtryk som ”Diabolus in pariem pingere”, som efter nærmere analyse og hjælp hos en latinkyndig 

munk måtte betyde noget med at male fanden på væggen, pariem. Udtrykket dukkede frem gang på 

gang og afløstes af ”lutulente bene” og det endnu mindre høviske udtryk som ”Mihi in anum curre” 

https://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5nemarkedet
https://da.wikipedia.org/wiki/1182
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og så det stedse tilbagevendende ”Homo” viste tydeligt, at Absalon havde været 10 år blandt 

studenter i Paris. 

Spørgsmålene var mange. Jeg lod mig rive med. Jeg ville vide det hele. 

Der var munke og nonner, klostre og domkapitler, præbender og bisper og ærkebisper. Ord og 

begreber jeg kendte, men som jeg var uvidende om, hvad betød.   

Og dertil kom svarene på spørgsmål som: Hvem styrede hvad? Hvem bestemte hvordan? Hvor kom 

pengene fra? 

I perioden 1137-77 grundlagdes flere mandsklostre end i tiden før og efter, fik jeg fortalt. Vel 

omkring 30 munkeklostre kan vi formode. Det var som om Absalon talte på fingrene, mens han 

mumlede navne og andet, men syntes at opgive regnestykket. Ja omkring 30, det skal nok passe, 

blev enden på han optælling. 

”Du må forstå, at det var forskellige store og små samfund af munke, som levede efter bestemte 

regler i et fællesliv i henseende til arbejde og økonomi som udtryk for den fromhed, der gjorde sig 

gældende i landet. Augustinerordener og benediktinerordener og andre ordener havde deres regler, 

de skulle følge. Senere kom tiggermunkeordenerne, franciskanerne og til sidst dominikanerne. 

Tiggerordenernes klostre var nemme at grundlægge. Man behøvede blot et hus, så tiggede man sig 

til resten. Anderledes var det med cistercienserne i Sorø. Deres kloster og kirke kostede min familie 

Hvideslægten en formue.”  

Nu måtte jeg spørge: Var disse investeringer i middelalderverdenen så at sige pengene værd? Var 

det overhovedet at forstå som investeringer? 

Absalon smilede og så på mig. ”Labor firmus” (fast arbejde) lød det fra ham. ”Res assum est” som 

grækerne siger (Sagen er bøf). 

”Forstår du, ”Homo”, svaret ligger i de store fortjenester, som munkene har erhvervet sig på så 

godt som alle kulturlivets områder.  

De tog ny jord under plov og skabte nye dyrkningsmetoder. De indførte nye vækster i landbrug og 

havebrug og skabte, når de byggede, en arkitektonisk skønhed, som tiden ellers ikke kendte. 

Klostrene var i det hele taget hjemsted for en kunstnerisk indsats omtrent ganske som domkirkerne 

var det inden for arkitekturen. Dertil kom, at det var i klostrene, at videnskaben, blandt andet om 

medicin, blev udviklet. Skrivekunsten blev til bogkunst og litteraturen fandt sine dyrkere. Hertil 

kom, at det var munkene, der oprettede og drev de fleste af de skoler, der fandtes.” 

Hele middelalderen igennem er der den mest levende vekselvirkning mellem kirken og klostrene og 

samfundet. Men var klostrene ikke kirken? Kunne jeg finde på at spørge. Hvad var kirken ud over 

klostrene? Ja hvad var landet uden klostrene? 

”Klostrene virkeliggjorde gennem bøn den himmelske fuldkommenhed på jord og skabte derved 

med deres hellighed mere end alle andre former for menneskeliv formåede at bibringe samfundet. 

Derved bistod de deres medmennesker og gavnede riget med fuldkommenhed, som ellers måtte 
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mangle i menneskelivet. Her finder man forklaringen på, at konger og stormænd, ja selv jævne folk 

til stadighed overøste klostrene med milde gaver.”  

Absalon så på mig med en vis undren. ”Det må du da kunne forstå, Homo!” 

”Levede man ikke selv det fuldkomne liv (og det gjorde man ikke uden for klosteret), men passede 

man de verdslige ting, det verdslige liv, bad sine Ave Maria og passede sit skriftemål, kunne man i 

dette kristne liv i erkendelse af egen ringhed, søge at støtte dem, der søgte fuldkommenheden. Til 

gengæld kunne man da også regne med deres bistand og forbøn, når det trængtes. 

I byerne omkring domkirkerne boede kardinalerne i munkelignende samfund eller hver for sig. 

Økonomien bag kardinalerne var midler, der var skænket til Domkirken, som så havde givet 

kardinalerne en fællessum at disponere over eller havde givet den enkelte kardinal et beløb, et 

præbende, for at passe en bestemt opgave som altertjeneste ved et af domkirkens sidealtre, 

undervisningsopgaver eller præstetjeneste i en sognekirke, som måtte lade sig nøje med en 

kardinal, der kom inde fra domkirken til forskel fra deres egen præst fra landsbyen, en af deres 

egne. Hertil kom, at kardinalerne valgte biskoppen og derfor sad inde med stor magt.” 

Finale. En dag hen på efteråret sad jeg og så hen over græsplænen og hen over hækken og op langs 

Emils grantræer og op til Bjernede Rundkirke, da jeg pludselig kunne høre flere stemmer ude bag 

hækken. En halvhøj tale, som der blev tysset på, men som straks rejste sig igen med argumenter og 

spørgsmål og hvad, der nu hører sig til, når vigtige sager er til diskussion. Jeg kunne ikke høre, 

hvad der blev talt om, og jeg kunne heller ikke høre, hvem det var, der talte. Der var tavshed en tid, 

men så var det som om der blev givet signal til, at noget skulle ske, hvorefter Absalon kom hen mod 

mig og satte sig på bænken, som han plejede. Han ligesom samlede tøjet om sig, så det ikke rørte 

ved mig. En handling, jeg ikke havde set før, men som jeg ikke kunne lade være med at bemærke. 

Der var noget, som netop den dag var anderledes. Hans bevægelser, hans måde at tale på. Der var 

alvor i stemmen på en måde, jeg ikke kendte. 

Der var en pause, som havde et eller andet i sig for os hver især. Så pludselig kom spørgsmålet, men 

tøvende, som ville han helst undgå at stille det. Som var det ubehageligt.  

”Man siger, du er en kætter!” 

Og endnu engang lød spørgsmålet, men nu med klar røst. 

”Er du en kætter? 

Gode kristne folk, som jeg stoler på, siger, at du ikke hører til romerkirkens kristne, men at du er en 

kætter, en slags kathargenser, som nægter Jesu guddommelighed, og som siger, at han er skabt af 

Gud, ikke født af Gud, og som ikke kender Guds moder og hendes jomfrufødsel ved Helligånden.” 

Absalon korsede sig tre gange. 

”Jeg har mødt sådanne kættere i Frankrig for år tilbage. De var hentet til Paris som fanger og var 

på ej til Rom”. Absalon kunne ikke skjule sin afsky.   

”Er du en af dem, Homo?” 
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”Nej, nej, Gud bevare mig vel. Hvor kan du tro sådan noget om mig?” Jeg følte ubehag, vidste nu, 

at jeg var fanget. ”Hvad er det for nogen mennesker? Du kalder dem kættere, var det det, du 

sagde?” 

”Vi kaldte dem katharer.” Absalon var vred. Det var til at høre på hans stemme, men også hans 

hænder viste, hvad han følte. 

”De boede i Sydfrankrig, hvor de prædikede den kristne lære og sagde, den indeholder en ond 

skabergud og en god forløsergud, og de fortæller om en Jesus, som ikke var menneske. De uddriver 

djævle og tror på reinkarnation. Treenigheden, kødets opstandelse og Det Gamle Testamente, 

vender de ryggen. Det gør dem til kættere eller sagt anderledes: De er fjender af kirken i Rom og 

pavens fjender især”. 

Der blev en længere pause. Så kom spørgsmålet endnu engang. 

”Er du en af dem?” 

Jeg anede uråd. Vel var jeg ikke kathargenser eller albigenser eller hvad, man nu kunne hæfte på 

mig, men jeg var heller ikke katolik, og i deres øjne måtte jeg derfor være en kætter, som jeg stod 

her med Luthers lille katekismus i lommen åndelig talt.  Hvad skulle jeg sige? Mit svar var tøvende. 

”Næh,” fik jeg fremstammet og rejste mig fra bænken. 

Absalon så undersøgende på mig.  

”Ved den hellige guds moder, jeg håber du taler sandt. Homo!” 

Det sker, at jeg sidder alene på bænken uden for vores køkkenvindue og ser hen over græsplænen 

og hen over hækken og op langs Emils grantræer og helt op til Bjernede Rundkirke. Så sker det, jeg 

sidder tilbage med et spørgsmål, og måske hører jeg en indre stemme, som jeg godt kender, tage 

ordet endnu engang. 

”Du spørger om slaget på Grathe Hede. Hvad det kom til at betyde? Jo ser du.  Slaget er vigtigt, 

fordi det betød afslutningen på mange års blodig strid i Danmark. Kongsemnerne Svend, Knud og 

Valdemar havde i deres indbyrdes rivalisering om magten i hele riget spillet skåninge, sjællændere 

og jyder ud mod hinanden. Men med sejren fik Valdemar ro til at samle og genopbygge Danmark. 

Forstår du det? Homo!” 

Mads-Bjørn Jørgensen, 2022 


