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Forord 
Denne tekst er skrevet i juli 2016 med lidt løbende redaktion i de næste par 

måneder. Jeg ville se på historien om Danmarks monarker, men det kom til at 
involvere Danmarks politiske historie, så teksten her kan læses som en 

komprimeret, illustreret Danmarkshistorie. 

Hvis man er til middelalderlige eventyr, burde man finde monarkernes fortælling 

ganske hyggelig. Det er et uendeligt spil om magten via forræderi, mord, 
intriger, loyalitet, diplomati, ægteskab, familiespændinger og almindelige 

mennesker der passer deres kongelige forpligtelser.  

Og er man til et forholdsvis hurtigt overblik over Danmarkshistorien, men kan 

aldrig huske alle frederikkerne og christianerne fra hinanden, så er her en okay 
chance. 

Fordi det handler om monarkernes historie, gør jeg lidt ud af fyrsternes 
slægtskabsforhold. Finder man dette umådeligt kedeligt, må man jo springe let 

hen over det. 

Efter det bureaukratiske enevælde i 1736, og især efter 1849-grundloven, 

betyder kongernes personlige gøren og laden mindre for de politiske 

beslutninger, og der er større fokus på periodernes regeringer og ledende 
embedsmænd og ministre. Teksten minder derfor til sidst mere om en traditionel 

Danmarkshistorie. 

Jeg har forsøgt at skrive teksten uden politisk bias. Den vil naturligvis altid være 

der, bevidst eller ubevidst, men jeg har altså ikke en sag jeg vil gøre gældende 
med denne tekst. 

Visse ting har jeg fravalgt at fokusere på såsom forholdene på Færøerne, Island, 
Grønland og de danske kolonier på de vestindiske øer i Caribien, Guldkysten i 

Afrika og Trankebar i Indien. Det har jeg gjort for overskuelighedens skyld. Den 
økonomiske politik. Anlæggelsen af handelsselskaber, tidens store virksomheder 

og industrimoguler med mere fylder heller ikke meget. Befolkningens materielle 
vilkår – boligtype, ernæring, arbejdsvilkår – fylder heller ikke meget. Så dette 

er et i højeste grad ”gammeldags” historieværk først ajour til skrivende stund. 

Teksten bygger bl.a. på Politikens Danmarkshistorie under redaktion af Jon 

Danstrup og Hal Koch, 1976, samt opslag fra internettet. Men også Gyldendals 

og Politikens Danmarkshistorie redigeret 2002-2005 af redaktør Olaf Olsen. 
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Teksten er skrevet som en blog-side på internettet på denne net-adresse. 
Herefter er den omskrevet til tekstdokument uden speciel tilpasning af 

illustrationer og billedtekster, så jeg undskylder for de deraf følgende 
kluntetheder. For nemheds skyld har jeg adskilt teksten på min blogside i to 

halvdele: Danmarks monarkers historie del 1 år 700 – 1700 dvs. til og med 
Christian V. Og Danmarks monarkers historie del 2 år 1700 – 2016 fra Frederik 

IV og frem. 

Tom Thygesen Daugaard, oktober 2016 

 

 

A) Perioden op til Jellinge-

dynastiet 
 

Historien om Danmark og dets konger begynder i 700-tallet. Danmark var da 

ikke en fasttømret enhed. Skandinavernes kultur og sprog i Danmark, Norge, 

Sverige og snart efter Island har været ret ensartet. Men danskernes del af 
Skandinavien - Jylland, Fyn, Sjælland og Skåne - skiller sig alligevel ud ved en 

ret moræn natur med bøge- og egeskove uden de klipper, fjelde og nåletræer 
der dominerede i nord. 

 

Landsbyen 

Danmark har ved indgangen til 700-tallet været et landbrugssamfund med ret 
små landsbyer på måske 6-8 gårde der hver ernærede en familie. Husene var 

typisk langhuse, ofte lerklinede, med skrå tage af strå, træ eller spåner og et 
åbent hul i taget til ildstedets røg. Husene havde hverken skorstene eller vinduer 

og var tilrøgede.  

I langhusets ene ende kunne der være husdyr.  

Omkring ildstedet og i den anden ende var der mennesker med sengelejer langs 
ydervæggene. 

https://tomthygesen.wordpress.com/2015/04/30/danmarks-monarker/
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Landsbyen havde typisk et centralt samlingssted og 4 veje - eller stier - der 
forbandt landsbyen med øvrige landsbyer. Gårdene var samlet i landsbyen. Lige 

omkring lå et fællesareal, tunet. Omkring tunet lå vangene der hver hvert 
andet år blevet dyrket, og hvert andet år lå brak. Hver gårds vange var fordelt 

i spredte, smalle striber. Udenfor igen lå landsbyens overdrev, et halvvildt 
område med sten, busk, krat og skov, der typisk blev brugt som græsningsareal. 

 

1  Typisk langhus fra 400-tallet 

 

Hirden og den sociale struktur 

Religiøst dyrker man den gamle asatro med Odin, Thor, Frigg, Frøj og Freja blandt 
hovedguderne. Kongen samlede i sin funktion hærchef, dommer og ypperstepræst 

og var en særlig hellig lederfigur der blev valgt fra en særlig hellig slægt, dynastiet. 
Kongen (høvdingen, stormanden) har et følge eller en livgarde, en hird, af mænd 

der med ed har svoret troskab mod kongen og lovet at beskytte ham mod til 
gengæld at få kongens beskyttelse og få del i hans rov. 

Bønderne var inddelt i frie bønder og slaver, og de frie bønder i almindelige bønder 
og stormænd der kom fra slægter der ejede megen jord. Ud af stor-

mændenes sociale gruppe opstod siden adlen og godsejerne. 

Magtcentre 

Tidlige magtcentre i århundrederne lige efter vor tidsregnings begyndelse 
var Himlingøje syd for Køge - et centrum for et stærkt magthierarki der gennem 
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adskillige århundreder beherskede Østdanmark. Samt Gudme på Sydøstfyn - lidt 
nordøst for Svendborg. Flere haller - den største næsten 50 meter lang fra ca. 300 

e. Kr. samt rige guldfund fortæller at her holdt en stærk fyrstemagt til. 

Senere vigtige magtcentre var Lisbjerg nær Århus og ikke mindst Tissø i 

Vestsjælland nord for Slagelse og (Gammel) Lejre mellem Midt- og Nordsjælland 
nær Roskilde (samt Järrestad i Østskåne. 

Ting 

Vigtige beslutninger blev vedtaget ved ting - lokaliteter med cirkler af sten til at 

placere sig på og tage beslutninger om valg af konge, om at kalde ledingsskibene 
til togt, retsafgørelser, konfliktløsning osv.  På de små, lokale ting havde alle frie 
mænd stemmeret. På de større ting for hver landsdel, landsting, der fx valgte 

konger, var det kun stormænd og høvdinge der havde stemmeret. Landsting for 
hver landsdel lå fx i Lund for Skåne, Ringsted på Sjælland, Odense på Fyn, Viborg i 

Nørrejylland og Urnehoved i Sønderjylland - urgamle helligsteder. 

 

2 Rekonstruktion af stormandsgården eller kongsgården i Tissø 

I slutningen af 900-tallet da Danmarks historiske konger med basis i Jellinge 
dukker op - er disse gamle magtcentre passé. Himlingøje og Gudme har været 

det længe, og Lejre og Tissø bliver passé netop ultimo 900-tallet hvor nye, 
"rigtige" bydannelser tager over. Århus fortrænger det nærliggende Lisbjerg, og 

Roskilde fortrænger det nærliggende Lejre. 
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Leding 

Særlige distrikter, på gammeldansk kaldet skipæn, og de frie mænd i skipæn-

distriktet, skulle stille med et skib når stormanden eller kongen udskriver 
"leding". Skipæn-distrikterne - som i Danmark talte omkring 1000 stk. - lå ud 

mod kysterne og passede og plejede et skib med styrmand og bemanding der 
tjener som roere og krigere. En landsby stillede typisk med 3-4 roere. Skibet 

deltog i togter et par sommermåneder, før høsten kalder. 
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B) Kongerne før Jellinge-
dynastiet 
 

Den første danske konge der er nævnt af europæiske kilder, hed sådan ca. Hugleik. 

Han regerede først i 500-tallet og kiksede militært med en flåde sendt mod 

Frankerriget. 

 

Angantyr (ca. 710) 

Først i 700-tallet er der nævnt en dansk konge kaldet Angantyr der meget vel har 

behersket i det mindste Jylland.  

I løbet af 700-tallet grundlægges den første skandinaviske handelsby opkaldt efter 

det latinske "flodbred" - Ripa - i dag Ribe, og Angantyr kan have været involveret. 
Desuden anlægges i 737 det første "Dannevirke" eller Danevirke, et befæst-

ningsanlæg af volde og træhegn ved Sønderjyllands sydgrænse nær fjorden Slien 
noget syd for Ribe. Dermed er Danmark nogenlunde militært beskyttet mod de 

europæiske stormagter i syd og kan hævde sin suverænitet.  

I perioden blev der også anlagt en kanal (Kanhavekanalen fra år 726) tværs gennem 

Samsø, og det må være en centralmagt der stod bag denne anlæggelse. 
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3   Dannevirke 

 

 

Sigfred 

(ca. 770 - ca. 800) 

I al fald i 770'erne og måske før optræder i Danmark - eller Jylland - en konge 

kaldet Sigfred (eller Sigurd) der kan være slægtning af Angantyr. 

¨ 
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Gudfred 

(ca. 800-10) 

 

I al fald i 804 regerer Sigfreds søn kaldet Gudfred - eller Godfred eller Gøtrik. 

Godfred har flere problemer. Hans bror Halfdan er blevet grænsejarl i det 

holstenske område syd for Dannevirke og nægter da at anerkende Gudfred som 

sin herre og betale ham sin skat, men sværger troskab mod Karl den Store af 

Frankerriget. Desuden lader Karl den Store de slaviske obotritter fra 

Mecklenburg-området trænge mod nordvest ind i Holsten der ellers er 

dansk/jysk "interesseområde". Gudfred føler sig truet sydfra og udbygger 

Dannevirke, befæster handelspladsen "Hathaby" eller Hedeby ved Slien og 

tvinger obotritterne til at anerkende Gudfred som deres herre. Gudfred smadrer 

den obotrittiske handelsby Reric i Mecklenburg. Gudfred plyndrer derpå de 

frisiske kyster, erklærer Nordfrisien dansk og får penge af Karl den Store for at 

holde sig væk fra Frankerriget. Imens samler Kejser Karl en flåde for at betvinge 

Danmark. Samtidig - i sommeren 810 - myrdes Gudfred af en af sine hirdmænd. 

 

Hemming I 

(810-12) 

Efter Gudsfreds død er der kaos pga. rivaliserende sønner og nevøer af Gudfred. 
Umiddelbar efterfølger til Gudfred er nevøen Hemming I der slutter fred med 

Karl (Heiligen-traktaten). Hemming dør ganske kort efter - i 812 - og så er det 
en vældig masse magtkampe. 
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Horik I 

(814-54) 

Fra 814 optræder Gudfreds søn Horik (eller Hårik eller Erik) med kongemagt 
sammen med diverse brødre. Først fra 827 har Herik enemagten. Horik I har to 

væsentlige modstandere, Karl den Stores søn, kejser Ludvig den Fromme af 
Frankerriget, samt Harald Klak der allierer sig med kejseren og lader sig døbe.  

Horik og brødre tvinges af kejser Ludvig til i en periode at anerkende Harald Klak 
som medregent, men til sidst fordrives Harald helt. Horik I var ingen fan af 

kristen og frankisk mission som han sikkert har tolket som den frankiske kejsers 
måde at få indflydelse på. Danske høvdinge foretager plyndrende vikingeangreb 

på Frisiens handelsbyer, fx Dorestad.  

Horik er generelt modstander af disse raids der har det med at skabe stærke og 

rige rivaler. En nevø af Horik, Gudurm, som er sendt i eksil pga. sådanne raids, 
hævner sig ved at dræbe den gamle konge i 754. 

 

Horik II 

(854-70) 

Ifølge legenden døde en masse tronarvinger og -rivaler lige efter mordet på 
Horik I, og Horik II, eller "Erik Barn" skal have været en ganske ung 

kongesøn.  Mere sandsynligt var han en nevø. Han er mere imødekommende 
over for kristen mission end Horik I var og tillader mission foretaget af Ansgar, 

ærkebiskop af Hamburg-Bremen og den mest højtstående kristne gejstlige så 
langt mod nord. Horik II tillader bygning af kirker i Hedeby, Ribe og i 866 

tilsyneladende også i Århus der nu også er blevet en vigtig by som en blanding 
af en vikingeskibsbase og en handelsplads.  

Horik II er formentlig en ret vigtig konge der formår at holde frankere stangen i 

syd. Den danske vikingehøvding Rørik er også ud af Sigfred-slægten, har fået 
et stærkt len i Frisien af frankerkongen Karl den Skaldede og gør nu krav på den 

danske krone støttet af frankerne. En anden vigtig begivenhed er 
vikingehøvdingenes nyorientering; fokus flyttes fra Frankerriget og de fede, 

frisiske handelsbyer til de angelsaksiske kongedømmer. Ikke mindst under den 
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legendariske vikingehøvding Ragnar Lodbrok - eller Regner Lodbrog (som man 
faktisk ikke ved om er fiktiv eller ej) - foretages der effektive plyndringer.  

Ca. i 865 bliver de danske vikingeangreb mere metodiske under ledelse af 
Ragnars to sønner, Halfdan Ragnarsson og Ivar Benløse. I de næste år 

underlægger de danske vikinger sig angelsaksiske riger som Northumbria, East 
Anglia og store dele af Mercia - hele den nordøstlige halvdel af det nuværende 

England, og dansk lov bliver gældende i denne nordøstlige halvdel 
= Danelagen eller Danelaw. Det er det sydlige England = 

kongeriget Wessex under ledelse af Alfred den Store der holder stand. Hvornår 

og hvordan Horik II dør, vides ikke - blot at han er dansk konge til op i 860'erne. 



12 
 

 

4   Storbritannien med Danelagen 
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Interregnum  

(870-915) 

Efter Horik IIs død er situationen helt uoverskuelig. Der er nævnt en Sigfred, 
formentlig af Sigfreds slægt, der skal være blevet døbt i 881. Der er også nævnt 

den legendariske Sigurd Orm-I-Øje, søn af Ragnar Lodbrok og bror til de 
tilsyneladende historiske Halfdan Ragnarsson og Ivar Benløse. Sigurd kan have 

regeret i Øst-Danmark - Skåne-Sjælland-området. Ifølge sagaen over Ragnar 
Lodbroks slægt, Ragnorssona Thallr, er det i al fald tilfældet, ligesom Sigurd skal 

have fået sønnen og efterfølgeren Harthacnut. Denne Hartacnut - eller 
Hardeknud I - også kaldet Knud I Hardeknud - skal så ifølge andre fortællinger 

være far til Gorm den Gamle. 

Der er også nævnt en Helge - eller Halga eller Heillo. Endelig optræder der en 

svensk kongeslægt - Olaf - Gnupa og Siggtryg. I 934 er der rejst runesten 
(Sigtrygg-stenene) i Hedeby over Siggtryg Gnupasson. 

Et rent gæt kunne være dette: Kongemagten svækkes gevaldigt i 870'erne, i al 

fald i Jylland. Det kan være at Jylland så at sige tømmes for høvdinge og 
stormænd der drager til det danske England. En svensk høvdingeslægt, Olaf og 

efterkommere, udnytter tomrummet og får en vis indflydelse i Jylland. I det 
mindste i Sønderjylland. Olaf-slægten skal have afløst Helge/Heillo. 

Ribe udsættes i denne periode for store forandringer i sin struktur, fortæller 
arkæologien. Den hidtidige kirkegård sløjfes helt. Disse forandringer antyder nye 

magtforhold og måske en ny brug af byen. 

Imens kan Jellinge-dynastiet være på trapperne med base i Jelling i Østjylland. 

Historikeren Adam af Bremen, samtidigt med Svend Estridsøn (1070'erne) og 
med denne som kilde, nævner en kong Svend som far til Hardeknud der i øvrigt 

også kaldes "Hardeknud Vurm". 

Eftersom 'Vurm' antages at kunne være tysk for 'Kurm', dvs. Gorm, er det slet 

ikke helt umuligt at Hardeknud Vurm og Gorm den Gamle ikke er far og søn, 
men en og samme person. På den anden side kalder Snorri Sturluson Gorm for 

"Gorm Hardeknudssøn".  

Ifølge Adam af Bremen kom Gorm den Gamle fra 'Nortmannia' der enten kan 
betyde Norge eller Normandiet. 
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Først med Gorm den Gamle har vi nogenlunde historisk sikker viden om alle de 
danske konger og deres slægtsforhold. Og Gorm er primært "gammel" i den 

betydning at han er patriark, stamfar til alle senere danske monarker. Han blev 
næppe særlig gammel. 46 år (912-58) er et godt bud på hans levealder. 

____________________________________________ 

 

 

C) Jellingedynastiet 
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5   Stamtavle for Jellinge-dynastiet 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/stamtrc3a6-tidlig.jpg
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(Harde-)Knud I Svendsøn 

Konge eller høvding i Jylland?  

917-36 

Vikingekonge som der vides uhyre lidt om. Det vides ikke engang om han 
fandtes. 

Hardeknud I er ifølge legenden far til Gorm den Gamle og søn af en Svend 
(Sveinn) der skulle stamme fra en legendarisk Sigurd Orm-i-Øje, en af den 

ligeledes legendariske Regner Lodbrogs sønner. Hardeknud skulle være fra 
"Nortmannia", dvs. Norge eller det nordiske vikinge-len Normandiet i 

Nordfrankrig. Hardeknud var tilsyneladende en barsk fyr der ikke var 

kristendommen venligt stemt. Hans eksistens er dog ikke bevist. 

________________ 

Gorm den Gamle 

Konge til Jylland 

og måske periodisk også 

til Danmark 

936-58 

Vikingekonge som der vides meget lidt om, men det vides dog at han 

fandtes. 

Søn af den ikke helt bevidnede forgænger, Hardeknud I/Knud I Hardeknud. 

Gorm blev konge som ca. 24-årig. Gorm var konge af Jylland, herunder 
Sønderjylland  
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Gorm (eller Kurm) Knudssøn var angiveligt søn ned til Dannevirke (og måske i 
perioder hele Danmark) og regerede fra Jelling. Gorm var gift med Thyra (eller 

Thyre eller Thorvi) "Danebod" og er første gang omtalt som konge i året 
936. Gorm kaldes "den Gamle" fordi han var den første  i kongerækken, ikke 

fordi han var speciel gammel. Han blev også kaldt Gorm Løge eller Gorm den 
Dvaske, måske fordi hustruen Thyra var den mest initiativrige af kongeparret. 

 

Den lille Jellingesten og Thyra Danebod  

I Jelling står på "den lille runesten": Gorm konge gjorde kumler disse efter Thyra 

kone sin Danmarks bod. På mange måder er det også Thyra der står stærkest i 
eftertiden. Ifølge traditionen var det Thyra der tog initiativet til at bygge 

Dannevirke. Eftersom Dannevirke blev anlagt i 700-tallet, er det dog højest en 
udbygning, og det er ikke engang påvist. Men under sønnen Harald Blåtand fandt 

der til gengæld en del udbygninger af Dannevirke sted. Thyra har måske "blot" 
holdt brandtaler om nødvendigheden af at udbygge Dannevirke. 

 

Gorm og kristendommen 

Tilsyneladende var kong Gorm fjendtlig indstillet over for kristendommen. Død 
som 45-årig og begravet i Nordhøjen i Jelling, siden genbegravet i den trækirke 

som Harald Blåtand lod bygge i Jelling nær Gorms runesten for sin hustru. 

 

Gormslægten og Jellingdynastiet 

Dynastiske bemærkninger: Gorm den Gamle (alternativt hans ikke verificerede 

far, Knud I Hardeknud) betragtes som grundlægger af den danske 

kongeslægt, Jellingdynastiet, der regerer Danmark til op til 1300-tallet. I al 
fald af den første del af Jellingdynastiet - Gormslægten eller knytlingerne. I 

1400-tallet kommer der monarker der er løsere beslægtet med Jellingdynastiet, 
herunder Huset Oldenburg, der i sin rene form regerer fra 1448 til 1863. Derefter 

kommer et sideskud af Huset Oldenburg til, Huset Glücksburg, der stadig 
regerer. 
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6   Gorms mindesmærke over Thyra, sin hustru. Denne "den lille Jellingesten" står nær kirken i Jelling. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/jellingesten-gorms.jpg
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Harald I "Blåtand" Gormsøn 

Konge til Danmark 

og periodisk også til Norge 

958-86 

Stærk vikingekonge der samlede Danmark, erobrede Sydnorge og 
indførte katolsk kristendom som statsreligion. En stor bygherre fx af de 

såkaldte ringborge. 

Harald Gormsøn, eller Harald Gormsson, var søn af kong Gorm den Gamle og 

Dronning Thyra. Tilnavnet "Blåtand", dvs. sort-tand, stammer ret sikkert fra en 
misfarvet tand, men er først kendt fra 1100-tallet (Roskilde-

krøniken).  Efterfølgende er et trådløst computer-device, "Bluetooth", opkaldt 
efter kongen, og logoet til Bluetooth er sammenskrivningen af de to runetegn 

for H og B = Harald Blåtand. Et datidigt kaldenavn har været Harald den 
Gode. Harald den Gode var gift med i al fald "Tofa", eller "Tove", datter af den 

vendiske fyrste Mistivoj. 

 

7  Varemærket for computerudstyret Bluetooth er sammensat af runerne for Harald Blåtands initialer 
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Harald Blåtand bliver konge 

Harald blev konge måske som ca. 25-årig efter at have været farens medkonge 

fra 940'erne, men blev enekonge i 958 hvorefter der foregik en markant 
udbygning af Dannevirke. Årstallet 958 kommer af årstallet for Gorm den 

Gamles gravkammer. 

Harald døbes 

Harald var velvilligt indstillet over for kristendommen. Den kristne 
præst Poppo (vistnok den samme som den senere ærkebiskop Volkmar af 

Köln) bar en glødende jernhandske (jernbyrd) som bevis på sin tro og 

sanddruhed, og det skal ifølge legenden have overbevist Harald der lod sig døbe 
i løbet af 960'erne (ca. 963). 

 

 
8   Relief i Tamdrup Kirke der forestiller Poppo der døber Harald Blåtand 
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Danmark bliver katolsk 

Harald gjorde Danmark officielt kristent (katolsk). En af motiverne kan være at 

knytte til ved europæisk kultur og forhindre Tysklands kejser Otto den Store i 
en erobrende mission hvilket Otto ellers var kendt for. Harald har efter alt at dømme 

været meget bevidst om den tyske trussel syd for Dannevirke. Men et vigtigt motiv 
kan også være Haralds personlige tro. 

 

Håkon Jarl i Norge 

I 970'erne blev den norske Håkon Sigurdsson "ladejarl" og Norges mægtigste mand. 
Håkon Jarl betalte tribut til kong Harald og anerkendte altså danskerkongen som 

sin herre. 

 

Holsten befæstes 

Tilsyneladende har Harald opretholdt en militærmagt i det abodrittiske Holsten syd 
for Dannevirke, indtil ca. 975 hvor kejser Otto den Store synes at have fordrevet 

danskerne - Kong Harald og Håkon Jarl i forening - fra Holsten og måske også have 
passeret Dannevirke. Tyskerne anlægger en fæstning i Holsten, formentlig 

Rendsburg. 

 

Den Store Jellingesten 

Ved siden af sin far Gorms "lille Jellingesten" lod Harald rejse "Den store 

Jellingesten" som anledning af at være norsk overherre og have gjort Danmark 
officielt kristent. Det er også interessant at indskriften siger at Harald vandt 

"Danmark al", altså "hele Danmark", så han begyndte altså ikke med at være konge 
for hele Danmark. Det er derfor man overvejer om Gorm den Gamle kun var konge 

i Jylland. 

 Harald konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thorvi 
(Thyra) sin moder, den Harald som (for) sig vandt Danmark al og Norge og 
gjorde danerne kristne. 
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9   Indskriften på Harald Blåtands Store Jellingesten 

 

Norge frigør sig 

Til sidst blev Håkon Jarl træt af Harald. Han havde ikke tænkt sig at opgive sin 

asatro og holdt i løbet af 980'erne op med at betale tribut til Harald og yde ham 
nogen som helst støtte i trængselstider. 

 

Harald Blåtands byggerier 

Harald I foretog flere større byggerier i Danmark: Trelleborgene, Jellinge-
anlægget, udbygning af Dannevirke, kirker i Jelling og Roskilde og 

Ravningebroen der var en næsten 750 meter lang træbro 10 km. syd for Jelling. 
Roskilde - blot 7 km. fra Lejre, et klassisk magtcenter i Danmark, måske indtil 

Jelling blev kongeby - opstod mere eller mindre omkring den kirke og kongsgård 
som Harald lod bygge og blev centrum for kongemagten på Sjælland. 
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10   Model af en af de ringborge eller trelleborge som Harald Blåtand lod bygge 

 

Kong Haralds ringborge blev anlagt omkring år 980. Hvad formålet har været, 

vides ikke, men et godt gæt er at Harald har ønsket at konsolidere sin magt rent 
militært. Anlæggelsen falder oven i et oprør mod Harald i 980'erne ledet af 

Haralds søn, Svend Haraldsen, og en sammenhæng med dette oprør er mulig. 
Det bemærkelsesværdige er at de østligste ringborge - fra Borgring ved Køge og 

øst for (fx Trelleborg i Skåne) - ikke synes helt færdigbyggede og ikke bærer 
præg af at der har opholdt sig mennesker i dem. Den ufærdige Borgring ved 

Lellinge ved Køge bærer endda præg af ildspåsættelse, hvilket kan røbe belejring 
og kamp. Det er muligt at Svends oprør mod kong Harald har spredt sig fra øst. 

Eller også er anlæggelsen af borgene begyndt fra vest, og Harald nåede ikke at 

blive færdig. 

 

Harald Blåtand dræbes 

Harald måtte flygte til den sidste bastion hvor han følte sig tryg. Det var 

fæstningen Jomsborg på den vendiske østersøkyst ved Oderflodens 
udmunding, formentlig på øen Wollin i det nuværende Polen. Her blev Harald 

dræbt, mens han, ifølge legenden, forrettede sin nødtørft. Det skete senest i 
987. 
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Svend I "Tveskæg" Haraldsøn 

Konge til Danmark 

og periodisk også til Norge til 
England 

986 - 1014 

Stærk vikingekonge der iværksatte flere vikingetogter mod England 
som han til sidst erobrede. 

Svend (eller Sven eller Svein) Haraldsøn (eller Haraldsson) var søn af Harald 

Blåtand og måske Dronning Tove. Svend blev konge som ca. 26-årig. Ægtede den 
vendiske fyrstedatter Gundhild som han siden forstøder til fordel for den 

svenske Sigrid Storråde. 

Svend Tveskægs karakter 

Historikeren Adam af Bremen har i 1070'erne tegnet et ubehageligt billede af Svend 
Haraldsøn som et slags antikristent modbillede af den prægtige kristne helt, Harald 

den Gode. Der er formentlig ingen bund i det billede. Svend var på ingen måde 
fjende af kirken, måske nok af tyske gejstlige (det kan forklare Adams modvilje), 

men ikke  af engelske. Andre kilder lader Svend Haraldsøn være meget afholdt af 
sine krigere. Hans nationale bedrifter var ikke mindre end Valdemar den Stores, og 

at det var Valdemar I der fik det tilnavn i stedet for Svend I må skyldes at Valdemar 
I havde stærkere PR-medarbejdere i sin tjeneste. 

 

Harald Blåtand begraves i Roskilde 

Svend Haraldsøn blev konge, da han vandt et væbnet oprør mod sin far, Harald I 
den Gode. Årsagen til oprøret kendes ikke. Kong Harald I blev i al fald dræbt, og 
Svend fik sin fars lig ført til den kirke i Roskilde, Treenighedskirken, som Harald I 

selv havde anlagt og begravet ham deri. Det indledte traditionen med at begrave 
Danmarks monarker i hovedkirken i Roskilde. 
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Roskilde ny hovedstad 

Kong Svend I udbyggede Roskilde og kan have gjort det sjællandske Roskilde til sit 

primære magtcenter i stedet for det jyske Jelling. Fra nu af og op til Erik af Pommern 
i 1400-tallet synes Roskilde at være Danmarks hovedstad. Men kongen havde 

kongsgårde i mange byer og regerede fra den kongsgård han nu tilfældigvis befandt 
sig i. 

 

Vikingetogter mod England 

Svend I søgte at frigøre Danmarks kirke fra Bremens overhøjhed, men var 
formentlig kirkevenlig. Hvad Svens projekt og regeringsførelse gik ud på, vides ikke 
nøjere. Men igennem 990'erne var han optaget af vikingetogter mod England, og i 

994 deltog han i et stort anlagt togt mod englænderne sammen med sin svoger, 
Olav Tryggvason. Olav og Svend angreb London, dog forgæves, og udplyndrede 

derpå flere sydengelske grevskaber, indtil englænderne betalte dem en tribut på 
16.000 pund for at dampe af. De 16.000 pund blev naturligvis bare madding for at 

vende tilbage. 

Det kan se ud som om Svend Tveskæg foretog en nyorientering af Danmark væk 

fra Tyskland og hen mod England hvis kultur han lod sig inspirere af. I 995 slog 
Kong Svend I mønter efter engelsk forbillede. 

 

Norge underlægges 

Olav Tryggvason valgtes i 995 som konge af Norge efter at danskernes fjende, 
Håkon Jarl, blev fordrevet og dræbt. Men Olav I havde ikke tænkt sig at betale tribut 

til Svend, og det kom til rivalisering og fjendskab med Olav I der nægtede at betale 
tribut til Svend. Olav var også blevet fjende med Håkon Jarls søn, Erik Jarl. I 1000 
kom det til et mægtigt søslag, "Slaget ved Svold", formentlig i Østersøen, mellem 

kong Svend I allieret med Erik Jarl mod Olav Tryggvason. Olav blev dræbt, og Erik 
Jarl blev nu Svends vicekonge af Norge. Svend havde genoprettet sin fars storrige 

- Danmark-Norge. Danmark var ubestridt Nordens stormagt. 
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Danegæld 

I 1002 lod den engelske k0nge Ethelred den Rådvilde en del danskere myrde i en 

samlet manøvre. Ifølge legenden var det en del emigrerede danskere i det gamle 
Danelagen-område samt fx Svend Is søster Gunhild og dennes engelske mand, 

Pallig. Langt snarere var de myrdede del af Svend Tveskægs vikingehær som var 
blevet i England efter Svend Tveskægs plyndringer samt Pallig der havde sluttet sig 

til vikingehæren. Massakren på danskerne standsede dog ikke danskernes overgreb.  

Under ledelse af Svends trofaste jarl, Thorkil den Høje (Thorkel hin Høje), der 

havde været på Svend Is side i Slaget ved Svold, fortsatte danskerne med at kræve 
"danegæld", en tribut, en afpresning for at undlade at hærge og plyndre. Thorkil 
skruede danegælden i vejret hele tiden indtil Ethelred gav Thorkil og hans mænd et 

favorabelt tilbud. Thorkil og 40 skibe med hans vikinger gik i engelsk tjeneste i 
1012. 

 

England erobres 

Det har Svend Tveskæg næppe kunnet leve med. Thorkil den Høje var nu hans 
fjende. Svend kendte hans krigerevner. Hvad værre var, Thorkil havde nu store, 

engelske ressourcer i ryggen. Der måtte handles hurtigt. Svend drog simpelthen i 
krig mod Ethelred og Thorkil for at demontere sidstnævnte og gøre  England helt og 

fuldt dansk. Svend gjorde sin ældste søn, Harald Svendsøn, til regent af Danmark 
i sit fravær, mens han tog sin næstældste søn, Knud (Knut) Svendsøn, der stadig 

var teenager, med til England. Måske var tanken at Harald skulle arve Danmark-
Norge, mens Knud skulle arve England. 

Kong Svend I slog i al fald til, knækkede London, og Ethelred flygtede til Normandiet 
beskyttet af Thorkil den Høje. Triumfen var stor i november 1013. Sven havde 
magten over England, Danmark og Norge. Men et par måneder senere, i februar 

1014, døde den 54-årige kong Svend ganske pludseligt ved et ridestævne i byen 
Gainsborough i grevskabet Lincoln. 

Svend Tveskæg var ikke ung, men hans død var uden forvarsel. En aneurisme, et 
slagtilfælde eller et hjertetilfælde er sandsynligt. Eftersom ikke så få af Svends 

efterkommere også skulle dø uden forvarsel, og ofte noget yngre, har en 
retsmediciner forelået at Svend havde den arvelige hjertesygdom, "Brugadas 

syndrom". 

Svend I Tveskæg formodes at være den første danske konge der kunne læse og 

skrive. 
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Harald II  Svendsøn 

Konge til Danmark 

1014-18 

Ubetydelig vikingekonge. Hvis han foretog sig interessante ting, har tidens 
tand udslettet ethvert spor. Døde ung ret hurtigt. 

Harald Svendsøn (Sveinsson) var søn af Svend I Tveskæg og nok Gundhild af Polen. 
Konge ca. som 25-årig. Da Svend I gik i erobringskrig mod England i 1013, blev 

ældstesønnen Harald regent. Svends plan kan have været at dele sit rige mellem 
Harald (Danmark) og Knud (England). I 1016 rev Norge sig løs fra Danmark. Harald 

døde allerede i 1018 som 29-årig, og man aner ikke engang hvor han er begravet. 
Man ved virkelig meget lidt om Harald IIs liv, gerning og død, og der vides således 

intet om ægtefælle og efterkommere. Med 4 års regeringstid fik Harald II en af de 
korteste kendte regeringsperioder. 

 

Knud II  den Store 

Konge til Danmark og England   

1018-35 

Stærk vikingekonge der erhvervede sig England og derpå Danmark. Etablerede 
et Nordsø-imperium. Regerede fra England. Ret agtet. 

Knud Svendsøn (Knut Sveinsson) var søn af Svend I Tveskæg og sikkert Gunhild 

af Polen. Gift med Emma af Normandiet. 

Knud den Store erobrer England 

Knud deltog i kong Svend Tveskægs erobring af England i 1013. Ved farens død 
i 1014 hyldede danskerne i England den 19-årige Knud som ny leder, men ikke 

de engelske stormænd. Knud opgav derfor i første omgang England og tog 
tilbage til Danmark. Her var hans storebror, Harald II, konge, men Harald II 

havde ikke til hensigt at dele sin kongemagt med sin lillebror. Dog ville Harald 
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gerne støtte et forsøg på at tilbageerobre England. Desuden kom der til et 
fredsmøde med høvdingen Thorkil den Høje, engang Svend Tveskægs mest 

trofaste mand, men som siden skiftede til englændernes side og måske derfor 
fremprovokerede Svend Tveskægs erobring af England. Thorkil ansporerede 

Knud til at erobre England og lovede at stå i Knuds tjeneste. 

Med uvurderlig hjælp fra Thorkil fik Knud erobret England - tilendebragt i 1017. 

Da storebroren Harald II døde året efter, blev Knud tillige konge af Danmark, 
men han regerede fra England. Til gengæld tog den norske Olav Haraldsson 

som Olav II den Hellige kongemagt i Norge der dermed gjorde sig selvstændig 

af Danmark.  

 

Knud etablerer sig i England 

Da Knud tog kongemagten i England, opløste han sin vikingehær og sendte den 

hjem til Danmark, men beholdt 3000 danske krigere som beskyttelse. I 
begyndelsen brugte Knud II danske lensmænd som provinsstatholdere, men 

snart gik han over til at bruge angelsaksiske lensmænd. England blev inddelt i 
4 jarldømmer (East Anglia, Northumbria, Mercia og Wessex), og den engelske 

administration blev bevaret. 

Knud den Store - latin Canutus Magnus, engelsk Canute the Great - har et fint 

eftermæle som engelsk konge. Knud respekterede de engelske traditioner og 
støttede intenst den engelske kirke hvilket kan have været med til at give ham 

den fine omtale, da historieskriverne især var ansat af kirken. Som del af 
forsoningen med angelsakserne hørte at han ægtede Ethelred den Rådvildes 

enke, Emma. Til gengæld sendes den hidtidige kæreste, den danske Ælfgifu, 

tilbage til Danmark. 

 

Knud vil befale over havet 

En berømt legende er at Knud den Store for at demonstrere sin magt bad om at 

blive placeret på sin trone ved kysten. Her befalede han havet om at lægge sig. 
Da havet ikke gjorde det, påpegede han at kun Gud hersker over havet, og kun 

Gud er mægtig. 
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11   Knud den Store demonstrerer sin magt over havet 

  

Ulf Jarl - Danmarks vicekonge 

Danmark blev regeret fra Roskilde af vicekonger, af jarler, først Thorkil den Høje 
og siden Knuds svoger, Ulf Jarl der var gift med Knuds søster, Estrid. Knud II 

havde tydeligvis stor tillid til Ulf Jarl og Estrid der blev betroet opdragelsen af 
Knuds ægtefødte søn med Dronning Emma, Hardeknud eller Hartacnut. 

De danske stormænd var ikke begejstrede for den manglende kongemagt i 
Danmark, og Olaf den Hellige af Norge søgte at udnytte magttomrummet. Kong 

Olaf allierede sig med den svenske konge, Anund Jakob, og de gik til angreb på 
Danmark. Ulf Jarl, rigsforstanderen, lod da en søn af Knud udråbte til konge 

(nogle gange anført som sønnnen med Ælfgifu, , Svend, af andre sønnen med 
Emma, Hardeknud). Da Knud hørte det, ankom han til Danmark med en flåde. 

Det kom til et stort slag mod nordmænd og svenskere i Skåne i Slaget ved 
Helgeå i 1027. Knud var i defensiven, da Ulf Jarl ankom med sine danske tropper, 

men tilsammen kunne nordmændene og svenskerne fordrives. Knud var ikke 

begejstret for situationen og Ulf Jarl og kroningen af sønnen. Det var en 
ydmygelse. Legenden beretter at Ulf Jarl og den skumlende Knud den Store 

derpå tog sig et slag skak i kongsgården i Roskilde. Det kom til et skænderi, og 
Ulf Jarl væltede skakbrættet og gik mod døren. "Flygter du nu, rædde Ulf!", 
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råbte kongen triumferende: Ulf svarede surt igen: - "Længere ville du være 
flygtet ved Helgeå, hvis du have kunnet. Dengang kaldte du mig ikke rædde Ulf, 

da jeg kom dig til hjælp, da svenskerne ellers havde banket jer som hunde!" Det 
var en fornærmelse, og Knud lod derpå sin svoger myrde i Treenighedskirken i 

Roskilde hvor Knuds far og farfar lå begravet. 

 

Roskilde Domkirke 

Af bispen i Roskilde blev kong Knud efterfølgende dømt til at betale aflad til sin 

søster Estrid pga. mordet på hendes mand, Ulf Jarl, og den fromme Estrid brugte 

pengene på at bygge en helt ny stenkirke oven i Harald Blåtands gamle 
Treenighedskirke, sådan som der allerede var stenkirker i England. Det blev det 

første af Roskilde Domkirke og måske den allerførste stenbygning i det 
nuværende Danmark. Roskilde Domkirke blev siden udbygget indtil den fik sin 

nuværende skikkelse under dronning Margrete I. Der kom flere stenbygninger, 
især stenkirker, i 1000-tallet, men antallet eksploderede i 1100- og 1200-tallet. 

 
12  Roskilde Domkirke fotograferet i år 1900 



31 
 

Nordsøimperiet 

1027 var et godt år for Knud den Store. Ved den tysk-romerske konge, Konrads, 

kejserkroning i Rom, gik Knud ved kejserens side som en af Europas mægtigste 
mænd. Året efter drog Knud med sin enorme flåde mod Norge der anerkendte 

Knuds overhøjhed uden kamp, mens Olav den Hellige flygtede - og blev dræbt 
et par år efter under et mislykket angreb på Knuds kongemagt. Knud beherskede 

et decideret Nordsø-imperium der dog ikke rigtigt overlevede ham. 

 

13   Knud den Stores Nordsøimperium 

 

Knud den Store døde ret pludseligt som 39-årig eller 40-årig og blev begravet i 

katedralen i Winchester som Englands øvrige konger. 

______________ 
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(Knud III) Hardeknud (Hartaknut)  

eller Hardeknud II 

Konge til 

 England og Danmark 

1035-42 

Vikingekonge der blev konge i Danmark og siden England. Har et lidt 

tvivlsomt ry pga. hård fremfærd. Døde ung. 

Hardeknud Knudsøn, eller Hartaknut Knutsson, eller Knud III, var søn af kong 

Knud den Store og dronning Emma. Hardeknud er frygtelig svær at nummerere. 

Nogle antager ham som den eneste af sit navn på tronen, mens andre 
medregner Gorm den Gamles far der også skal have heddet Hardeknud. Så er 

han nr. 1 eller 2? Og nogle regner Hardeknud som et selvstændigt navn, mens 
andre regner det som en variation af Knud. Ifølge den gamle traditionelle 

nummering regnes Hardeknud som en Knud og den tredje Knud efter Gorm den 
Gamles far, Hardeknud I, og efter Knud II den Store. 

 

Hardeknud og Harald Harefod 

Ved farens død var Hardeknud 17 år og regent af Danmark hvor han fik tronen. 
I England valgte man til Hardeknuds ærgrelse Hardeknuds halvbror, Harald 

Harefod, der var Knud den Stores ældste søn. Knud havde fået Harald Harefod 
med sin elskerinde, så ikke alle mente at han var et gyldigt medlem af dynastiet. 

Hardeknud gjorde i al fald ikke. 

 

Hardeknud og Magnus Olavsson 

Nordmændene valgte Olav den Helliges søn, Magnus Olavsson, som deres 
konge, og Magnus truede med at invadere Danmark, men Magnus og Hardeknud 
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sluttede derpå en fredsaftale: Den der levede længst af dem, skulle overtage 
den andens rige. 

 

Hardeknud og Svend Estridsøn 

Da Harald Harefod døde i 1040, sejlede Hardeknud med en større flåde til 
England der omgående anerkendte ham som ny konge. Hardeknud gjorde 

samtidig sin fætter, Svend Estridsøn, søn af Ulf Jarl og Svend Tveskægs datter 
Estrid, til sin jarl i Danmark, sin vicekonge og stedfortræder. 

 

Hardeknuds hårde side 

Knud den Stores Nordsø-imperium var således ved at blive genoprettet. Men 

Hardeknud viste en smålig side ved kongevalget. En af hans første beslutninger 
var at kræve sin halvbrors og forgænger, Harald Harefods, lig gravet op og smidt 

i en mose! Hardeknud valgte, modsat sin far, at beholde sin vikingeflåde i 
England for at konsolidere sin magt. Flåden kostede penge der skulle kradses 

ind (Danegæld) hvilket skabte et omfattende oprør der samledes i byen 
Worchester. Hardeknud smadrede oprøret - og stort set hele Worchester. Det 

var ikke god PR. 

 

Hardeknuds død 

Hardeknud var ugift og barnløs og gjorde i 1041 sin halvbror Edward Bekenderen 

(begge sønner af Emma) til sin arving over England. Døde ca. 23 år gammel i 
1042 under kramper da han drak vin ved et bryllup. Blev han giftmyrdet? 

Angelsakserne var ikke helt lykkelige for hans hårde styre? Eller var det 

hjertelidelsen Brugadas syndrom der dræbte Hardeknud og broderen Harald 
Harefod - og for den sags skyld Harald II af Danmark og måske også faren, Knud 

den Store? 

Selv om Hardeknud døde ganske ung, var han egentlig ikke en svag og ligegyldig 

konge. Som sin berømte far og farfar lykkedes det ham at vinde tronerne i både 
Danmark og England. Men det lykkedes ham ikke at vinde befolkningernes 

beundring. 

_________________  
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Magnus den Gode 

Konge til Norge og Danmark 

1042-47 

Norsk vikingekonge der også blev valgt som konge i Danmark. En god 
kriger med et fint ry. Døde ung efter kort regeringstid. 

Karlamagnus, forkortet Magnus, Olavsson født ca. 1024 som søn af Olav II den 

Hellige af Norge og dennes elskerinde, Alvhild. Han blev opkaldt efter Carolus 
Magnus, den latinske betegnelse for frankernes første kejser, Karl den Store. 

Magnus blev valgt som norsk konge i 1035 ved Knud den Stores død, og siden 
valgt som 18-årig i 1042 som dansk konge nu mandslinjen efter Gorm den 

Gamle var uddød med Hardeknud der i øvrigt - ifølge legenden - skal have 
udnævnt Magnus som sin efterfølger.  

Til gengæld havde Hardeknud gjort sin halvbror, Edward Bekenderen, søn af 
Ethelred den Rådvilde og Emma, til sin efterfølger i England. Edward blev valgt 

som engelsk konge, og Knud den Stores Nordsøimperium var endegyldigt 
krakeleret. Han blev dansk konge som 18-årig, men døde sønneløs som 22-23-

årig efter blot 5 års regeringstid, en af de korte regeringer. 

 

 

Magnus, Svend Estridsen og Harald Hårderåde 
Svend Estridsøn, Hardeknuds fætter, havde hidtil været vicekonge af Danmark 
og mente at han - som barnebarn af Svend Tveskæg - skulle være konge. Svend 

Estridsøn og Magnus lå derfor i strid, indtil Magnus sluttede fred og gjorde Svend 
til sin jarl i Jylland. Svend var dog oprørsk, kaldte sig for konge i stedet for jarl 

og måtte flygte. Forløbet er ret kompliceret da Magnus farbror, Harald 
Hårderåde (Hardrada), også tog norsk kongetitel, og da Harald Hårderåde, 

Svend Estridsøn og Magnus den Gode var i skiftende opgør og alliancer med og 
mod hinanden. 
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Slaget på Lyrskov Hede 

Magnus slog - sammen med fx Svend Estridsøn - en hær af vendere 

(vestslavere) på Lyrskov Hede nær Hedeby/Slesvig By i 1043 heraf tilnavnet 
'den Gode'. Udfaldet af dette slag kan have ændret Danmarks skæbne og 

forhindret en slavisk folkevandring op i Jylland. 

 

Magnus' død 

Kong Magnus døde blot 22-23 år gammel formentlig efter styrt fra en hest. 

Døende anbefalede han sit riges stormænd at vælge Svend Estridsøn som 

efterfølger i Danmark og Harald Hårderåde som efterfølger i Norge. 
Stormændene fulgte den anbefaling. 

___________________ 

 

Svend II Estridsøn 

Konge til Danmark 

1047-74(76) 

Både vikingekonge og middelalderkonge. Regerede glimrende, støttede 

kirken en del og inddelte Danmark i stifter. Fik voldsomt mange 

(illegitime) børn. 

Svend Estridsøn/Estridsen, eller Svein Estridsson/Astridsson, var født ca. 1019 

som søn af Ulf Jarl og Estrid/Astrid, datter af Svend Tveskæg. Svend blev konge 
som 28-årig. Han var Danmarks sidste vikingekonge og første 

middelalderkonge. Svend Estridsøn er ikke ud af Jellingdynastiets mandslinje, 
men antages alligevel - med sine efterkommere - som del af Jellingdynastiet 

(eller Skjoldungerne som er dynastiets gamle betegnelse), og Svend Estridsens 
efterkommere i direkte mandslinje er danske monarker til og med Margrete I 

langt op i 1300-tallet. Nogle gange kaldes hans del af Jellingdynastiet for 
Estridsen-dynastiet.  
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Svend hører til de få monarker der selv har valgt sit tilnavn, Estridsøn, for at 
markere sit tilhørsforhold til sin mor Estrid og dermed den danske kongeslægt 

snarere end sin far Ulf. Svend II fik med sine 26, næsten 27, år på tronen en 
efter datidens forhold temmelig lang regeringsperiode. 

 

Svend Estridsens udseende er rekonstrueret 

Svend Estridsøn er den første danske konge man kan fornemme som person. 
Dels kender vi hans udseende ud fra en rekonstruktion af ansigtet baseret på 

hans kranium. Ud fra hele skelettet at dømme var han høj, kraftigt bygget og 

halt. Dels kan man fornemme hans personlighed: Initiativrig, ihærdig, stædig, 
viril, intelligent, fleksibel og med gode talegaver. Samtidig var Svend - som ikke 

så få af datidens stærke monarker - en brutal narcissist der lod mennesker 
dræbe hvis de fornærmede ham. 

 

Svend Estridsen er ingen militærhelt 

Svend II Estridsøn havde ry for at være en dygtig kriger, men havde generelt 
ingen større krigslykke i sine talrige opgør med fx Magnus den Gode. I det 

mindste forsvarede Svend II med held Danmark mod den norske Harald 
Hårderådes talrige angreb på Danmark, men havde til gengæld ikke held til at 

generobre England. Under ledelse af Svend IIs bror, Asbjørn Jarl, og med 
deltagelse af kongens to ældste sønner, Harald og Knud, lykkedes det at erobre 

York i 1069-70, men Asbjørn modtog penge/danegæld af Vilhelm Erobreren og 
sejlede hjem igen. Svend Estridsøn iværksatte et nyt krigstogt mod England i 

1074/75 under ledelse af sønnerne Harald og Knud, men det gav endnu mindre 

udbytte. 

 

Møntmonopol? 

Under Svend Estridsøns regeringstid ændrede Danmarks mønter sig. Hidtil 

havde mønter fra mange lande været gangbare, men nu var der et flertal af 
mønter udstedt af kong Svend. Det antages at han kan have forsøgt at etablere 

et møntmonopol. 
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Danmark inddeles i stifter 

Svend II knyttede sig og Danmark til den europæisk-katolske kultur - kejser- og 

pavemagten. Måske er det i dette forhold at hans betydning var størst. Han var 
simpelthen med til at fremme europæiseringen, civiliseringen og kristningen af 

Danmark. Således inddele Svend II Danmark nærmere i bispedømmer/stifter. 
Det nørrejyske bispedømme blev splittet i 4 stifter - Århus Stift, Ribe Stift, 

Haderslev Stift og Vestervig Stift (siden kaldet Børglum Stift og i dag Aalborg 
Stift), Odense Stift blev genoprettet, mens Sjællands Stift blev udskilt fra 

Skånes, og Skånes stift adskilt i to stifter (Dalby og Lund), der dog snart igen 

kun var ét stift. De 8 stifter var under myndighed af ærkebiskoppen i Hamborg-
Bremen. 

 

Trækirker og stenkirker 

Svend lod også et væld af trækirker bygge i Danmark. Adam af Bremen beretter 
forbløffet at der i Skåne alene stod over 300 kirker. I Lund i Skåne var Egino fra 

Bremen biskop, og han omdannede Dalby Kirke til et augustinerkloster, 
Danmarks første kloster. I 1074 døde den magtfulde biskop Vilhelm (også fra 

Bremen) af Lund, og kong Svend gjorde sin gejstlige yndling, Svend Nordmand, 
til ny biskop af Roskilde. Svend Nordmand iværksatte de næste år byggerier af 

adskillige stenkirker i sit stifts byer. Estrids enkle stenkirke i Roskilde blev 
udvidet til en 3-fløjet stenkirke. Han lod bygge endnu en kirke i Roskilde, Vor 

Frue Kirke, samt en kirke af samme navn i Ringsted - samt et kloster. 
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14   Svend Estridsens inddeling af Danmark i stifter, dvs. bispedømmer, med hver sin domkirke 

 

Svend Estridsen og kirken 

Kong Svend havde på mange måder et nært samarbejde med Ærkebiskop 
Adalbert af Hamburg-Bremen hvis ærkebispedømme Danmark var del af, og 

Svend samarbejdede i høj grad med ærkebiskoppens historiker, Adam af 
Bremen. Men der var gnidninger. Kongen ønskede at Danmark oprettede sit eget 

ærkebispesæde. Det var utvivlsomt vigtigt for Svend at kirken blev først helt ind 
under kongens magt og kontrol. Men det lykkedes ikke.  

Svend ønskede også at hans oldefar, Harald Blåtand, blev kanoniseret som 
helgen af kirken for at have kristnet Danmark. I den tids kongeideologi var det 

helt centralt at kongeslægtens grundlægger var en hellig mand, for dermed fik 
dynastiet en hellig autoritet. I før-kristen tid var det således vigtigt for dynastiet 

at se sig som efterkommer af Kong Skjold der skulle være søn af selveste Odin, 
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overguden, heraf dynastiets betegnelse Skjoldungerne. Og i kristen tid 
behøvede man altså en helgen som patriark, men det lykkedes ikke for Svend. 

Til gengæld ønskede ærkebiskoppen at den danske kirke indførte tiende, altså 
kirkeskat, at alle med indkomst betalte 1/10 af indtægten til kirken. Det blev 

ikke indført, og præsterne fik honorering pr. tjeneste. Ærkebiskoppen havde 
også et udestående med Svend IIs familieliv. Kirken brød sig ikke om 

ægteskabet med den svenske Gunnhildr Sveinsdottir (den svenske konge, 
Anund Jacobs, enke) af ikke helt klarlagte grunde. Svend var måske tidligere 

viet til Gunhilds datter, Gyda, og det kan have været problemet. Desuden havde 

Svend gang i et væld af elskerinder, og de "uægte børn" vrimlede omkring ham 
- i al fald 20. Svend lod sig efter kirkens pres skille fra Gunhild og ægtede i 

stedet Harald Hårderådes enke, Tora Torbergsdottir. Men elskerinderne holdt 
han sig ikke fra. 

Ingen "ægtefødt" søn overlevede Svend Estridsøn. Til gengæld blev han 
efterfulgt af intet mindre end 5 af sine "uægte" sønner: 1) Harald Hén, 2) Knud 

den Hellige, 3) Oluf Hunger, 4) Erik Ejegod og 5) Niels.  

Svend Estridsøn døde forholdsvis pludseligt på sin kongsgård nær Åbenrå i 1074 

eller snarere 1176 mens han var midt i 50'erne. 

 
15   Rekonstruktion af Svend Estridsøns ansigt ud fra hans kranium. 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/estridsen-2.jpg
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Harald III Hén (Hein) 

Konge til Danmark 

1074(76)-80 

Fredelig og glimrende middelalderkonge der regerede ret kort. 

Harald Svendsøn, født ca. 1040, var den ældste af Svend Estridsøns (uægte) 

sønner og havde sammen med sin lillebror, Knud Svendsøn, deltaget i Svend 

Estridsøns vikingetogt mod Vilhelm Erobreren i 1069-70, og også i togtet i 1074-
75. Både Harald og Knud stillede op ved kongevalget efter Svend Estridsøns død 

ca. i 1074 (evt. i 1076, alt efter hvornår togtet mod England fandt sted). Knud 
havde gjort sig positivt bemærket i kamp og havde samlet sig en mindre hird og 

flåde. Han lovede endnu et krigstogt mod England for at retablere det Nordsø-
imperium som Svend Estridsøn havde måttet opgive, mens et Englandstogt ikke 

var Haralds førsteprioritet. 

Harald er beskrevet som mådeholden og rolig, mens Knud er beskrevet som 

heftig. Derfor valgte stormændene Harald til efterfølger for Svend Estridsen mod 
at han overholdt "Kong Haralds love", dvs. Harald Blåtands love og holdt sig fra 

reformer. Harald fik på nær halvanden uge 6 år på tronen, så Harald IIIs regering 
var en af de kortere. 

 

Harald Héns reformer 

Haralds tilnavn 'hén' eller 'hein' betyder blød slibesten, og Haralds politik var da 

heller ikke udfarende og aggressiv. Harald III satte faktisk et væld af reformer i 
gang, fx retsreformer. De gamle uskyldsprøver hvor ens skyld i retssager blev 

testet ved om man kunne vinde en tvekamp eller bære glødende jern uden at få 
skader, jernbyrd, blev afskaffet. Til gengæld indførtes en engelsk retspraksis 

hvor det var vigtigt at få en hæderlig mand til ved retslig ed at udtale sig om 
karakter- og skyldspørgsmål. Harald foretog muligvis også møntreformer og 

sikrede at de mønter som kongen satte i omløb, havde samme størrelse og vægt. 
Tillige erklærede han alle store skove for almen eje for alle mænd. Desuden 

fortsatte han sin fars kirkepolitik, støttede kirken og søgte at etablere et dansk 
ærkebispedømme. 
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Flere af Harald Héns reformer vandt først almen gyldighed under Valdemar Sejrs 
retsreformer i 1200-tallet. 

 

Harald Hén og striden med brødrene 

Harald Hén var i opposition til flere af sine mere aggressive brødre, antagelig 
mindst den heftige Knud, Benedikt, måske Oluf og Erik. Knud var draget i eksil 

i Norge efter valget af Harald som Konge og synes at have nær kontakt med 
Kong Olav III Kyrre af Norge. Pave Gregor VII medierede, bad Olav Kyrre om 

ikke at støtte danerkongens brødre i deres angreb. Det er heraf vi kan 

konkludere at der har været oprør og borgerkrig mellem kongen og flere af hans 
mere krigeriske brødre. H 

Da de oprørske brødre i sidste ende blev vinderne - den senere kongeslægt 
nedstammer fra Erik - har Harald Hén generelt fået en tvivlsom omtale af ikke 

mindst Saxo Grammaticus og kaldet svag, blød og afhængig af andres vilje. 
Andre (Ælnoth) beskriver ham som folkeligt elsket. Denne vurdering kommer 

klart an på synsvinklen.  

Under alle omstændigheder indledte Harald III ikke krige, var reformivrig og 

kirkevenlig, gav Danmarks stormænd og bønder større indflydelse, kom i strid 
med flere af brødrene og måtte dele herskermagten. 

Harald var gift, men det vides ikke noget om efterkommere, hvad enten der ikke 
var nogen, eller de blev dræbt da Haralds modstandere efterfølgende fik 

kongemagten. I al fald døde Harald mens han var ca. 40 år gammel. 

______________________ 
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Knud IV den Hellige 

Konge til Danmark   

1080-86 

Kraftfuld vikingekonge der støttede en stærk kirke- og kongemagt. 
Havde store plusser og minusser. Var en spreder og ikke en samler og 

var anledning til et oprør der dræbte ham. Siden helgenkåret. 

Knud Svendsøn (Knut Sveinsson) var som sin storebror, Harald Hén, uægte søn 
af Svend Estridsøn. Gift med Edel, datter af Grev Robert af Flandern, og med 

hende havde han sønnen Karl. Numereringen af Knud er besværlig, for den 
afhænger af om konger af navnet Hardeknud skal nummereres som en Knud 

eller ej. Traditionelt nummereres en Hardeknud som en Knud, og så er Knud den 
fjerde Knud, Knud IV. Hvis dem med navnet Hardeknud ikke regnes som en 

Knud, så er Knud kaldt Knud II. Det er noget rod. Men Knud kaldte sig selv for 
Knud IV - på latin Cnuto Quartus. Knud fik nogle måneder længere som konge 

end storebroderen Harald Hén, lidt over 6 år, så det var igen en af de korte 
regimer. 

 

Knud den Hellige er en brav kriger 

Knud var som Harald med på Svend Estridsens krigstogt mod England i 1069-
70 under farbroderen Asbjørn Jarls ledelse og igen i 1074/75 hvor Harald og 

Knud ledede togtet. Han har hentet sig et flot ry som kriger, og siden har han 

på eget initiativ foretaget flere plydringstogter på Østersøen og skaffet sig en 
flåde og en hird. Knud var Haralds mere aggressive rival, og uden det vides med 

sikkerhed må det formodes at Knud var indblandet i det oprør mod Harald Hén 
som Haralds brødre satte i gang i ledtog mod Olav Kyrre af Norge, fordi Harald 

blev anset som alt for vattet. 

 

Knud, fredskøb og næsepengene 

Knud Svendsøn blev konge som 37-årig og fortsatte Harald Héns reformværk 

der dog under Knud mere aktivt gik ud på at styrke konge- og kirkemagten. Han 
skruede op for bødestraffe og skatte til kongen. Ved brud på diverse love kunne 
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misdæderen købe sig fred, "fredskøb", ved afgift til kongen, ligesom manglende 
deltagelse i ledingstogt når kongen kaldte til leding (et landdistrikt skulle stille 

op med et bemandet vikingeskib til togt mod oversøiske fjender), nu også 
kostede bøder. Knud indførte en personskat, "nefsgjald" eller næsegæld, da 

beløbet blev udskrevet "pr. næse", dvs. pr. person. Til gengæld sikrede 
kongemagten fred i sit rige for tilrejsende fremmede købmænd og gejstlige og 

frigivne slaver.  Dette er endnu et vigtigt skridt i retningen af indførelse af en 
middelalderlig, europæisk kultur til afløsning for jernalderens sidste fase, 

vikingetiden. 

Knud har desuden haft den politik at kongen havde krav på alle arealer som 
ingen anden kunne gøre krav på - fx skovområder og havområder, og dette 

brugte han som pressionsmiddel. Bønderne og fiskere måtte gøre hvad kongen 
befalede - ellers ville han forbyde dem adgang i skovene og på havene. 

 

Knud den Hellige og kirken 

Knud støttede massivt kirken økonomisk med omfattende gaver. Modsat sin far 
gik han også ind for at indføre en egentlig kirkeskat, tiende. Lillebrødrene havde 

forskellige betroede stillinger. Oluf syntes fx brugt som "grænsejarl" i Slesvig. 

 

Det store togt mod England 

Knud IV besad en gammel drøm at erobre England og havde som nævnt været 

deltager på Svend Estridsøns to erobringstogter mod England. I 1085 skulle det 
være. Knud kaldte til fuld leding, og vikingeskibene, op til 1000 styk, samledes 

på Limfjorden. Også Knuds svigerfader, hertug Robert af Flandern, deltog på 

den store mission. Men der var problemer i Sønderjylland ved rigets sydgrænse, 
og Knud rejste herned for at få styr på situationen, så rigets fjender (den tysk-

romerske kejser Henrik IV) ikke udnyttede at Danmarks stærkeste krigere rejste 
på vikingetogt mod England.  

Det trak ud, forsyningerne slap op, og ledingsflåden i Limfjorden blev utålmodig. 
Et hærting samledes og vedtog at man skulle sende kongens lillebror, Oluf, til 

Knud for at at bede Knud om enten at komme afsted mod England eller få lov til 
at sejle hjem igen. Dette tog Knud som et ultimatum og som forræderi fra Olufs 

side. Knud IV lod Oluf arrestere og sendte ham til svigerfaderen, Robert af 
Flandern, som fange. Derpå lod kongen ledingsflåden sejle hjem igen med krav 

om at de mødte op igen næste forår. 
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Oprøret mod Knud den Hellige 

Formentlig har kongens fogeder efterfølgende givet bønderne bøder efter Knuds 

nye love der kostede bøder hvis man udeblev til indkaldt ledingstogt. I al fald 
hvis man var draget hjem fra togtet før Knud gav dem lov. Derpå udbrød der et 

oprør med basis i Vendsyssel. Normalt antages anledningen at være bøderne for 
udebleven ledingstjeneste. Men der kan være andre årsager - den tiende-skat 

som Knud IV udskrev. Eller personskatten, nafsgjeld. Eller et sammensumrium 
af det hele. Og man skal ikke tro at oprøret var "folket" der rejste sig mod den 

onde tyran. Det var i høj grad stormænd der havde mistet tilliden til kongens 

projekt og evne til at skabe lykke og fremgang. 

 

Knud myrdes i Skt. Albani Kirke 

Knud IV og hans livgarde, hirden, blev i al fald forfulgt og flygtede først til Slesvig 

By, der var anlagt lige ved siden af det nu forladte Hedeby ved Sønderjyllands 
sydgrænse ved Dannevirke og fortsatte til Odense hvor han med sin hird tog 

tilflugt i Skt. Albani Kirke. Knud og 17 af hans hirdsmænd blev hugget ned i 
1186 i kirken, herunder lillebroderen Benedikt. Også lillebroderen Erik - en 

virkelig markant støtte af Knud - var med i Knuds hird, men det lykkedes Erik 
at overleve. 

 

Arven efter Knud den Hellige 

Få år efter blev Knud kåret som Danmarks første helgen- Skt. Knud eller Knud 
den Hellige. Var Knud virkelig en helgen med Gud på sin side. Eller en 

udbyttende tyran? Disse forskellige tolkninger har været udbredt i dansk 

historieskrivning. Og sandheden ligger nok et sted imellem. Knud udbyggede 
kirke- og statsapparat, og det skabte mere civiliserede forhold, men også skatter 

som fik stor- og småbønder til at sukke. Og hele det aflyste vikingetogt mod 
England var under alle omstændigheder et mærkeligt kiks. Men der er ikke 

meget der tyder på at Knud IV var et dumt eller korrupt svin. Han var 
magtsøgende, ambitiøs, aggressiv og reformivrig. Og vel også ret bjergsom. 
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16     Mordet på Knud IV den Hellige i Skt. Albani Kirke i romantisk fortolkning. 

 ______________  

Oluf I Hunger  

Konge til Danmark 

1086-95 

Middelalderkonge med en ret ukendt regeringstid især kendt for 

misvækst og hungersnød. Lod sig måske ofre til Gud for at sone Knud 
den Helliges død.  

Oluf Svendsøn (eller Sveinsson) var en uægte søn af Sven Estridsen og ca. 36 

år gammel, da han blev valgt som konge efter alt at dømme af de stormænd 
der havde været utilfredse med den myrdede Knud IV. Død som 45-årig efter 

lidt over 9 års regering, så af en søn af Svend Estridsøn at være, regerede han 
faktisk næsten længe. 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/860-knud_hellige.jpg
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Oluf frigives fra sit fangenskab i Flandern 

Da sad Oluf fængslet i Flandern hos Knud IVs svigerfar, Robert af Flandern. Grev 

Robert lovede at frigive den kongevalgte Oluf hvis han enten fik løsepenge eller 
en erstatning. Olufs lillebror, Niels, lovede at træde i stedet for Oluf og rejste 

ned til greven der derpå løslod Oluf. Lillebroderen Erik, stærk støtte af Knud, 
drog i eksil i Norge, mens Knuds enke, Dronning Edel, skyndte sig hjem til 

Flandern med hendes og Knuds unge søn Karl. Der var en klar fornemmelse af 
at Knud IVs fjender nu overtog magten over landet. 

 

Oluf I og stormandsslægterne 

Man kender overmåde lidt til Oluf Is kongegerning. Tilsyneladende var han 

blevet valgt ud fra et løfte om at glemme storstilede krigstogter, skrotte Knud 
IVs tunge skatter og centralisering og vende tilbage til Harald Héns lovgivning. 

Oluf havde kontakt til de allerstørste stormandsfamilier. En af de mægtigste 
slægter var Thrugotsønnerne i Jylland, og den knyttede Oluf I til sig og kirken 

ved i 1089 at udnævne Asser Svendsen (Sveinsson) fra Thrugotsønnerne som 
biskop i Lund Kirke i Skåne. Thrugotsønnerne var ellers nok en del af Knud IVs 

parti. Biskop Assers far, Svend Thrugotsen, var således med i Knud IVs hird og 
med til at forsvare Knud i Stk. Albani Kirke. 

Det koksede til gengæld med en anden af landets stærkeste 
stormandsfamilier, Hvideslægten fra Fjennelev fra Midtsjælland midt mellem 

Ringsted og Sorø. Slægtens patriark, Skjalm Hvide, bad om Kong Olufs hjælp 
efter Skjalms bror var blevet myrdet, men Oluf så sig ikke i stand til at hjælpe. 

Det kan have skabt en alliance mellem Skjalm Hvide og Oluf Hungers fjende, 

lillebroren Erik. 

 

Misvækst som Guds straf? 

Knud IVs gamle støtter var oprørte over kongemordet.  Det var en Guds mand 

der var blevet myrdet, og så i Guds kirke! Støtterne Ret gav sig til at arbejde for 
at få Knud helgenkåret af paven og fjernet hans mordere fra magten. Samtidig 

skulle der have været misvækst-år i Vesteuropa (det er dog ikke helt bevidnet), 
og Knud-partiet knyttede oplevelsen af - eller myten om - misvæksten sammen 

med den uret der var begået mod Knud. 
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Kong Oluf havde jo nok haft svært ved at deltage i sammensværgelsen mod og 
mordet på Knud IV, da han samtidig sad fængslet i Flandern, men den folkelige 

utryghed ved mordet i kirken øgedes. 

 

Lader Oluf Hunger sig ofre? 

Så, den 18. august 1095 forsvandt Kong Oluf pludselig, tilsyneladende død, 

men uden der er nævnt noget om hvor han er begravet. Saxo Grammaticus 
har senere denne mærkelige sentens om Oluf Hunger: 

Samtidig afslørede han hvor stor en kærlighed til undersåtterne hans 

hjerte bar på, da han bad om at få lov at bøde med sit eget liv for 
deres ondskab så den trussel der gjaldt alle, kun ramte ham selv. Han 

ofrede virkelig sit eget liv for sine landsmænds skyld - så en from 
mand var han, det kan ingen tage fra ham… 

Det har fået historikere til at overveje en mulig kongeofring. Ifølge urgammel 

kongeideologi var kongen en hellig person der garanterede fred, lykke og 
frugtbarhed i sit rige. Hvis disse ting ikke indtraf, var det kongens skyld. Fred, 

lykke og frugtbarhed kunne retableres, hvis kongen tog skylden for alt hvad der 
gik galt og blev rituelt ofret. 

________________ 

Erik I Ejegod 

Konge til Danmark 

1095-1103 

Kraftfuld middelalderkonge. Fik et ærkebispedømme oprettet i Danmark 
(Lund) og fik Knud den Hellige helgenkåret. Udmærket konge. 

Erik Svendsøn var en uægte søn af Svend Estridsøn der markant var på Knuds 

parti, med i hans hird og tilhænger af Knuds kraftige kongepolitik, men var mere 
diplomatisk anlagt end den opfarende Knud. Da Oluf forsvandt/dræbtes/døde i 

1095, var Erik den ledende blandt Knud-støtterne og valgtes som konge på 
landstingene. Erik Svendsen blev i sin tid kaldt "Erik den Gode" eller "Erik Egod", 

dvs. den Altid-Gode, og Egod udviklede sig siden til Ejegod. Tilnavnet stammer 
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formentlig fra fortællingen en en række misvækstår og og en hungersnød der 
skal have ramt Danmark efter mordet på Knud IV, en nød der blev knyttet til 

efterfølgeren Oluf Hunger, og en nød der forsvandt da Erik blev konge.  Erik var 
således en god konge med Gud på sin side, lyder fortællingen, der kan have 

været en legende eller PR fra Erik Ejegod og hans kreds. 

Erik var gift med Bodil Thrugotsdatter, søster til Svend Thrugotsen fra den 

vigtige stormandsfamilie Thrugotsønnerne. Svend Thrugotsen var jo med i Knud 
IVs hird og forsvarede kongen i Skt. Albani Kirke. 

 

Erik Ejegod står for en stærk konge- og kirkemagt 

I virkeligheden ved man næsten lige så lidt om Erik Is kongegerning som man 

ved om forgængeren Oluf Is - og Eriks tid som konge blev endnu kortere end 
Olufs, næsten 8 år. Legenden fortæller at de slaviske vendere plyndrede det 

sydlige Danmark fra Østersøen, og Erik Ejegod sammen med bl.a. Skjalm Hvide 
indtog vendernes borg, Arkona, på øen Rügen. Men intet faktuelt støtter dette. 

Erik Ejegod har formentlig også genindført Knud IVs love og regler der sikrede 
en stærk skatte-, konge- og kirkepolitik hvilket har begejstret nogen og 

frustreret andre. Roskildekrøniken skriver at Erik indførte mange uretfærdige 
love, mens Saxo er langt mere positiv og roser Eriks udseende, popularitet og 

kvaliteter i lange baner. Formentlig har han været en viljestærk og myndig 
konge med et mere vindende væsen end den stejle og aggressive Knud den 

Hellige. 

 

Knud den Hellige helgenkåres 

Hvad man faktuelt ved er at Erik I kommunikerede ihærdigt med den katolske 
kirkes ledelse i forsøget på at få Knud IV anerkendt som martyr og helgen og få 

Danmark under et selvstændigt ærkebispedømme. Begge dele lykkedes i 1103. 
Knud IV blev nu kendt som Knud den Hellige, og kongeslægten havde sin helgen 

til at kaste helligt skær over sig hvilket var ganske vigtigt. Og Lund i Skåne blev 
gjort til centrum i et nyt ærkebispedømme der inkluderede hele Norden, og 

Biskop Asser Svendsen i Lund, nevø til Dronning Bodil, blev Danmarks første 
ærkebiskop. Erik havde samlet rigets 3 magtinstanser - kongemagt, kirkemagt 

og stormænd (i form af de to vigtigste stormandsslægter, Thrugotsømnnerne og 
Hvideslægten) under sin kontrol. 
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Erik Ejegods valfart og død 

Derpå udnævnte Erik I sin ældste (uægte) søn, Harald Kesja, som regent og 

drog på en valfartsrejse mod Jerusalem. Denne valfart KAN have været del af 
aftalen med pavemagten for at paven skulle anerkende Eriks bror, Knud den 

Hellige, som ny helgen, og anerkende at Danmark fik sit eget ærkebispedømme. 
I al fald kostede valfarten Eriks liv. Han døde undervejs på Cypern, vistnok i 

byen Paphos. Hans grav kendes ikke. Dronning Bodil døde i Det Hellige Land. 
Og imens regerede Harald Kesja på ubehagelig og brutal vis. 

 
17   Mønt med Erik Ejegods kontrafej 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/erik-ejegod.jpg
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Niels 

Af Guds nåde konge til 

Danmark 

1103-34 

Fik en lang, fredelig og glimrende regeringsperiode der blev afsluttet 
med 3 års hård borgerkrig da Niels' søn, Magnus, dræbte Erik Ejegods 

søn, Knud Lavard.  

Niels Svendsøn (egentlig Nicolaus Sveinsson) var uægte søn af Sven Estridsøn 

og er første gang omtalt da han blev gidsel/fange hos grev Robert af Flandern i 
stedet for broderen Oluf der var valgt som dansk konge (Oluf Hunger). Da Erik 

Ejegod døde, var hans søn Harald Kesja hans regent, og Harald Kesja fandt det 
naturligt hvis han blev valgt som sin fars efterfølger. Men stormændene ønskede 

ikke mere af Harald Kesjas voldsregime og valgte i stedet den langt mildere og 
mere fremkommelige lillebror til Erik Ejegod, Niels Svendsøn. En anden 

kandidat, broderen Svend Tronkræver, døde af sygdom på vej til tinge. 

 

Den fredelige konge 

Niels blev valgt som konge og ægtede året efter Margrete Fredkulla, datter af 
den svenske kong Inge og enke af den norske Magnus III Barfod. Margrete 

Fredkulla synes at have fået stærk indflydelse på Niels' regime. Niels har næppe 
været en stærk og karismatisk type som Knud den Hellige og Erik Ejegod i langt 

højere grad var. Men han fik en 29-30 år som konge hvilket var usædvanligt 
langt. Kun 10 danske monarker har en kendt regeringstid der har været 

længere. Margrethe II vil dog blive en 11. monark med en længere regering. 
Hun har allerede regeret i over 44 år. 

 

En svag konge? 

Det er muligt at kong Niels' autoritet ikke var så stor som i al fald storebrødrene 
Knud den Helliges og Erik Ejegods, og at særligt sjællandske stormænd 
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som Peder Bodilsøn og Hvide-slægtens store som fx Asser Rig ikke 
anerkendte hans myndighed. Berømt er Roskildekrønikens karakteristisk af kong 

Niels: En fredelig og ligefrem mand, aldeles ikke en hersker. 

 

Jarlerne Erik Eriksøn og Knud Lavard 

Niels regerede faktisk i længere tid end hans 4 storebrødre - Harald Hén, Knud 

den Hellige, Oluf Hunger og Erik Ejegod - gjorde tilsammen, og de første 25 år 
var fredelige. Niels havde mere eller mindre været på Erik Ejegods parti og aktivt 

arbejdet med på at få broderen Knud IV kanoniseret. Han inddrog Erik Ejegods 

sønner i rigets militære ledelse - dog ikke Harald Kesja der havde miskrediteret 
sig selv, men Erik Eriksøn (Emune), der blev jarl af Møn, Falster og Lolland, 

samt Knud Lavard der blev jarl af Sønderjylland i 1115. 

 

Hertug Knud og Magnus den Stærke 

Knud Lavard var en markant figur, mens Niels var konge. Han var Erik Ejegods 

eneste søn med Dronning Bodil (Harald Kesja og Erik Emune var børn af 
elskerinder) og blev først opdraget i Skjalm Hvides hjem sammen med dennes 

søn, Asser Rig, og siden sendt til Sachsens hertug, Lothar, hvor Knud 
blev præget af den fornemme, tyske ridderkultur. Da Knud blev udnævnt 

grænsejarl i Slesvig, fik han tilnavnet "Lavard" der er det samme ord som 
engelsk "Lord", dvs. herre, oprindelig brødgiver. Han undgik selv det gamle 

danske ord jarl og brugte i stedet det tyske Herzug, eller Hertug, og 
Sønderjylland begyndte derfor at tage form som et hertugdømme. Han gik 

fornemt klædt med purpurkappe og var særdeles populær i Sønderjylland, bl.a. 

ved at undertvinge venderne (abodritterne) i Holsten. Knud Lavard tog sig endda 
kongetitel over abodritterne.  

Der er ingen tvivl om at Knud Lavard var en ung, ambitiøs mand der forstod at 
føre sig frem. En anden ambitiøs mand var Niels' søn, Magnus Nielssøn, som 

islændingen Snorri Sturrlason kaldte "Magnus den Stærke". Magnus Nielssøn 
blev i 1125 kåret som svensk konge af Götaland som efterkommer af Inge I den 

Ældre af Sverige. 
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Lensmænd og tiende 

Det virker som om Niels har regeret fornuftigt med udmærkede reformer. 

Kongens hird eller følge, livgarde, har været en gammel institution, men kong 
Niels skar ned på hirden. Eller rettere, han opdelte den i en civil og en militær 

del. Den militære del var fortsat del af hirden, mens den civile del rykkede ud 
på kongsgårdene fordelt omkring i Danmark og stod i høj grad her for inddrivelse 

af skatter, inddragelse af arv hvor der ingen arving var osv. - de 
første lensmænd, ombudsmænd eller fogeder - endnu en markant udvikling 

hen imod middelalderlige sociale strukturer. Tiende - kirkeskat - blev nu også 

en fast institution hvilket gjorde det muligt at omdanne de mange tusind 
sognekirker rundt om i Danmark fra trækirker til stenkirker. Denne proces 

begyndte i Niels' regeringstid og blev gjort færdig i 1200-tallet. 

Ikke så få af de tiltag under Knud IV den Hellige, der havde givet så megen 

ballade, blev i virkeligheden nu fast funderede uden for meget vrøvl og oprør. 
Niels var i øvrigt vist den første danske konge der kaldte sig "konge af Guds 

nåde". 

 

Mordet på Knud Lavard 

I 1131 udbrød det store kaos. Kong Niels' søn, Magnus den Stærke, konge af 

Vestgötland, mødtes i Haraldsted Skov lidt nord for Ringsted med Knud Lard, 
hertug af Sønderjylland og dræbte Knud Lavard. Motivet kan være at fjerne en 

rival til Danmarks trone. 

 

Erik Eriksøns og de sjællandske stormænds oprør mod Niels 

Kong Niels lagde hurtigt afstand til Magnus og mordet. Måske blev Magnus 

landsforvist, men borgerkrigen brød løs da Knud Lavards halvbror, Erik Eriksøn, 

ville hævne sin bror. Niels gik imod Erik Eriksøn, dvs. der tegnede sig et Niels-
Magnus-parti der havde de jyske stormænd samt paven og den tysk-romerske 

konge på sin side i konflikten. De sjællandske stormænd, fx Hvideslægten og 
Peder Bodilsøn, var derimod på Eriks parti. Prisen for den tyske konges støtte 

var at opgive Lund som selvstændigt ærkebispedømme og lægge det under 
Hamburg-Bremen. Det fik til gengæld ærkebisp Asser Svendsen til at svinge 

over til Erik Eriksøns side. 
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Erik er på tilbagetog 

Erik havde efter et par års borgerkrig ikke den store krigslykke og trak sig tilbage 

til Skåne. Knud Lavards anden bror, Harald Kesja og dennes sønner, var nu også 
på  Niels' og Magnus' side mod at Harald blev kåret som Niels' medkonge. Niels 

og Magnus og deres hær satte efter Erik Eriksøn der tabte ved bl.a. Jelling i 
Jylland og siden Værebro på Sjælland og vandt sig det lidet ærefulde tilnavn 

"Harefod". Erik Harefod endte i Skåne hvor han desperat forsøgte at få støtte 
fra de øvrige nordiske lande og Tyskland. 

 

Magnus den Stærke dræbes 

Den tysk-romerske konge, Lothar III, havde egentlig lovet Niels sin støtte, men 

han er til at tale med, for Lothar er identisk med den samme hertug af Sachsen 
hvis hof Knud Lavard voksede op ved. Så han kunne overtales til at være med 

til at hævne Knud Lavards død, så han  sendte en gruppe stærke tyske riddere 
til Skåne. I  Slaget ved Fodevig 2. pinsedag 1134 havde den gamle konge og 

Magnus den Stærke med Danmarks ledinghær umiddelbart overtaget over Erik 
Harefod, men da dukker de 300 beredne tyske riddere op og vender krigslykken 

totalt. Magnus den Stærke blev dræbt i slaget sammen med ikke så få biskopper, 
og Erik Eriksøn fik ved den lejlighed udskiftet tilnavnet "Harefod" med det mere 

flatterende "Emune" dvs. Mindeværdig. 

Slaget ved Fodevig var en central begivenhed i Danmarkshistorien og et kraftigt 

signal om at den gamle "værnepligtsordning", ledinghæren, rygraden i 
vikingeæraens mange sejre, var ved at blive militærteknologisk overhalet af de 

middelalderlige riddere. 

 

Kong Niels dræbes 

Kong Niels flygtede efter nederlaget til Jylland hvor han havde sin støtte. Den 
70-årige konge var tilsyneladende på vej mod syd ned til den tyske konge, som 

han mente støttede ham, da han i Slesvig By - Knud Lavards gamle højborg - 
på vej mod kongsgården blev overfaldet og dræbt af byens borgere. 
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18   Knud Lavard, den første hertug af Sønderjylland, siden helgenkåret. 

___________________ 

Erik II Emune 

Af Guds nåde konge til 

Danmark    

1134-37 

En brutal og krigerisk middelalderkonge der hurtigt blev myrdet.  

Erik Eriksøn var uægte søn af kong Erik I Ejegod og en ukendt frille og født 

omkring 1100. Han blev valgt på landstinget i Lund som konge som 34-årig efter 

at kong Niels blev dræbt af Slesvigs borgere. Erik havde først tilnavnet 'Harefod', 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/lavard.jpg
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da han nærmest konstant var på retræte fra kong Niels' og Magnus den Stærkes 
mænd, men da Erik vandt over Niels og Magnus i Slaget ved Fodevig, fik han 

tilnavnet Emune = Den Mindeværdige. Efter kongekåringen i Lund gjorde Erik II 
Lund til sin hovedstad. Med en frille, Thunna, fik han sønnen Svend III Grathe. 

Erik blev myrdet af en personlig uven efter blot 3 års regeringstid - en af de 
virkelig korte regimer. Den der lever ved sværdet, dør ved sværdet. 

 

Den krigeriske Erik 

Erik synes at være en handlekraftig og effektiv type af den slags der behandler 

sine støtter og venner fyrsteligt og sine fjender og rivaler frygteligt, og som 
nærer så stor tillid til egne evner og eget held at de kaster sig ud i de mest 

håbløse situationer. Erik Emune hørte ikke til de forsigtige. 'Krigerisk' er et mere 
passende prædikat. 

 

Mordet på Harald Kesja og hans sønner 

I slutningen af krigen mod Niels og Magnus havde Eriks bror, Harald Kesja, 
allieret sig med kong Niels og var endda kåret som Niels' medkonge. Efter kong 

Niels var dræbt, så Harald Kesja sig som ny, legitim enekonge. Men Erik Emune 
fangede og halshuggede Harald Kesja og lod 7 af hans sønner dræbe, bortset 

fra Oluf Haraldsen der undslap massakren med nød og næppe. 

 

Erik Emunes mange krigstogter 

Erik II foretog i 1136 et felttog mod den vendiske hovedbase, den svært 

indtagelige Jaromarsborg på Arkona-fremspringet på øen Rügen - ofte bare 

kaldet Arkona. Erik Emune skal have ladet en skakt bygge under borgen hvilket 
drænede en af borgens brønde hvilket igen fik den til at kapitulere hurtigere. I 

1137 gik han i gang med et forfejlet felttog mod Norge. Erik fik brændt Oslo 
ned, før han og hans mænd blev fordrevet. 

Erik II søgte ihærdigt at få sin myrdede lillebroder, Knud Lavard, kanoniseret. 
Han forsøgte også at få orden igen i det borgerkrigshærgede Danmark, men 

hans kraftfulde styre skaffede ham et stigende antal fjender, fx  Peder Bodilsøn 
i Næstved (der i disse år i øvrigt grundlagde det store Skt. Peders Kloster i 
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Næstved) og ærkebiskop Assers nevø, Roskildebiskoppen Eskil, som i 1137 
desuden afløste sin onkel som ærkebiskop. 

Om Erik Emune var en god eller dårlig konge, vides ikke. Saxo elsker ham, mens 
Roskildekrøniken kalder ham en tyrannisk konge. Men den krigeriske Erik II var 

i al fald ikke god til at vinde folk for sig. 

 

Mordet på Erik Emune 

I 1137 spidsede det hele til. Oprøret mod Erik Emune forhindrede denne i at 

tage til Skåne og Sjælland, så han drog til Jylland hvor oprøret også ulmede. 

Kongen tog til landstinget ved Urnehoved nær Åbenrå sammen med sin 
søstersøn, Erik Hagensøn. Hirdmanden (Sorte) Plov var stævnet. Ifølge 

legenden dømte kongen mod Sorte Plov hvad denne blev svært træt af. Med sig 
havde Plov et spyd hvis spir var dækket til af en træklods. Da han fornemmede 

at kongen ikke havde rustning på under sin tunika, hev han træklodsen af sit 
spyd som han derpå drev gennem kongen. Erik Hagensøn trak sværdet for at 

dræbe Sorte Plov der tørt replicerede: Stik dit sværd i skeden, fedt flæsk faldt i 
din kedel, om du sanser at søbe! Måske blev den unge Erik helt paf af disse ord, 

for det lykkedes i al fald Sorte Plov at slippe væk. 

____________________ 

Erik III Lam 

Af Guds nåde konge til 

Danmark 

1137-46 

En formentlig glimrende middelalderkonge der regerede fredeligt og 

støttede kirken. 

Erik Hagensøn (eller Håkonsen eller Håkonsson) var født ca. 1120 som søn af 

Hagen/Håkon Jarl og Erik Emunes søster, Ragnhild. Erik var med i Erik Emunes 
hird og måske kun 17 år, da hans onkel blev dræbt på tinget i Urnehoved, men 
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var den ældste af kandidaterne. Kongemorderen Sorte Plov foretrak angiveligt 
Knud Lavards søn Valdemar, men han var kun 6 år gammel. Erik 

Hagensøns tilnavne – Lam – samt den Spage – antyder veghed eller 
ubeslutsomhed. Svend Aggesen skrev i 1180'erne at tilnavet skyldtes en 

'honningeagtig mildhed i hans væsen'. Samtidig er et væld af legender tilknyttet 
Erik der skal fortælle at han var en vældig kriger der fx stod ved Erik Emunes 

side i Slaget ved Fodevig, eller leder af de tyske 300 riddere der reelt afgjorde 
borgerkrigen, og at han egenhændigt dræbte Magnus den Stærke. Disse 

fortællinger passer ikke helt til det man ved om hans regime. Han virker ikke 

som den kraftfulde og autoritære type. Erik Lam var gift med Luitgard af 
Salzwedel der fik ry for letfærdighed og blev forvist. Kong Erik og Dronning 

Luitgard nåede ikke at få børn, men Erik III fik en uægte søn, Magnus, med en 
elskerinde. Erik abdicerede - angiveligt pga. sygdom - efter 8 år på tronen. 

 

Erik Lam støtter kirken 

Man kender ikke det store til Erik Lams regime. Han gav rige pengegaver og 
privilegier til kirken, og han havde et stort besvær med Harald Kesjas 

overlevende søn, Oluf Haraldsen, der i 1139 lod sig kåre som konge på Skånes 
landsting i Lund og hærgede de østdanske kyster, indtil Erik Lams tropper fik 

ham besejret og dræbt i ca. 1143. Nogle gange regnes Oluf Haraldsen med til 
kongerækken som Oluf II, men det gør han ikke officielt længere. 

Det er slet ikke umuligt at Erik III Lam trods utydeligheden var en glimrende 
konge, og at riget blomstrede med fred og velstand under ham; der er stærkt 

modstridende beskrivelser af hans duelighed som konge. Under alle 

omstændigheder var han en fredelig konge, og der var under hans regime et 
fornemt samarbejde mellem konge og kirke, kong Erik og ærkebiskop Eskil. 

I 1146 abdicerede Erik Lam, gik i kloster (Skt. Knuds Kloster i Odense) og døde 
kort tid efter. Ingen ved hvad der lige skete der. Et bud er alvorlig sygdom. 
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______________ 

Svend III Grathe 

og Knud V Magnussøn 

(og Valdemar I Knudsøn) 

Af Guds nåde konger til 

varierende dele af Danmark 

1146-57 

Svend Grathe var krigerisk og brutal, mens Knud Magnussøn virkede 
fornuftigere. De delte Danmark på forskellig vis og bekrigede hinanden 

i skiftende alliancer med Valdemar.  

Efter Erik Lam abdicerede ung og barnløs, var der kaos. De jysk-fynske landsting 

valgte Magnus den Stærke og Richiza af Polens 17-årige søn, Knud 
Magnussøn, som konge, Knud V, mens tingene i Skåne og Sjælland i stedet 

valgte Erik Emunes og dennes elskerinde, Thunnas, 18-årige søn, 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/lam.gif
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Svend Eriksøn – Svend III, og som siden posthumt fik tilnavnet "Grathe". Både 
Knud og Svend forekommer dynamiske og handlekraftige, men Svend synes at 

dele egenskaber med sin far, Erik Emune. Der er en vis krigeriskhed, brutalitet 
og overmod over ham. 

 
19    Mønt med Svend III Grathes kontrafej 

    

Borgerkrig - Svend og Valdemar går imod Knud 

De purunge fætre, Knud V og Svend III, gik i krig mod hinanden, Knud V sejrede 
i begyndelsen og Svend III til sidst. Svend erobrede Jylland og gjorde sin fætter 

Valdemar Knudsøn, Knud Lavards søn, til hertug af Sønderjylland i Slesvig i 
1148. Knud Magnussøn blev fordrevet til Tyskland og henvendte sig til kong 

Frederik Barbarossa. Denne var ungdomsven af Svend og mødtes med de to i 
1152. 

 

Den upålidelige Svend Grathe 

Tyskland overdrog hele Danmark til Svend III mod at Svend anerkendte Frederik 

som sin og Danmarks lensherre og mod at give len til Knud og Valdemar der 
garanterede forliget. Principielt ophørte Danmarks selvstændighed faktisk 

dermed. Svend snød efterfølgende Knud, der kun fik spredte herreder i Jylland, 
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Fyn og Sjælland. Samtidig steg Svends upopularitet. Hans politik var kostbar, 
han udskrev mange skatter og havde tilsyneladende ret tyske manerer. 

Hovedproblemet var at han optrådte som tysk vasal. Og Valdemar skiftede til 
Knud Vs side i 1154. 

 
20    Mønt med Knud V Magnussøns kontrafej 

 

Knud og Valdemar forjager Svend Grathe 

Svend III blev forjaget, og Knud og Valdemar konger og arbejdede glimrende 
sammen. Svend drog til Tyskland, og efter nogle års flintren omkring for at få 

støtte lykkedes det ham at få Henrik Løve, hertug af Sachsen, til at støtte sig og 
få samlet sig en tysk hær der hærgede Fyn. 

 

Blodgildet i Roskilde 

Ved et forlig deltes riget: Sven fik Skåne, Knud Sjælland og Valdemar Jylland-
Fyn, mens Valdemar forlovede sig med Knuds halvsøster, Sofie af Minsk. Ved 

den efterfølgende fest den 9. august 1157 som Knud V holdt for sine 

medkonger, Blodgildet i Roskilde, var der fare på færde. Saxo fortæller 
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Da tusmørket faldt på, og der som sædvanligt blev bragt kerter ind, 
kom en af Svends krigsmænd ved navn Ditlev tilbage efter kort i 

forvejen at være gået bort fra gæstebuddet, og nu stod han ganske 
tavs og spejdede efter lejlighed til at begå udåden. Da han havde 

stået således en liden stund uden at sige noget, som om han var 
falden i staver, bredte Knud sin kappe ud på gulvet og bød ham tage 

sæde på den ved siden af sig. Han takkede for den store ære, kongen 
viste ham, men gik ud og kom straks efter ind igen og betydede ved 

et næsten umærkeligt nik Svend, at han skulle komme hen til ham. 

Da Svend ikke så dette hemmelige vink, sagde Knud til ham, at Ditlev 
kaldte på ham. Svend rejste sig op og gik hen til ham, og Ditlev 

hviskede noget til ham, hvorpå alle Svends mænd stak hovederne 
sammen med dem, og gav deres ord med i laget, men således at 

ingen af dem, der sad længere borte, kunne høre, hvad de sagde. Nu 
var det, som om det gik op for Knud, at der var svig på færde …” 

Svends mænd dræbte den 28-årige Knud, ifølge Saxo i armene på Valdemars 

fosterbroder Absalon, mens Valdemar undslap til Jylland bistået af Absalon og 
Esbern Snare. 

Et par måneder senere kom det til et gevaldigt slag på Grathe Hede ved Viborg 

mellem Valdemar og hans mænd og Svend III og hans mænd. Svend tabte, 
flygtede, hesten sad fast i mosen, og Svend blev hevet af hesten og dræbt med 

et øksehug af bønder. 

 
En senere tids fortolkning af Blodgildet i Roskilde. Valdemar I og Knud V sidder til 

venstre og spiller skak med Svend Grathe til højre. Knud læner sig ængstelig op ad 
den mere mandige Valdemar. 
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________________ 

Valdemar I den Store 

Af Guds nåde konge til 

Danmark 

1157-82 

Stærk middelalderkonge der i samarbejde med sin stedbror Absalon 

foretog succesrige krigstogter og lovreformer.  

Valdemar Knudsøn blev født den 14. januar 1131 som søn af Ingeborg af 

Novogorod og Erik Ejegods søn, Knud Lavard, hertug af Sønderjylland, der var 

blevet myrdet 8 dage før Valdemars fødsel.  Via sin mor Ingeborg var 
Valdemar oldebarn af den russiske storfyrste Vladimir Monomachos der igen var 

barnebarn af Vladimir den Hellige efter hvilke Valdemar var opkaldt. Valdemar I 
Knudsøn regerede med stor kompetence og autoritet på et tidspunkt hvor 

Danmark var i klar fremgang økonomisk, kulturelt og befolkningsmæssigt. Bl.a. 
dette har givet ham tilnavnet den Store. Teoretisk var Valdemar den Store dog 

ikke herre i eget hus, men vasal af den tysk-romerske kejser Frederik 
Barbarossa. På papiret var Danmark del af Tyskland. 
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21    Valdemar I den Store - en heroiserende statue i Ringsted. Enhver lighed med Valdemar er tilfældig 

Valdemar kom efter fødslen i pleje hos sin fars nære ven, Asser Rig, og voksede 

op med Assers sønner, Absalon og Esbern Snare, som han var tæt forbundet 
med livet igennem. Da Svend III og Knud V gik i borgerkrig med hinanden, var 

Valdemar naturligt nok på Svends side. Knud V var søn af den mand (Magnus 
den Stærke) der personligt havde slået Valdemars far ihjel, mens Svend var søn 

af den mand (Erik Emune) der mest ihærdigt havde forsøgt at slå morderen 
ihjel. Men Svends usympatiske sider og Knuds sympatiske sider fik Valdemar 

over på Knuds parti, og i 1157 ægtede han Knuds søster, Sofie af Minsk. Efter 
sigende fik hun kort tid efter dræbt Valdemars elskerinde, Tove, ved at få sat ild 

på den badstue som Tove benyttede. 
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22   Samtidig skildring af Valdemar den Store. Fra Slesvig Domkirke i 1180 

Valdemar fik 9 kendte børn. Med elskerinden Tove fik han Christoffer, og med 
Sofie af Minsk fik han Sophie, Knud (VI), Margrete, Maria, Valdemar (Sejr), 

Richiza, Ingeborg og Helene. Valdemar den Store fik en af de ret lange 
regimer på 24 år og 201 dage. 
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23     Rekonstruktion af Sofie af Minsks ansigt ud fra hendes kranium. Knud VIs og Valdemar Sejrs mor ud 

Valdemar besejrer Svend Grathe 

Ved Blodgildet i Roskilde dræbte Svend hurtigt Knud V og sårede Valdemar i 
låret. Valdemar blev hjulpet væk af sin fosterbroder, Esbern Snare, der var i 

hans hird, og Valdemars anden fosterbroder, Absalon, hjalp Valdemar med at 
slå Svend på Grathe Hede. Valdemar kunne nu kåres som enekonge. 

 

Absalon, borge, stenkirker og nye byer 

Valdemar I gjorde allerede i 1158 fosterbroderen Absalon til Roskildebisp og i 

1177 ærkebisp. Stærkt støttet af biskop Absalon med de stærke leder- og 
militærevner befæstede Valdemar Danmarks sydgrænser med borge i fx Nyborg, 

på Sprogø midt i Storebælt og Tårnborg ved Korsør - dermed var overfarten 
over Storebælt sikker - og togter mod venderne på Østersøens sydbred. 

Op gennem 1100-tallet skete der i det hele taget markante ændringer af det 
danske landskab. De mange trækirker i landsbyerne begyndte at erstattes af 

stenkirker i romansk stil (uden tårn, ret små vinduer, fladt træloft), og 
befolkningen øgedes kraftigt på landet, og der blev ryddet skov og skabt nye 

landsbyer i den helt store stil (fx dem der slutter slutter på -drup, trup, -rød, -
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holt, -tved osv. Mellem år 1000 og lidt op i 1200-tallet opstod således 2000 nye 
landsbyer i Danmark. Der er antagelig en sammenhæng med fremkomsten af 

hjulploven der gjorde det muligt med et mere effektivt landbrug på tungere 
jorde. 

 

Den vendiske udfordring 

Venderne - de nordligste vestslavere - havde længe generet især Lolland-Falster 
og Skælland med plyndringstogter hvilket stod mejslet for Absalon og Valdemar 

- der var vokset op sammen på Hvide-slægtens slægtsgård i Fjenneslev mellem 

Ringsted i Sorø. Venderne skulle bremses, og de skulle kristnes én gang for alle. 
Den krigeriske mission blev ført i samarbejde med Henrik Løve (Heinrich der 

Löwe) hertug af Sachsen. Venderne blev bremset og kristnet, men reelt var det 
sachserne der "imperialistisk" vandt ved krigstogterne. Der foregik en større 

sachsisk/tysk indvandring til området der snart blev helt fortysket. Holsten 
havde i 1143 grundlagt den (neder)tyske by Lübeck i det vendiske område og 

herfra blomstrede handlen. Henrik Løve havde kontrol med Lübeck og så en 
pointe med af kommercielle grunde at få fuld kontrol med Østersøens sydkyst. 

Først da Henrik Løve blev frataget sine områder og deporteret i 1181, var der 
muligt for danskerkongen at få reel politisk magt på Østersøkysten. 

 

Hansestæderne og Skånemarkedet 

De vendisk-tyske byer ved Østersøens sydkyst dannede et handels-
netværk, hansen, der blev særligt stærk i 1200-tallet. Via floden Trave var der 

handelsforbindelse mellem hansens to vigtigste byer, Hamburg og Lübeck. 

Hamburg havde handelsforbindelse via Elben mod vest til den flamske (belgiske) 
by Brugge, Europas dengang vigtigste handelsby som bl.a. forbandt Englands 

produkter (fx uld - der i Brugge blev forarbejdet til tøj) med det 
centraleuropæiske marked - det var vesthandlen. Til gengæld havde Lübeck 

handelsesforbindelser mod øst via de russiske floder og kontakt til Novgorod; 
det var østhandlen.  

Allerede i sidste halvdel af 1100-tallet kom der et handelsbånd - og en 
rivalisering - mellem Danmark og hansestæderne. Østersøens sildestimer 

passerede det smalle Øresund så på Skånes vestkyst kunne der fiskes store 
mængder sild. De blev solgt på to store skånske markedspladser ved Øresund - 

Skanør og Falsterbo. Sildene blev så solgt til hansestæderne der havde salt, og 
de saltede sild blev solgt videre i Europa.Der foregik også salg af korn på 

Skånemarkedet. 
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Derfor blev det storpolitisk af stor betydning for Danmark at kontrollere 
Østersøen og dermed østhandlen! 

 
24     Hansestædernes handelsnetværk 

 

Absalon og København og Sorø 

Valdemar var jo opvokset i Hvide-slægten, og dens ledende medlemmer fik en 

kraftig betydning for ledelsen af Danmark. Det gjaldt i særligt grad Absalon hvis 

bispeborg på den lille ø Slotsholmen ud for købstaden Hafn (latin Hafnia) - 
eller København - var med til at give København en politisk vægt den ikke før 

havde haft. Central var også Absalons storebror Esbern Snare der fx grundlagde 
Kalundborg. Samt fætteren Sune Ebbesen, Danmarks største jordbesidder og en 

ivrig deltager på vendertogterne. Valdemar I og Hvide-slægten etablerer stærke 
klostre på denne tid. I 1142 har Asser Rig på et skov- og sørigt område lige øst 

for Fjenneslev - på øen Sor-ø, grundlagt et benediktinerkloster. Assers søn, 
Absalon, omdannede det til et cistercienserkloster, og Sorø Kloster - som der 

snart voksede en by omkring - blev siden Danmarks mægtigste kloster. 
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25     I dag er kun klosterkirken bevaret af det mægtige Sorø Kloster. I Sorø Klosterkirke ligger to af de berømteste danskere 

begravet - Absalon og Ludvig Holberg 

 

Arkonas borg erobres 

Årene 1169-70 var store år for Valdemar den Store. I 1169 erobrede den danske 

ledingshær med bisp Absalon i spidsen den vendiske borg Jaromarsborg på den 
45 meter høje og stejle halvø, (Kap) Arkona, på øen Rügen. En træstøtte af den 

vendiske guddom Svantevit blev tilintetgjort. 

 
26    Kap Arkona på Rügen med de få rester af Jaromarsborg 
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Arvekongedømmet 

Og i 1170 fik Valdemar sin far, Knud Lavard, kanoniseret som helgen, hvilket i 

den grad er en religiøs legitimering af Valdemars linje i kongedynastiet. Ved 
samme år kronede ærkebiskop Eskil Valdemar den Stores 6-årige søn, Knud 

(VI), som medkonge, den første religiøse kroningsceremoni i Danmark. Dermed 
fik Danmark i kraft af Valdemars personlige autoritet en helt ny forfatning og 

blev et arvekongedømme - den siddende konge udpeger sin efterfølger - i stedet 
for som hidtil at være et valgkongedømme: en række valgmænd - som oftest 

de vigtigste stormænd - vælger en konge ud fra forskellige kandidater. 

Stormændene mistede dermed magt, og flere prinser fra kongens øvrige linjer 
end lige Knud Lavards linje, knurrede eller gjorde direkte oprør. I fængsel - 

nemlig i Danmarks dengang stærkeste fæstning, Søborg Slot syd for Gilleleje 
- røg fx Buris Henriksøn, sønnesøn af Svend Tronkræver, en af de få af Svend 

Estridsøns sønner der ikke selv blev konge. Legenden fortæller i øvrigt at prins 
Buris forførte kongens søster, Liden Kirsten. Som straf lod Valdemar prins Buris 

lemlæste og dansede sin søster til døde. 

Det kom også til et komplot gennemført af Magnus Eriksøn, uægte søn af Erik 

Lam. Forbundet til det sidste oprør synes at være en af Danmarks mægtigste 
slægter, Thrugotsønnerne, hvis familie Valdemar faktisk er udgået af (Valdemars 

farmor kom fra denne slægt), og som ærkebiskop Eskil også tilhørte. Men 
tronrivaler til Valdemar og kronprins Knud blev effektivt fjernet. 

I øvrigt var det primært i Valdemartiden, under Valdemar den Store og hans 
sønner, Knud VI og Valdemar Sejr, at der var et arvekongedømme der især 

beroede på den siddende monarks personlige autoritet. Under de svagere konger 

der fulgte, blev det atter til valgkongedømme hvor de vigtigste stormænd - 
danehoffet eller rigsrådet - valgte en ny konge blandt kandidaterne i det 

regerende dynasti. 

 

Valdemar den Stores reformer 

Til de indre reformer hørte at Valdemar udbyggede kongens system af 

skatteinddrivende lensmænd og ombudsmænd placeret rundt omkring på 
kongsgårde og kongeborge, og at det gamle ledingssystem begyndte at 

omdannes til et skattesystem. Årsagen var at hære med riddere - rytterhære - 
militærteknologisk havde vist sig uomgængelige, så det var simpelthen 

gammeldags med almindelige bønder der selv betalte deres udrustning, og det 
var moderne i stedet at inddrive skat af dem, så man kunne få råd til det sidste 

nye militære isenkram - riddere. 



70 
 

Det var i al fald fuldendt under Valdemars efterfølger, Knud VI, at bønderne 
betalte ledingskat, når de ikke blev indkaldt til leding, og at man forsøgte at 

undgå at indkalde dem til leding. De militære opgaver blev i stigende omfang 
ordnet af kongens hird og de øvrige herremænd der selv bekostede deres 

krigsudstyr, men ikke betalte skat. Den sociale lagdeling var blevet stærkere. 

Valdemar den Store udbyggede Dannevirke med en murstens-

mur, Valdemarsmuren, som angiveligt var den allerførste murstensmur 
(teglstensmur) i Danmark. Byggerier med mursten tog siden gevaldigt fat. 

Valdemar var en effektiv konge, der med kloge og stærke folk omkring 

sig sikrede indre ro og genopbygning efter den lange borgerkrig. 

 
27    Romantisk skildring af biskop Absalon der lader træstatuen af den vendiske gud Svantevit ødelægge efter indtagelsen af 

Jaromarsborg/Arkona på Rügen . 

___________________ 

 

 

 

 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/absalon-c3b8delc3a6gger-svantevit.jpg
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Knud VI Valdemarsøn 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders 

1182-02 

Lidt bleg middelalderkonge der især via ærkebisp Absalon og sin 
lillebror hertug Valdemar fortsatte en ekspansiv politik i 

Østersøområdet. Anlagde det første Vordingborg.  

Knud Valdemarsøn blev født i 1163 som den ældste ægtfødte søn af Valdemar 

den Store og Sofie af Minsk. Knud havde en storebror, Christoffer, der var en 
udmærket mand, men uægte, og det var fra nu af diskvalificerede, hvis der var 

en ægtefødt til tronen. Knud blev kronet som 7-årig som Valdemar den Stores 
medkonge af ærkebiskop Eskil, men det tæller ikke til regeringstiden. Knud VIs 

regering begyndte først som 19-årig ved faderens død i 1182. Knud VI var måske 
lidt bleg som type, men ikke ufornuftig, og lod stærkere og mere energiske 

personligheder som lillebroren hertug Valdemar II af Sønderjylland og 

ærkebiskop Absalon dominere. Selv om det ikke helt kan vides i hvor høj grad 
det var frivilligt. Til gengæld var Knud Valdemarsøn kendt for sin store fromhed. 
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28     Knud VI Valdemarsøn 

Hertug Valdemar og bisp Valdemar i konflikt 

Valdemar den Store havde bestemt at ved hans død skulle hans to ægtefødte 

sønner dele magten sådan at den ældre, Knud, fik tronen, mens den yngste, 
Valdemar, blev hertug af Slesvig sådan som både Valdemar den Store selv havde 

været det, og dennes far, Knud Lavard, også havde været det. Da hertug 
Valdemar II Valdemarsøn kun var 12 år, da han blev hertug, fik han som 

formynder og regent den unge, ærgerrige og dygtige bisp Valdemar, der var 
kongesøn - søn af den Knud V Magnussøn som Svend Grathe fik dræbt ved 

Blodgildet i Roskilde hvor Valdemar den Store undslap. Bisp Valdemar, nevø til 
dronningen, var derefter vokset op ved Valdemar den Stores hof.  Den unge 

hertug Valdemar var altså bisp Valdemars fætter.  
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Efter at hertugen blev myndig, gik det galt mellem fætrene. Hertug Valdemar 
havde tydeligvis følt sig overtrumfet af biskoppen og beslaglagde nogle af 

dennes jorde. Til gengæld sluttede bisp Valdemar kontakt til den holstenske 
greve, Adolf III af huset Schauenburg. Bisp Valdemar plejede også kontakt 

med den svenske og norske konge, og til sidst forsvandt bisp Valdemar ud af 
Danmark og vendte tilbage med en fremmed hær. Landsforræderiet var 

åbenlyst, og bisp Valdemar røg i 1192 14 år i kachotten – i fangekælderen i 
Søborg Slot. I 1201 fik hertug Valdemar endelig besejret grev Adolf af Holsten 

og fanget og underlagt Holsten under Danmark. Formelt set blev Holsten først 

annekteret da Valdemar II løslod grev Adolf i 1203. 

 

Hellig-Niels-kulten i Århus og de to domkirker 

Bisp Valdemars bror, Hellig-Niels (eller Niels den Hellige) - eller Nicolaus - var 

i mellemtiden blevet lokalhelgen i Århus. Det forlød at der foregik mirakler ved 
hans kapel der lå ved stranden.  Det interessante er at domkirken i Århus hed 

Sct. Nicolai Kirke, dvs. det samme som Hellig-Niels, og domkirken begyndte at 
blive knyttet til Hellig-Niels' kult. Hvis det skulle ske det at Hellig-Niels blev 

kanoniseret som helgen af paven, ville det medføre et stort boost til Magnus den 
Stærkes kongelinje med bisp Valdemar som den farligste tronrival. Nu havde 

man lige fået Knud Lavard kanoniseret. Biskoppen i Århus, Peder Vognsen, var 
af Hvide-slægten (hans mor er kusine til ærkebiskop Absalon), og han 

iværksatte en genial løsning (Absalons plan?) Han spurgte paven om han måtte 
bygge en domkirke i Århus uden at nævne at Århus allerede havde en domkirke. 

Han fik pavens ja, og iværksatte i 1190'erne byggeriet af en ny domkirke oven 

på Hellig-Niels' kapel ved stranden med navnet Sct. Clemens Kirke, mens den 
gamle domkirke (siden kloster og siden Vor Frue Kirke) blev ignoreret. Planen 

lykkedes; Niels-kulten forsvandt bortset fra i form af en helligkilde nær nutidens 
Marselisborg Lystbådehavn. 
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29    Sct. Clemens Kirke i Århus blev anlagt som domkirke af biskop Peder Vognsen af politiske grunde selv om byen allerede havde 
en domkirke. Kirken har Danmarks længste kirkerum. 

 

Saxo Grammaticus 

Ca. 1190 bad ærkebisp Absalon den latinkyndige skriver, Sakse den Lange, 
latin Saxo, om at forfatte et storværk der omhandlede den danske historie på 

en passende vis. Saxos værk, Gesta Danorum, Danskernes Bedrifter, var et 

større og velskrevet historieværk med sans for legender og at male den danske 
kongeslægt i almindelighed og den regerende kongelinje, Erik Ejegods 

efterslægt, i passende storslåede farver. 

 

Pommern underlægges 

I 1184 krævede den tyske kejser, Frederik Barbarossa, at Knud skulle gentage 

den lensed mod ham som vasal som både Valdemar den Store og Svend Grathe 
havde svoret mod Frederik. Der kom intet svar. Kejseren sendte da en mere 

truende besked. Absalon svarede med en fuldkommen afvisning. I mellemtiden 
havde kejseren fået deporteret den mægtige hertug af Sachsen, Henrik Løve, så 
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den militære trussel er aftaget. Men kejseren bad sin vendiske vasal, hertug 
Bogislav I af Pommern, om at angribe Danmark. Bogislav adlød og sendte 500 

skibe mod Danmark. De danske styrker under Absalons ledelse besejrede den 
vendiske flåde, og Frederik Barbarossa opgav sit krav om at være Danmark 

lensherre. Men danskerne havde fået blod på tanden. Knud VI sendte sine 
styrker mod Pommern, ifølge traditionen under Absalons ledelse, og i 1185 

måtte Bogislav anerkende Knud VI som sin lensherre. Fra da af kaldte Danmarks 
konge sig "De Venders Konge", altså vendernes konge. Dermed var hele den 

tyske Østersø-område under dansk kontrol, og den vestlige del af Østersøen var 

helt behersket af Danmark. 

Knud VI førte en aktiv Østersøpolitik og begyndte i 1189 at etablere den første 

borg i Vordingborg ved Sjællands spydspids ud mod Østersøen. 

 

30    Knud VIs rige i 1201 - et Østersø-imperium tager form 

Ærkebisp Absalon og Knud VI dør 

Den fromme Knud VI Valdemarsøn havde en meget succesrig kongetid - måske 
mest i kraft af rigets virkelige magthavere, ærkebiskop Absalon og hertug 

Valdemar II af Slesvig. Men i 1201 døde den gamle ærkebisp, og i 1202 døde 
kongen blot 39 år gammel efter 20 års regeringstid uden at have efterladt sig 

(kendte) børn. Men 20 år og 189 dage hører til de længere regeringsperioder. 
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Valdemar II Sejr 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders 

Hertug udi Slesvig 

(periodisk af Mecklenburg og 
Pommern)  

1202-41 

Stærk middelalderkonge der erobrede Estland og Nordtyskland og 

etablerede et Østersø-imperium. Men blev bortført, og løsesummen 
kostede de tyske erobringer. Også stærke lovgivningsreformer.  

Valdemar Valdemarsøn var søn af kong Valdemar I den Store og dronning Sofie 
(af Minsk). Som 12-årig blev han udnævnt som hertug af Sønderjylland, 

Valdemar II, med sin fætter bisp Valdemar som formynder og regent. Da han 
blev 18 år, tog Valdemar også regeringsmagten over Slesvig og kom i kraftige 

opgør med bisp Valdemar - og siden den holstenske greve Adolf III - og begyndte 
i forbindelse med den serie krige der kom ud af dette at få militærmagt over 

Nordtyskland.  Valdemar IIs tilnavn, "Sejr", dvs. den sejrrige, er et senere 

tilnavn og ikke fuldkommen fair. Han efterlod sig ved sin død et land der var 
både klart mindre og fattigere end det land han modtog ved tronbestigelsen. 

Men Valdemar havde ret glimrende evner - herunder handlekraft og begavelse. 
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31    Valdemar II Sejr afbildet på sit segl 

Valdemar Sejrs to dronninger 

Kong Valdemar II ægtede i 1205 den tjekkiske prinsesse Dragomir, dansk 
Dagmar, datter af kong Ottokar I af Bøhmen. I 1209 fødte Dagmar ham 

sønnen Valdemar den Unge der som ganske lille blev hertug af Slesvig, men 
kronet som medkonge og arving i 1215 blot 6 år gammel. Før da, i 1212, var 

dronning Dagmar død. Valdemar II ægtede derpå i 1214 den portugisiske 
Berengaria, dansk Berngerd, datter af Sancho I af Portugal. Hun fødte 

Valdemar 4 børn, herunder sønnerne Erik, Abel og Christoffer, før også hun døde 

i barselsseng i 1224. Legender og folkeviser har set dronning Dagmar som den 
lyse og gode, mens dronning Berengaria var den mørke og onde; men begge 

var smukke. Da Valdemar den Unge blev kronet som Valdemar Sejrs medkonge 
i 1216, blev kongens nyfødste søn med Berengaria, Erik, kåret som hertug af 

Slesvig - hvilket han reelt aldrig kom til at fungere som. 

Selv om Valdemar II først blev konge efter at storebroderen Knud VI havde 

regeret i over 20 år, fik han alligevel en af de virkelig lange regeringstider - 38 
år og 201 dage. 
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Valdemar Sejr tager kontrol over Nordtyskland 

Da hertug Valdemar II fik kongenavn, kong Valdemar II, gik han partout ind i 

Holsten og belejrede den befæstede borg Lauenburg. Forsvarerne gik med til at 
overgive Lauenburg, mod at den fængslede grev Adolf blev frigivet. Valdemar II 

accepterede dette mod at Adolf tog til sin slægtes oprindelige borg - 
Schauenburg eller Schaumburg syd for Elben, og at Valdemar fik slægtes jord 

nord for Elben, dvs. Holsten med Lauenburg. Som vasal i de erhvervede tyske 
områder indsatte Valdemar sin nevø, grev Albert af Orlamünde. En central by i 

det nye nordtyske område var Lübeck, som af Valdemar fik de samme 

frihedsrettigheder som under den tysk-romerske kejser. 

Den næste tid forblev kong Valdemar II udenrigspolitisk optaget. Opgaven var 

at agere fornuftigt i forhold til den tysk-romerske magtpolitik der var yderst 
turbulent i de år med kronstride mellem slæægten Welf og slægten Hohenstauf. 

Valdemar var først allieret med welferen Otto IV mod stauferen Philip, men da 
Otto blev kejserkronet, støttede han Valdemars fjender (fx grev Adolf), og 

Valdemar svingede over på rivalen Frederik IIs parti. Det lykkedes mirakuløst at 
holde Tyskland i ro og endda erobre Hamburg. Også den nu løsladte bisp 

Valdemar gav atter problemer som blev klaret. 

 

Dannebrog daler ned og Estland erobres 

Næste etape i Valdemars projekt var fuld kontrol over Østersøen og Tyskland 

holdt helt uden for området. Ærkebisp Eskil havde allerede i 1160'erne sat gang 
i en kristen mission hos finnerne helt i nord, og også de beslægtede estere var 

interessante. Knud VI havde i 1197 været i Estland med en hær, og i 1206 havde 

Absalons afløser som ærkebiskop, Anders (Andreas) Sunesøn fra Hvideslægten, 
også været i Estland. Men tyskerne var i området. En domkannik fra Bremen, 

Albert, havde etableret en korsfarerbevægelse, Den Tyske Orden eller 
Sværdridderenes Orden, som fik magt over Livland, en større del af nutidens 

Letland, og Albert grundlagde her Riga, Letlands nuværende hovedstad. Anders 
Sunesøn felttog fik således magten over øen Ösel i Riga-bugten, så der potentielt 

kunne komme styr på Albert af Riga. 
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32    Johanitterriddernes symbol i kamp 

I 1219 drog kong Valdemar II da afsted med en større ledinghær og bl.a. den 

biskop over Estland, Theoderik, som Albert havde udpeget. Det nordlige Estland 
blev hurtigt erobret, men esterne samlede en stor hær og overfaldt de danske 

styrker den 15. juni i Slaget ved Lyndanise. Biskop Theoderik faldt, men 
danskerne vandt i et slag der siden blev påhæftet mange legender. En af 

legenderne var at ærkebiskop Anders Sunesøn deltog, knælede og bad for sit 
folk med løftede arme. Når det lykkedes for ærkebispen at bede, havde 

danskerne fremgang, men når ærkebispen blev træt og sænkede armende, 

sejrede esterne. En anden legende er at da ærkebispen endelig blev træt, og 
esterne virkelig kom i têten, da dalede et rødt klæde med et hvidt kors ned fra 

himlen og gav danskerne sejren. Udseendet på dette "dannebrog" var identisk 
med den kappe som johanitterridderne (malteserriderne) bar i kamp. 
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Ikke længe efter blev der i det danske område i Estland grundlagt borgen og 
byen Tallin der betyder Danskerborg, og som i dag er Estlands hovedstad. Og 

Tallinn har faktisk Dannebrog i sit byvåben, så dette klæde kan faktisk have 
været et dansk missions- og sejrssymbol. I al fald havde Valdemar Sejr nu 

virkelig sit Østersøimperium. 

 

33    Valdemar II Sejrs Østersøimperium da det toppede 
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Valdemar Sejrs Østersøimperium bryder sammen 

Få år efter, i 1224, krakelerede det hele. Kong Valdemar, hans 14-årige søn og 

kronprins, Valdemar den Unge og grev Henrik af Schwerin, en af Valdemars 
undertvungne tyske vasaller af de mere betydningsløse, drog på jagt sammen 

på den lille ø Lyø nær Fåborg den 6. maj 1224.  

Tidligt om morgenen efter jagten brød grev Henrik ind i kongens telt og tog 

kongen og kronprinsen til fange, gjorde de danske skibe usødygtige og sejlede 
de to valdemarer til en holstensk borg og siden grevens borg i Schwerin.  

Den tyske kejser, Frederik II, meldte sig hurtigt med en uhyrlig løsesum 

herunder at Danmark skulle blive et tysk len. Til gengæld lyste paven Henrik af 
Schwerin i ban. Det kom til megen ballade, den danske hær tabte til den tyske.  

Efter 2 1/2 års fangenskab blev løsesummen blandt andet 44.000 mark rent sølv 
til Henrik af Schwerin, mens det tyske kejserrige fik det vendiske område (minus 

Rügen) og al jord mellem Elben og Ejderen. Desuden måtte Danmark love ikke 
at forsøge at tage hævn over greven og tilbageerobre det mistede land.  

Lübeck og Hamburg var mistet, det danske Østersø-imperium knækket, og 
landets velstand udhulet. De danske besiddelser i Letland og Estland forblev dog 

danske, omend var reduceret ved en baltisk opstand allerede i 1223. Valdemar 
gav sig ikke foreløbig. Han fik pavens ord for at de afgivne løfter var ugyldige 

og samlede tropperne. Men i 1227 i Slaget ved Bornhøved i Holsten tabte 
danskerne til tyskerne, kongen mistede et øje under slaget, og Ejderen nær 

Slesvig By var nu helt fast Danmarks sydgrænse. 

 

Valdemar den Unge dør 

Det ejendommelige ved miseren med kongens og kronprinsens årelange 
fangenskab var at på den ene side var Danmarks stormænd ikke gået videre 

meget i brechen for Valdemar; det var primært tyskere som Albert af Orlamünde 
og Otto af Lüneburg. På den anden side havde man ikke udnyttet situationen og 

skaffet sig kongemagt. Efter Slaget ved Bornhøved tænkte Valdemar II primært 
indad - nu skulle dynastiet sikres, økonomien ordnes og den indre fred etableres 

ved ordentlig lovgivning. I 1229 i Ribe blev kronprins og medkonge Valdemar 
den Unge viet til den afdøde dronning Berengarias niece, prinsesse Eleonore af 

Portugal.  
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Men to år efter døde kronprinsessen i barselsseng, og et par måneder efter døde 
også den unge kronprins, Valdemar den Unge, da han fik en pil i foden under en 

jagt på Røsnæs på Sjælland. Valdemar måtte nu nytænke sit dynasti og drage 
sine sønner med Berengaria ind i spillet. I 1232 kronede han den 16-årige prins 

Erik - der hidtil officielt havde været hertug af Slesvig, som sin medkonge, mens 
den 14-årige lillebror, Abel, fik Eriks hertugdømme i Slesvig. 5 år senere blev 

medkong Erik viet til Jutta, en datter af hertug Albert af Sachsen, mens hertug 
Abel blev viet til Mechtilde, en datter af grev Adolf IV af Holsten. Det var stærke 

træk, men det fik følger at Slesvigs hertugslægt og Holstens greveslægt nu 

fusionerede. 

 

Forvaltning 

Under Valdemar Sejr finder kongens og rigets forvaltning sin form. Den tog 

udgangspunkt i kongens hird, dvs. hærfølge eller livvagt, kongens følge af 
stærke krigere der stod last og brast med kongen og til gengæld havde krav på 

kongens beskyttelse, del i krigsbyttet osv. 

 Drosten - oprindelig drot-sidderen egentlig bare betegnelse for en 

hirdmand - er lederen af hirden og leder af kongens husholdning, eller 
hofholdning. Hofchefen, om man vil. Drosten var et hirdmedlem der var 

stedfortræder for kongen når denne var indisponeret, fx udenlands. 
Drosten kunne også være øverste dommer. Da den stærke drost Henning 

Podebusk døde i 1387, udnævnes ingen ny drost, men siden en (rigs-
)hofmester der ret nøje svarer til en drost. Embedet som 

rigshofmester bestod indtil Enevældens indførelse og kollegiesystemet. 

 Kansleren, eller kongens kansler - lederen af kancelliet, dvs. kongens 

kontor, der hvor kongens dokumenter udfærdiges. Kongens dokumenter 
udfærdiges ofte på latin, så kansleren skulle være latinkyndig og var derfor 

oftest en gejstlig, fx en biskop. Under kongens kansler hørte generelt 
forvaltningen, så han kan kaldes en art forvaltningschef, men rets- og 

kirkeforhold hørte også til kancelliets opgaver. Der var flere kancellier efter 
middelalderen - for Norge, for Slesvig-Holsten og for selve det danske rige. 

Når drosten/rigshofmesteren var indisponeret, var kongens kansler den 
vigtigste embedsmand. Embedet forsvandt med Enevældens og 

kollegiesystemets indførelse og erstattedes af direktøren eller præsidenten 

for kancelliet. 

 Marsken - egentlig samme ord som marskal - var et hirdmedlem der var 
lederen af kongens rytteri, dvs. han var chefen for ridderne. Da der kom 

andre, vigtige funktioner i hæren end ridderne, blev marsken efterhånden 
almen hærchef og kaldtes da gerne rigsmarsk. Embedet forsvandt med 
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indførelsen af kollegiesystemet og Enevælden og blev erstattet med en 
feltmarskal. 

 Gælkeren var kongens stedfortræder eller guvernør i Skåne  der var en 

særlig provens, i nogen grad underlagt ærkebiskoppen i Lund. Det var 

også en særlig opgave at holde øje med Nordeuropas største marked der 
fandt sted på Skånes vestkyst - Skanør og Falsterbo, og gælkeren var den 

øverste ansvarlige herfor. 

 Kammermesteren/rentemesteren havde ansvaret for kongens 
skatkammer og generelt kongens finansminister. Efter 1500 blev 

kammermesteren erstattet af rentemesteren. 

 

Jyske Lov 

En vigtig indenrigspolitisk skikkelse var abbeden fra Øm Kloster, Gunner, der i 
en høj alder af 70 år blev valgt som biskop af Viborg i 1222 og her fik stor 

indflydelse. Det var biskop Gunner der hentede prinsesse Eleonore hjem fra 
Portugal i 1229, og biskoppen var efter alt at dømme hovedforfatter bag 

Valdemar IIs berømte "Jyske Lov" der indledes med de berømte ord: 

Med lov skal land bygges. Men ville enhver nøjes med sit eget og lade 

andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Ingen lov 

er så god som dette at følge sandheden, men hvor man er i tvivl om 
hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. 

   Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig 
mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og 

fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige 
bliver bange for det der står i loven og derfor ikke tør fuldbyrde den 

ondskab, de har i sinde. 
 

Bisp Gunner blev i øvrigt klart inspireret af den katolske kirkes kanoniske ret der 
atter var inspireret af Romerrigets gamle juridiske tænkning (Romerretten). Det 

var bl.a. ærkebiskop Anders Sunesøn der i kraftigere omfang end før inddrog 
kirkens kanoniske ret i retssystemet. Og altså siden biskop Gunner. 

Den store ideologiske nyorientering med kirkeretten og Romerretten i forhold til 
den tradition der hidtil havde været gældende var, at kirkeret og Romerret 

straffede ud fra skyld - der skulle være en hensigt om at begå en forbrydelse - 

og ikke ud fra skade som var den gamle synsvinkel. Slægtsansvar faldt således 
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væk. Hvis en mand bevidst dræbte en anden mand, var det morderen der skulle 
straffes, ikke hele hans slægt. 

Også kirken blev styrket under Valdemar Sejr ved rige donationer. Altsammen 
fortrinligt når kongemagt og kirkemagt vil det samme. I de kommende årtier 

ville konge- og kirkemagt (og landets tredje magtfaktor, stormændene) så IKKE 
det samme, og det bragte stor indre splid med sig. 

 

Feudalisering 

Mest påfaldende stod den gamle konge for en udpræget udstykning af riget til 

sine sønner i arvelige len, såkaldt feudalisering. Kongen lånte egentligt området, 
lenet, til sin vasal. Til gengæld var vasallen bundet i en troskabsed til sin herre, 

og i det danske system skulle vasal og herre styre lenet sammen. Abel var blevet 
hertug af Slesvig i 1232, og ikke længe efter fik den yngste af Berengarias 

sønner, Christoffer, Lolland-Falster som len. Valdemar Sejrs uægte søn Knud fik 
Blekinge, mens Niels, en søn af en anden uægte søn, fik Halland, og nevøen 

Albert af Orlamünde fik Als. Det var højeste mode med feudalisering; samtidig 
var Det Tysk-Romerske Rige i gang med en tilsvarende markant feudalisering 

der fuldkommen fragmenterede Tyskland over de næste århundreder og 
ødelagde landets politiske magt med kulmination i 1600-tallet. Samme proces 

var altså sat i gang i Danmark. 

 

Valdemartidens afslutning 

Valdemar Sejr døde skærtorsdag 1441 70 år gammel, og intet mindre end tre 

af hans sønner blev konger - hvilket kun er overgået af Svend Estridsen. Pudsigt 

nok er alle disse tre konger - Erik Plovpenning, Abel og Christoffer I - forfædre 
til det nuværende danske kongehus, Huset Oldenburg. Valdemar Sejrs død 

afsluttede en storhedstid i Danmarkshistorien og indvarslede til gengæld en 
forfaldsperiode med indre splid, et rigsforfald der kom til at vare et århundrede. 
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34    Romantisk skildring af Slaget ved Lyndanise Valdemarsdag den 15. juni 1219 i Estland hvor Dannebrog dalede ned fra Himlen 
for at skænke Valdemar Sejr og danskerne krigsmod og sejr i Kristi navn. 

_____________________ 

Erik IV Plovpenning 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders   

1241-50 

Svag eller middelmådig middelalderkonge der det meste af tiden var i 

konflikt eller krig med sine brødre, især Abel af Sønderjylland. 

Erik Valdemarsøn blev født i 1216 som søn af kong Valdemar II Sejr og dronning 

Berengaria og straks udnævnt som hertug af Slesvig. Erik blev kronet som 

Valdemar Sejrs Søn medkonge som 16-årig (mens lillebroderen Abel fik Slesvig), 
og blev enekonge - og officiel konge - som 25-årig i 1241 da kong Valdemar 

døde. Gift med Jutta af Sachsen. De fik to sønner, Knud og Christoffer, der 
døde som små, og fire døtre der overlevede Erik. En af disse, Sophia, blev gift 

med kong Valdemar af Sverige og blev en af stammødrene til kong Christian I 
af Danmark og Huset Oldenburg. Sophias søster, Ingeborg, blev gift med den 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/dannebrog_maleri.jpg
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svenske konge Magnus Lagabøter og reelt regerende enkedronning efter dennes 
død i 1280 med sønner som Erik Præstehader, den officielle konge i 1280, og 

dennes efterfølger Håkon V. 

Erik IV Valdemarsøns tilnavn, "Plovpenning", stammer fra en upopulær 

beskatning, plovpenge, hvor man skulle betale afgift pr. plov. Erik Plovpennings 
egenskaber er svære at vurdere, samtidige beskrivelser er modstridende, men 

han forekommer from, energisk og måske endda velmenende, men også med 
en bemærkelsesværdig evne til at skaffe sig mægtige fjender under hertug Abels 

ledelse. Erik IV blev myrdet af Lave Gudmundsøn efter 9 år og 135 dages 

regering. Det er kort tid, kun lidt længere end Oluf Hungers regeringstid. 

 
35    Erik IV Plovpenning 

 

Striden med hertug Abel 

Ideen med Valdemar Sejrs feudale strukturering af Danmark var at kongen og 

vasallen skulle regere lenet sammen. Det blev bare ikke en god idé i 
Sønderjylland/Slesvig. Erik IV og hertug Abel blev uenige, enten om den 

konkrete politik i Sønderjylland, eller fordi hertug Abel så til sine tyske familie 

hvor lensherren havde et anderledes suverænt forhold til sit len. Abel kaldte sig 
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en overgang også "konge", og en del af konflikten kan have sin rod i at det var 
blevet gængs at den siddende konge kårede sin kronprins og efterfølger - og det 

var jo Abel eftersom Erik ingen sønner havde - som sin medkonge, men Erik 
Plovpenning ville tydeligvis IKKE kåre Abel som sin medkonge. Så måtte Abel jo 

selv lade sig kåre. 

Hvorom alting er, efter 1 års regime lå kong Erik IV i åben krig med hertug Abel. 

Kong Erik ønskede at genoptage sin fars aggressive politik mod Holsten, men 
hertug Abel var familiært bundet til Holsten via sin hustru, Mechtilde, datter af 

grev Adolf IV af Holsten. Uenighederne faldt til ro, men i 1246 flammede de atter 

op. Erik IV stod imod tre af sine brødre, hertug Abel, grev Christoffer af Lolland-
Falster og grev Knud af Blekinge. Dette lillebrødre-parti var desuden allieret med 

Holsten og Lübeck. Endelig vendte også den ellers kongetro Hvideslægt sig mod 
Erik Plovpenning. Han må have haft en formidabel evne til at støde folk fra sig. 

 

Plovpenning-skatten 

I 1249 var det at Erik IV manglede penge og foreslog en afgift som hans far, 
Valdemar Sejr, også havde syslet med - plovpenge eller plovpenning - dvs. en 

afgift pr. plov man ejede uanset om man i forvejen var skatteyder eller ej. 
Plovpenning-skatten var voldsomt upopulær, og kong Erik måtte flygte fra det 

første ting (i Skåne) hvor plovpengene blev foreslået, men han fik sin vilje. 

 

Mordet på Erik Plovpenning  

I 1250 lykkedes det kong Erik at indtage hertugens residensstad, Slesvig By, og 

endegyldigt slå sin lillebror. Det blev en dyr sejr for Abel der dog måtte beholde 

Sønderjylland som len. Erik IV fortsatte nu med en krig mod Holsten. Rendsburg 
blev erobret af danskerne, men den holstenske grev Johann I, Abels svigerbror, 

belejrede Rendsburg, og kong Erik ilede til hjælp og besøgte hertug Abel på 
vejen. Det var en hyggelig fest, indtil Abel overlod Erik til en af sine riddere, Tyge 

Bost (måske Tyge Pust af Hvideslægten?), der ifølge Abel kunne gøre med 
kongen som han ville. Bost og hans mænd sejlede kongen ud på Slien i en robåd, 

men bagefter kom en ny båd med ridderen Lave (eller Lauge) Gudmundsøn. Da 
kongen hørte det, bad han om at skrifte, for han vidste han var færdig.  

Kongen skriftede, Lave Gudmundsøn fik fat i ham, sejlede ham ind på 
vestbredden, halshuggede ham og forsøgte at sænke det halshuggede lig i Slien. 

Sådan gik det til at den 34-årige Erik IV Plovpenning døde, i al fald ifølge hertug 
Abels mænd. Normalt antages hertug Abel at have en finger med i spillet, men 
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Erik Plovpenning havde lagt sig ud med mange, og måske var det Hvideslægten 
der stod bag. 

 
36    Erik Plovpennings halshuggede lig sænkes i Slien. Som ovenstående billede et kalkmaleri fra Skt. Bendts Kirke i Ringsted. 

_____________ 

 

 

 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/plovpenning-myrdes.jpg
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Abel 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders 

Hertug udi Slesvig  

1250-52 

Ret stærk middelalderkonge der foretog glimrende reformer, men 

hurtigt faldt i krig. Fik efterfølgende et slet ry pga. mordet på 
storebroderen. 

Abel Valdemarsøn blev født i 1218 som søn af kong Valdemar II Sejr og dronning 

Berengaria. Da Abels to år ældre bror, Erik IV, blev kronet som Valdemar Sejrs 
medkonge og arving i 1232, blev den 14-årige Abel gjort til hertug af 

Sønderjylland ligesom sin storebrødre, far, farfar og oldefar Knud Lavard, 
Sønderjyllands første hertug. Som hertug anlagde han bl.a. det første 

Koldinghus som fæstning ved grænsen til Sønderjylland. Søn af Valdemar Sejr. 
Abel blev i 1437 gift med den holstenske Mechtilde, og de fik bl.a. børnene 

hertug Valdemar III af Slesvig, hertug Erik I af Slesvig samt Sofie, gift med 
Bernhard I af Anhalt-Bernburg, som blev en af stammødrene til Christian I og 

dermed Huset Oldenburg. Erik IV blev halshugget, efter at Abel overlod Erik til 
sine mænd da denne besøgte sin bror efter at have besejret ham. I en såkaldt 

12-mands-ed svor Abel ikke at have haft noget at gøre med mordet på broderen, 
og da Erik Plovpenning ikke havde overlevende sønner, blev den 32-årige hertug 

Abel valgt som ny konge. Men brede lag troede ikke på Abels ed og sagde "Abel 
af navn, Kain af gavn" (særligt da Christoffer Is antiAbel-propaganda satte ind). 

Trods den ultrakorte kongegerning var Abel efter alt at dømme en særdeles 

kompetent hersker. Kong Abel førte en liberal handelspolitik og gav købmænd 
ret til at handle i forskellige købstæder uden at skulle betale afgift (told) til den 

pågældende by. Hvis fremmede, fx tyske, købmænd led skibbrud, måtte de 
redde hvad de kunne fra vraget. Ifølge gammel tradition var den slags ellers 

kongens ejendom. Lidt overmodigt blandede han sig i svenske forhold da 
svenske stormænd henvendte sig til ham for at få ham til at gribe ind mod 

Sveriges stærke mand, Birger Jarl (Stockholms grundlægger) der havde gjort 
sin søn, Valdemar, til konge og selv regerede. Birger Jarl slog oprøret ned og 

allierede sig med Norge mod Danmark. Endelig var der friserne i marskområdet 
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fra Sønderjylland og ned til Holland, driftige handelsmænd, men med reelt 
selvstyre og uvillige til at betale skat. I 1252 fandt kong Abel at friserne nu skulle 

tvinges og drog i krig mod dem, men i Slaget ved Husumbro tabte Danmark 
felttoget, og Abel mistede livet. 

_____________ 

Christoffer I 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders   

1252-59 

Svag eller middelmådig middelalderkonge der det meste af tiden var i 
strid med Abels sønner og især ærkebiskop Jakob Erlandsen. 

Christoffer Valdemarsen var født i 1219 som søn af kong Valdemar II Sejr og 
dronning Berengaria. Blev i forbindelse med sin storebror Erik Plovpennings 

kroning i 1232 og sin bror Abels udnævnelse til sønderjysk hertug i 1232 
udnævnt til greve af Lolland Falster blot 13 år gammel. Gift i 1248 med den 

vendiske Margrete "Sprænghest" Sambiria, datter af hertug Sambor II af 
Pommern. Grev Christoffer var på hertug Abels side i Abels opgør med Erik 

Plovpenning. Christoffer I var den der regerede længst af Valdemar Sejrs og 

Berengarias tre sønner, men han regerede alligevel i kort tid - under 7 år (6 år 
og 334 dage). Og hans regeringstid var ret tumultarisk pga. de intense opgør 

med Abelsønnerne og ærkebiskop Jakob Erlandsen. 
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37   Fra Karise Kirke ca. 1250. Sandsynligvis forestiller det Christoffer I. Det kan være det også ligner. Erik Plovpenning, Abel og 
Christoffer I havde vel "mørke" træk, da deres mor var portugiser. 

 

Valdemar Abelsen og Christoffer Valdemarsen i strid om tronen 

Kong Abels purunge søn og arving, Valdemar Abelsen, var i Frankrig da hans far 
blev dræbt. Han skyndte sig hjem, men blev kidnappet af ærkebispen af Köln 

der krævede løsepenge af Huset Schauenburg, den holstenske greveslægt som 
Valdemar familiært var tilknyttet via sin mor Mechtilde. I hans fravær blev den 

33-årige onkel, Christoffer, kronet som ny konge. Valdemar var knotten og 
gjorde modstand med sine tyske venner. Christoffer gjorde ham til hertug af 

Slesvig, nok mod at opgive krav på tronen. 

Abelsønnerne og kampen om Slesvig 

Da Valdemar snart døde barnløs, krævede hans bror, Erik Abelsen, 
hertugdømmet, eller rettere, Eriks mor, kong Abels enke Mechtilde, kæmpede 

for Erik. Christoffer ville tværtimod ville inddrage lenet, men Mechtilde fik sin 
holstenske grevefamilie over på sin side. Abelsønnerne var et generelt problem 

for Christoffer I fordi de udfordrede hans kongemagts autoritet. Ret beset havde 
Valdemarerne gjort det til en tradition at den siddende konges ældste søn blev 

denne konges efterfølger, og dermed var Abelsønnerne de legitime konger. 

Christoffers modtræk var at iværksætte den helt store kampagne mod kong 
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Abel. Erik Plovpenning var i virkeligheden en helgen, bogstaveligt talt, og Abel 
var en konge- og helgenmorder. Det kulminerede i 1258 da paven nedsatte en 

kommission for at godtgøre om Erik Plovpenning var en helgen, men videre kom 
sagen ikke. Men denne PR-krig gør det svært at vurdere Erik Plovpenning og 

Abel. 

 

Jakob Erlandsen bliver ærkebiskop 

I 1249 var Jakob Erlandsen blevet biskop af Roskilde. Erlandsen var af den 

mægtige Hvide-slægt, hans mor, Cæcilie, var niece til ærkebiskop Anders 

Sunesøn. Desuden var Erlandsen optaget af de marginaliseredes kår og af de 
gejstliges rettigheder. I 1254 blev Jakob Erlanden valgt som ærkebiskop af Lund 

mod Christoffer Is vilje, måske fordi Erlandsens familie blev formodet allieret 
med Abelsønnerne. Erlandsen ville bringe de gejstliges situation i Skåne i større 

samklang med den såkaldte kirkeret som den gjaldt internationalt, dvs. 
Valdemar den Stores kirkeforfatning for Skåne skulle ændres. I Danmark havde 

kongen markant magt over de gejstlige og kunne kræve krigstjeneste (leding) 
af dem og skat. Kongen havde stor indflydelse på valget af fx biskopper. Dette 

ville ærkebiskoppen gøre noget ved. Kong Christoffer forudså sin magt - og 
skatteindtægter svinde - og måske også at Erlandsen gjorde sig så uafhængig, 

at Skåne næsten blev et len under ærkebispen. Resultatet blev konflikt. 

Christoffer Is strid med Jakob Erlandsen 

I 1256 fik Erlandsen gennemført "Vejlekonstitutionen": Hvis en gejstlig blev 
fængslet eller led overlast, og man kunne formode at kongen var indblandet, så 

ville det udløse en gudstjenestestrejke, såkaldt interdikt, dvs. befolkningen ville 

fremover ikke kunne komme i kirke og dermed i Himlen.  Christoffer stod på 
ingen måde selv i konflikten. Han vandt sig adskillige støtter der mente at 

ærkebiskoppen var ved at gøre sig lovlig mægtig. 

I 1259 spidsede det hele til. Christoffer I ville have sin 10-årige søn Erik kronet 

som sin søn og efterfølger. Det var Jakob Erlandsens opgave som ærkebisp, men 
han nægtede, og ikke bare nægtede han det - han forbød alle andre gejstlige at 

krone Erik. Christoffer blev virkelig gnaven, fik ærkebispen fanget, iklædt 
ydmygende tøj med sammensurede ben og ført til fangekælderen på slottet 

Hagenskov på Fyn. Ifølge Vejlekonstitutionen medførte det interdikt som dog 
højest blev gennemført på Sjælland og i Skåne. Franciskanermunke og 

cisterciensermunke gik ind på ærkebispens parti, mens dominikanermunke og 
benediktinermunke gik ind på kongens parti. 
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Christoffer I dør pludseligt 

Samtidig drog Erik Abelsen, der ikke måtte blive hertug af Sønderjylland, til 

Rügen og allierede sig med fyrst Jaromar/Jarimar/Jarmer II, og Jarimar gik 
kraftigt til angreb på Danmark. Så den 29. maj, døde kongen pludselig i Ribe, 

39 eller 40 år gammel.  

Abbed Arnfast, lederen af cistercienserklosteret Ryd ved Flensborg Fjord 

(slottet Glücksborg blev bygget oven på Ryd Kloster), blev mistænkt for at have 
forgiftet kongens altervin, og Arnfast fik travlt med at komme væk. Året efter 

fik Jakob Erlandsen udnævnt til biskop af Århus. Modkandidaten Tyge talte dog 

så ivrigt mod Arnfast og Jakob Erlandsen over for pave Urban IV at paven ikke 
bare gjorde Tyge til biskop i Århus i stedet for Arnfast, men også stillede sig på 

kongemagtens side mod Jakob Erlandsen. Men traditionen med abbed Arnfasts 
giftmord på kongen kan meget vel være en senere tids påfund. 

_______________ 

Erik V Klipping 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders 

  1259-86 

Svag eller middelmådig middelalderkonge der havde en del bøvl med 
Valdemar af Sønderjylland, med Jakob Erlandsen, med Norge og med 

Danmarks stormænd. Sidstnævnte fik stor magt og fik gennemtrumfet 
en art forfatning. Blev myrdet ret ung.  

Erik Christoffersen blev født på Lolland i 1449 som søn af den daværende greve 
af Lolland Falster, Christoffer, og af dennes vendiske hustru, Margrete Sambiria 

kaldet Sprænghest. Hun blev også kaldet Sorte Grete eftersom hun ikke altid 
var en charmetrold. Da Erik blev konge i 1259, var Erik V kun 11 år gammel, og 

Margrete Sambiria blev hans regent. I 1273 ægtede Erik den kønne Agnes af 
Brandenburg, datter af markgreve Johann I af Brandenbrug. De fik tre sønner, 

Erik Menved, Christoffer (II) og Valdemar, og 4 døtre, herunder Richiza viet 
med fyrst Nicolaus af Werle. Deres datter, Sophie, blev viet til den holstenske 

grev Gerhard III af Rendsburg, "Den Kullede Greve", og herigennem blev 
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Richiza stammoder til Christian I og dermed Huset Oldenburg. Da Jelling-
dynastiet uddøde, var det netop denne slægtslinje, at Huset Oldenburg via 

Richiza stammede fra Erik Klipping, der gjorde Oldenburg-slægten til nyt dansk 

dynasti. 

Erik Vs tilnavn, "Klipping", er efter alt at dømme et finanspolitisk tilnavn ligesom 
onklen Erik Plovpennings tilnavn. Klipping betegner vistnok en "klippet mønt", 

en mønt hvor noget af metallet er klippet af, dvs. møntens reelle værdi er 
formindsket. Erik Klipping blev myrdet ret ung, som 36-årig, og det er svært at 

få et præcist billede af ham. Han havde en turbulent regeringstid med mange 
modstandere og gik meget op i maskuline sysler som jagt og ridderturneringer. 

Der var måske noget lettere upålideligt og overfladisk ved ham, måske endda 

arrogant og nedladende. Men trods sin unge alder ved sin død fik Erik Klipping 
en ganske lang regeringstid - officielt 27 år og 177 dage, dvs. længere end 

Svend Estridsøn. 

 
38    Erik V Klipping, den sidste danske konge der blev myrdet 

 



95 
 

Margrete Sambirias kamp mod fyrst Jarimar 

Erik var 10-11 år gammel, da hans far, kong Christoffer I, døde ret pludseligt. 

Erik kronedes som Erik V, mens moderen, Margrete Sambiria, blev regent. Den 
vendiske fyrst Jarimar II af Rügen, en vasal af den danske konge, men en støtte 

af den oprørske ærkebisp Jakob Erlandsen og den frustrerede Erik Abelsøn som 
ikke måtte blive hertug, var før Christoffer Is død gået i land på Sjælland og 

plyndrede løs. Margrete forsonede sig derfor med nogle af sine fjender: Hun 
løslod Jakob Erlandsen og udnævnte Erik I Abelsøn som hertug af Sønderjylland. 

Det fik fyrst Jarimar til at sejle hjem igen. 

 

Hertug Albrechts hårde styre 

I 1261 mente Margrete at Danmark var stærkt nok til at fratage hertug Erik I 
Abselsøn hertugdømmet. Hertugen kaldte på sine holstenske slægtninge, og på 

Lohede i Holsten tabte den danske hær, mens Margrete og kong Erik blev fanget 
og ført til Hamburg. Margrete får udsendt et nødråb til slægtningen, hertug 

Albrecht af Braunschweig der allieret med Lübeck hærgede Holsten uden at 
besejre holstenerne. Året efter måtte dronningen lave et forlig. Erik I sikredes 

sit hertugdømme og fik et større antal godser. Margrete var hjemme fra 
fangenskabet træt af fløjlshandsken og tilkaldte Albrecht af Braunschweig som 

regent. Albrecht var hård, men uretfærdig, Jakob Erlandsen måtte flygte ud af 
landet, drosten blev hængt for at konspirere mod Albrecht, oprøret rejste sig, 

og til sidst måtte Albrecht flygte hjem, men bevarede dog en større indflydelse. 
Kirkestriden mellem ærkebiskoppen og de gejstlige der støttede ham og 

kongemagten var nu større end nogensinde. 

 

Bandlysning og interdikt 

I 1266 kom pavens udsending, kardinal Guido, til Danmark for at dømme i 
kirkestriden. Margrete og Erik stævnes til at møde op til retssag i Slesvig, de 

kom ikke, og Guido dømte mod kongemagten: De oprørske gejstlige skulle 
omgående genindsættes. Da det ikke skete, blev kong Erik V bandlyst, og der 

blev lyst interdikt over Danmark, dvs. ophør af gudstjenester. Interdiktet varede 
i 8 år og blev ikke synderligt respekteret. 
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Erik Plovpennings døtre og medgiftproblemet 

Kong Erik IV Plovpenning havde ikke fået sønner til at overtage magten efter 

ham; til gengæld fik han fire døtre, og det var en udfordring. Fyrstelige 
prinsesser bliver ofte gift, og det koster en gevaldig medgift. Samtidig kan de få 

børn der jo kan få arveret på fyrstens titel og jord til udfordring for den siddende 
fyrstelinje. Desuden havde døtrene jo krav på arv efter deres far. 

Erik Plovpennings ældste datter, Sophie, blev sidst i Christoffer Is regeringstid 
lovet til kong Valdemar Birgersson af Sverige, og vielsen stod ikke længe efter 

at Margrete Sambiria begyndte at regere på vegne af Erik Klipping. Medgiften 

var bl.a. de skånske byer Malmø og Helsingborg. Samtidig giftede Sveriges 
virkelige magthaver, kong Valdemars far Birger Jarl (Stockholms grundlægger), 

sig med kong Abels enke, Mechtilde, der jo var udgået af Schauenburg-
dynastiet. Margrete Sambiria havde mange udfordringer. 

I Norge udså kong Magnus Lagaböter sig Erik Plovpennings næstældste datter, 
Ingeborg. Margrete Sambiria prøvede desperat at gemme Ingeborg væk i et 

østjysk kloster, men forgæves, nordmændene fik opsnuset sig Ingeborgs 
lokalitet, bortført hende og viet hende til kong Magnus. Det blev et enormt 

problem for Margrete at forhindre Norge i at få den medgift de havde krav på. 
Man kan se at der sad norske fogeder på en del nørrejysk krongods den 

efterfølgende tid, og der kan være en sammenhæng der. Under alle 
omstændigheder fik den norske konge ikke hvad han havde krav på, og det 

skabte siden konflikt. 

Erik Plovpennings yngste døtre, Agnes og Jutta, blev mere effektivt sat i kloster. 

Det var næppe ganske frivilligt, og de forlod siden begge deres klostre, men de 

undlod høfligst at gifte sig og få børn. 

 

Danehoffet og stormændene 

I 1270'erne vendte tingene sig mod det bedre for Erik Klipping der nu havde 

taget regeringsmagten. Hertug Erik Abelsøn døde, og Erik Klipping inddrog hans 
sønderjyske len. I 1274 døde Jakob Erlandsen på Rügen, sandsynligvis myrdet, 

og i 1275 ophævede paven interdiktet. Autoriteten er vundet over kirken - nu 
gjaldt det stormændene som kong Erik ikke var tryg ved. Under Christoffer I var 

landets vigtigste stormænd og gejstlige begyndt at holde møder med kongen, 
det såkaldte "danehof", og fortage lovarbejde parallelt med landstingene, og 

danehoffets betydning steg. I øvrigt blev danehoffet afløst at "rigsrådet" under 
kong Erik VII af Pommern først i 1400-tallet. 
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På et rigsmøde i 1276 fik kong Erik V vedtaget en ny lov mod majestæts-
fornærmelse: Kongen skulle nu udpege de mænd, der skulle sværge og 

fastsætte skyld. Det gav naturligvis kongen enorm magt, og flere stormænd med 
landets "marsk", dvs. hærchef, Stig Anderssøn fra Hvide-slægten, i spidsen 

dannede en opposition. Ved samme rigsmøde ville Erik have sin 2-årige søn, Erik 
Eriksøn, kåret som tronfølger. Marsk Stig nægtede og flere med ham. 

I 1280 fik herremændene et vigtigt krav igennem: Hidtil havde herremænd 
været skattefri, men havde til gengæld pligt til at tjene kongen i krig. 

Landbefolkningen betalte omvendt ledingskat til kongen mod at slippe for at 

indkaldes til leding (krig). Nu fik herremændene lov til at få skatten fra de bønder 
der var i fæste hos dem. Det gjorde herremændene rigere, og kongemagten 

fattigere, statsfinanserne blev trængt, og kong Erik gik kraftigere i gang med 
møntforringelser, herunder dem der skaffede ham hans tilnavn, "klipping". Til 

gengæld havde han fået sig en tro allieret på den vigtige post som "drost" - reelt 
en art statsminister, kongens forlængede arm med ret til at dømme på kongens 

vegne, nemlig Peder Nielssøn Hoseøl.  Men samtidig blev Valdemar Eriksøn, 
søn af hertug Erik I Abelsøn, myndig og mente at have arvekrav på 

Sønderjylland som len. 

 

Håndfæstningen af 1282 - stormændene får magt 

I 1282 fik Danmark sin første forfatning. Kongen måtte på et danehof-rigsmøde 

i Nyborg underkaste sig en særlig kontrakt mellem kongen og stormændene. 
Kontrakten - en såkaldt håndfæstning - satte rammerne for 

kongens magtudøvelse. I håndfæstningen blev det bestemt at kongen skulle 
indkalde til danehof årligt næsten som et art parlament. Danehoffet blev typisk 

holdt på Nyborg Slot omkring Skt. Hans. Endvidere blev Habeas corpus-

princippet knæsat i håndfæstningen, altså at ingen kunne fængsles med mindre 
han var lovligt dømt eller grebet på fersk gerning. Desuden blev kongens ret til 

at dømme i retssager stærkt reduceret eller afmonteret; domsmyndighed havde 
fremover landsting og herredsting. 
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39    Når Danehoffet foregik på Nyborg Slot - og det var for det meste - foregik det i et særligt rum, Danehofsalen, der stadig 

eksisterer. Her er salen fotograferet i 1920. 

Året efter kom der et nyt danehof-rigsmøde der gav Valdemar Eriksøn retten til 

lenet Sønderjylland. Erik Klipping var stærkt stækket. Det blev værre. De 
stormænd der var i opposition til kongen, fik fjernet Peder Hoseøl - kongens 

trofaste støtte - på den vigtige post som drost. Peder Hoseøls afløser som drost 
var Uffe Nielssøn, marsk Stigs svigerfar! 

 

Konflikt med hertug Valdemar og med Norge 

I 1285 kom det til oprør. Hertug Valdemar IV Eriksøn krævede Als og kongens 
krongods i Sønderjylland indlemmet i sit len, og kongen nægtede. Konflikten 

minder om den mellem Erik Plovpenning og hertugens farfar, hertug Abel. 
Valdemar IV allierede sig med de holstenske grever og med den dansk-

norske enkedronning Ingeborg der med de norske stormænd regerede Norge på 
vegne af den mindreårige - og i øvrigt formentlig åndssvækkede søn, Erik 

Præstehader. Ingen af Erik Plovpennings døtre såsom Ingeborg og den svenske 

dronning Sophie, gift med Valdemar Birgersson, havde fået deres fulde arv fra 
Danmark efter deres far. 

Erik Klipping behandlede sine kusiner nedladende, kun en af dem, Jutta, fik 
noget af sin arv, og vreden mod Erik V var stor. Samtidig havde Erik også allieret 

sig med de tyske hansestæder og arbejdede mod norske handelsinteresser. 
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Hertug Valdemar var den udfarende kraft i dette anti-Erik-forbund og besatte 
Als og krongodset og blev til sidst fængslet. Efter et halvt års fangenskab blev 

hertugen frigivet, men hans magt blev stækket, selv om han bevarede Slesvig - 
ikke ulig Abel der tabte til Erik Plovpenning. 

 

Mordet på Erik Klipping 

Sankt Cæcilie Nat, natten mellem den 21. og 22. november 1286, overnattede 
den 35-årige Erik Klipping og hans kammermester (finansminister), Rane 

Jonsøn, i en lade ved Finderup ved Viborg under en jagttur. I løbet af natten 

blev de overfaldet, Jonsøn overlevede, men kongen blev dræbt og fundet med 
intet mindre end 56 stik. Ny konge var Erik Klippings 12-årige søn, Erik VI 

Menved. 

 
40   Maleri af Otto Bache. De sammensvorne ridder væk fra Finderup Lade hvor de har myrdet Erik V Klipping. Herren på den hvide 
hest er marsk Stig. End ikke marskens fjender hævdede dog at han var med i Finderup. Han blev beskyldt for at være bagmand, ikke 

morder 
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Erik VI Menved 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders   

1286-1319 

En temmelig dårlig middelalderkonge der havde konflikter med bl.a. 
Norge, sin lillebror, ærkebiskop Jens Grand og de fredløse. Blandede sig 

i svenske stridigheder og forsøgte at genoprette et Østersø-imperium 
for lånte penge. Efterlod et stærkt forgældet Danmark. 

Erik Eriksøn blev født i 1274 som søn af kong Erik V Klipping og dronning Agnes 
(af Brandenburg). Erik blev konge som 12-årig, mens moren, Agnes af 

Brandenburg blev formynder. Erik overtog regeringsmagten i 1294. I 1296 
ægtede han den svenske prinsesse Ingeborg Magnusdotter. Hun fødte ham 

mange børn, kilder taler om mellem 8 og 14 børn, der alle var dødfødte eller 
døde som ganske små. Legenden fortæller at da Ingeborg omsider fødte en søn 

der overlevede, ville hun fra sin vogn vise barnet frem, holdt det ud af vognen 

... og tabte barnet der derpå blev dræbt. Så gik Ingeborg af Sverige i kloster. 

Erik Menved havde tilsyneladende et glamourøst regime trods kirkekampen med 

ærkebisp Jens Grand og stridighederne med de såkaldte fredløse, men han var 
en håbløs konge der finansierede sine romantiske fantasier om storstilede 

ridderturninger og en genoprettelse af Valdemar Sejrs Østersøimperium for lånte 
midler hvilket i tiden efter Erik Menveds død var ved at udslette Danmark som 

selvstændigt kongerige. Erik VI Menved var en ulyksalig konge med store 
problemer med sin forfængelighed og sin realitetssans. Og lejlighedsvis også 

med sin brutalitet. Erik VI var en stolt og stejl person, der ikke var god til 
modstand og til at blive modsagt samt hård og stejl over for sine fjender. Havde 

hans far, Erik Klipping, ret uheldige egenskaber, havde hans sønner dem også i 
endnu rigere mål. Tilnavnet 'Menved' er datidigt - Menveet eller Menvet - og har 

ifølge traditionen rod i en ed som kongen skulle have været særlig glad for. 
Meget vel er Menved snarere beslægtet med islandsk meinvættr, uhyrligt 

menneske, mandemonster, af men - ordet for mand, menneske - + vætte - 

ordet for trold, uhyre. Meenvætte kendtes også på dansk. I så fald er tilnavnet 
naturligvis givet af kongens fjender. 
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Erik Menved havde en forholdvis glansfuld kongetid, men bag glansen var den 
som antydet temmelig katastrofal. Til gengæld var Erik Menveds kongetid lang 

- 32 år og 356 dage. 

 
41 Erik VI Menved fra dennes segl 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/menved.jpg
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42   Dette skulle også forestille Erik Menved 

De fredløse 

Efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lade var der angst. Hvem var morderne? 

Der var 56 stik i Erik Klippings lig hvoraf man konkluderede at en 
sammensværgelse måtte stå bag. Ville de ukendte sammensvorne gå efter et 

statskup? Kongens ældste søn, den 12-årige Erik, blev straks kronet som konge, 
og moderen, Agnes af Brandenburg var regent. Uffe Nielssøn gik af som drost, 

og Peder Hoseøl blev genindsat, og det er ikke mindst drosten Peder Hoseøl og 
kansleren Martin Mogenssøn der nu reelt regerede Danmark. Sammen 

med Agnes af Brandenburgs bror, grev Otto af Brandenburg (ikke sangeren!). 

Tyske riddere stod nu stærkt ved hoffet. Man var især bekymret for hertug 
Valdemar IV Eriksøn af Slesvig. Det er det ikke helt usandsynligt at hertugen var 

kongemordets bagmand efter Erik Klipping havde besejret ham og fængslet ham 
et halvt år året før, men Valdemar havde holstenske forbindelser og som 

sønnesøn af kong Abel et lige så stort arvekrav på tronen som Erik Klippings 
sønner. Hertugen blev tilbudt posten som "rigets formynder". 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/menved-2.jpg
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Retssagen om kongemordet kom i 1287. 9 mand blev anklaget, herunder marsk 
Stig Anderssøn, grev Jakob af Nørrehalland og Erik Klippings kammermester 

Rane Jonssøn der havde været med på jagten. En domsforsamling udpeget af 
kongemagten fandt dem skyldige, og de blev dømt fra liv og gods, med mulighed 

for at redde livet, hvis de straks forsvandt fra kongeriget. De havde mistet 
kongens fred og var "fredløse", dvs. kunne dræbes af hvem som helst, hvis de 

blev antruffet i Danmark. De dømte valgte fredløshed og tog til den danske 
konges fjende, kong Erik Præstehader af Norge - bortset fra grev Jakob af 

Nørrehalland der blev hvor han var, men reelt gjorde han Nørrehalland 

uafhængigt af Danmark. 

 

Hvem myrdede Erik Klipping? 

Datidens historikere accepterede denne dom som retfærdig. Nyere historikere, 

som Erik Arup, har peget på, at marsk Stigs parti med Danehof-håndfæstningen 
i 1282 havde fået krammet på kongen og intet havde at vinde ved kongens død, 

tværtimod, og at dommen må ses som drost Peder Hoseøls bestræbelser på at 
fjerne sine - og kongemagtens - modstandere. Et motiv for marsk Stig skulle 

dog være - ifølge legenden - at Erik Klipping havde forgrebet sig på marskens 
hustru, men det er en legende fra en senere tid. 

Typisk har nyere historikere peget på hertug Valdemar IV af Slesvig som en 
sandsynlig bagmand som det blot var politisk ubekvemt at lægge sig ud med. 

Man har også peget på Norge hvor enkedronning Ingeborg, egentlig dansk og 
datter af Erik Plovpenning, havde grund til stor uvilje mod Erik Klipping der i 

hendes optik havde snydt hende for hendes fædrene arv, ligesom Norges 

stormænd så med bekymring på den danske handelspolitik i Østersøen der 
betragtedes som anti-norsk. Ingeborgs sønner, den nok retarderede Erik 

Præstedatter og dennes mere efne lillebror, hertug Håkon, siden Håkon V af 
Norge, havde som børnebørn af en dansk konge, Erik Plovpenning, i 

virkeligheden lige så stort arvekrav på tronen efter Erik Klipping som Erik 
Menved havde. Og som hertug Valdemar IV af Slesvig havde.  Herfor taler 

desuden at der sad norske fogeder på krongods forholdsvis tæt på Finderup 
Lade. Samt at den norske konge, Erik Præstehader, tog de fredløse i sin tjeneste 

i sin egenskab af tilsidesat dansk tronarving! 

Den klogeste konklusion er at mordet er helt og aldeles uopklaret, men at 

sandsynligheden taler for at morderne ikke var dem der blev dømt fredløse for 
det. Et utal af middelalderlige danske ridderviser kobler sig i øvrigt til marsk Stig 

og hans skæbne. 
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43   Rekonstruktion af marsk Stigs fæstning på øen Hjelm. Her blev de fredløse indtil 1306 da Erik Menved stormede øen. Da var 

marsken forlængst død. 

Kampen mod de fredløse og ærkebisp Jens Grand 

I de følgende år hærgede både de fredløse og norske fribyttere de danske 

kystbyer. Enkedronning Ingeborg var ganske vist død, men hendes 
åndssvækkede søn, kong Erik Præstehader, opretholdt hendes arvekrav og var 

arrig på den danske kongemagt. De fredløse anlagde fx fæstninger på øer som 
Samsø, Hjelm og Sprogø med fæstningen på Hjelm som den primære base for 

plyndringstogter. Efter en konflikt med Peder Hoseøl i 1289 gled også hertug 
Valdemar IV over på de fredløses parti. Samme år udnævntes Jens Grand til 

kongemagtens fortvivlelse til ærkebiskop af Lund. Jens Grand var en 
fremragende kirkeretsekspert, men han var tillige nevø af biskop Peder 

Skjalmsen, en af de oprørske bisper der var på Jakob Erlandsens parti og selv 
via sin mor ud af Hvide-slægten der var på de fredløses side. Han var begavet 

og stejl.  

Snart bandlyste Jens Grand den nye danske drost, Åge Jonsøn, forbød sine 

mænd at betale krigsskat og havde ifølge rygterne forbindelse med de fredløse 

og Norge. Det var efter alt at dømme Jens Grand der på klippehalvøen 
Hammeren på den skånske ø Bornholm lod den stærke fæst-

ning Hammershus anlægge. Hidtil havde Søborg ved Gilleleje i Nordsjælland 
været Danmarks stærkeste fæstning, men det blev nu Hammerhus. Konflikt! I 

1294 lod den nu myndige kong Erik VI Menved sin lillebror, junker Christoffer, 
kaste ærkebiskoppen i fængsel i Søborg Slot, men Jens Grand var ubøjelig. 
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44   Model af Danmarks stærkeste fæstning, Hammershus på Nordbornholm 

 

Kong Erik søgte i 1295 forlig med sine øvrige fjender, Valdemar IV af Slesvig og 

Erik Præstehader, for at samle kræfterne om at knække kirken, men Jens Grand 
undslap fra Søborgs fangekældre og fik paven til at afsige en kendelse i 

ærkebispens favør. I 1299 bandlystes Erik Menved, mens der atter blev lyst 
interdikt (gudstjenestestrejke) over Danmark. I 1301 klaredes problemet ved at 

Erik VI Menved blev idømt en bøde på 10.000 mark sølv af paven, der til gengæld 
indsatte Jens Grand som ærkebiskop af Riga, og Grand havde ikke siden 

indflydelse i Danmark. Det var ikke mindst kongens gejstlige udsending, Esger 
Juul, der fik dette kompromis i stand. I øvrigt satte Jens Grand aldrig sine ben 

i Riga, og nogle år efter blev han i stedet ærkebiskop af Bremen hvorfra han 
hurtigt blev fordrevet. Exit Jens Grand. 

 

Erik Menved køber sig stor indflydelse i Nordtyskland  

Erik Menved førte en meget ekspansiv politik i Tyskland for at genoprette 

Valdemar Sejrs Østersø-imperium. Måske var det den danske konges officielle 
titel, konge af Danmark og de venders, der fik Erik Menved på den tanke at det 

vendiske område egentlig hørte under Danmark. For penge han lånte af sine 
tyske forbindelser, lejede Erik VI rytterhære der blev brugt mod fx Brandenburg 

i alliance med Mecklenburg, Erik VI Menved fik i 1304 anerkendt herredømme 
over alt land ord for floderne Elben (dvs. Holsten) og Elde i Mecklenbrug-

Brandenburg, og flere hansestæder som Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund og 
Greifswald (de vendiske hansestæder) anerkendte kongens overhøjhed. Han 

blev Lübecks skytsherre i 1307 og i 1311 lensherre over Rostock. En væsentlig 



106 
 

støtte i denne ekspansive politik var Erik Menveds drost, Niels Olufsøn Bild, 
der fx blev lensmand på den danske fæstning ved Rostock, Danskeborg. 

Et andet militært anliggende er Sverige hvor kongens svoger, kong Birger, kom 
i strid med sine brødre, hertug Erik af Södermanland og hertug Valdemar af 

Finland der støttedes af Norge (Håkon V). Erik Menved brugte sine tyske 
lejetropper til adskillige interventioner i Sverige for at støtte Birger. Striden fik 

sin ubehagelige afslutning da kong Birger sluttede fred med hertug-brødrene, 
og under forsoningsfesten lod dem kaste i fængsel og sulte ihjel i fangehullet. 

Det fik et oprør til at bryde ud mod Birger. 

 

Skatter og bondeoprør 

I 1312 kom der hungersnød, samtidig med at Erik skruede skatterne i vejret for 
at betale sine svenske felttog. Det kom til et oprør mod kongen fra især jyske 

bønder og enkelte stormænd. Erik Menved brugte sin tyske lejehær til at slå 
oprøret ned, og han lod i den forbindelse fæstninger som fx Bygholm i Horsens, 

Borgvold og Kalø Slot nær Århus anlægge via bønder sat på tvangsarbejde. 
Oprøret blev slået ned, og ret mange blev henrettet. 

 

Konflikten med ærkebiskop Esger Juul 

I 1310 blev Esger Juul udnævnt til ærkebiskop. Kongen så hurtigt skævt til den 
nye ærkebiskop og beskyldte ham for at stå bag bondeopstanden. Det kom til 

åbent brud i 1317 hvor Esger Juul drog til Hammershus på Bornholm som med 
besvær blev erobret af kongen i 1319 da kongens marsk, Ludvig Albrektsøn 

Eberstein, erobrede det. Ludvig Albrektsen var i øvrigt de næste år ikke var til 

at drive ud af Hammershus. 

I 1312 døde Valdemar IV af Slesvig og efterfulgtes som hertug af sønnen Erik 

II Valdemarsøn. Behovet for kontanter voksede bestandigt. For at få nogle af 
hertug Erik II, afstod kong Erik alt sit krongods i Sønderjylland til hertugen der 

nu reelt var eneherre over Sønderjylland. 
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Pantsætningen til de holstenske grever 

Fra 1316 begyndte Eriks nordtyske politik at falde sammen. Brandenburg og 

Stralsund slog til mod Erik der intet kan gøre, Lübeck og Rostock anerkendte 
ikke længere Erik som overherre. Tilbage blev gælden. Erik Menveds 

halvbror, Johann III den Milde af Plön, også kaldet Johan af Kiel, deltog på 
den danske konges sidste felttog i Nordtyskland sammen med sin fætter, 

grev Gerhard III den Store af Rendsburg. De to holstenske grever stillede 
200 væbnere til rådighed, men der var ikke penge til at betale med for tjenesten, 

så de to grever fik Fyn som pant. Kongen skyldte sin marsk, Ludvig Albrektsøn, 

7.000 mark sølv, som kongen ikke kan betale. Marsken fik derfor Skåne som 
pant. 

Samtidig med denne misere konspirerede kongens bror, hertug Christoffer, med 
de fredløse og deres familie (Anders Stigsøn, søn af den nu afdøde marsk Stig) 

samt med Esger Juul og enkerne til de svenske hertuger som af deres bror, kong 
Birger, var blevet sultet ihjel. Det var et anti-Erik-parti. 

I Skandinavien var der lagt op til samling af lande. Både den svenske kong Birger 
og den norske Håkon V var sønneløse. Nærmeste arving var en søn af den hertug 

Erik af Södermanland som Birger havde fanget og sultet ihjel, Magnus Smék, 
der samtidig var dattersøn af Håkon V og dermed også arving til Norge. Dette 

arveforhold blev vigtig i den Kalmarunion der siden blev etableret og den 
konkrete grund til årelange union mellem Danmark og Norge, samt grunden til 

at Færøerne og Grønland stadig er med i det danske rigsfællesskab. Magnus 
Smek arvede i 1319 den norske krone som sit første rige. 

 

Kongeparrets tragedier og død 

Samme år døde det ulyksalige danske kongepar. Dronning Ingeborg med de 

mange døde børn døde i sit nonnekloster i Roskilde, og derpå blev kong Erik, 
Menneskemonsteret, alvorligt syg, advarede om at gøre hans bror, hertug 

Christoffer, til ny konge og døde, 45 år gammel. 
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Christoffer II 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders   

1320-26 

En ret dårlig middelalderkonge der ikke fik brudt med den 
katastrofekurs som Erik Menved havde sat Danmark på. Efterlod et 

pantsat Danmark indtil han blev afsat. 

Christoffer Eriksøn blev født i 1276 som søn af kong Erik V Klipping af Danmark 

og dronning Agnes (af Brandenburg). Blev udnævnt som hertug af Estland, og 
fra 1307 af Halland og Samsø, men konspirerede med de fredløse og kongens 

fjender (fx ærkebiskop Esger Juul) mod sin bror da denne regerede. Christoffer 
ægtede i 1300 Eufemia af Pommern, datter af hertug Bogislaw IV af Pommern. 

Hun fødte Christoffer 3 piger og 3 drenge. De tre drenge hed efter alder Erik, 
Otto og Valdemar (Atterdag). 

 

Christoffer IIs karakter 

Beskrivelserne er ikke gode af Christoffer og hans kongegerning. Han anses 

normalt for et upålideligt og principløst menneske der ødelagde Danmark. Det 
skal dog siges at som kortene lå da Christoffer II blev konge, så det allerede 

meget sort ud for Danmark. Christoffer IIs forfængelige, prætentiøse, arrogante, 
stive og tåbelige storebror, Erik Menved, havde for længst fået Danmark i 

gældsfælden. Christoffer II gentog sin brors fejl og førte en for dyr 
ekspansionspolitik i Nordtyskland. Det kostede gæld, og gæld var hvad Danmark 

slet ikke havde brug for lige da. Christoffers stilling som konge var ekstrem svag 
og uholdbar, og han fik ikke reddet situationen for Danmark, men tværtimod 

gjort krisen dybere.  Danmark var i et hul, og Christoffer sad i bunden af hullet 
og gravede og gravede for at gøre hullet dybere. 

Christoffer II fik hele to perioder som konge, men tilsammen varede de to 
perioder dog ikke så længe - blot 8-9 år - under 1/3 af storebroderens 

regerningstid. 
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45   Fra Christoffer IIs imponerende gravmæle i Sorø Klosterkirke 

 

Den urimelige valghåndfæstning 

Valget stod mellem hertug Erik II af Slesvig hertug Christoffer, men stormænd 
som marsk Ludvig Albrektsøn Eberstein og den tidligere drost Niels Olufsøn Bild 

- den danske kongemagts største kreditor, mente at Christoffers svage karakter 
ville være til fordel for stormændene. Han skulle blot godkende en håndfæstning 

hvor kirken fik sikret skattefrihed, adlen indskrænket sin militærpligt, tyskere 
blev forhindret i at få flere len i Danmark eller deltage i kongens råd (der var 

ved at erstatte danehoffet), statsgælden skulle betales, men ingen nye skatter 
måtte udskrives, de fredløse og Erik Menveds tilhængere fik amnesti. 

Det var i øvrigt første gang at en dansk konge blev valgt på betingelse af at han 
underskrev en kontrakt med de vigtigste stormænd, en valghåndfæstning, der 

nøje bestemte de betingelser som han skulle herske under, en art grundlov. Eller 
ansættelseskontrakt. 
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Christoffer sagde ja til de umulige betingelser, og i 1324 blev han kronet af den 
genindsatte ærkebiskop Esger Juul der desuden kronede Christoffers ældste 

søn, Erik, som medkonge og efterfølger. Året efter døde hertug Erik II af 
Sønderjylland, og Eriks 10-årige søn, Valdemar Eriksøn, blev hertug Valdemar 

V. Christoffer ville gerne være formynder for drengen, men det blev i stedet den 
unge hertugs morbror, grev Gerhard III af Holstein-Rendsburg. 

 

Christoffer II sætter skatterne op og fordrives 

Christoffer II havde ikke lært af Erik Menveds fejl og førte en aktiv politik i 

Nordtyskland. Han kom i strid med Heinrich af Meckenburg der tog Rostock i 
besiddelse. Efter den tyske konges indgreb anerkendte Heinrich den danske 

konge som sin lensherre, og Rostock bevares, mens Rügen til gengæld røg for 
altid, da kongens svoger, Vartislaus af Pommern, tog det i besiddelse. For at 

sikre sig en stærk tysk allieret fik kong Christoffer II i 1324 sin datter Margrete 
gift med markgrav Ludwig af Brandenburg, søn af ingen mindre end den tyske 

kejser Ludwig af Bayern, mod et løfte om en medgift der senere ville komme. 
Planen har givetvis været at Ludwig af Brandenburg dermed ville være en trofast 

støtte af Christoffer II for at få sin medgift. 

De tyske anstrengelser kostede penge, og Christoffer II udskrev skatter for at 

få dækket den gæld han havde overtaget. Det var imod håndfæstningen, og den 
danske højadel reagerede. Formentlig var den også stærkt bekymret for 

Christoffer IIs aktive politik i Nordtyskland og alliancen med Ludwig af 
Brandenburg. I al fald allierede drosten Laurends Jonsøn Panther og marsken 

Ludvig Albrektsøn Eberstein sig med grev Johann III af Plön og dennes fætter, 

Gerhard III af Rendsburg. 

Oprøret hentede sine krigere fra Jylland og Fyn, bl.a. skatteplagede bønder, 

mens Christoffer II sad forholdsvis sikkert på Sjælland og Skåne. Kong 
Christoffer drog mod syd for at tage til sine tyske forbindelser og skaffe en 

rytterhær, mens Christoffers ældste søn og medkonge, Erik, drog i spidsen for 
kongens hær og gik mod vest. Kong Erik og hæren tog til Tårnborg ved Korsør 

for at komme til Fyn, men her mødte de højadlens og de tyske grevers hær og 
tabte. Erik blev som fange ført til Haderslev. Christoffer II var i Vordingborg da 

det skete. Han samlede hurtigt sine kostbarheder og forlod landet sammen med 
sin dronning og yngste søn Valdemar. Alt var tabt. 

_______________ 
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Valdemar III Eriksøn 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders  

1326-29 

Drengekonge der var marionetdukke for sin onkel, grev Gerhard af 
Holsten (Den Kullede Greve). Blev afsat/abdicerede før han blev 

myndig. En ren stråmand. 

Valdemar Eriksøn, født ca. i 1324, var søn af hertug Erik II Valdemarsøn af 

Sønderjylland og Adelheid af Holstein-Rendsburg, søster til Gerhard III af 
Holstein-Rendsburg. Valdemar var altså ud af kongedynastiets sidelinje, 

Abelsønnerne, og familiemæssigt tilknyttet huset Schauenburg. 

Da Valdemar var 10 år gammel i 1325, blev han hertug Valdemar V af Slesvig 

efter sin far. De holstenske grever, Johann og Gerhard, fra huset Schauenburg 
fik i 1326 gennemført efter Christoffer IIs flugt at den 11-årige hertug Valdemar 

V blev valgt som ny dansk konge med sin morbror, grev Gerhard III, som 

rigsforstander. Men Valdemar III fik virkelig få år som konge - 3-4 år - og nåede 
aldrig at regere før han blev myndig. 
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46   Valdemar III Eriksen, drenge- og marionetkonge 

 

Slesvig-Holsten og Danmark må ikke forenes 

Den valghåndfæstning som Valdemar Eriksøn skulle undertegne for at blive ny 
konge, mindede om den Christoffer II havde undertegnet. Den var bare endnu 

strammere. Kongen var temmelig magtesløs. Valdemar var det naturligvis i 

særlig grad, da han var mindreårig og umyndig og aldrig overhovedet blev 
myndig i sin korte kongegerning. Grev Gerhard var den virkelige magthaver. 

Han fik Valdemar III til at udskrive en evigt bindende forordning, Constitutio 
Waldemariana, Den Valdemarske Forfatning, om at hertugdømmet Slesvig 

aldrig måtte genforenes med Danmark, dvs. lenet Slesvig kunne ikke inddrages. 
Og Slesvig-Holsten og Danmark kunne ikke være under samme fyrste. Men hov, 

Valdemar var jo både hertug af Slesvig og konge af Danmark. Det måtte der 
gøres noget ved, så Valdemar forærede Sønderjylland til sin onkel, grev 

Gerhard. Pointen var dobbelt - dels erhvervede grev Gerhard sig Sønderjylland, 
dels sikrede Holsten og Huset Schauenburg sig at Sønderjylland altid ville ligge 

som et reelt selvstændigt len mellem Holsten og kongeriget Danmark. 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/valdemar_iii.jpg
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Danmark smuldrer i privates len og panter 

Kongemagten var nu illusorisk, og danske og tyske stormænd bestemte alt. Og 

de var ikke underlagt nogen håndfæstning og kunne skalte og valte med riget. 
Knud Porse, en efterkommer af en af de fredløse, kommandant på fæstningen 

Varberg i Hallad og tilbeder af Magnus Sméks mor, hertuginde Ingeborg, havde 
erhvervet sig Samsø, Halland og noget af Nordsjælland som hertugdømme. 

Ludvig Abrektsøn fik det mest af Midtjylland og det givtige Skånemarked, grev 
Gerhards fætter, grev Johann III af Holstein-Plön, fik Loland-Falster som pant, 

Niels Olufsøn Bild havde også sin del osv. Og stormændene pressede og 

pressede skattekroner ud af deres områder. 

 

Christoffer IIs oprør 

I 1329 kom det til et oprør orkestreret af Johann III den Milde. Mens fætteren 

Gerhard havde Valdemar som sin kongelige marionetdukke, havde Johann sin 
halvbror, den afsatte kong Christoffer II der foretog en invasion af Sjælland. Da 

Christoffer fandt ud af at han skulle være Johanns marionetdukke, betakkede 
han sig, men Johann var en snu og manipulerende mand der fik tiltusket sig 

Christoffers ældste søn, prins Erik. Christoffer accepterede at Johann fik alt 
Danmark øst for Storebælt som pant (Sjælland, Lolland-Falster, Skåne, Blekinge 

og Halland med afdrag betalt af skatter fra Jylland og fik sin søn igen. Derpå tog 
Christoffer over til Gerhard for at lave aftaler med ham. Gerhard accepterede at 

lade Christoffer II genindsætte, lade Valdemar III afsætte og til gengæld give 
ham Sønderjylland igen, mens han selv blev hertug af Fyn. 

Kong Valdemar III var blot 14 år, da hans formynder, grev Gerhard, på hans 

vegne abdicerede, og han nåede altså aldrig et sekund at være dansk konge. Til 
gengæld blev han derpå hertug Valdemar V af Sønderjylland, og det var han 

indtil sin død i 1364. 

_______________ 

Christoffer II reprise 

Af Guds nåde konge til 

Danmark og de venders  
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1330-32 

En ret svag middelalderkonge der allerede havde været konge og afsat. 

Forsøgte i anden omgang et oprør mod grev Gerhard hvilket kiksede. 

Kongemagten var nu magtesløs over for de holstenske grever.  

Christoffer Eriksøn blev født i 1276 som søn af kong Erik V Klipping af Danmark 

og dronning Agnes af Brandenburg. Junker Christoffer blev i 1303 udnævnt som 
hertug af Estland, og fra 1307 af Halland og Samsø, men konspirerede med de 

fredløse og kongens fjender (fx ærkebiskop Esger Juul) mod sin bror da denne 
regerede. Mod den sønneløse Erik Menveds anbefalinger hertug Christoffer valgt 

som dennes efterfølger, og var konge af Danmark i 1320-26, indtil Danmarks 
stormænd allierede sig med de stærke holstenske grever og pantholdere i 

Danmark og fordrev Christoffer II - dels i bekymring over kongens skattepolitik, 
dels i bekymring over hans aktive nordtyske politik der inkluderede den tyske 

kejser. da han ikke overholdt den kontrakt han havde undertegnet for at blive 
konge. Han havde opkrævet for mange skatter. Men i 1329 vendte Christoffer 

tilbage til Danmark med en invasionsstyrke i alliance med sin halvbror, grev 
Johann af Holstein-Plön der fik hele Danmark øst for Storebælt som pant, mens 

fætteren, grev Gerhard af Holstein-Rendsburg fik Fyn som pant. Sin familie, 

herunder sin yngste søn junker Valdemar, lod han blive i Tyskland hos sin 
svigersøn, markgrev Ludwig af Brandenburg, og dennes far, kejser Ludwig 

Bayeren af Tyskland. 

 

Grev Johan og Christoffer II besejres af grev Gert 

Kong Christoffer II var en halvgammel mand, 54 år, da han blev genindsat som 

konge i 1330. I 1331 kom katastrofen for Christoffer II. Han og halvbroderen 
grev Johann vendte sig militært mod grev Gerhard. I et slag nær Dannevirke 

slog grevens hær kong Christoffer og kronprins Eriks hær der blev jaget på flugt, 
mens Erik blev kvæstet under flugten og døde. Det var i høj grad med til at 

knække kongen. Nu svingede Johann væk fra alliancen med Christoffer og 
hoppede over på den sejrende Gerhards side. De lavede aftalen: Gerhard fik Fyn 

og Nørrejylland i pant, mens Johann bevarede Sjælland, Lolland-Falster og 
Skåne i pant. Pantet kunne kun indløses ved at der til hver af de to holstenske 

fætre blev lagt 100.000 mark sølv på én gang, dvs. pantet kunne reelt ikke 

indløses. Danmark var kaput. Christoffer fik dog lov til at beholde sin kongetitel. 
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En konges deroute 

Christoffer havde ingen kongeslotte tilbage. Han flyttede til sin bror, Johann IIIs 

østdanske pant og bosatte sig i et almindeligt hus i Sakskøbing på Lolland. Et 
par tyske riddere brændte huset ned og tog kongen i fængsel på Ålholm Slot. 

Johann fik ham ud, men kort efter døde den 56-årige konge nedbrudt i Nykøbing 
Falster. 

______________ 

 

- Interregnum, anarki –  

Den kongeløse tid 

1332-40 

De holstenske grever, Johann den Milde og Gerhard den Store (Den 
Kullede Greve) havde delt Danmark, og holstenere sad på alle Danmarks 

borge og udbyttede her befolkningen. Anarki og opløsning. Niels 
Ebbesens mord på grev Gerhard afsluttede denne periode. 

Efter Christoffer IIs død valgtes ingen ny konge, selv om Christoffer IIs 
næstældste søn, Otto, forsøgte sig. Det administrative system bestod, men var 

ingen drost, marsk, kammermester, kansler osv. Danehoffet og kongens råd var 
opløst. Reelt beherskedes Danmark af grev Johann III af Holstein-Plön og 

Holstein-Kiel og fætteren Gerhard III af Holstein-Rendsburg begge fra huset 
Schauenburg. De havde taget hver deres halvdel af Danmark som pant der reelt 

ikke kunne indløses, Gerhard Vestdanmark og Johann Østdanmark.  

Men grev Johann og grev Gerhard havde selv lånt penge af diverse holstenske 

købmænd og riddere, og holstenerne rykkede nu op ind Danmarks borge og 

slotte i en slags under-pant af de holstenske grevers pant: Markvard Stove fik 
København, Claus Limbek fik Kalø osv. Tyskerne kørte et ret hårdt militærstyre 

der handlede om at få skatteindtægter og holde fred. Eftersom der ikke var 
nogen overmagt i Danmark og nogen overordnet retshåndhævelse, var det også 

let for holstenerne med borge ud til kysterne at drive sørøveri hvilket gik ud over 
Østersøhandlen og drev efterhånden hansestæderne til vanvid. 
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Det var i øvrigt ikke sådan at Danmark var fattigt og de holstenske grever var 
rige. Danmark var relativt velstående og gav gode skatter - det var derfor 

holstenerne var i landet - og holstenerne havde selv i stor udstrækning lånt de 
penge (af fx nederlandske købmænd) som de havde lånt videre til de danske 

konger for at finansiere deres krige. Fordi holstenerne selv var i gæld, havde de 
brug for de danske skatteindtægter. Det var de danske kongers militære 

nederlag og en ubetænksom pantsætning der var eskaleret, der havde fået 
holstenerne ind på Danmarks borge og nedbrudt centralmagten. 

Noget andet er at der så netop i 1330'erne kom en landbrugskrise i Danmark. 

Der kom problemer i Nordeuropa med afsætningen af korn, og kronprisen faldt. 
Samtidig gik det godt for handel og håndværk i de danske byer, så almindelige 

gårde blev forladt, mens bønderne drog mod købstæderne. Der kom derfor en 
del affolkning på landet, og mange ødegårde dukkede op. Affolkningen blev helt 

grel da pestepidemien Den Sorte Død ramte Danmark i 1348. 

 
47   Det pantsatte Danmark 

Junker Otto fængsles 

Tilbage til den kongeløse tid efter Christoffer IIs død. Der kom til flere opgør. 
Magnus Smek rykkede ned i Skåne, og for 34.000 mark overgav grev Johann 

Skåne til svenskerkongen i pant. I 1334 gjorde Christoffer IIs søn, junker Otto, 
oprør allieret med sin svoger, markgrev Ludwig af Brandenburg (søn af kejser 
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Ludvig af Bayern og gift med Christoffer IIs datter Margrete). I et slag på 
Taphede ved Viborg slog de holstenske riddere Otto og hans hær, og Otto røg i 

fængsel på Segeberg Slot i Holsten. 

 

Begyndende modstand mod grev Gert 

Den allersidste mulighed for at Jelling-dynastiet kunne rejse sig igen lå hos 

Christoffer IIs 3. og yngste søn, Valdemar, der var opdraget hos den tyske 
kejser, Ludvig af Bayern, et ret stimulerende sted. Allieret med sin svoger, 

markgrev Ludvig af Brandenburg, biskop Niels af Århus og hertug Valdemar V 

af Sønderjylland (den tidligere kong Valdemar III af Danmark) lagde junker 
Valdemar rænker mod grev Gerhard III. Der kom stadig større oprør i 

Nørrejylland mod både de holstenske og danske stormænds frie spil og 
skatteplyndring.  Grev Gerhard forhandlede først i 1340 i Lübeck med hertug 

Valdemar om at de kunne bytte - hertugen fik Nørrejylland, mens greven fik 
Sønderjylland, men så blev den nørrejyske revolte stærkere. Greven måtte 

passe på den respekt og autoritet han havde, så han hastede op ad Hærvejen 
for at slå den jyske adel ned med sine to sønner, Jern-Henrik og Claus, mens 

grev Gerhard drog til Randers som base hvor han blev ramt af alvorlig sygdom, 
men klarede den. Skuffelsen var stor hos de danskere der ønskede at det 

holstenske styre og skatteplyndringen snart fik en ende. 

 

Niels Ebbesen myrder Den Kullede Greve 

Ifølge skriftet Jyske Krønike havde væbneren og herremanden Niels 

Ebbesøn en plan. Grev Gerhard havde 10.000 mand, men han havde kun 4.000 

mand med sig i Randers. Måske var greven sårbar. Med blot 50 mand red Niels 
Ebbesøn den 1. april 1340 ind i Randers, lejede her et hus og overfaldt grevens 

kvarter lidt efter midnat og dræbte den 48-årige grev Gerhard der var i sit 
sovekammer efter at have overstået sine tidebønner. Det lykkedes Niels 

Ebbesen og alle hans mænd minus én at flygte bort fra Randers bl.a. ved at 
løsne plankerne i Randers Bro. 
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48   Fabulerende skildring af Jyske Krønikes fortælling om Niels Ebbesøn og hans modige mænd der vog Den Kullede Greve i 

Randers i 1340 

 

Niels Ebbesøn, der blev dræbt i kamp med holstenerne samme år, blev 

efterfølgende fejret som nationalhelt. Om hr. Niels hedder det i et datidigt kvad: 

Så gæsted han en kærling [kvinde] 

hun havde ikke uden to leve [brød] 

den ene gav hun Niels Ebbesøn 

for han vog [dræbte] den kullede [skaldede] greve 

 

Niels Ebbesøn - som man i øvrigt ingen spor har af; han kendes kun gennem 

Jyske Krønike - og mordet på Den Kullede Greve har haft enorm betydning 

gennem århundrederne for dansk national selvfølelse. Man kan måske undre sig 
over hvorfor, for mordet på grev Gerhard gjorde ingen som helst praktisk 

forskel. Gælden til de holstenske panthavere forsvandt ikke; den blev bare 
overtaget af grev Gerhards sønner, Jern-Henrik og Claus. Grev Gerhard var 
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egentlig på vej ud af Nørrejylland for at ombytte sit pant/len her med hertug 
Valdemar Vs Sønderjylland, og grevens sønner fortsatte denne politik. Alligevel 

gav mordet et moralsk boost til troen på at Danmark kunne blive frit igen. 

Paradoksalt nok gik de tyske arvekrav på Danmark, da Jelling-dynastiet uddøde, 

gennem netop grev Gerhard. Hans hustru, Sophia af Werle, havde en mor, 
Richiza, der var datter af Erik Klipping. Den Kullede Greves søn, Grev Heinrich 

II af Holstein-Rendsburg, bedre kendt som Jern-Henrik, var altså oldebarn af 
Erik Klipping. Da den siddende danske kongeslægt uddøde i 1448, levede der et 

barnebarn af Jern-Henrik - grev Adolf VIII, greve af Holstein-Rendsburg og 

hertug af Slesvig, så han fik tilbudt tronen. Huset Schauenburg der havde givet 
Danmark så store problemer, blev dansk dynasti! Men da Adolf VIII ikke havde 

sønner, gav han arven videre til sin søstersøn, grev Christian af Oldenburg, der 
arvede BÅDE den danske krone og lenene Slesvig-Holsten. Dette fik stor 

betydning for den videre danske historie. 

___________________ 

Valdemar IV Atterdag 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

1340-75 

Stærk middelalderkonge der ved list, viljestyrke og brutalitet fik 
holstenerne ud af Danmark og samlet Danmark igen. Solgte Estland, 

men erhvervede sig Gotland og sel. 

Valdemar Christoffersøn var født ca. 1320 som søn af kong Christoffer II og 

dronning Eufemia af Pommern. Mens faderen kæmpede sine desperate 

magtkampe, tilbragte junker Valdemar en stor del af sin barndom ved den tysk-
romerske kejser, Ludwig IV Bayerens hof. Og hos dennes søn, svogeren 

markgrev Ludwig af Brandeburg. 

Da Valdemar var 20 år gammel, blev han konge og ægtede Helvig, en søster til 

hertug Valdemar V af Slesvig (den tidligere kong Valdemar III). De fik 5 børn - 
Christoffer, Ingeborg, Katrine, Valdemar og Margrete. Katrine og Valdemar døde 

som små. Da hertug Christoffer døde som ganske ung i 1363, havde Valdemar 
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ingen overlevende sønner, og dermed begyndte den regerende linje af 
Jellingdynastiet at få problemer. 

Valdemar Atterdags karakter 

Valdemar var som person intelligent, snu, charmerende, målbevidst, 

handlekraftig, energisk, ubarmhjertig, lidet ordholdende og kynisk - og det var 
tilsyneladende netop en sådan personlighed der skulle til for at samle og 

genrejse det ødelagte Danmark som kongerige. Valdemar var taktisk og 
strategisk begavet og veluddannet, rastløs og altid på færden, altid i pendulfart 

mellem danske byer eller mellem Danmark og Tyskland. Selv Jerusalem var han 

lige et smut forbi under sit iltre regime - en ridetur på små 7000 km. 

Pga. sin brutale politik var Valdemar på sin tid bl.a. kendt som Valdemar den 

Onde.  Den præcise oprindelse til tilnavnet Atterdag er ukendt. En populær og 
gammel overlevering mener at det stammer fra "I morgen er det atter en dag", 

en frase der har at gøre med håb og tro på fremtiden. Det står smukt til billedet 
af Valdemar IV som nationens frelser. Mere sandsynligt er det at det stammer 

fra en fordanskning af det plattyske udtryk "Ter tage", der betyder "sikke tider!", 
og som kan have været et yndlingsudtryk. Den i Tyskland opvoksede Valdemar 

talte i øvrigt formentlig slet ikke dansk. 

Valdemar Atterdag fik en temmelig lang regeringstid - 35 år og 185 dage - kun 

få år kortere end Valdemar Sejrs. 

 

49  Et samtidigt kalkmaleri af Valdemar Atterdag fra Skt. Peders Kirke i Næstved 
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Valdemar Atterdags gode kort - Ludvig af Brandenburg 

I det spil der nu gik i gang, var Valdemar Christoffersøn ikke fuldkommen uden 
kort på hånden. En ting var at han var kongesøn, men han var en høvisk og 

begavet mand der kunne spille på sine tyske forbindelser. Og de var stærke. Det 
var særligt markgrev Ludwig af Brandenburg, der også var hertug af Bayern og 

søn af selveste Ludwig IV Bayeren, den tysk-romerske kejser som Valdemar var 
vokset op hos. Markgreven havde en økonomisk interesse i at hjælpe Valdemar. 

Han var gift med Valdemars søster Margrete, der i øvrigt døde samme år (1340), 

men havde aldrig fået medgiften af hendes far, Christoffer II, der ikke havde 
haft råd. Den medgift stod det nu til Valdemar at skaffe, men det krævede jo at 

Valdemar fik penge til det. Så Ludwig af Brandenburg så gerne at Valdemar kom 
til muffen, så han kunne få sine medgift. Det var netop dette arrangement som 

Valdemars far, Christoffer II, havde arrangeret så han selv kunne få Tyskland - 
eller i al fald slægten Wittelsbach som de to Ludwiger tilhørte - i ryggen til sine 

dispositioner. Men det nåede aldrig at komme Christoffer II til gode; men nu 
kunne det altså komme Valdemar til gode. 

Desuden var der hansestæderne der gerne så ordnede forhold i Østersøen - at 
få holstenernes sørøveri standset. Endnu en støtte var hertug Valdemar V 

Eriksøn af Sønderjylland. 

 

Aftalen med Jernhenrik, grev Claus og hertug Valdemar 

Grev Gerhard III den Store af Holstein-Rendsburg, Den Kullede Greve, der havde 

fået Jylland og Fyn i et ekstremt svært indløseligt pant, blev dræbt af Niels 

Ebbesøn den 2. april 1340. Gerhards arvinger var hans to sønner, Heinrich II - 
kaldet Jern-Henrik - og Claus, begge grever af Holstein-Rendsburg, og de 

indkaldte samme måned Christoffer IIs sidste søn, Valdemar, til møde i Spandau 
ved Berlin. Valdemar havde ganske vist en ældre bror, Otto, men han sad i et 

af grev Gerhards holstenske fængsler. 

Aftalen ved Spandau-mødet blev: Valdemar krones som dansk konge. Til 

gengæld skulle han ægte Gerhards søster, Elisabeth, der var enke efter 
Valdemars storebror Erik. Som medgift fik Valdemar 38.000 mark sølv der skulle 

ombyttes med et stykke af Gerhards pant i Nørrejylland, nemlig Ålborghus og 
Nordjylland. Betalingsbetingelserne af den danske stats pengelån af holstenerne 

blev lettet. Og Niels Ebbesen og hans mænd måtte ikke støttes. 

Kort efter kom hertug Valdemar V med i forliget der ændredes. Gerhard den 

Store ville jo tvinge Valdemar V til at skifte len, så Valdemar V fik pantet i 
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Nørrejylland, mens Gerhard til gengæld fik hertugdømmet Slesvig. Det nåede 
ikke at blive gennemført, før Gerhard blev dræbt. Men nu skulle det 

gennemføres. Til gengæld skulle den nye kong Valdemar IV ægte hertugens 
søster, Helvig for en større medgift der skulle byttes, ikke med Nørrejylland, 

men med Himmerland. 

Valdemar Christoffersøn accepterede forliget, ægtede Helvig i pinsen og blev 

kronet som kong Valdemar IV af Danmark. 

 

Valdemar Atterdag samler sin stab 

Valdemar IV begyndte året 1340 uden noget som helst. Som yngre bror til prins 
Otto havde han intet specielt krav på tronen, han havde ingen penge, intet land, 

ingen borge og ingen rigsembedsmænd som drost, kansler, kammermester og 
marsk. Nu var han dog officielt konge af de venders og af Danmark og havde 

dog nu Himmerland. Men markgrev Ludvig af Brandenburg hjalp ham med sine 
egne folk - oberst Friedrich von Lochen blev Valdemars marsk, Hasse von 

Wedel hans drost og Gebhard von Bortfeld Valdemars kansler. Få år efter sad 
holsteneren Claus Limbek, ham på Kalø Slot, som hans drost, mens Erik 

Gyldenstjerne var marsk. 

I Jylland var situationen overskuelig. Jylland var delt i 4 dele under hvert sit 

kongeslot. I nord Nordjylland under Ålborghus, og derunder Midtjylland under 
Kalø Slot ved Århus. Det sydligste Danmark var delt mellem Riberhus i Ribe og 

Koldinghus i Kolding. Kong Valdemar kontrollerede Ålborghus-området, mens de 
tre andre dele blev kontrolleret af hertug Valdemar V af Sønderjylland. Rundt 

omkring på spredte borge sad der holstenere, men der var styr på at hvis kong 

Valdemar kunne indfri sin gæld til hertug Valdemar, så kunne hertugen indfri sin 
gæld til de spredte holstenere, og hele Jylland ville være kong Valdemars. 

Udfordringen var Sjælland. Tre områder gav sig ganske vist hurtigt ind under 
kong Valdemar, nemlig Ringsted, Sorø Kloster og Roskilde Bispestol, men resten 

ville ikke komme så let. Grev Johann III havde ikke noget problem med at 
overdrag området mod at få sit lån tilbagebetalt, men problemet var de lokale 

holstenere på borgene rundt omkring. Modsat de jyske holstenere var de 
sjællandske holstenere ikke interesseret i at opgive borgene for noget beløb. Et 

eksempel var Heine Brockdorff der sad på den stærkt befæstede vestsjællandske 
by Kalundborg hvorfra han drev et indbringende sørøveri. Han var en af de store 

gener, så Valdemar IV og et skib fra Lübeck gik i krig, men Brockdorff fik 
beskyttelse af Jernhenrik, så erobringen måtte opgives, og besætningen på den 

lübske kogge blev fanget eller dræbt. 
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50    Model af Kalundborg i 1600-tallet. 1300-tallets Kalundborg var ret identisk. 

 

Sjælland underlægges 

Det var op ad bakke. Kong Magnus Smek af Sverige-Norge havde kontrol med 

Skåne, og det lykkedes ham også at få kontrol med København, så han havde 
fuld kontrol med det givtige Skånemarked (korn og sild), men i Slaget ved 

Blidebro fik Valdemars marsk, Friedrich von Lochen, smidt Magnus ud af 
København.  Valdemar fik opbygget en sjællandsk rytterhær, og nu rykkede det 

- Kalundborg faldt omsider, så det stærke Søborg Slot ved Gilleleje, og den nye 
marks, Erik Gyldenstjerne, erobrede fx Næstved og huggede holstenerne på 

Gunderslevholm ved Susåen nær Fuglebjerg ned til sidste mand. 

Valdemar IV førte et ret hårdt regime. Barsk beskatning for at få penge til at 

indløse pantene, skarp retshåndhævelse som især gik ud over stormændene der 
før under de svage konger og i den kongeløse tid havde haft frie tøjler til at gøre 

hvad der passede dem. Kontant erobringspolitik. Og konfiskationer af 
herremænds godser. Mens bønder blev sat til at anlægge og udbygge borge i 

den helst store stil. 
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51    En af de berømteste af Valdemar Atterdags fæstningsværker er det tykmurede Gåsetårn i Vordingborg 

Skatten blev effektiviseret. Ledingskatten blev omdannet til en fast afgift pr. 
gård og blev nu suppleret af en skat pr. husdyr. Betalte man ikke sin skat, fik 

man skattebøder. 

 

Estland sælges 

Estland blev solgt til Den Tyske Ridderorden for at skaffe cash. Det kunne give 

penge til den medgift for den afdøde søster Margrete som Valdemar skyldte 
markgrev Ludvig af Brandenburg. Statsfinanser og personfinanser var noget 
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rodet sammen dengang. Valdemar fik i al fald 19.000 mark sølv for Estland 
hvoraf de 6.000 mark gik til medgiften til huset Wittelsbach. 

 

Den Sorte Død og fæstevæsnet 

Situationen var nu at Estland var solgt, mens Sjælland i 1348 var erhvervet samt 
halvdelen af Fyn og 3/4 af Nørrejylland. Men samtidig - 1347-52 - blev Danmark 

og Europa ramt af pestepidemien Den Sorte Død. Den ramte ca. Danmark i 
1350. Den Sorte Død kostede over 1/4 af befolkningen livet i de ramte områder, 

og Danmark slap næppe lettere. Antallet af ødegårde steg. For at forhindre 

yderligere affolkning steg det såkaldte "fæstevæsen" markant. Fra 1200-tallet 
spredte sig den tradition at bønder kunne oprette en art kontrakt (et fæstebrev) 

med en godsejer. Bonden fik brugsretten til en gård beliggende på et gods' 
arealer. Til gengæld for brugsret til gården skulle fæstebonden betale en afgift 

samt yde arbejde, såkaldt hoveri, for godsejeren, i begyndelsen 1 dag om ugen, 
fra 1500-tallet flere dage. Omkring år 1400 var 90% af alle Danmarks bønder 

blevet fæstebønder i stedet for selvejebønder. 

 

Det første jyske oprør 

Der var stadig masser af holstenere på borgene rundt om i Danmark. Og de 

jyske stormænd var trætte af den nye, hårde kongemagt og allierede sig med 
holstenerne og med hertug Valdemar V af Slesvig, engang ven af kong Valdemar 

IV, men nu rival efterhånden som Danmark var ved at blive genrejst, og som så 
med stor bekymring på Danmarks energiske og skånselsløse konge. Det var 

ganske stærke fjender og inkluderede blandet andet selveste drosten, Claus 

Limbek der sad på Kalø Slot, marsken Erik Nielsen samt herremanden Niels 
Bugge til Hald. Kongen erobrede Langeland med borgen Tranekær fra hertug 

Valdemar, men i 1353 kom det til forlig. Begge parter afleverede det gods de 
havde frataget hinanden, Limbek blev drost igen, hertugen fik Langeland tilbage, 

mens Valdemar til gengæld fik den sidste fjerdel af Jylland, området under 
Riberhus. 

 

Det andet jyske oprør 

Men Valdemar Atterdags politik var ikke blevet blødere af forliget, og i 1357 
blussede oprøret op igen med de samme folk bag. 
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Oprørere erobrede Tønder, Randers og Odense. Det kom lillejuleaften 1358 til 
et møde i Slagelse mellem kongen og de jyske stormænd, herunder Niels Bugge. 

Enige blev man bestemt ikke. Jyderne rejste hjem mod Jylland, men blev i 
Middelfart overfaldet af nogle borgere og dræbt. 3 ejendomme i Middelfart blev 

dømt til at betale "Bugge-penge" som kompensation til op i 1800-tallet.  Kongen 
blev mistænkt for meddelagtighed i mordene der kom svært belejligt, men hvem 

ved? Også hertug Albrecht II af Mecklenburg blandede sig. Valdemar gik mod 
Albrecht der hurtigt trak sig. 

 

Henning Podebusk - en vigtig rådgiver 

Under et ophold i Nordtyskland i 1350 havde kong Valdemar truffet en godsejer 

fra Rügen, den tysk-vendiske Henning Putbus, på dansk Podebusk, og Henning 
Podebusk sluttede sig omgående til kongens stab som en uvurderlig rådgiver. 

Han var en rolig og rationel mand med stor fornemmelse for diplomati og 
magtspil og en uvurderlig kender af de vendiske hansestæder såsom Lübeck. 

 

Alliancen med Norge, Skåne erobres 

I 1359 søgte kong Valdemar at alliere sig med de skandinaviske naboer. Kong 
Magnus Smek af Norge-Sverige var presset. Det norske rigsråd havde forlangt 

at Norge blev selvstændigt under sønnen Håkon Magnusson, og dennes ældre 
bror, Erik Magnusson, har taget magten i Sydsverige herunder Skåne som 

Sverige havde som pant. Valdemar trolovede sin yngste datter, den 7-
årige Margrete, med Håkon VI Magnusson, og lovede at hjælpe den trængte 

kong Magnus. Erik blev sat ud af Skåne, men da Erik kort efter døde, havde 

Magnus ikke brug for hjælpen og allierede sig hertug Valdemar V, holstenerne, 
hertug Albrecht II osv og rykkede selv ned i Skåne. 

 

Gotland erobres 

I 1360 fik Valdemar sluttet fred med holstenerne, mecklenburgerne og de jyske 
stormænd. På et danehof i Kalundborg kommer det til overenskomst (kaldet 

Valdemar Atterdags Landefred) mellem konge, kirke og stormænd, og det 
tiltrådtes af hertug Valdemar V. Målet var nu områderne øst for Øresund, og i 

kamp mod Magnus Smek fik Valdemar erobret Skåne tilbage. Året efter erobrede 
Valdemar Øsel og den store østsvenske ø Gotland. En dårligt bevæbnet 
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bondehær blev smadret foran de tykke mure ved Visby, Gotlands hovedby, 1800 
mennesker blev slagtet og smidt i en massegrav. Det tyske borgerskab i Visby 

åbnede portene. Visby slap for plyndring og at miste privilegierne mod en 
brandbeskatning. Tre store ølkar blev fyldt med guld og sølv inden 3 dage. 

Gotland forblev dansk de næste 300 år, og den danske konge kaldte sig nu ikke 
bare de venders konge (som man havde gjort siden Valdemar den Store 

erobrede vendernes hovedbase på Arkona); han kaldte sig fra nu af "de goters 
og de venders". 

 
52   De tykke mure rundt om Visby på Gotland står der endnu 

Visby var en velstående hansestad, og de øvrige hansestæder med Lübeck i 
spidsen blev rasende og allierede sig mod Valdemar sammen med kong Magnus 

Smek. Men den danske flåde slog Lübecks flåde så forsmædeligt at Lübeck lod 
den uheldige borgmester og admiral, Johann Wittenburg, henrette. 
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Tronarvingens død 

I 1363 blev Valdemars yngste datter, den 10-årige Margrete, viet til kong Håkon 

VI af Norge. Margrets nye svigerfar, kong Magnus af Sverige, søgte samtidig at 
få fred med Danmark. Samtidig led den danske tronfølger, kong Valdemars 

eneste overlevende søn, den 22-årige Christoffer, en lidt mærkelig skæbne. Den 
unge Christoffer døde af ukendte grunde vistnok relateret til en hoved- og 

hjerneskade som Christoffer havde fået året før da han fik en sten i hovedet 
under et søslag. Siden 1355 havde Valdemar og Christoffers mor, dronning 

Helvig, i øvrigt levet hver for sig, angiveligt fordi Valdemar mistænkte Helvig for 

utroskab. 

I 1364 afsatte de svenske stormænd kong Magnus og valgte i stedet Magnus' 

nevø, Albrecht af Mecklenburg (på svensk: Albert), søn af Magnus' søster 
Eufemia og hertug Albrecht II.  Magnus Smek og hans søn, Håkon VI af Norge, 

gik til modværge. Året efter blev Magnus fanget af Albrecht og hældt i fængsel 
indtil Magnus i 1371 frasagde sig tronen. Der var nu skabt en stærk alliance 

mellem Sverige og Mecklenburg vendt mod Danmark. 

 

Danmarks krig mod Kölnerforbundet, Holsten og Mecklenburg  

I 1367 så det slemt ud for Valdemar IV. 37 hansestæder, 

kaldet Kölnerforbundet, erklærede Danmark krig i alliance med Mecklenburg, 
Sverige og de holstenske grever. 

Valdemar overdrog ledelsen af landet til Henning Podebusk, der var blevet drost 
efter Claus Limbek i 1365. og drog ned i Tyskland for at finde allierede der kunne 

støtte Danmark, men København, Malmø, Helsingør, Falsterbo osv. blev indtaget 

og plyndret af Albrecht af Mecklenburg. De tyske allierede formåede ikke meget. 

 

Freden i Stralsund 

I 1369 lykkedes det Podebusk at slutte særfred med hansestæderne. 

Betingelserne ved Freden i Stralsund var hårde, men hansestæderne kunne have 
krævet langt hårdere betingelser. Bl.a. fik hansestæderne i 15 år kontrollen med 

alle borgene ved den skånske vestkyst ud mod Øresund lige fra Falsterbo i syd 
til Helsingborg i nord. Og 2/3 af indtægterne fra borgene. Dermed fik de kontrol 

over Skånemarkedet og indsejlingen til Østersøen. Absalons gamle borg i 
København skulle også nedrives. En snedig pointe er givetvis at Valdemar 
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Atterdag og Henning Podebusk har haft en fornemmelse af at den nye svenske 
konge, Albrecht af Mecklenburg, var på vej til at genskabe svensk kontrol med 

Skåne; ved at dele Skånemarkedet med hansestæderne, så ville det fremover 
være i hansestædernes interesse at Skåne forblev dansk! 

Freden tjente sit formål: Del og hersk! Kort efter opgav Valdemar Atterdags 
øvrige fjender kampen. Kong Albrecht af Sverige trak sig ud af Skåne og sluttede 

fred, hans far, hertugen af Mecklenburg, opgav sine erobringer og sluttede fred 
efter at Valdemar havde lovet at gøre den lille Albrecht af Mecklenburg - 

barnebarn til både Valdemar (via sin mor Ingeborg) og den gamle Albrecht af 

Mecklenburg (via sin far, Heinrich af Mecklenburg) - til sin tronarving. 

Henning Podebusk havde begået et politisk mesterstykke, og Danmark var 

reddet af en tysker. 

 

Københavns Slot bygges 

Absalons borg på Slotsholmen i København blev nedrevet som fredsaftalen med 

hansestæderne sagde. Men Valdemar gik straks i gang med på samme sted at 
bygge en afløser - Københavns Slot - der fra 1400-tallet blev de danske kongers 

residens. 

 
53   Københavns Slot som det så ud efter flere ombygninger. Christian VI lod siden Københavns Slot nedrive og byggede et nyt 

prægtigt Christiansborg hvor Københavns Slot havde ligget. Det skulle siden brænde. Det nuværende Christiansborg, hvor 
Folketinget 
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. 
Valdemar kunne nu 1372 jage de sidste holstenere ud af Jylland. Hertug Henrik 

Valdemarsen af Slesvig (Valdemar Vs søn og efterfølger) gav Valdemar mulighed 
for at købe de sidste holstenske pant i Danmark, især Sydslesvig (fx Slesvig By 

og Dannevirke-området) der efterhånden var blevet ret tysk-præget, men de 
holstenske grever nægtede og beholdt pantet. Kort efter døde hertug Henrik 

barnløs, hertuglinjen Abelsønnerne uddøde hermed, og Valdemar gjorde sig rede 
til at tage resten af Danmark fra holstenerne med magt. 

 

Valdemar Atterdags død og kong Volmers vilde ridt 

Så døde kong Valdemar på Gurre Slot på Nordsjælland, 55 år gammel. Hans 

mission var stort set nået. Uden kort på hånden var det lykkedes for Valdemar 
IV Atterdag at få holstenerne på porten alle andre steder end i det sydligste 

Sønderjylland, og samtidig få retableret ikke på en stærk kongemagt, men også 
en udenrigspolitisk stærk magt. 

Kong Valdemar siges at spøge under navnet kong Volmer. Det er en hovedløs 
rytter der ved nattetide er set ride på en sort hest gennem skovene på jagt efter 

Gud ved hvad. 

 

Arvefølgen efter Valdemar - Albrecht af Mecklenburg? 

Men hvad nu? Kong Valdemar IV Atterdag og hertug Henrik Valdemarsen var 

begge døde samme år uden sønner, og dermed var begge rene mandslinjer af 
den danske kongeslægt, Jellingdynastiet (eller Estridsøndynastiet) uddøde. Der 

var dog to dattersønner af Valdemar Atterdag som kunne være oplagte. Den 

mest oplagte var Albrecht af Mecklenburg, altså ikke den svenske konge (der 
også blev kaldt Albrecht III af Mecklenburg) eller den gamle hertug af 

Mecklenburg (også kaldet Albrecht II af Mecklenburg). Valdemar Atterdags 
ældste datter, Ingeborg, var blevet gift med Heinrich af Mecklenburg, en bror til 

kong Albrecht af Sverige og en søn af hertug Albrecht II af Mecklenburg. 
Ingeborg og Heinrichs søn, forvirrende nok også kaldet Albrecht af Mecklenburg, 

den senere Albrecht IV af Mecklenburg, var nu mindst 12 år gammel, og ham 
havde Valdemar Atterdag faktisk lovet den gamle Albrecht II af Mecklenburg 

skulle være hans arvtager, og Albrecht lod sig således hurtigt kalde konge. De 
holstenske grever er med på den galej. 
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54   Albrecht II af Mecklenburg, 1318-79. En dygtig magtspiller på niveau med Gerhard den Store og Valdemar Atterdag 

 
55   Albrecht III af Mecklenburg, 1338-1412. Konge af Sverige 1364-89 og rival til Margrete I. Søn af Albrecht II 
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56   Albrecht IV af Mecklenburg, 1363-88, sønnesøn af Albrecht II, nevø af Albrecht II og dattersøn af Valdemar Atterdag - og derfor 

med arvekrav på Danmarks trone 

 

Eller Oluf Håkonsen? 

Men rigsrådet med drosten Henning Podebusk i spidsen hældte mod en anden 

dattersøn af Valdemar Atterdag. Det var den blot 5-årige Oluf, søn af kong Håkon 
VI af Norge og Valdemar Atterdags yngste datter, Margrete. Hun havde store 

diplomatiske evner, og kæmpede med næb og klør for sin søn. Hvad der måske 
var endnu vigtigere: Ved Stralsundfreden var Danmark blevet politisk allieret 

med hansestæderne der skulle høres i arvefølgespørgsmålet. Og hansestæderne 
hældte klart mod at Danmarks trone IKKE gik til en mecklenburger. Ellers ville 

der jo sidde mecklenburgere i både Sverige og Danmark, Albrecht af 
Mecklenburg og hans unge nevø af samme navn. Og det ville gøre den 



133 
 

mecklenburgske magt al for stærk for hansestæderne. De lagde derfor deres 
stemme på Oluf. 

Og derved blev det. 

 
Valdemar Atterdag 

___________ 

 



134 
 

Oluf II 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

og periodisk til Norge   

1376-87 

Drengekonge der var marionet for sin mor, dronning Margrete, der 

regerede klogt.  

Oluf Håkonsen (Olav Håkonsson) var søn af Håkon VI Magnusson af Norge og 

Margrete Valdemarsdatter, datter af Valdemar Atterdag. Oluf II var ligesom 

Valdemar III en drengekonge der i egenskab af konge aldrig blev voksen og 
knap nok myndig, så han nåede næppe at regere før han døde som 16-årig af 

sygdom i 1387. Men hans slægtsforhold var stærkt interessante, for via sin far, 
Håkon VI, var han arving til Norge som han blev konge for i 1380. Via sin mor - 

dvs. morfar, Valdemar Atterdag - var han arving til Danmark som han blev konge 
for i 1376. Og via sin farfar, Magnus Smék, havde han arvekrav på Sverige. 

Dermed var Danmark og Norge samlet en såkaldt personalunion, dvs. de ikke 
er ét samlet rige, en realunion, men forskellige riger under samme monark. 

Personalunionen mellem Norge og Danmark kom til at vare i de næste 450 år, 
indtil 1814, næsten et halvt årtusinde. Med i unionen hørte også Island som var 

i rigsfællesskab med Danmark indtil 1944. Samt Færøerne og Grønland som 
stadig er med i rigsfællesskabet. Oluf blev ikke gift og fik ikke børn. 
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57   Oluf II, marionetkonge 

Jellingdynastiets mandslinjer var uddøde i 1375 med hertug Henriks og kong 

Valdemar IV Atterdags død. Året efter valgte rigsrådet Valdemar Atterdags 6-
årige dattersøn Oluf med Olufs mor og Valdemar Atterdags datter, den 22-årige 

dronning Margrete af Norge, som barnekongens formynder og rigsrådet som 
kontrollant (og Henning Podebusk som konsulent). 

 

 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/oluf_ii_1370-1387.jpg
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Dronning Margrete er regent 

Kong Oluf blev konge med en håndfæstning:  Kongen kan ikke uden videre 

erkære krig; rigsrådet skal med på råd. Valdemar Atterdags ekstraordinære 
beskatning skal standses. Bonden kan frit opsige sit fæste til en godsejer. 

Danehof skal holdes årligt, og man skal se på om Valdemar Atterdags talrige 
inddragelser af godser alle har været rimelige. Den første tid er der nogen 

usikkerhed, og de holstenske grever tager fuld kontrol med hertugdømmet 
Sønderjylland hvis len er frit efter Abelsønnerne er uddøde, mens 

hansestæderne sad på det vestlige Skåne. Kongemagten måtte også pga. 

håndfæstningen aflevere mange godser tilbage. Alt dette svækkede 
knogemagten i Oluf IIs første år. Men dronning Margrete viste sig som en klog, 

diplomatisk og viljestærk regent, og langsomt fik hun opbygget respekten for 
kongemagten og sin person. Oluf blev officielt myndig og regent i 1385, men 

der er ingen tvivl om at hans mor fortsat havde magten. 

Jellingdynastiets mandslinjer var uddøde i 1375 med hertug Henriks og kong 

Valdemar IV Atterdags død. Året efter valgte rigsrådet Valdemar Atterdags 6-
årige dattersøn Oluf med Olufs mor og Valdemar Atterdags datter, den 22-årige 

dronning Margrete af Norge, som barnekongens formynder og rigsrådet som 
kontrollant (og Henning Podebusk som konsulent). 

 

Dronning Margrete er regent 

Kong Oluf blev konge med en håndfæstning:  Kongen kan ikke uden videre 
erklære krig; rigsrådet skal med på råd. Valdemar Atterdags ekstraordinære 

beskatning skal standses. Bonden kan frit opsige sit fæste til en godsejer. 

Danehof skal holdes årligt, og man skal se på om Valdemar Atterdags talrige 
inddragelser af godser alle har været rimelige. Den første tid er der nogen 

usikkerhed, og de holstenske grever tager fuld kontrol med hertugdømmet 
Sønderjylland hvis len er frit efter Abelsønnerne er uddøde, mens 

hansestæderne sad på det vestlige Skåne. Kongemagten måtte også pga. 
håndfæstningen aflevere mange godser tilbage. Alt dette svækkede 

kongemagten i Oluf IIs første år. Men dronning Margrete viste sig som en klog, 
diplomatisk og viljestærk regent, og langsomt fik hun opbygget respekten for 

kongemagten og sin person. Oluf blev officielt myndig og regent i 1385, men 
der er ingen tvivl om at hans mor fortsat havde magten. 
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Oluf II arver også Norge 

Kong Håkon VI Magnusson døde i 1380, og så arvede Oluf II af Danmark den 

norske kongetrone under navnet Olav IV. I 1386 gik svenske statsmænd til Oluf 
II, eller rettere, til dronning Margrete, for de var gevaldigt trætte af at kongen, 

Albrecht af Mecklenburg, forsøgte at tilrane sig den just afdøde drost, Bo Jonsson 
Grips, enorme godsbesiddelser der indbefattede ca. halvdelen af Sveriges areal. 

Pga. Jonsson Grips magt, havde kong Albrecht egentlig ikke haft nogen større 
magt i Sverige, men det skulle ændre sig ved at få lagt drostens godser under 

tronen. Drosten havde sønner, men de var mindreårige, så drosten havde som 

bestyrere af den kolossale arv udvalgt et konsortium af stormænd. Det var disse 
stormænd, der ville have Margretes hjælp til at fordrive kong Albrecht og i stedet 

få Oluf II, Magnus Smeks sønnesøn, som ny konge. 

 

Holsten-greverne arver Slesvig 

Samtidig accepterede dronning Margrete at Jernhenriks søn, grev Gerhard VI af 

Holstein-Rendsburg, modtog Sønderjylland som len efter den afdøde Henrik 
Valdemarsøn. Det var en anerkendelse af realiteterne, men dermed er både 

hertugdømmet Slesvig og de holstenske grevskaber under slægten 
Schauenburgs besiddelser. Men hvad, snart ville alle nordiske lande efter alt at 

dømme samles under samme monark, Oluf II. 

 

Oluf dør 

Men så gik den 16-årige Oluf efter kort tids sygdom hen og døde den 6. august. 

 

Margrete bliver rigernes formynder 

De mecklenburgske fyrster, især den yngste Albrecht af Mecklenburg, Valdemar 

Atterdags dattersøn, havde jo haft et stærkt arvekrav på Danmark efter 
Valdemar Atterdags død. Dette krav blev sindrigt tilsidesat af dronning Margrete 

i kraft af den anden dattersøn Oluf, men nu var Oluf væk. Ville mecklenburgerne 
nu ikke snildt kunne overtage Danmark? Der måtte handles lynhurtigt, og derfor 

hyldede Skåne Landsting dronning Margrete som "Danmarks frue og husbonde 
og rigens fuldmægtige formynder". Margrete blev altså IKKE kronet som monark 

og "dronning", hun var jo kvinde, men som regent, som formynder, indtil der 
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var fundet en gyldig monark som ikke var mecklenburger. Alligevel regnes 
dronning Margrete med i den officielle kongerække og har fået et nummer: 

Margrete I (uden h, modsat Margrethe II). 

___________ 

Margrete I 

Fuldmægtig frue og husbonde og 

ganske rigens af Danmarks 
formynder. 

Mægtig frue og ret husbonde af 
Norge 

og periodisk også fuldmægtig frue 
og ret husbonde af Sverige    

 1387 - 1396  

(reel regent 1376 - 1412) 

En stærk og klog regent der fik etableret en skandinavisk personalunion, 
Kalmarunionen, omkring Danmarks monark, først adoptivsønnen Erik af 

Pommern.  

Margrete Valdemarsdatter blev født på Søborg Slot i marts 1353 som datter af 
kong Valdemar IV Atterdag og dronning Helvig. Moderen var datter af hertug 

Erik II Valdemarsøn af Sønderjylland og dermed af Abelsønnernes slægt. Så i 
Margrete blev kongedynastiets to mandslinjer forenet, Christoffer Is efterslægt 

som var den regerende kongelinje, og Abels efterslægt, der var hertuger af 
Sønderjylland. Den 9. april 1363 blev hun som 11-årig gift med den noget ældre 

kong Håkon VI af Norge som led i et magtspil om Skandinavien. Med ham fik 
hun sønnen Oluf (II). Ved sin fars død i 1375 fik Margrete i samspil med drosten 

Henning Podebusk gjort sin 6-årige søn Oluf til ny dansk konge og med sig selv 
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som Olufs formynder. Oluf døde som 16-årig i 1387 hvorefter Margrete - igen 
ved Henning Podebusks mellemkomst - blev kåret som "Danmarks frue og 

husbonde og rigets fuldmægtige formynder", altså regent indtil der kunne findes 
en monark. Ham fandt Margrete i sin søster Ingeborgs dattersøn, den 5-årige 

Bugislaw af Pommern, der i 1396 under navnet Erik blev kåret som konge af 
Danmark, Norge og Sverige. Margrete var regent for denne drengemonark, Erik 

af Pommern, til sin død på et skib på Flensborg Fjord i 1412. Reelt regerede hun 
altså i 36 år. Dronning Margrete Is største bedrift er ret sikkert etableringen af 

den såkaldte Kalmarunion hvor Sverige, Norge og Danmark blev forenet under 

samme monark med basis i Danmark. Unionen holdt stabilt i 51 år og noget 
mere ustabilt i endnu 75 år, indtil Sverige endelig forlod unionen i 1523. Men 

hun fik tillige sat skik på sit rige, dets forvaltning og økonomi. 

 

Margrete Is karakter 

Margrete synes at have sin fars positive karaktertræk - viljestyrke, intelligens, 

politisk begavelse og diplomatisk sans, men havde ikke Valdemar Atterdags ry 
for brutalitet og manglende ordholdenhed; derimod var hun hæderlig og i øvrigt 

personlig from - en aktiv støtte af den Mariadyrkende birgittinerorden. Man kan 
anlægge det syn at Margrete var kynisk, manipulerende og intrigant. Hun fik 

ofte sin vilje ved at føre sig meget diskret, men bestemt, frem via rænkespil. I 
al fald fungerede det for hende, og dronning Margrete I er en af Danmarks 

største politiske ledere nogensinde - så vidt vides. 
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58   Margrete I, Danmarks riges formynder. Dronning Margrete var en af Danmarks største ledere nogensinde og bagkvinden bag 
Kalmarunionen i 1397. Fotoet er fra Erik af Pommerns gravmæle over Margrete i Roskilde Domkirke, en kirke der i øvrigt fik sin 

nuvær 

Ved drengemonarken Oluf IIs død i 1387 skyndte man sig at gøre Olufs mor - 
den hidtidige regent - dronning Margrete af Norge til den "fuldmægtige frue 

og husbonde og Danmarks riges formynder". Det gjaldt også Norge. 

 

Margretes effektive forvaltning 

Margrete Is styrke lå især i hendes formidable, organisatoriske evner. Hun havde 

udpræget kontrol med sit krongods og rejste fra borg til borg, fra herregård til 

herregård, og satte skik på det. Sigende var det, at hun flyttede rundt på 
krongodsets fogeder (forvaltere), så de ikke fik ejerfornemmelser og bestandigt 

kunne se på godsets situation med friske øjne. Hun formåede også at få orden 
på sine rigers økonomi og betale den sidste gæld ud til de holstenske 

panthavere. Her var de vigtigste slægterne Ahlefeldt og Limbek. 
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En ny konge findes - Erik af Pommern 

Margrete var formelt landets formynder og regent indtil man havde fundet en 

legitim konge. Han kom hurtigt. Allerede i 1388 adopterede Margrete sin søster 
Ingeborgs 6-årige dattersøn, Bugislav af Pommern. Bugislav er søn af 

hertug Vartislav VII af Pommern og Maria af Mecklenburg-Schwerin som sjovt 
nok var søster til den unge Albrecht (IV) af Mecklenburg der gjorde Margrete Is 

søn, Oluf II, rangen stridig som efterfølger for Valdemar Atterdag. Dermed er 
Bugislav af Pommern - fordansket Erik af Pommern - oldebarn af Valdemar 

Atterdag og brugbar som ny konge. 

Margrete I styrkede kongemagten: Stormænd måtte ikke bygge borge, byer ikke 
befæstes, embederne som drost og marsk blev nedlagt (Henning Podebusk døde 

i 1388, og der blev aldrig valgt en ny drost) osv. Margrete Is nærmeste 
medarbejder efter Henning Podebusks død var den gejstlige, Peder Jensen 

Lodehat, fra 1395 bisp i Roskilde samt Margretes kansler. 

 

Schauenburg-slægten får Slesvig 

For at få fremskaffet en i al fald foreløbig ro ved sydgrænsen accepterede 

Margrete I status quo i Sønderjylland, altså at de holstenske grever af huset 
Schauenburg, Jernhenriks søn, grev Gerhard VI af Holstein-Rendsburg, 

modtog hertugdømmet Sønderjylland som len under den danske konge. 

 

Birgittinerordenen 

Margrete I var meget religiøs og forpligtede sin adoptivsøn, Erik af Pommern, til 

at gå til daglige gudstjenester. Særligt fascineret var hun af en svensk kvinde af 

stormandsslægt med kristne visioner, Birgitta af Vadstena, der i øvrigt i sin 
tid advarende havde kaldt Margretes vielse som 11-årig med Norges kong Håkon 

VI for "en barneleg med dukker". Birgitta og følgere oprettede 
særlige Birgittinerkloste for både munke og nonner (strengt adskilt!) og en 

optagethed af Jomfru Maria. Da Margrete som 10-årig ankom til Norge for at 
blive gift med Håkon VI, fik hun Akershus ved Oslo som residens, samt 

som hofmesterinde Merete Ulfsdatter der var datter af ingen ringere end Den 
Hellige Birgitta. Margrete voksede simpelthen op med birgittiner-religiøsiteten. 

Margrete fik helgenkåret Den Hellige Birgitta og lagt planer om danske 
birgittinerklostre. Adoptivsønnen og efterfølgeren Erik af Pommern fortsatte 
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Margretes interesse, og det var under ham at de danske birgittinerklostre blev 
anlagt, dels på Lolland - Maribo - dels i Jylland - Mariager - begge bysamfund 

der opstod omkring klostrene med navne præget af birgittinerklostrenes 
Mariafromhed. 

 

Margrete I overtager Sverige - krigen med Albrecht af Mecklenburg 

En stor del af tiden gik med kampe i Sverige og opgøret med Albrecht af 
Mecklenburg. I 1388 valgte det svenske rigsråd Margrete som ny regent over 

Sverige indtil en konge var fundet, mens den hidtidige konge, Albrecht (III) af 

Mecklenburg, blev erklæret for afsat. Han tog til Tyskland for at rejse en hær og 
gik året efter i land i Sverige med sin tyske lejehær. Ved et stort slag den 24. 

februar ved landsbyen Åsle nær Jönköping tørnede Margretes dansk-norske hær 
sammen med Albrechts tyske hær. Albrecht og hans søn samt mange tyske 

riddere tages til fange, og eks-kongen førtes i dansk fangenskab. Hele Danmark 
minus det stærkt befæstede Stockholm styret af tyske hanse-købmænd var nu 

i Margrete Is besiddelse. 

De mecklenburgske hansestæder Rostock og Wismar ville sikre at Stockholm 

kunne klare belejringen og dannede en organisation, "viktualiebrødrene", der 
sejlede fornødenheder til Stockholms indbyggere. I løbet af få år drev 

viktualiebrødrene omfattende pirateri, og Mecklenburg, der fremdeles er i krig 
mod Margrete, erobrede Visby på Gotland fra Danmark. I 1395 kom det til forlig: 

Albrecht af Meckleburg blev løsladt af Margrete for en løsesum på 60.000 mark 
sølv, mens hansestæderne fik overladt Stockholm. Havde Albrecht ikke inden 

for 3 år betalt løsesummen, skulle hansestæderne som kaution overlade 

Stockholm til Margrete. 

I 1389 valgte det norske rigsråd Margrets kongekandidat, den 7-årige Erik af 

Pommern, som ny norsk konge, og i 1396 fulgte det danske og svenske rigsråd 
efter. I Sverige blev han Erik XIII, og i Danmark blev han Erik VII. Men Margrete 

var stadig regent på vegne af sin adoptivsøn lige til sin død i 1412. 
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59   Kalmarunionen - det skandinaviske imperium som Margrete I flikkede sammen til Erik af Pommern 

___________________ 

Erik VII af Pommern 

Konge af Danmark, de venders og 
gothers samt Norge og Sverige 

Hertug af Pommern 

1396-1439 

En generelt dygtig middelalderkonge med en kraftfuld politik der ville 

knæsatte den danske kongemagt i Slesvig, Norge og Sverige. Stejlhed 
gjorde at han atter tabte hvad han opnåede. Etablerede vigtige 

reformer. Gjorde fx København til hovedstad, opfandt Øresundstolden 
og købstædernes handelsmonopol. 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/kalmarunionen.jpg
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Erik, født Boguslav/Bugislav i Darlowo i det nuværende Polen i 1382 som søn af 
hertug Vartislav VII af Pommern-Wolgast-Stolp og dennes hustru, Maria af 

Mecklenburg-Schwerin. Bugislav var altså af tysk-vendisk oprindelse og den 
første tysker på Danmarks tronen; men ikke den sidste. Legitimiteten som ny 

monark bestod i at Bugislavs mor, Maria, var datter af Valdemar Atterdags 
ældste datter Ingeborg, så Bugislav/Erik af Pommern således var oldebarn af 

Valdemar Atterdag. 

Erik blev adopteret - eller taget til sig som sin fostersøn - af dronning Margrete 

I da hendes egen søn, Oluf II, døde. Under navnet Erik blev han kronet til konge 

i 1389 og af Danmark og Sverige i 1396 med sin adoptivmor og grandtante, 
Margrete I, som regent. Eriks titel som 'hertug af Pommern' var i øvrigt titulær, 

dvs. han var uden reel magt over Pommern. Erik blev gift med prinsesse 
Philippa af England i 1408, men de fik ingen børn. Trak sig i praksis som 

monark i 1440 i frustration og ernærede sig derefter som sørøver på Gotland - 
dog ikke mod danske skibe. I 1449 svenskerne trætte af Erik af Pommerns 

sørøveri, og Christian I bad ham forlade Gotland. Det gjorde Erik, han tog hjem 
til sit hjem, Pommern-Wolgast-Stolp og blev hertug her i 10 år som Erik I. 

Hertug Erik I af Pommern døde som 77-årig i 1459. Var han blevet på sin danske 
trone til sin død, havde han fået rekord i regeringstid med 63 år på tronen. 

 

Erik af Pommerns karakter 

Erik af Pommern var en rødhåret, fysisk og mental stærk, vital, charmerende, 
velformuleret og intelligent - personlig from, hæderlig og ordholdende. Han 

manglede blot Margrete Is fleksibilitet og diplomatiske sans. Han har oplagt haft 

et hidsigt temperament. Han har nok også haft et problem med forfængelighed, 
stolthed og arrogance. Forenklet: Erik var retsindig, men selvretfærdig. Disse 

mangler gjorde det svært for Erik af Pommern at holde sammen på sine tre 
kongeriger. Det lykkedes dog faktisk. Næsten. 

En personlig fornemmelse af denne gådefulde mand der begyndte som 
Nordeuropas stærkeste fyrste og af ren og skær fornærmethed endte som 

sørøver er at Margrete I nok har holdt Erik af Pommern i endog meget stramme 
tøjler, og at Erik efter Margretes død velsagtens havde et behov for selv at tage 

kontrollen, selv bestemme. Dette behov for kontrol gav hans styre et autoritært 
træk som var højest uklog både i forhold til Slesvig og i forhold til Norge og 

Sverige. Det medførte en ydmygelse og indskrænkning af hans magt hvilket han 
ikke lige kunne leve med. Så han smuttede bare. En højest ejendommelig 

historie. Et motiv kan også have været ønsket om at genoprette Valdemar Sejrs 
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Østersø-imperium, en ambition der jo også knækkede Erik Menved og Christoffer 
II og lede Danmark ud i langvarig opløsning. 

Ofte skildres Erik af Pommern som en tragisk figur. Nogle gange også som en 
fiasko som konge. Især hans sidste par år var heller ikke heldige, men det er 

næppe fair at vurdere hans kongegerning ud fra de sidste par år. Han kunne 
ikke leve op til sine egne høje ambitioner og til de fremragende forgængere, 

Margrete I og Valdemar Atterdag, men Erik VII var en intelligent og handlekraftig 
konge der lagde grunden til mange af de ting der prægede Danmark i mange år 

siden - fx København som hovedstad, Øresundstolden og købstadsmonopolet 

 

60   Samtidig skildring af Erik VII af Pommern 

I 1396 hyldedes den 14-årige og omtrent myndige Erik af Pommern som konge 
af Danmark og Sverige. 7 år tidligere blev han hyldet som norsk konge. Selv om 

kong Erik VII omtrent var myndig, er det dog reelt dronning Margrete I der 
fortsat regerer indtil sin død 18 år senere. Samme år fik den myndige Margrete 

gennemført at alt gods som stormænd havde erhvervet sig efter 1368 i både 
Danmark, Norge og Sverige, skulle overgå til tronen. 
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Kalmarunionen 

Den 17. juni 1397 blev Erik af Pommeren i den svenske by Kalmar kronet som 

konge af Danmark, Norge og Sverige. I et samtidigt dokument bestemtes 
"Kalmar-unionen", at de tre riger til evig tid skulle ledes af samme konge, men 

at hvert af de tre riger bevarede deres egne love og i niveauerne under kongen 
blev ledet af egne landsmænd. Året efter fuldendes Skandinaviens samling da 

hansestæderne udleverede Stockholm til unionen. Albrecht af Mecklenburg 
havde nemlig ikke rettidigt indbetalt sin løsesum. 

 

61   Rekonstruktion af Kalmar Slot som det så ud i middelalderen da Erik VII blev kåret som skandinavisk konge, og Kalmarunionen 
oprettet. 

I 1408 købte Danmark Gotland tilbage. Øen var ellers erobret af Den Tyske 

Ridderorden fra Mecklenburg. 
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Opgøret om Sønderjylland og Margrete Is død  

I 1409 kom det til et opgør om Sønderjylland der var kommet under de 

holstenske grever (huset Schauenburg), fx Adolf VIII. Men Sønderjylland var et 
dansk len, og Danmark havde skaffet sig flere sønderjyske borge - Tønder Slot, 

Haderslevhus osv. som pant for lån til den afdøde Gerhard VIs hustru, Elisabeth. 
- og var nu ved at skaffe sig Flensborg i pant fra Elisabeth, da det kom til væbnet 

konflikt. De holstenske stormænd gennemskuede dronning Margretes hensigt, 
at adskille Holsten fra Slesvig/Sønderjylland, og de satte sig til modværge og fik 

enkehertuginde Elisabeth over på deres parti. Kong Erik VII fik erobret Als og 

Ærø i 1410, men striden endte med at danskerne tabte ved Eggebæk. En 5-årig 
våbentilstand sikrede status quo. Våbentilstanden blev hurtigt brudt, 

holstenerne vandt Flensborg tilbage, og det blev hertugen af Mecklenburg der 
skulle dømme. Han dømte til fordel for Danmark. Triumferende drog kong Erik 

VII og dronning Margrete til Flensborg. Men her var der pest, og den 28. oktober 
døde den 59-årige Margrete heraf på sit skib i havnen. 

 

Danmark erhverver Sønderjylland juridisk 

Nu var den 30-årige Erik af Pommern alene på tronen. Han begyndte særdeles 
hurtigt med at spille aggressivt ud. Han anklagede de umyndige Heinrich og 

Adolf, grever af Holsten og hertuger af Sønderjylland for at have brudt deres 
lensed, idet deres formyndere havde brugt våbenmagt mod deres lensherre, 

kongen, så Sønderjylland skulle nedlægges som len og hertugdømme og 
genindlægges direkte under kronen. Krigen bølgede i flere år, man besluttede 

en voldgiftskendelse, den endte uden resultat. I 1424 måtte den tyske 

kejser Sigismund være overdommer hvilket kong Erik ikke kan have været helt 
utilfreds med. Sigismund var Eriks fætter, og de to var på ret god fod med 

hinanden. Sejr - kejser Sigismund dømte til dansk fordel. Sønderjylland skulle 
hjem til tronen. Erik af Pommern havde vundet sit højt profilerede magtspil. 

 

Holsten og hansestæderne erklærer krig 

Men i 1426 brød krigen atter ud. Holstenerne ville simpelthen ikke anerkende 
kejserens dom og skulle drives ud af Sønderjylland med sværd. Desuden havde 

Erik VII gjort hansestæderne irriterede. Han ville ikke anerkende deres 
privilegier i Skandinavien. Faktisk var han ved at omlægge det danske 

handelssystem med købstadsmonopolet anno 1422: Kun en købstads egne 
handlende og håndværkere havde det privilegium at foretage handel og 

håndværk i den pågældende købstad der derfor blev omgivet med 



148 
 

bymure/træhegn, porte og told. Fremmede handlende - såsom de tyske fra 
hansestæderne - måtte ikke foretage handel i en købstad. Dette privilegiesystem 

kom i øvrigt til at holde i 400 år. Desuden havde Erik VII planer om at en 
Øresundstold som var Østersøen en dansk indsø. Det ville være til stor ulempe 

for hansestæderne og deres handel. 

Hamburg, Lübeck, Rostock, Wismar, Lüneburg og Stralsund allierede sig derfor 

med holstenerne og erklærede Danmark krig. Det var en stor mundfuld. 

 

Øresundstolden 

Det forhindrede ikke Erik VII i at indføre Øresundstolden i 1429 der i de næste 
mange århundreder skulle give Danmark store indtægter. Da Danmark i 1660 

mistede Skåne til Sverige, mistede Øresundstolen sin berettigelse, da Øresund 
nu var dansk-svensk farevand. De bekom de søfarende svært godt, og derfor 

var der ingen storpolitisk interesse i at Skåne kom tilbage til Danmark trods 
svenske nederlag i krige. Reelt kostede Øresundtolden Danmark Skåne. Alligevel 

formåede Danmark med at indkræve sundtold frem til 1855 hvor USA erklærede 
at de fremover ikke længere ville betale. To år efter blev sundtolden afskaffet 

efter en mindre kompensation. 

 

København er ny hovedstad, Kronborg/Krogen bygges 

Tilbage i 1417 havde kong Erik gjort København til rigets hovedstad og flyttet 

kancelliet til København. I øvrigt fik kancelliet under Erik af Pommern og 
efterfølgeren Christoffer af Bayern en stigende betydning og selvfølelse. 

I 1419 fik Erik af Pommern endda pavelig tilladelse til at etablere et universitet 

i sin nye hovedstad, men da tilladelsen ikke indbefattede teologi, som var 
datidens universiteters hovedstudie, blev planerne foreløbig ikke til noget. 

Erik af Pommern fornemmede klart Øresunds betydning. Da tolden blev indført, 
lod Erik samtidig borgen Ørekrog på landtangen Krogen bygge ved den nordlige 

indsejling til Øresund ud for Helsingborg. Fæstningen Ørekrog udviklede sig 
siden til slottet Kronborg. Erik rykkede flækken Helsingør tættere på standen og 

sin fæstning og fik den udbygget til en købstad, ligesom han anlagde købstaden 
Landskrone, i dag Landskrona, i Skåne. Der kom styr på Øresund. I det hele 

taget havde Erik stor glæde ved havet og havde opbygget en stor flåde, sit 
primære magtmiddel. 
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62   Erik af Pommerns fæstning Ørekrogen - eller Krogen - foreløberen for Kronborg 

 

De holstenske Schauenburg-grever beholder Sønderjylland 

I 1431 lykkedes det holstenerne at erobre Flensborg efter længere tids belejring, 

og dermed var Eriks søherredømme svækket. Bortset fra Haderslev og Ærø var 
hele Sønderjylland dermed i huset Schauenburgs besiddelse. Erik af Pommern 

havde tabt. I 1432 forhandledes freden i Horsens: Sønderjylland blev bevaret 
som hertugdømme under de holstenske grever, indtil videre (i Erik af Pommerns 

optik: Kejserdommen blev udskudt), og hansestæderne bevarede deres 
privilegier i Skandinavien, men skulle dog betale Øresundstold. 

 

Svenske oprør under Engelbrektsson 

Erik VII fik hurtigt problemer på en anden front. I 1433 kom 

bjergværksejeren Engelbrekt Engelbrektson til København for at klage over 
den danske foged, Jens Eriksen, i Västerås.  Kong Erik VII var ret centralistisk 

anlagt og benyttede sig af danske administratorer i Norge og Sverige hvilket 
skabte knurren. Det var egentlig en tradition som Margrete I havde indført. Hun 

benyttede sig sjældent af lokale fogeder og lensmænd, men skaffede sin egen 
administration af fogeder - fx tyske fogeder - hvis loyalitet var knyttet til hende 

personligt - og flyttede i øvrigt ofte rundt på dem. Erik af Pommern foretrak blot 
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danske fogeder, også af den danske højadel - Thott, Gyldenstierne, Rosenkrantz 
osv. Men denne ordning bekom ikke den svenske adel vel, og det fik Erik af 

Pommern i stigende grad at mærke. 

Jens Eriksen i Västerås var en ivrig støtte af Birgittas kloster i Vadstena, men 

han førte også en rå politik over for bønderne med ophængning af dem i 
skorstensrøg og den slags. Kongen havde før givet Eriksen en advarsel, men 

ville denne ikke fjerne den danske foged, og dermed brød oprøret ud ledet af 
Engelbrektson som på en svensk stænderforsamling blev valgt til svensk 

rigsforstander. I 1435 udarbejdede medlemmer af det danske og svenske 

rigsråd en plan om at landene skulle være mere indbyrdes ligeberettigede, 
kongen måtte ikke udnævne danske lensmænd i Sverige, og Sverige skulle tillige 

have sin egen (rigs-)drost og (rigs-)marsk. Erik VII godkendte modvilligt og 
foreløbigt forslaget, men betingede sig retten til selv at udnævne lensmænd på 

de vigtigste, svenske borge, som i Stockholm. Men kongen skal have optrådte 
nedladende (Citat Erik af Pommern: Pas på, du ikke stikker fødderne længere 

ud end sengetæppet rækker!) over for den nye svenske rigsmarsk, Karl 
Knutsson Bonde, der gik over på Engelbrektsons side, og der kom et nyt oprør: 

I 1436 myrdedes Engelbrekt Engelbrektson (Karl Knutsson tog tankevækkende 
nok morderen under sin beskyttelse) dog, men oprøret fortsatte under bl.a. Karl 

Knutssons ledelse. 

 

Ingen danske lensmænd i Sverige 

Ved et møde i Kalmar i sommeren 1436 kom det til et møde mellem kongen, 

repræsentanter for det svenske og det danske rigsråd samt hansestæderne for 

sammen at blive enige. Kong Erik har ret sikkert følt sig sikker i sadlen. 
Hansestæderne havde fået løfte om at Øresundstolen blev ophævet, og 

danskerne måtte have interesse i at kunne udnævnes til lensmænd i Sverige. 
Men de danske rigsråder var trætte af den egenrådige konge og så fordelen ved 

de svenske krav for at stække kongens magt, og hansestæderne så skriften på 
væggen og sluttede sit til de svenske og danske rigsråder. Kongen følte at de 

danske rigsråder havde stukket en kniv i ryggen på ham og bøjede sig forbitret. 

Bemærk i øvrigt at det først er i Erik af Pommerns tid at man kan tale om et 

egentligt magtfuldt rigsråd i Danmark af styrende og rådgivende adelige mere 
eller mindre efter svensk forbillede hvor rigsrådet længe havde været stærkt. 
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Erik af Pommern drager til Gotland 

Efter mødet i Kalmar rejste Erik ned til borgen Visborg som han selv havde fået 

bygget i Visby på Gotland. Her var hans ven Trud Hase høvedmand. Erik VII 
følte at her havde han rimelig kontrol med Østersøen, Visborg var ret 

uindtagelig, og hans folk sad på Øresundstolden. Det var en art strejke, og han 
forventede at landenes rigsråd ville tigge ham om en tilbagekomst. 

 

63   Sådan har Visborg på Gotland - Erik af Pommerns borg og tilflugssted - set ud før danskerne ødelagde borgen i 1600-tallet 

 

Erik af Pommern afsættes 

Året efter, i 1437, blev kong Erik faktisk bedt om at vende tilbage i håbet om en 
mere ydmyg konge. Erik VII kom, men på ingen måde mere ydmyg. Han 

medbragte sin fætter, hertug Bugislav som rigsrådet tidligere havde accepteret 
som Eriks efterfølger. Nu skulle Bugislav endegyldigt godkendes som arving og 

medkonge, mente kong Erik, og for at gøre det til et fait accompli, forlenede han 

Bugislav med diverse danske borge. Og måske endda også til andre 
pommeranske slægtninge. Det var det endegyldigt utilgivelige for rigsrådet at 

indsætte udenlandske lensherrer på danske slotte. Det var et fundamentalt 
løftebrud. Så det kom der ikke noget ud af, og Erik VII drog tilbage til Visborg 

på Gotland og genoptog aldrig sin kongegerning. Og det var det svenske og 
danske rigsråd også ret tilfredse med. En hovedfigur i afsættelsen af Erik af 

Pommern var ærkebiskoppen Hans Laxmand, men også højadelige som Niels 
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Pedersen Gyldenstierne, onklen Erik Nielsen Gyldenstierne og Otte Nielsen 
Rosenkrantz. Blandt Erik af Pommerns støtter hørte Peder Oxe og Axel Pedersen 

Thott. 

Det siger noget om rigsrådets pludselige magt i Danmark at det ligefrem var i 

stand til at afsætte konger. 

I 1438 valgte det svenske rigsråd rigsmarsken Karl Knutsson som rigsforstander, 

dvs. regent, mens det danske rigsråd havde da sendt bud efter Erik af Pommerns 
søstersøn, Christoph von Oberpfalz-Neumarkt, kaldet Christoffer af Bayern. 

Christoffer blev i første omgang rigsforstander og siden, i 1440, kronet. 

__________________ 

Christoffer III af Bayern 

Af Guds nåde konge til Danmark, 
de venders og gothers 

periodisk også til Sverige og Norge 

Pfalzgreve udi Neumarkt-Rhinen 

Hertug udi Bayern  

1440-48 

En ret bleg middelalderkonge der ikke fik sat sig igennem over for 
rigsrådet. Døde ung. 

Christoph af Pfalz-Neumarkt var født den 26. februar 1416 som søn af pfalzgrev 
og hertug Johann af Oberpfalz-Neumarkt og af Bayern og Katazyna, tysk 

Catarina, af Pommern. Johann var søn af kong Rupert af Tyskland der regerede 
1400-1410, mens Catarina var datter af Vartislav VII af Pommern og dermed 

søster til Erik af Pommern. Tilbragte en stor del af sin barndom ved hoffet hos 
kejser Sigismund der var fætter til Christophs mor. Faderen var pfalzgreve af 

Oberpfalz lidt nord ford Bayern, og ved arv tillige hertug af Bayern. Egentlig var 
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Christoph slet ikke fra Bayern, men netop fra Oberpfalz. I dag er Oberpfalz med 
byen Regensburg dog en nordligøstlig del af forbundslandet Bayern. Christoph 

blev i 1438 tilbudt posten som konge i Skandinavien, da hans onkel, Erik af 
Pommern, havde gjort sig selv umuligt og fornærmet var taget til Gotland. 

Christoph blev rigsforstander (regent) af Danmark fra 1439. Man ventede med 
kongehyldningen for at få de andre skandinaviske lande i Kalmarunionen med, 

men de trak den for at få så gode betingelser som muligt. I 1440 blev Cristoph 
hyldet som kong Christoffer III af Danmark, fra 1441 også af Sverige og fra 

1442 tillige konge af Norge. I 1443 blev han også kronet. Christoffer ægtede 

Dorothea af Brandenburg i 1445, men da den 31-årige Christoffer III pludselig 
døde tre år senere, måske af blodforgiftning efter en brandbyld, havde de endnu 

ikke fået børn. 

Christoffer af Bayern er normalt skildret som en gemytlig, venlig og lidt svag 

type i nogen grad i modsætning til sin stejle morbror, Erik af Pommern. 
Christoffer var ikke ansvarsløs og prøvede at sætte sit præg på tingene. Han var 

heller ikke uden taktiske evner. Men han nåede aldrig helt at sætte sig igennem 
før han døde ret ung. 

 

64   Christoffer III af Bayern i tidens hotteste mode. Fra en permagent-frise fra 1440 som forestillede bayerske fyrster. Man må 
formode en vis portrætlighed 
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Da Erik af Pommern blev sur og trak sig tilbage til sin borg på Gotland, skulle 
man have en ny konge og fandt da Eriks 22-årige nevø, Christoph af Oberpfalz-

Neumarkt, der indvilgede. I første omgang blev Christoph under navnet 
Christoffer af Bayern valgt som rigsforstander, som regent; man ville vente med 

kongekroningen til de øvrige nordiske lande også anerkendte ham. Samtidig 
sendte man et højtideligt opsigelsesbrev til Erik af Pommern. 

 

Det stærke rigsråd 

For at få alle med på valget af Christoffer, også hertug Adolf VIII af Slesvig-

Holsten og hansestæderne, måtte det danske rigsråd anerkende at 
hertugdømmet Slesvig virkelig hørte til den holstenske greveslægt 

(Schauenburg), og at hansestæderne havde samme adgang til handel i Danmark 
som før Erik af Pommern. Samtidig stækkede rigsrådet Christoffers magt. Adlen 

ønskede ikke en stærk konge som Erik af Pommern, men tværtimod en 
marionetkonge som alle kunne samles omkring. 

Christoffer af Bayen blev hyldet som dansk konge i 1440, som svensk konge i 
1441 og som norsk konge i 1442. For at få svensk kongevalg, skulle han forjage 

Erik af Pommern fra Gotland. Christoffer bad da også sin onkel om at rejse 
hvilket Erik sad ganske overhørig, og Christoffer gjorde ikke videre ved 

sagen ("morbroder skal også leve!"). Erik af Pommern ernærede sig i øvrigt som 
sørøver, men angreb dog ikke danske skibe. 

Christoffer havde sin håndfæstning bundet til at afgive megen magt til 
stormændene i Danmark, Norge og Sverige. Søgte især i sin politik at stække 

hansestædernes magt og i stedet knytte til ved nederlandske købmænd. 

Generelt havde lederen af den stærke jyske adelsslægt, Gyldenstierne-
familien, Erik Nielsen Gyldenstierne, stor magt. Erik Gyldenstierne var 

Christoffers rigshofmester (det der svarer til drost). Erik Nielsen Gyldenstierne 
ejede godserne Tim og Demstrup i Jylland og var lensmand på Riberhus i det 

sydvestlige Nørrejylland i over 20 år. En anden mægtig adelsmand der havde 
været med til at orkestrere oprøret mod mod Erik af Pommern, var Otte Nielsen 

Rosenkrantz som Christoffer af Bayern i 1445 gjorde til sin rigshofmester efter 
Erik Gyldenstierne. Rosenkrantz havde bl.a. giftet sig til Hvideslægtens gods 

Bjørnholm på Djursland, og Christoffer af Bayern forlenede ham med Kalø Slots 
len i Århus-Djursland-området. Det var familierne Rosenkrantz og Gyldenstierne 

der nu var Danmarks mægtigste adelsfamilier. 
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Landefreden af 1442 og våbenforbuddet 

Kort efter at Christoffer af Bayern blev konge af Danmark, Norge og Sverige 
kom en forordning om "landefred" i de tre riger, dvs. som satte rammerne for 

forholdet mellem konge, adel, lensmænd, embedsmænd og bønder. 
Landefredsforordningen af 1442 fastslog at der havde været uro i flere år fordi 

fogeder og andre skatte- og afgiftsopkrævere havde krævet flere skatter og 
afgifter end de havde ret til, mens bønderne havde betalt mindre, end de skulle. 

Landefredsforordningen deklamerede bl.a. at fogeder og embedsmænd skulle 

holde sig til loven. At ulovlig beskatning som blev opkrævet af fogeder og 
embedsmænd, kunne medføre tab af embede, slot og len. At den almindelige 

befolkning skulle være lydige over for deres herrer og afgive det den var 
forpligtet til, hvis den skulle undgå straf. At fæstebønder som havde forladt deres 

fæste uden tilladelse, ikke måtte beskyttes. Og at de som var dømt fredløse i 
Norge og Sverige skulle retsforfølges og ikke måtte modtage beskyttelse i 

Danmark. 

Hertil kom en forordning om at man ikke til daglig måtte bære våben. 

 

Københavns Slot 

Det var Erik af Pommern der flyttede centraladministrationen til København der 
blev ny hovedstad. Men Christoffer af Bayern er den første konge hvor vi ved 

med sikkerhed at Københavns Slot var residens. Slottet var ikke et pragtslot, 
men borg- eller fæstningsagtig og med mure, voldgrav og det hele. Broen til 

Sjælland fra Slotsholmen hed egentlig bare vindebroen, men i løbet af 1400-

tallet fik den navnet Højbro. 

 

Christoffer af Bayern dør ung 

Da Christoffer døde pludseligt ung og barnløs, var rigsrådet i den grad på 

spanden. Der kunne ikke vrides flere tronarvinger ud af Christoffer IIs og 
Valdemar Atterdags kongelinje. Jelling-dynastiet var stendødt, og det havde den 

været et stykke tid. Christoffer af Bayern kan ikke med selv den bedste vilje 
regnes under Jelling-dynastiet; han tilhørte Huset Wittelsbach. 
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Huset Schauenburg arver Danmarks trone 

Men der var en arving. En overraskende og ubehagelig arving. Nemlig ingen 
ringere end hertug Adolf VIII af Slesvig-Holsten fra huset Schauenburg. Hertug 

Adolf var nemlig sønnesøn af Jernhenrik, Den Kullede Greves navnkundige søn, 
og Jernhenriks mor, Sofia, var barnebarn af kong Erik V Klipping. Det gjorde 

Adolf til Erik Klippings efterkommer og til dansk tronarving, og rigsrådet tilbød 
derfor kronen til ham og Huset Schauenburg. 

 

Huset Oldenburg arver Danmarks trone 

Men nu faldt det sig tilfældigvis sådan, at Adolf VIII ingen sønner havde, og at 

Huset Schauenburg faktisk med ham ville uddø som holstenske grever. Så han 
kunne henvise til sin søstersøn, den 22-årige grev Christian VII af Oldenburg. 

Så rigsrådet fortsætte med at spørge grev Christian om han ville være 
skandinavisk konge. Det ville han gerne. 

______________ 

E) Oldenborg-dynastiet 

 

Christian I     

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

periodisk også konge til Sverige og 
Norge 

Hertug udi Slesvig 
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Greve udi Holsten, Stormarn og 
Oldenburg 

1448-82 

Svag eller middelmådig middelalderkonge der arvede både 
Kalmarunionen og Slesvig-Holsten. Havde bøvl med Sverige og 

adelsslægterne Gyldenstierne og Thott der havde svenske interesser. 
Økonomien sejlede. Den første konge i Oldenborg-dynastiet. 

 

Christian I blev født i februar 1426 som ældste søn af grev Dietrich den Lykkelige 
af Oldenburg-Delmenhorst, en efterkommer af Erik IV Plovpennning, og 

Hedevig/Helvig af Schauenburg, en efterkommer af Erik V Klipping og af kong 
Abel. Christian nedstammede altså fra alle dem af Valdemar Sejrs sønner der 

blev konger: Erik Plovpenning, Abel og Christoffer I. 

Ved grev Dietrichs død i 1440 blev Christian greve af Oldenburg og Delmenhorst. 

Men Christian var vokset op hos sin barnløse morbroder, hertug Adolf af Slesvig-
Holsten, der ønskede at gøre Christian til arving af Slesvig-Holsten. Ved den 

barnløse Christoffer af Bayerns død, var hertug Adolf som tiptipoldebarn af Erik 
Klipping nærmeste arving til den danske trone, men han mente han var for 

gammel og i øvrigt sønneløs, så han pegede i stedet på sin egen arving, 
grev Christian af Oldenburg-Delmenhorst, der til gengæld overlod Oldenburg og 

Delmenhorst til sine to lillebrødre, Mauritz og Gerhard. Samtidig forblev Christian 
hertug Adolfs arving til Slesvig-Holsten efter at have underskrevet den såkaldte 

Constitutio Waldemariana, Den Valdemarske Forfatning, kong Valdemar IIIs 
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forordning om at Slesvig (og Holsten) aldrig måtte lægges under det danske 
rige. 

 
65   Dorothea af Brandenburg, gift med både Christoffer af Bayern og Christian I, mor til kong Hans og Frederik I 

 

Christian blev hyldet som konge på Viborg Landsting den 1. september 1448, og 
som 23-årig kronet som konge i Vor Frue Kirke i København den 22. oktober 

1449. Ved samme lejlighed lod han sig vie til Christoffer af Bayerns blot 19 år 

gamle enke, Dorothea af Brandenburg. De fik børnene Oluf, Knud, Johan/Hans, 
Margrete og Frederik I.  I 1450 (og indtil sin død) blev Christian I også valgt som 

konge af Norge, og i 1457 tillige konge af Sverige - indtil 1464 hvor Sverige atter 
brød ud af Kalmarunionen. I 1460 arvede Christian I fra sin onkel, hertug Adolf, 

grevskabet Holsten og hertugdømmet Sønderjylland/Slesvig mod et løfte om at 
Slesvig-Holsten ikke måtte forenes med Danmark. Der var altså en slags 

personalunion mellem Danmark og Slesvig-Holsten, selv om Slesvig fremdeles 
var et dansk len (og Holsten et tysk len). Christian døde som 55-årig den 21. 

maj 1481. 

Christian I er beskrevet som en høj og statelig mand, 1,88 meter høj. Som konge 

var han også maskulin - modig og handlekraftig, men Christian I var ødsel af 
sig, og der er noget sært middelmådigt og overfladisk over ham. Christian I holdt 

meget af at sætte sig selv i scene med grandiose hofceremonier. Han brugte 
således en del penge på herolder. Han blev lidt autoritær af sig på sine gamle 

dage, og var ikke typen der lirkede noget på plads; han masede det på plads, 

voldsom og utålmodig som han var. 
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66   Christian I, en økonomisk umulius 

 

Karl Knutsson konge i Sverige og Norge 

Mens det danske rigsråd lå i forhandlinger med hertug Adolf af Slesvig-Holsten 

om hvordan med klarede tronarvingsspørgsmålet, så valgte Sverige sin egen 
konge, nemlig den gamle rigsmarsk Karl Knutsson Bonde. Tanken var ikke at 

bryde med unionen, men hvorfor skulle unionskongerne være danske konger? 

Det var ikke lette forhandlinger som det danske rigsråd havde med grev 

Christian. Der var en generel skepsis mod en stærk kongemagt, og den kom 
ikke mindst fra Gyldenstierne-familiens leder, Erik Nielsen Gyldenstierne, der 

havde været rigshofmester under Christoffer af Bayern, mens Otte Nielsen 
Rosenkrantz - der havde afløst Gyldenstierne som hofmester - til gengæld 

støttede Christian. Men forhandlingerne lykkedes til sidst. Og pudsigt nok 

afløste Erik Nielsen Gyldenstierne endda Otte Rosenkrantz som rigshofmester i 
nogle år (1453-55). I 1456 var det Ottes søn, Erik Ottesen Rosenkrantz, der 

blev rigshofmester og rigets næststærkeste mand. Generelt formåede Christian 
I at spille de ledende adelsslægter ud mod hinanden. 

I mellemtiden blev hertug Adolfs nevø, den 22-årige grev Christian af Oldenburg, 
kronet til dansk konge og viet til Christoffer af Bayerns unge enke, Dorothea af 

Brandenburg, så Danmark slap for at betale hendes enkepension. 
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Gotland forbliver dansk 

Sverige havde et ønske om at få Gotland tilbage, ikke bare fra Erik af Pommern, 

men også generelt fra Danmark, så Karl Knutsson sendte i 1449 en stor flåde 
mod øen som ekskong Erik ikke ville kunne modstå. Erik af Pommern sendte en 

henholdende besked til svenskerne og fik derpå sendt en hemmelig besked til 
danskerne om at hvis de skyndte sig lidt, ville han holde borgens porte åbne for 

dem. Planen lykkedes, danskerne under marsken Oluf Thott (søn af 
Axel Thott) overtog Visborg og Gotland, og Erik af Pommern drog som hertug 

Erik I af Pommern hjem til Pommern hvor han levede endnu 10 år. Det var et 

prestigetab for Karl Knutsson. 

 

Christian I bliver norsk konge 

I Norge var situationen forvirrende. To konger bejlede om den norske trone, Karl 

Knutsson og Christian I, og nordmændene var splittede. Ærkebispen var på Karls 
side og lod ham krone som norsk konge i Nidaros Domkirke i 1449. Men ikke 

alle var med på den, og i 1450 gennemtvang norske og svenske rigsråder den 
ordning at Karl kunne beholde Sverige, mens Norge kom under Christian I. Så 

snart den ene af de to, Christian og Karl, døde, skulle den anden overtage den 
afdødes rige. 

 

Ustabilitet i Sverige - danske og svenske adelige i rivalisering og 

alliancer 

Alligevel gik Danmark-Norge i 1451 i krig mod Sverige for at tvinge Sverige ind 

i unionen. Ingen succes. Men så skete det absurde at den antikongelige del af 

den svenske højadel ledet af ærkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstierna og 
støttet af Vasa-familien der var nært beslægtet med Oxenstierna-familien, 

åbenbart blev træt af enhver siddende konge, dansk eller svensk. I al fald 
hidkaldte Oxenstierna-Vasa-partiet den danske konge som ny svensk konge i 

irritation over Karl Knutsson. 

Den danske marsk, Oluf Axelsen Thott (søn af Axel Thott, Erik af Pommerns 

gamle støtte), indtog Stockholm, broderen Erik Axelsen Thott - egentlig i Karl 
Knutssons tjeneste, blev rigsforstander, (omend i ret kort tid) i nær alliance med 

Jöns Bengtsson, Karl Knutsson flygtede, og Christian I blev kronet som svensk 
konge i Uppsala i 1457. Men situationen var kolossalt ustabil i Sverige. I 1464 

blev den svenske højadel, dvs. ærkebiskop Jöns Bengtsson og hans fætter, 
biskoppen af Linköping Kettil Karlsson Vasa, samt bønderne trætte af Christian 
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I og hans skatter og kaldte atter på Karl Knutsson der overtog tronen. Igen blev 
Oxenstierna-Vasa-partiet også trætte af Karl der blev forjaget, og nu regerede 

Jöns Bengtsson og Ketil Karlsson simpelthen Sverige sammen uden nogen 
konge. 

Nu gik Karl Knutsson sammen med de dele af den danske højadel der havde fået 
len og interesser i Sverige, især Erik Axelsen Thott og flere af dennes brødre, 

især Iver Axelsen Thott, gift med en af Karl Knutssons døtre, samt Erik Eriksen 
Gyldenstierne (bror til den tidligere danske rigshofmester Niels Eriksen 

Gyldenstierne) der blev gift med en anden. Støttet af disse beholdt Karl Knutsson 

kongemagt i Sverige til sin død. 

Det er et forvirrende forløb. Essensen er vel at under Christian I og 

Kalmarunionens sidste tid var flere stærke danske adelsfamilier som Thott og 
Gyldenstierne blev internationale - eller skandinaviske snarere end nationalt-

danske og plejede primært deres egne interesser, også når det var i modstrid 
mod Danmarks interesser. En anden pointe var at adlen var stærk i Sverige, og 

magtforholdene var absolut ikke i balance. 

 

Karl Knutsson forbliver konge allieret med Thott-brødrene og Sture 

Christian I førte derefter Danmark-Norge i krig mod Sverige for militært at 

gennemtrumfe Kalmarunionen, men i Slaget ved Brunkeberg - hvor kong 
Christian i øvrigt var en aktiv og modig medkæmper - tabte Christian I og hans 

krigere til den svenske rigsforstander, Sten Sture den Ældre, svigersøn til 
endnu en af de mægtige Thott-brødre, nemlig Åge Axelsen Thott, og Christian 

opgav endegyldigt at blive svensk konge. 

Handelspolitisk var Christian I ret mild over for hansestæderne i forhold til tidens 
øvrige danske konger, men han åbnede op for nye aktører - engelske, skotter 

og hollændere. 

 

Slesvig-Holstens personalunion med Danmark 

I 1460 arvede Christian I Slesvig-Holsten - trods Constitutio Waldemariana der 

nu blev frafaldet - efter dels at have accepteret at betale arvingerne til de 
holstenske schauenburgere (Christian Is brødre samt grev Otto af Schauenburg-

Pinneberg)  123.000 gylden - enormt mange penge - dels at have godkendt at 
hertugdømmet Slesvig og grevskabet Holsten er ewig tosamende ungedelt, 
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dvs. Slesvig og Holsten ikke kan adskilles, og at Slesvig/Sønderjylland nu 
statsretsligt ikke er en del af Danmark, selv om Sønderjylland forbliver et dansk 

len. Danmark og Slesvig-Holsten, uopløseligt sammensat af et dansk len og et 
tysk len, var nu i personalunion med hinanden. En ikke ringe del af Danmarks 

politik i 1800-tallet har rod i dette forhold. 

 

Den ødsle Christian I 

Kong Christian I havde ikke sans for økonomi. Det var dyrt at erobre Sverige fra 

Karl Knutsson og det var meget dyrt at købe de øvrige arvinger til Slesvig-

Holsten ud. I 1463 gik kongen i betalingsstandsning og pantsatte Steinburg til 
Hamburg og siden Kiel til Lübeck. I 1471 måtte dronning Dorothea pantsætte 

sine smykker. Det forhindrede ikke kongen i at drage på en 25.000 gylden dyr 
Italien-rejse i 1474 hvor Christian i Rothenburg mødtes med den tysk-romerske 

kejser Friedrich III der sammenknyttede grevskaberne Holstein og Storman 
(området lige nordøst for Hamburg) tilkoblede dem Ditmarsken (Dithmarschen, 

den vestlige del af nutidens Holsten, oprindelig et len under Ærkebispedømmet 
Hamburg-Bremen, reelt selvstyrende), kaldte den samlede pakke for 

Hertugdømmet Holstein med den tyske herre for lensherre. Christian I blev altså 
udnævnt til hertug af Holsten. Rejsen endte i Rom hvor Christian I mødtes med 

paven der gav ham retten til at udnævne nordiske biskopper. Retten til at 
udnævne svenske biskopper var dog ikke meget værd. 
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67   En fresko af italieneren Andrea Mantegna hvor Christian I er afbildet under sin Romrejse i 1474. Italienerne kunne godt male, 

så billedet er formentlig vellignende 

Københavns Universitet 1479 

.I 1476 rejste dronning Dorothea til Rom og fik pavens tilladelse til at oprette et 
universitet i København med alle de 4 fakulteter der dannede grundstammen i 

et ægte universitet - teologi, jura, medicin og filosofi. I 1479 blev Københavns 
Universitet indviet. Dets første lokaler var i Vor Frue Kirkes domkapitels skole. 

 

Hertug Frederik og Slesvig-Holsten 

I 1480 overtog dronning Dorothea hertugdømmerne som pantelen for sin 

økonomisk uefne ægtemands gæld. Hun lovede at betale kongens restgæld på 
40.500 mark på 8 år. En af hensigterne bag pantet var ambitionen om at få 

anbragt hendes næstældste søn, Friedrich/Frederik (den senere Frederik I) som 
hertug af Slesvig-Holsten. Det ville den ældste søn, Hans, dog ikke gå med til. 

Resultatet var at begge sønner skulle blive hertuger af Slesvig-Holsten hvilket 
effektueredes den dag Frederik er myndig. Et andet resultat var at hertug 

Frederik livet igennem følte sig snydt af Hans. 
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Slægten Oldenborg 

Christian I døde 56 år gammel den 21. maj 1481. Hans efterslægt i direkte 

mandlinjer ses herunder. Det nuværende danske kongehus er til og med 
Margrethe II en direkte mandslinje i Huset Oldenburg, fordansket Oldenborg. 

Huset Glücksburg, fordansket Glücksborg, er Oldenburgs sidelinje, men med 
Margretes efterkommere på tronen, forsvinder den direkte mandslinje 

naturligvis i kraft af prins Henrik og hans efterslægt - de Laborde de Monpezat. 
Til gengæld vil Storbritanniens kongehus tilknyttes Oldenborg (Glücksborg) i 

direkte mandslinje i kraft af prins Philip. De sidste russiske zarer var i 

virkeligheden - trods navnet Romanov - også i direkte mandslinje ud af Huset 
Oldenburg og Christian Is imponerende efterslægt som det fremgår af 

nedenstående stamtræ. 
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68   Huset Oldenborgs slægtslinjer 

 

 

 

 

 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/den-oldenburgske-slc3a6gt.jpg
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Hans 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

periodisk også konge til Sverige og 
Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten og 
Stormarn 

Greve udi Oldenburg 

 1483 - 1513 

En klog og glimrende middelalderkonge der fik genoprettet økonomien, 

opbygget en stærk flåde og efter krige med Lübeck og Sverige erobret 
Sverige.  
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Johannes, forkortet bl.a. Johan, Johann og Hans, blev født den 2. februar 1455 
på Ålborghus som ældste overlevende søn af den nye Christian I. af Danmark 

og dronningen, Dorothea af Brandenburg. Hans' ældre brødre, Oluf og Knud, 
døde som små. Hans blev konge som 26-årig, da faren døde, men først kronet i 

1483 hvor han også blev anerkendt som norsk konge. I 1497 afsatte det svenske 
rigsråd Sten Sture d. Ældre og valgte Hans som konge, men Sverige brød igen 

ud af unionen i 1501. I 1512 fik kong Hans erobret Sverige tilbage.  I 1478 blev 
han viet til Christine af Sachsen, datter af kurfyrst Ernst af Sachsen. Hun fødte 

ham børnene Hans, Ernst, Christian, Elisabeth og Frans hvoraf Hans, Ernst og 

Frans døde som små. I 1500-tallet begyndte kong Hans at holde til ved en 
adelsdame der bar det formidable navn Edele Jernskæg mens kongen og 

dronningen til gengæld levede adskilt. 

Kong Hans faldt med hesten først i 1513 ved et vadested over Skjern Å mellem 

Skjern og Tarm. Kongen blev ført til Ålborghus, men blev stadig svagere og døde 
den 20. februar, et par uger efter sin 58 års fødselsdag. 

 
69   Den fromme dronning Christine, gift med kong Hans, mor til Christian II 
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Kong Hans' karakter 

Kong Hans er beskrevet som en firskåren, kraftig og venlig mand, rimelig 

retfærdig, med en større økonomisk sans end faderen havde, og med en større 
flair for at omgås jævne borgere end at omgås med den højeste adel. Men man 

fornemmer at kong Hans under den gemytlige overflade var et snu og 
beregnende menneske. Kong Hans skal også have været tungsindig. Han var 

formodentlig depressivt anlagt. 

 
70   Kong Hans 
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Hans krones i Danmark og Norge, ikke Sverige 

Efter Christian Is død i 1481 ventede man med at krone ældstesønnen Johannes, 

kaldet Hans, som ny konge for at få Norge og Sverige. Imens regerede rigsrådet. 
I 1483 blev der udfærdiget en håndfæstning der gav adlen, især den svenske, 

privilegier, men Sten Sture den Ældre og hans folk (herunder Thott-familien) 
holdt Sverige tilbage fra arrangementet. Den 28-årige Hans blev så kronet den 

18. maj 1483 i Danmark, og den 20. juli i Norge. 

 

Rigshofmester Poul Laxmand 

En vigtig figur i den højadel der forsøgte at holde kongemagten i skak, var den 
skånske godsejer Poul Laxmand der i 1489 blev udnævnt som "rigshofmester", 

der svarede til det gamle og nu afskaffede embede "drost", dvs. "statsminister", 
om man vil. "Kongens hånd" i Game of Thrones. 

 

Slesvig-Holsten deles i en gottorpsk og en segebergsk del 

I 1490 blev kong Hans' lillebror, Frederik, myndig, og Slesvig-Holsten kunne 
deles mellem de to brødre. Brødrenes mor, enkedronning Dorothea, havde 

egentlig erhvervet Slesvig-Holsten som pant og havde gerne set at Frederik fik 
området, når nu Hans fik Danmark og Norge. Men rigsrådet i begge rigsdele 

sagde nej og foreslog en opsplitning i to halvdele fordelt i Slesvig-Holsten, så de 
to halvdele ikke var sammenhængende. 

De to halvdele af Slesvig-Holsten fik hvert sit hovedslot. Der en "segebergsk" 
del (Slesvig-Holsten-Segeberg) med hovedslottet Siegeburg i Segeberg i 

Holsten, og en "gottorpsk" del (Slesvig-Holsten-Gottorp) med Gottorp Slot ved 

Slesvig by i Sønderjylland som hovedslot. Endvidere blev de to områder regeret 
af begge hertuger i fælleskab, da Slesvig-Holsten jo ikke måtte deles. Frederik 

fik lov til at vælge først. Han valgte den gottorpske del og flyttede ind på Gottorp 
Slot. 
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Hertug Frederik gør krav på mere 

Men både enkedronningen og hertug Frederik følte at Frederik var blevet snydt. 

Hans fik dog hele Danmark og Norge og den ene halvdel af Slesvig-Holsten, 
mens Frederik fik den anden halvdel. Hertugen gjorde derfor krav på yderligere 

rigsdele som feudale len - fx Lolland-Falster, men han kaldte sig "arving til 
Norge". Storebror Hans svarede på udfordringen ved at indkalde til rådsmøde 

og rigsdag med rigsrådet i 1494 i Kalundborg. Et enigt rigsråd sagde nej til 
hertugens krav med henvisning til rigets enhed. 

 

Dansk oprustning og Sverige falder til patten 

I 1496 oprustede kong Hans for at få Sverige bragt ind i unionen. I Tyskland 

lejede han "Den Sachsiske Garde' ledet af den navnkundige junker 
Schlentz som hærfører. Den danske hær førtes af rigsmarsken Eskild Gøye op i 

Sverige og mødte ikke den store modstand. Bl.a. fik kong Hans hjælp af Svante 
Nilsson Sture der afskyede Sten Sture inderligt. Sten Sture trådte tilbage som 

rigsforstander, udnævntes som rigshofmester og fik Finland som len. Kong Hans 
udråbtes som kong Johan II af Sverige. 

 

Nederlaget i Ditmarsken 

I 1499 kom hertug Frederik af Schleswig-Holstein-Gottorp i strid med 
ærkebispen af Bremen om toldretten til øen Helgoland. Bønderne i Ditmarsken 

støttede Bremen ved at plyndre Ejdersted. Ditmarsken var reelt en autonom 
bonderepublik, men formelt af kejseren ført under hertugdømmet Holsten. 

Frederik og Hans ville have Ditmarsken integreret i Slesvig-Holsten, og Hans 

krævede 15.000 mark sølv og 3 borge opført. Ditmarskerne sagde nej, og kong 
Hans oprustede. I februar 1500 gik hertug Frederik og kong Hans med en stor 

hær herunder junker Schlenz og hans Sachsiske Garde og en frygtelig masse 
riddere ind i Ditmarsken, men pga. vejrforholdene blev de slagtet. 

Schlenz og størstedelen af hans garde omkom, 9 riddere af den holstenske slægt 
Ahlefeldt og 4 riddere af den holstenske slægt Rantzau døde, og det berømte 

Dannebrog der skulle være dalet ned fra himlen da Valdemar Sejr erobrede 
Estland i 1219, faldt også i ditmarskernes hænder. Kong Hans og hertug Frederik 

undslap med nød og næppe. 
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Sverige bryder ud af unionen, og det knager i Norge 

Nederlaget i Ditmarsken gav et prestigetab for kongemagten hvilket fik Sverige 

til atter at melde sig ud af unionen i 1501. Sten Sture den Ældre blev atter 
rigsforstander hvilket rivalen Svante Nilsson Sture måtte leve med. Og da Sten 

Sture døde i 1503, blev Svante Nilsson ny rigsforstander af Sverige. Svante 
Nilsson var i øvrigt slet ikke beslægtet med Sten; Sture-navnet var antaget af 

politiske grunde. 

Også i Norge knagede det en anelse. Lensmanden på den stærke fæstning 

Akershus, Knut Alfssen, var søn af en svensker og mente at Norge burde støtte 

sig til Sverige i stedet for til Danmark og rejste et oprør. Kong Hans sendte sin 
søn junker Christian til Norge med en mindre hær for at skaffe ro. Knut Alffsen 

fik frit leje og mødte til forhandlinger, men blev trods lejdet dræbt af Henrik 
Krummedige. Kong Hans havde næppe planlagt det svigefulde mord, men 

takkede Henrik Krummedige for den svært nyttige udåd. 

Siden var der krig mellem Danmark-Norge og Sverige allieret med Lübeck. Kong 

Hans' søn, kronprinsen junker Christian, gjorde med sine mænd indfald fra 
Norge ind i Sverige. I 1506 blev junker Christian vicekonge af Norge og optrådte 

her ret autoritært og indsatte danske lensmænd på norske slotte. 
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71   Kong Hans 

 

Krige mod Lübeck og Sverige 

I 1509 begyndte kong Hans at etablere en virkelig stor flåde, Europas første 
statsbyggede orlogsflåde. I 1510 blussede krigen mellem Danmark-Norge og 

Sverige og Lübeck kraftigt ud igen. Den danske flåde var ikke færdig, og Lübeck 
og Sverige stod stærkt, men i 1511 havde junker Christian meget succesrige 

indfald i Sverige fra Norge, mens flåden nu var kampklar og den lübske flåde 
overlegen. Sverige og Lübeck kapitulerede, især da rigsforstander Svante 

Nilsson døde af et slagtilfælde i januar 1512. Hans blev atter Johan II af Sverige 
i april 1512, mens Lübeck accepterede at ikke-hanseatiske købmænd som 

englændere og hollændere kunne operere i Østersøen. 

Ikke mindst rigshofmesteren Poul Laxmand stod bag denne politik der var anti-

hanseatisk og pro-engelsk og nederlandsk. Laxmand havde også arbejdet 

intenst for at få Sverige tilbage i Kalmarunionen. Men Laxmand var til gengæld 
imod krige mod Sverige og kom derfor i modsætningsforhold til kongen. 
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Det mærkelige mord på Poul Laxmand 

Den 22. juni 1502 skete der noget ejendommeligt. Poul Laxmand var til samtale 
med kong Hans på Københavns Slot og gik herfra mod sin gård på Østergade 

(Strøget). Hertil passerede han Højbro hvor han mødte to adelsmænd, Bjørn 
Andersen Bjørn og Ebbe Strangesen. De stak en daggert i brystet på Laxmand 

og smed ham i vandet med ordene "Du hedder Laxmand; altså hører du til i 
havet!" 

Efterfølgende lod kong Hans gerningsmændene gå fri af straf og optog endda 

Ebbe Strangesen i rigsrådet. Til gengæld eksproprierede han Poul Laxmands 
omfattende besiddelser bl.a. 5 herregårde og 900 bøndergårde foruden diverse 

huse i købstæderne som beskeden kompensation for at Laxmand var 
landsforræder og havde fraterniseret med svenskere. Det fik rygterne til at gå. 

Stod kongen bag Ebbe Strangesen? 

 

Kong Hans' død 

I januar 1513 styrtede den tykke kong Hans med sin hest ved Tarm Kær ved et 

vadested over Skjern Å og døde måneden efter på Ålborghus af sine skader. 

 
72   Kong Hans - fra dennes gravmæle 
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Christian II 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

periodisk også konge til Sverige og 
Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten og 
Stormarn 

Greve udi Oldenburg 

 1513-23 

En flertydig middelalderkonge. Fik skaffet Sverige tilbage, men hans 

medvirken i Det Stockholmske Blodbad gav ridser i lakken og ødelagde 
unionen for altid. Var reformivrig og progressiv og støttede 

borgerskabet mod adlen, og til sidst gjorde adlen oprør og fordrev ham. 
Var gennemført dårlig til at spille sine kort.  
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Christiern blev født den 1. juli 1482 som ældste overlevende søn af kong Hans 
og dronning Christine af Sachsen. Vist en rod og en vildbasse som dreng. Kong 

Hans var relativt pro-borgerlig og anti-adelig orienteret, og han sørgede for at 

lille Christiern kom i huset og i lære hos den borgerlige købmand, Hans 
Bogbinder, siden borgmester i København. Christiern blev kronet som 

tronfølger i 1487, og ligeledes kronet i Norge i 1489, og i Sverige i 1497. I 1499 
fik kong Hans tilknyttet Erik Valkendorf til Christiern som dennes kansler. 

I 1502 meldte Sverige sig ud af unionen, uden Danmark-Norge var med på det, 
og Christiern ledte som 20-årig felttog fra Norge ind i Sverige med så stor succes 

at han blev norsk vicekonge eller statholder i 1506-12. Her regerede han 
myndigt/hårdt. Bl.a. holdt han biskop Karl af Hamar i fængsel uden at tage sig 

af indsigelser fra fx pavens og hans egen far, kong Hans', side. I 1507 (eller 
1509) mødte Christiern på et dansebal i Bergen den blot 17-årige Dyveke der 

med sin mor, Sigbrit Willoms, var flyttet fra Amsterdam til Bergen. Mødet var 
vistnok ikke tilfældigt, men arrangeret af Erik Valkendorf. Hvorom alting er, 

Dyveke blev med det samme Christierns elskerinde, og Sigbrit efterhånden en 
vigtig konsulent. 

Da kong Hans døde i 1513 efter en rideulykke, var der bekymringer over at 

vælge den autoritære Christiern, og man rettede en henvendelse til kong Hans' 
lillebror, hertug Frederik af Gottorp. Han betakkede sig, og Christiern blev valgt 

som Christian II i Danmark, Norge og hertugdømmerne, kronet i 1514. Egentlig 
hed han som konge også Christiern der var den danske form af det tyske og 

latinske Christian, men da forgængeren (da han var tysk) kaldte sig Christian I 
og Christian III, IV osv. også brugte denne form, så kalder vi her Christiern II 

for Christian II. 
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73   Dronning Elisabeth, gift med Christian II 

I 1515 ægtede Christian II den 14-årige Elisabeth af Habsburg, søster til Karl af 

Habsburg der snart ville blive Carlos I af Spanien og kejser Karl V af Tyskland, 
Europas mægtigste mand. Elisabeth fødte Christian II børnene Johannes (Hans), 

Maximilian, Filip, Dorothea og Christine. 

Efter et adeligt oprør blev Christian II afsat i 1523 og drog i landflygtighed i 

Nederlandene med sin familie. Under et forsøg på at genvinde magten ved et 
oprør blev han fængslet af det danske rigsråd under Frederik I i 1532 og tilbragte 

resten af livet som rigsrådets fange, selv om Christian III efterhånden lettede 

hans forhold betragteligt. Her overlevede han sine to efterfølgere, Christian III 
overlevede Christian II dog kun med 10 dage. Den 25. januar 1559 døde den 

77-årige ekskonge og fik en kongelig begravelse. 

 

Christian IIs karakter 

Christian II hører måske i endnu højere grad end Erik af Pommern til 

kongerækkens markante personligheder som fik en tragisk skæbne pga. en 
stivsindet personlighed. Christian er beskrevet som dominerende, magtsøgende, 

passioneret, generøs, brutal, stivsindet, beregnende, mistænksom og i 
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afgørende øjeblikke ubeslutsom. Christian var tilsyneladende depressivt anlagt, 
og man kan jo altid lege med tanken om hvorvidt han havde en bipolar lidelse. 

Det ville forklare meget. 

En uafviskelig plet på æren er Det Stockholmske Blodbad som måske ikke skete 

på Christians initiativ, men med hans tilladelse. Det fandt sted i kraft af et 
løftebrud om frit lejde og inkluderede skinprocesser mod og henrettelser af 

kongens personlige modstandere og af et par smådrenge. Så er det skæbnens 
ironi at han selv blev fanget og fængslet i kraft af efterfølgeren, Frederik Is, 

løftebrud om et frit lejde. 

 
74   Portræt fra 1515 af Christian II malet af Michel Sittow 

 

Den enerådige statholder af Norge 

Christian II var allerede før sin kroning både berømt og berygtet for sin effektive, 
men også enerådige, ledelsesstil som statholder af Norge 1506-12. Da han i 

1513 blev valgt som efterfølger for sin far, kong Hans, som konge af Danmark 
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og Norge, var det med en stram håndfæstning fra rigsrådenes side, bl.a. med 
bestemmelser om at den nye konge ikke i sin levetid måtte gøre sin søn til 

tronarving (som kong Hans havde gjort med Christian II), at han i sine 
beslutninger skulle tage Rigsrådet med på råd, og at hvis håndfæstningen blev 

brudt, var det muligt for rigsrådet at tage de nødvendige skridt (fyre kongen) 
uden deres troskabsed dermed blev brudt. 

 

Dyveke og Mor Sigbrit 

I 1515 blev Christian II gift med Elisabeth, den 14-årige søster til tronarvingen 

for Spanien og Det Tysk-Romerske Kejserrige, den senere Karl V. Det betød ikke 
at han droppede sin elskerinde, den norsk-hollandske Dyveke, som han havde 

mødt i Bergen som statholder i Norge. Ikke mindst Dyvekes mor, Sigbrit 
Willoms, fik stor indflydelse på Christian IIs politik og var hele hans regeringstid 

igennem hans fremmeste rådgiver. "Mor Sigbrit", som hun blev kaldt, var fra 
Amsterdam, en by med en blomstrende handel og økonomi fordi adlen havde 

meget lidt at sige, mens borgerskabet havde meget at sige. Hun var opvokset i 
et dygtigt købmandsmiljø og var blevet en fremstående erhvervskvinde i Bergen. 

Det var med til at inspirere Christian til en pro-borgerlig og anti-adelig politik. I 
1516 blev Sigbrit Willoms leder af rigets toldvæsen og kom snart til reelt til at 

stå for rigets hele finansvæsen. En af Mor Sigbrits vigtigste allierede var den 
borgerlige storkøbmand Hans Mikkelsen, borgmester for Malmø. 

 

Dyveke dør og Torben Oxe henrettes 

I 1517 døde Dyveke pludselig. Christian mente det var et giftmord, og at den 

unge lensmand på Københavns Slot, Torben Oxe, stod bag. Christian II lod 
Torben Oxe henrette, selv om han var frifundet for mordet ved en retssag. 

Rigsrådet fandt håndfæstningen tilsidesat, og de ledende adelige blev kongen 
fjendtlig stemt. Han på sin side forstærkede udviklingen ved i stigende grad at 

ignorere rigsrådet og i stedet lytte til Mor Sigbrit og hendes borgerlige rådgivere. 

Christian II havde dog også markante, højadelige støtter, især 

brødrene Henrik og Mogens Gøye. Sidstnævnte hørte til de rigeste adelsmænd 
i Danmark med 12 godser (hovedgårde) og 1500 almindelige gårde. Det var 

Mogens Gøye der var rejst til Nederlandene og på vegne af Christian II lod sig 
vie til Elisabeth; samtidig blev han udnævnt til rigsmarsk. En anden stærk adelig 

støtte var Ove Bille der havde været kansler i kong Hans' sidste år og også var 
det under Christian II samtidig med at Bille blev biskop af Århus. 
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75    Mor Sigbrit og Christian II. Af Kristian Zahrtmann, 1873 

 

Sture den Yngre gør op med Gustav Trolle 

Sverige var netop erobret af kong Hans, da Hans døde, og det svenske rigsråd 
undlod at vælge Christian II. Svante Nilsson var død året før, så i stedet valgte 

man hans unge søn, Sten Svanteson, kaldet Sten Sture den Yngre, som 
rigsforstander. Sture giftede sig med højadlen i form af den kønne Kristina 

Nilsdotter Gyllenstierna der var barnebarn af den danske adelsmand, Erik 
Eriksen Gyldenstierne og oldebarn af kong Karl Knutsson, men Sten Stures 

politik var at alliere sig med den svenske lavadel og med borgerskabet mod den 

svenske højadel for at sikre en effektiv centralmagt - i øvrigt præcis samme 
politik som kong Hans og Christian II stod for. Det betød at Sten Sture d. Yngre 

kom i strid med den højadelige, svenske ærkebiskop, Gustav Trolle, afsatte 
ham i 1517 som ærkebiskop og fradømte ham hans ejendom, herunder lod han 

Gustav Trolles borg, Allmarestäket, nedrive. Der var til gengæld forbindelser 
mellem Danmark og Gustav Trolle, og fyringen af ham og nedrivningen af hans 

borg blev fra dansk-norsk side tolket som anslag mod selve kirken. Via 
ærkebiskoppen af Lund, der havde primat over det svenske ærkebispedømme 

fik Christian paven til at lyse Sten Sture i band. Dengang Trolles borg blot var 
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under belejring, fremhævede Christian at både unionen og kirken var under 
angreb i Sverige og fik pavens tilladelse til at gå i krig mod Sture og hans mænd. 

Både i 1517 og 1518 blev Christian IIs mænd slået tilbage, men i 1520 lykkedes 
det. Under ledelse af Otte Krumpen gik en dansk hær af udenlandske lejetropper 

ind i Sverige. Under det danske angreb blev Sten Sture såret af en kanonkugle 
og døde af sine sår. Derefter blev hans enke, Kristina Gyllenstierna, leder af det 

svenske antiunionsparti. 

 
76   Sten Sture den Yngre, svensk rigsforstander 1513-20 

Det Stockholmske Blodbad 

Christian II havde fået en dansk biskop til at argumentere juridisk for at Sverige var 
dansk arverige, og det svenske rigsråd valgte at anerkende Christian som svensk 

arvekonge, hvis han gav amnesti til dem der angreb Gustav Trolle, og hvis han 
anerkendte svenske love og regler. Det gik kong Christian med til. Den 4. november 

blev Christian II kronet som svensk konge af Gustav Trolle der nu var genindsat 
som svensk ærkebiskop. 

Den 7. november var der fest i Stockholm i anledningen af kroningen og amnestiet, 
og her deltog Sveriges højeste gejstlighed og de fra adlen og borgerskabet. Gustav 

Trolle sørgede for ved festen at låse dørene og lod oplæse en erklæring om at 
Christian IIs amnesti kun kaldt i verdslige sager, ikke i gejstlige, og da angrebet på 
Trolle og hans ejendom var et anslag mod kirken og derfor kætteri, så gjaldt 

Christians amnesti slet ikke. Christian II var til stede og bekendte at Gustav Trolle 
desværre havde ret. Derfor blev 18 af de tilstedeværende arresteret for kætteri. 
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77   Kristina Gyllenstierna, Sten Stures enke og efterfølger som leder af antiunionspartiet 

Nu trådte Sten Stures enke, Kristina Gyllenstierna, frem og oplæste et dokument 
hvor den hele den svenske anti-unionsadel samlet påtog sig ansvaret for angrebet 
på Gustav Trolle. Hensigten var at få de anklagede frikendt, eftersom hele adlen der 

var mod Kalmarunionen, jo ikke kunne anklages samlet. Men det kunne den. Enkens 
dokument blev argumentet for den helst store retssag mod hele adlen (den 

danskfjendtlige del, altså), og hvor Gustav Trolle var både anklager og dommer. 
Den blev indledt næste morgen, den 8. november, og allerede ved middagstid blev 

de første dødsdomme eksekveret. Retssagen og henrettelserne fulgte dagen efter. 
Ved "Det Stockholmske Blodbad" blev over 80 mænd henrettet, heraf 2 

biskopper, 14 adelige, 14 rådsmænd og 20 borgere. Henrettelser fulgte siden, og 
mindst 100 blev henrettet alt i alt, heraf et par mindreårige børn der var sønner af 

de forkerte. 
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78   Det Stockholmske Blodbad der betød afslutningen på Kalmarunionen 

Gustav Vasa og Sveriges oprør mod Danmark 

Det Stockholmske Blodbad fik den modsatte effekt af dets hensigt: at kue Sverige 
og dets anti-unionsparti. En af de henrettede i Stockholm var Sten Sture den Yngres 

nevø, Erik Johansson Vasa, og dennes søn, Gustav Vasa, i øvrigt også søstersøn 
til Kristina Gyllenstierna, blev leder af et bondeoprør (der var jo ikke så mange 
adelige tilbage) mod Christian II og de unionsvenlige i Sverige. Snart var 

størstedelen af Sverige under Gustav Vasas kontrol. Kalmarunionen var stendød, 
Vasa nyt svensk dynasti, og et århundredelangt fjendskab mod Danmark var 

grundlagt. 

 

Christian IIs borgervenlige reformer 

I Danmark blev Christian II nu mere radikal i sin politik. Lübeck skulle kues, hertug 

Frederik af Gottorp skulle kues, højadlen skulle kues, mens lavadlen, borgere og 
bønder skulle have friere kår. Under en tur til Holland i 1521 fik han sin svoger, 

kejser Karl V (der primært var hollænder, til at støtte sin politik og fx give Christian 
lensretten over Holsten. Det var et brud på den gamle aftale om at Slesvig-Holsten 

blev delt mellem kongen og hertugen, og hertug Frederik var ved at blive stærkt 
opbragt over sin nevø, Christian II. Inspireret af den humanistiske tankegang der 

stod stærkt i Holland, gik Christian derpå i gang med store reformer: Vornedskabet 
var en lov indført i 1300-tallet pga. Den Sorte Døds affolkning på landet som forbød 

bønder at forlade det gods de var født på, dvs. disse bønder næsten blev 
godsejerens ejendom.  
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Vornedskabet havde udviklet sig i løbet af 1400-tallet, men det ville Christian II nu 
forbyde som ondt og ukristeligt. Han tillod også at ikke-adelige blev valgt som 

biskop, og udfordrede i det hele taget mange traditioner. Det progressive ved 
kongens reformer gik hånd i hånd med det autoritære, og Christian gjorde sin 

ældste søn, den mindreårige Hans, til arvekonge stik mod håndfæstningen. 

 

Adlen tilkalder Frederik af Gottorp 

I den danske højadel var man voldsomt bekymret. Christian II begyndte i strid med 

håndfæstningen at udnævne borgerlige (ikke-adelige) lensmænd. Kunne han 
foretage samme skridt mod den danske adel som han gjorde mod den svenske adel 
under Det Stockholmske Blodbad? Den 21. december 1522 mødtes flere jyske 

biskopper og højadelige i Viborg og blev enige om at den ikke gik længere. De 
besluttede at tage kontakt til Christian IIs farbror, hertug Frederik af Holstein-

Gottorp der helt klart nu var til at snakke med. Og en måned senere, de 20. januar 
1523 opsagde oprørspartiet troskaben mod Christian II. Kongen var trængt af 

konflikterne med Sverige og med Lübeck og mistede helt sin handlekraft og gav sig 
til at forhandle uden det gjorde nogen forskel. Den 8. marts 1523 erklærede hertug 

Frederik krig mod kong Christian. Hans feltherre, Johann Rantzau, gik over 
grænsen til Danmark med en slesvig-holstensk hær og forenede sig ved Kolding 

med de jyske oprørere der igen tvang mægtigere adelsmænd som Mogens Gøye til 
at opsige deres troskab mod Christian II. 

Den 22.marts anerkendte Viborg Landsting hertug Frederik som Frederik I. Den 13. 
april rejste Christian II, hans dronning Elisabeth, deres små børn, Mor Sigbrit og 

diverse kongeloyale til Holland for at rejse støtte og kapital. Det tog mange år, og 
reelt havde Christian II dermed flygtet og tabt. Først i januar 1524 overgav det 
Christian-tro København sig til Frederik I, Københavns Slot blev længe forsvaret af 

Henrik Gøye, og så kunne Frederik krones som konge af Danmark. 
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79   Christian II, mistede initiativet i de afgørende øjeblikke. 

_____________ 
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Frederik I 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten og 
Stormarn 

Greve udi Oldenburg 

1523-33 

En forsigtig og klog konge der forblev tysker. Tillod lutherdommen at 

vinde indpas i Danmark og var efter alt at dømme sympatisør med 
lutherdommen. Da Christian II fik kongemagt i Norge, fik Frederik ham 

fanget og dømt til fængsel på livstid. 

 

Friedrich blev født den 7. oktober 1471 på Haderslevhus som yngste søn af kong 

Christian I. og dronning Dorothea (af Brandenburg). Da Christian I døde, var 
Friedrich - eller Frederik - blot 9 år gammel. Den slesvig-holstenske adel var 
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utilfreds med personalunionen mellem Danmark og Slesvig-Holsten og ønskede 
unionen opløst, så den afdøde konges ældste søn, Hans, blev konge af Danmark, 

mens den yngste, Frederik, blev hertug af Slesvig-Holsten. Det syntes Frederik 
og hans mor, enkedronning Dorothea, var en fin idé, men kong Hans var imod 

ligesom det danske rigsråd. Det ville medføre en ny splittelse mellem Danmark 
og Slesvig-Holsten. Altså blev Slesvig-Holsten delt i småbidder og sammensat i 

to halvdele af småbidderne, den gottorpske og den segebergske del, og delt 
mellem brødrene. Frederik valgte først og valgte den gottorpske del. Men begge 

dele skulle regeres i fællesskab mellem kongen og hertugen. Vældigt besværligt. 

Men i ordningen lå at Frederik drog til hertugdømmerne og voksede op dernede 
under sin mors formynderskab. Da Frederik blev myndig i 1590, blev han hertug 

Friedrich I af Scheswig-Holstein-Gottorp med regering fra Gottorp Slot i Slesvig 
By. Hændelsen grundlagde en stor bitterhed fra Frederiks side vendt mod sin 

storebror, kong Hans. Frederik følte sig snydt. Han gjorde derfor tidligt krav på 
dele af sin brors øvrige rige, fx halvdelen af Norge samt Lolland-Falster som len. 

Rigsrådene afviste dette. 

 

 
80   Hertuginde Anna, gift med hertug Frederik I, den senere kong Frederik I, mor til Christian III 

I 1502 blev hertug Frederik I viet med Anna af Brandenburg (en kusine til 

Frederiks mor, Dorothea af Brandenburg), og de fik to børn, Christian (III) og 
Dorothea. Anna døde som 26-årig i 1514 af tuberkulose. I 1518 ægtede 
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hertugen så Sophie af Pommern der blev mor til Hans (den Ældre), Elisabeth, 
Adolf, Anna, Dorothea og Frederik. 

 

Frederik Is karakter 

Frederik var tysk opdraget og tysk talende og forlod sjældent Gottorp Slot, heller 
ikke som konge af Danmark-Norge. Der er noget konservativt, bittert og 

forsigtigt over Frederik I, men han var ganske kompetent både som hertug og 
konge og egentlig ikke ulig sin storebror, kong Hans: Rolig, velovervejet, jævn, 

indesluttet, økonomisk og retsindig, og omgikkes med jævne borgere mindst 

lige så godt som han omgikkes med de højadelige. 

 

Stamfar til alle senere Oldenborg-linjer 

Frederik I er den senest levende fra Oldenborg-dynastiet som samtlige senere 

Oldenborg-linjer stammer fra. Både Oldenborgs hovedlinje der uddøde med 
Frederik VII i 1863, men også sidelinjen Holstein-Gottorp som leverede konger 

til Sverige og de sidste zarer i Rusland fra efter Katarina den Store og frem. Og 
sidelinjen Glücksborg der p.t. er regerende dynasti i Danmark og Norge. Som 

leverede kongerne til det moderne Grækenland. Og som vil blive dynasti i 
Storbritannien med enten prins Charles eller sønnen prins Williams. Alle disse er 

Frederik I altså stamfar til. 
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81   Frederik I, konge 1523-33, blev af historikeren Arild Huitfeldt (der også var rigskansler under Christian IV) kaldt "en gammel 

høne, der nødig forlod sin rede i Gottorp" 

 

Kalmarunionen er endegyldigt opløst 

Hertug Frederik I af Gottorp var 51 år, da Viborg Landsting i marts 1522 hyldede 

ham som ny dansk konge, mens Christian II måneden efter drog i eksil i Holland 
sammen med sin familie, mor Sigbrit og de mest trofaste støtter som Malmøs 

borgmester, Hans Mikkelsen. 

Først i januar 1524 overgav den Christian-tro Henrik Gøye Københavns Slot til 

hertug Frederiks tropper, og den 7. august 1524 kunne Frederik krones som 
konge af Danmark og siden Norge. Men ikke af Sverige; her kåredes Gustav 

Vasa som Gustav I. 
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Hans den Ældre var kronprins, ikke hertug Christian 

Håndfæstningen, kontrakten der lod hertug Frederik blive konge, understregede 

at kong Frederik ikke på forhånd måtte kåre sin efterfølger. Til gengæld lovede 
rigsrådet at det efter kongens død ville vælge en af Frederiks sønner til 

efterfølger. Det fulgte man op på i 1529 hvor rigsrådet valgte den næstældste 
søn, Hans (den Ældre), som efterfølger, og derpå lod ham opdrage til det 

formål. Frederiks ældste søn, hertug Christian, havde gjort sig uegnet ved at 
blive lutheraner. 

 

Frygten for Christian II 

Den danske adel havde vundet med Frederik I som ny konge. Og Rigsrådet var 

nu så stærkt som det aldrig før havde været. En markant figur i rigsrådet var 
den rige godsejer Mogens Gøye, rigsmarsk under Christian II og længe hans 

trofaste støtte, og som ret sent var svinget over på Frederik Is parti. Som 
belønning for dette skifte blev Mogens Gøye udnævnt til rigshofmester. Også 

Christian IIs dygtige kansler, Ove Bille, biskop af Århus, havde længe støttet 
Christian II, men mødte heller ingen repressalier fra Frederik I; tværtimod 

fortsatte Ove Bille som kansler. Frederik Is sidste kansler var dog den smidige 
og intelligente Johan Friis fra 1532. 

Adlen var virkelig ræd for ekskong Christian II der var draget udenlands for at 
samle kapital og tropper. Christian II var svoger til den mægtige tysk-romerske 

kejser Karl V. Måske ville kejsere og Christian gå mod Danmark? Og Christian 
var jo kendt for sin grusomhed over for en opsætsig adel under Det 

Stockholmske Blodbad. 

 

Søren Norbys oprør 

Søren Norby var en lavadelig søkriger der havde kommandoer til søs under kong 
Hans og Christian II. I 1517 gjorde Christian II Norby til lensmand over Gotland, 

og i de næste år udvidede Søren Norby sin magt. Han erobrede øen Øland, fik 
byen Kalmar som len og desuden Finland. Da Christian II blev afsat, forblev 

Norby tro mod Christian, og i 1525 gik han i land i Skåne med en mindre styrke 
for at befri Danmark og genindsætte Christian II. Der kom bondeopør der 

støttede Norby, og snart beherskede han Skåne i ekskongens navn. Men Frederik 
Is rigsmarsk, Tyge Krabbe, var lensmand på Helsingborg og fik snart tyske 

lejetropper. Med sin hær af landsknægte kunne Hr. Tyge metodisk geneerobre 
Skåne. Lübecks flåde slog Norbys flåde, og da Johann Rantzau kom til Skåne 
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med sine tropper og forenede dem med Tyge Krabbes, kunne Søren Norbys og 
bøndernes hær besejres. Norby forskansede sig og fik den aftale at ombytte sit 

tilbageværende len, Gotland, med Blekinge. Skåne var atter Frederik Is. Året 
efter drog Søren Norby udenlands, sluttede sig til Karl Vs hær og døde under en 

belejring af Firenze. 

 

Den stærke adel 

Frederik I havde egentlig ikke megen magt. Hans base var Slesvig-Holsten, og 

hans støtte var mest dem der var imod Christian II - dvs. Lübeck, Sverige og 

den danske adel. Kongen forblev det meste af tiden på Gottorp Slot, og han var 
nærmest optaget af det slesvig-holstenske kancelli, siden kaldet Tyske 

Kancelli, som foruden at være et klassisk kancelli der tog sig af retsspørgsmål, 
kirkespørgsmål og undervisningsspørgsemål (i Slesvig-Holsten) nu også tog sig 

af de fleste udenrigspolitiske spørgsmål. Det danske kancelli i København kørte 
upåagtet videre. 

Den håndfæstning som Frederik I var blevet konge på, gav en del økonomiske 
privilegier til adlen. Det er selvsagt at Christian IIs reformer alle blev afskaffet. 

Samtidig havde den varsomme Frederik I set et behov for en stående hær, ikke 
mindst af tyske lejetropper, hvis nu Christian II kom forbi med en invasionshær. 

Det gav kong Frederik I et bestandigt problem med at få skatter nok. Han havde 
pressionsmidlet at han kunne give sig til at forhandle med Christian II. Eller 

abdicere. Det var nok for at få Rigsrådet til at give sig. Så skatterne røg i vejret, 
og den folkelige utilfredshed spredte sig til gengæld. Og Frederik Is forsøg på, 

ligesom Christian II, at forbyde vornedskabet, strandede i rigsrådet. 
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82   Sådan så Frederik Is residens, Gottorp Slot i Slesvig By, ud omkring år 1600 

Luthersk kristendom vinder indpas 

Forholdet til lutherdommen var interessant. Håndfæstningen ved Frederik Is 

magtovertagelse havde forordnet at kongen skulle bekæmpe den nye lutherske 
lære. Men det gjorde Frederik I på ingen måde. Uden at bryde med den katolske 

kirke omdannede han reelt Danmarks katolske kirke til en fyrstekirke, eller en 
nationalkirke (ligesom den franske "gallikanske kirke" og den senere engelske 

"anglikanske" kirke) hvor han selv havde ansvaret for udnævnelsen af 
biskopper. 

Og Frederik sikrede lutherske præsters forkyndelsesfrihed. Kong Frederik har 
vel nærmest været sympatisør af lutherdommen. I 1525 blev Frederiks ældste 

søn, Christian, gift med fyrstedatteren Dorothea af Sachsen-Lauenburg der var 

lutheraner. Samtidig blev Christian forlenet med store dele af Nordslesvig, 
nutidens Sønderjylland, Tørning og Haderslev Len, dvs. fx Gram Slot og 

Haderslevhus. Hertug Christian af Haderslev fremtonede snart som en fuldblods 
lutheraner der indførte en luthersk kirkeordning i sit haderslevske-tønderske 

hertugdømme. Og det tillod Frederik I. Også eks-kong Christian II var i sit eksil 
i Holland blevet lutheraner og havde haft møde med Martin Luther himself. 

Særligt de store byer ved Øresund, København og Malmø, havde et stærkt 
borgerskab og en kraftig drift mod lutherdommen. Her søgte Frederik I til 

gengæld at holde de lutherske tendenser i ave. 
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Christian II erhverver sig Sydnorge 

Ekskong Christian II havde problemer med sin svoger, den mægtige tysk-

romerske kejser Karl V der sammen med paven var Luthers primære 
modstander. Og så var Christian blevet luthersk. Det gavnede ikke Karls 

finansiering af Christian. Men i 1530 havde Christian afsværget sig sit lutherske 
kætteri og lovet kejseren at sikre katolicismen hvor han end fik magt. 

Christian II fik sine penge og sejlede i 1531 med 10.000 soldater mod Norge. 
Halvdelen forsvandt i storme, men resten var nok til at Sydnorge tilsluttede sig 

Christian II, mens de stærkeste fæstninger, Akershus, Bergenhus og Bohus, dog 

holdt sig på Frederik Is side. Det endelige opgør mellem Christian II og Frederik 
I og rigsrådet var i gang. Men det var skidt gennemført af Christian II. Han havde 

mistet sin handlekraft og blev vaklende og forhandlingssøgende, og hans 
lutherdom var i øvrigt igen begyndt at skinne igennem. I 1532 ankom en stor 

dansk-hanseatisk flåde til Norge. Lübeck var hentet over på Frederik Is side ved 
et løfte om at spærre Østersund for hollandske skibe i 10 år. 

 

Christian II tages til fange på Sønderborg Slot 

Biskop Knud Gyldenstierne var sendt med flåden med fuldmagt til at forhandle 
med Christian og tilbyde ham frit lejde til forhandlinger i København med 

Frederik I. Christian II accepterede at skrinlægge alle erobringsplaner og 
aflevere Norge tilbage; forhandlingerne med kong Frederik I skulle gå på 

størrelsen af det fyrstelige underhold til Christian. Ekskongen gik ombord, men 
skibet sejlede ikke til København, men i stedet til Sønderborg Slot. Frederik I 

havde allerede lavet en hemmelig aftale med rigsrådet at Christian II var 

Danmarks og Slesvig-Holstens fange under alt andet end luksuriøse forhold. 4 
råder fra det danske rigsråd, og 4 fra Holsten sørgede fremover for bevogtningen 

af Christian II der nu endegyldigt var elimineret. Men tilfangetagelsen var sket 
ved Frederik Is løftebrud, og det blev erindret. Om han var lumpen eller klog må 

man selv afgøre. 
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83   Guldaldermaleri af Carl Bloch. Christian II går hvileløst rundt i sit fangehul på Sønderog slot og slider en rille i marmorbordet. Det 
bygger på en myte om ekskongens ophold. Christian II havde usle kår, muret inde i et rum i et tårn på slottet i  selskab med en dværg 
og mad gennem et vindue. Vidner fortæller at en sti eller bane var slidt ned i gulvets røde mursten. Tårnet blev revet ned i 1700-tallet. 

 

Frederik Is død og arvefølgeproblemet 

Efter nogen svagelighed døde Frederik I 61 år gammel den 10. april 1533 på 

Gottorp Slot og blev begravet i domkirken i Slesvig By. Tronfølgerspørgsmålet 
var da ikke blevet klarlagt, selvom rigsrådet foretrak Frederiks næstældste søn, 

Hans, der blot var 10 år gammel ved Frederiks død. 

___________ 
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Christian III   

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten og 
Stormarn 

Greve udi Oldenburg 

1534-59 

Kompetent konge der var stærkt (luthersk) religiøs og gennemførte 

Reformationen top-down. Katolicismen blev forbudt, og den lutherske 
statskirke kom i stedet.  

 

Christian blev født den 12. august 1503 på Gottorp Slot i Slesvig by som søn af 

hertug Friedrich af Holstein-Gottorp, siden Frederik I af Danmark-Norge, og 
Anna af Brandenburg. Da Christian var 10 år gammel, døde hans mor. 17 år 
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gammel var Christian på en rejste i Tyskland sammen med holsteneren Johann 
Rantzau, og her deltog de på "Rigsdagen i Worms" i 1521 hvor Martin Luther 

blev stillet over for kejser Karl V for sine synspunkter hvor han undsagde pavens 
autoritet og mente at kun de bibelske tekster havde autoritet hvorpå Karl V 

kætterdømte Luther. Rigsmødet gjorde stærkt indtryk på Christian der blev ivrig 
lutheraner. I 1525 ægtede han den 15-årige Dorothea af Sachsen-Lauenburg og 

blev af sin udnævnt til hertug af Slesvig Holsten med Haderslev Len og Tørning 
Len som len, et område han straks gav en luthersk kirkeordning og gav sig til at 

lutheranisere. Året efter blev hertug Christian statholder for sin far over hele 

Slesvig-Holsten, når Frederik I var væk fra området. Det lå ikke i kortene at 
Christian med de ivrige lutherske standpunkter skulle være konge i det katolske 

Danmark-Norge. 

 
84   Dronning Dorothea, gift med Christian III, mor til Frederik II 

Men i kølvandet af faderens død i 1533 udbrød "Grevens Fejde", et forsøg på at 
få hertug Christians ældre fætter, eks-kong Christian II, tilbage på tronen. I ly 

af det kaos der fulgte, blev hertug Christian tilbudt tronen som Christian III i 

1534 hvad han tog imod. Christian III og dronning Dorothea fik børnene Anna, 
Frederik II, Magnus, Hans den Yngre og Dorothea. Christian III døde som 55-

årig den nytårsdag, 1. januar 1559, på Koldinghus Slot der havde været kongens 
primære residens. 

Christian IIIs karakter 

Christian III var intelligent, lidenskabelig og religiøst nidkær. Han var en dybt 

religiøs mand der afskyede alkohol, læste lutherske tekster dagligt, læste flere 
prædikener ugentligt, understøttede Martin Luther og hans familie økonomisk 

samt indførte gammeltestamenteligt prægede love fx dødsstraf for utroskab. 
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85   Den fromme Christian III der gennemtvang Reformationen i Danmark i 1536. Af udseende 

lignede han vist nærmest Christian X. 

 

Hertug Christian, Hans den Ældre og Adolf arver Slesvig-Holsten 

Da kong Frederik I døde i april 1533, arvede hans sønner Christian, Hans den 
Ældre, Adolf og Frederik hertugdømmet Slesvig-Holsten fra ham. Christian 

havde allerede store dele af det nuværende Sønderjylland - Haderslev og 
Tørning Len. Men den endelige deling ventede man med til alle brødrene var 

myndige. Indtil da stod hertug Christian for styret i Slesvig-Holsten. 

 

Grevens Fejde 

Rigsrådets katolske flertal ønskede på ingen måde hertug Christian som ny 

konge. Han var alt for entusiastisk luthersk og ville utvivlsomt indføre 
lutherdommen som han allerede havde gjort i sit sønderjyske hertugdømme. 

Man foretrak den 12-årige hertug Hans, men han var stadig mindreårig. 
Flertallet valgte at udskyde kongevalget til 1534. 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/christian-3.jpg
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Et luthersk mindretal i rigsrådet, bl.a. den gamle rigshofmester Mogens Gøye, 
der i flere år havde været lutheraner, samt borgmestrene i København og Malmø 

spurgte så hertug Christian om han ville tage imod udnævnelsen og så med den 
hær han nu havde, drage op i Jylland og få bøndernes og borgernes støtte. Den 

skulle nok komme. Men Christian takkede nej. Det var centralt for Christians 
ortodokse lutherske forståelse at en kongemagt også - og ikke mindst - byggede 

på adlen og ikke kun borgere og bønder. Samfundet og menneskelivet skal 
baseres på Guds (hierarkiske) ordninger for samfundslivet, og den adelige stand 

skal byde, mens borgere og bønder skal lyde 

Derpå ønskede de luthersk orienterede borgmestrene i København og Malmø at 
Christian II skulle genindsættes via en væbnet konflikt. De allierede sig 

med grev Christoffer af Oldenburg, sønnesøn af Christian Is bror grev 
Gerhard af Oldenburg og altså halvfætter til både Christian II og hertug 

Christian. Men først og fremmest var han professionel soldat og lejetropfører. 
Bagmændene til Grevens Fejde var især de lutherske borgmestre i 

Lübeck, Jürgen Wullenweber, og Malmø, Jørgen Koch, men også 
Københavns borgmester, Ambriosius Bogbinder, barndomsven med Christian 

II (der som dreng havde tjent i Ambrosius' fars købmandsgård) havde stor vægt. 

Grev Christoffer gik med en hær finansieret af Lübeck op i Holsten i 1534. 

Krigen Grevens Fejde var i gang.  Snart efter - i juni 1534 - sejlede grev 
Christoffer med den lübske flåde til Skovshoved og fik ret hurtigt kontrol med 

København og Malmø. Sjælland og Skåne) var nu under grevens kontrol, og han 
regerede som guvernør på vegne af Christian II der stadig sad indemuret i sit 

tårnkammer på Sønderborg Slot. 
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86   Grev Christoffer af Oldenburg der under Grevens Fejde invaderede Danmark for at få genindsat 

Christian II som konge 

Skipper Clement går ind på grevens side 

Den ålborgensiske skibskaptajn, Clement Andersen, havde været viceadmiral 

under Christian II, og han deserterede og blev kaper til støtte for grev Christoffer 
og Christian IIs sag. "Skipper Clement", som han kaldtes, rejste et oprør af 

bønder og borgere i Nordjylland. 

 

Rigsrådet vælger hertug Christian som ny dansk konge 

Med grevens (dvs. Lübecks) angreb samlede Mogens Gøye et flertal i Danmarks 

rigsråd og fik dem til at møde op i Skt. Jørgens Kirke i Gammel Rye og her bede 
den 4. juli 1534 hertug Christian om at blive konge. Hertugen accepterede som 

kong Christian III. Men han var indtil videre kun anerkendt som konge i Jylland. 
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Johan Rantzau vinder for Christian III 

Den nye konge fik nu sin gamle mentor, den holstenske adelsmand og 

hærfører Johann Rantzau, til først at besejre Lübeck - eller militært tvinge dem 
ud af krigen - og da det var gjort så gå op i Jylland med en hær af lejede tyske 

landsknægte. Rantzaus hær fik fanget Skipper Clement og nedkæmpet hans 
bondeoprør. Den 18. december besejrede Rantzaus lejetropper bondehæren i 

Ålborg, slagtede 2000 mennesker og tillod landsknægtene fri plyndring af 
Ålborg. Kvinder og børn slap dog. Derpå fortsatte Rantzaus hær til Fyn. I Slaget 

ved Øksnebjerg ved Assens den 11. juli 1535 slog Rantzaus hær Lübecks hær. 

Samtidig besejrede en dansk-svensk flåde under ledelse af Peder Skram i 
Svendborgsund den lübske flåde. Året efter, den 29. juni 1536 kunne Johann 

Rantzaus hær erobre København. Hele Danmark var nu under Christian IIIs 
kontrol. 

 
87   Johan(n) Rantzau, Frederik Is og Christian IIIs feltherre 
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Christian IIs skæbne 

Grevens Fejde var slut. Og Christian II blev i sit fængsel. Christian III 

sympatiserede i øvrigt med Christian II og gjorde hvad han kunne for at mildne 
hans kår, men ekskongen var jo ikke kongens fange, men rigsrådets fange. Fra 

1540 fik Christian II dog bedre kår, og i 1549 blev han overflyttet til Kalundborg 
Slot og fik mulighed for at tage på jagt med mere. Den gamle konge har ret 

sikkert oplevet Christian III som sin beskytter og blev oprigtigt chokeret da 
Christian III døde. Han døde selv blot 10 dage senere. 

 

Norge indlemmes i det danske monarki 

Tilbage til 1536 hvor Danmark nu var et helt rige igen. Og mere end det. 

Konstitutionelt blev Norges status nedgraderet fra selvstændigt kongerige i 
personalunion med Danmark til en del af det danske rige. Således blev det 

norske rigsråd afskaffet. Også Island, Færøerne og Grønland blev dermed 
danske områder. I praksis var Norge dog ikke en provins eller landsdel på linje 

med Jylland eller Sjælland. Oftest blev Norge regeret samlet af en statholder, 
og man taler gerne om det dansk-norske monarki eller Danmark-Norge. 

 

Reformationen gennemføres 

Danmark var et større rige efter 1536. Men også et fattigt og smadret rige. 
Grevens Fejde medførte mange ødelæggelser, og gælden for Rantzaus 

landsknægte var enorm. Den 11. august gennemførte Christian III derfor hvad 
der må betegnes som et statskup. De katolske biskopper blev arresteret, den 

katolske kirkes omfattende besiddelser eksproprieret, og gejstligheden mistede 

enhver magt. Med de eksproprierede midler var der penge til at betale 
statsgælden. 

I løbet af de næste måneder blev Reformationen gennemført hvor Danmark, 
Norge og Slesvig-Holsten blev lutherske, og den katolske tro og praksis 

simpelthen blev forbudt. Alle Danmarks franciskanerklostre (gråbrødreklostre) 
blev nedlagt. De øvrige fik lov til at bestå indtil deres sidste munke og nonner 

var gået bort ved en naturlig død. Derefter blev de lagt sammen med 
krongodset. I den lutherske tro afskaffede man Maria- og helgenkulten og troen 

på at man ved gode gerninger kan undgå synd eller kompensere for ens synd; 
kun troen og nåden ved Kristus hjælper til med ens frelse. Den katolske kirke 

blev en statskirke, eller rettere, en fyrstekirke ledet af monarken der ansatte de 
gejstlige. Hidtil havde den katolske kirke drevet ting som hospitaler og skoler, 
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og det blev nu en statslig opgave, så omsorg og næstekærlighed blev en statslig 
opgave. 

I 1537 var kirken nyordnet - og godkendt personligt af Martin Luther. De 
katolske bisper afløstes af statsansatte superintendenter der dog hurtigt atter 

kaldte sig bisper. I købstæder skulle der være latinskoler, så kunne man blive 
præst eller indgå i landets administration, og på landet underviste degnen i 

Luthers katekismus for frelsens skyld. 

 

Den moralske stat 

En af bagsiderne ved Reformationen i Danmark var et større religiøst 
engagement og en frygt for Djævelen hvilket medførte hekseforfølgelser. 

Straffelovene blev gjort mærkbart strammere inspireret af de gammel-
testamentelige "mosaiske" straffe. For bl.a. trolddom (herunder spåning og 

helbredelser ved magi), incest og homoseksuel praksis, var det dødsstraf på 
bålet, og også mord blev nu straffet ved skærpede former for dødsstraf, som 

det hedder, herunder ved at stoppe folk i en sæk og smide sækken i vandet. For 
tyveri var der med Peder Palladius' ord "galgen eller baljen", dvs. tyveridømte 

mænd blev hængt, mens tyveridømte kvinder blev levende begravet under en 
balje. Ikke helt sjældent kunne sager - selv tyveri og mord - klares med forlig 

og økonomisk kompensation til skadelidte. 

Fra 1540'erne blev det mere udbredt at dømme især kvinder for trolddom, 

afhøre dem under tortur så de bekendte alt hvad der var at bekende og så 
fastsurre kvinderne på stiger og vælte dem ind i et bål. For utroskab var der 

dødsstraf for begge de skyldige, mens man ved uægteskabelig sex nøjedes med 

bødestraf, og piskning i gentagelsestilfælde. 

Taberne i Christian IIIs statskup var naturligvis den katolske kirke og landets 

kirkemagt som sådan. Samt borgere og bønder. Den gamle habeas corpus-ret 
fra fx Valdemar Sejrs Jyske Lov - hvor ingen kunne fængsles uden rettens 

kendelser -blev indskrænket til adlen hvis privilegier sikredes. Christians 2-årige 
søn, Frederik (II), blev kåret som tronfølger med titlen "prins af Danmark", 

men der indførtes dog ikke fuldt arvekongedømme. Ved kongens død var det 
stadig rigsrådet der skulle vælge en konge = valgkongedømme. I praksis betød 

det at tronfølgeren var udvalgt, men at han stadig skulle underskrive en 
begrænsende valghåndfæstning for at blive kronet. 
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Kongen som øvrighed indsat af Gud 

Ideologisk var der dog sket noget i den nye lutherske stat. Christian III anså 

ikke sig selv som valgt af stænderne på baggrund om en kontrakt; der var for 
en gangs skyld heller ikke nogen valghåndfæstning som Christian III skulle 

overholde. Han var øvrigheden indsat af Gud selv til at holde orden på landet, 
sikre dets fred og velstand og styrke den lutherske til frelse for landets troende. 

Kongen fik altså magten fra Gud, ikke fra adelen eller øvrige stænder. 

På samme måde blev det gjort statsretsligt klokkeklart at adlen bød, mens 

bønder adlød; adlen havde fuld hals- og håndsret over bønderne på sit gods, 

altså ret til at straffe dem. 

Adlens magt beroede ikke kun på dens status som godsejere. Al dyrket jord i 

Danmark var nu reelt ejet af adelige godsejere. Men adlen sad også på 
magtapparatet, på administrationen. 

Adelsfolk kunne ansættes som lensmænd for kongen. Disse lensmænd kunne 
dels være forvaltere for kongens godser, og her havde de samme magt over 

krongodsets bønder som de private godsejere havde. Men lensmænd kunne 
også forestå de såkaldte hovedlen, dvs. landskabelige regioner der nærmest 

svarer til amter, og som bestod af et eller flere herreder. Lensmanden på et 
hovedlen forvaltede rettens gang og udnævnte fogeder, han sørgeede for 

opkrævning af skatter og afgifter fra beboerne på hovedlenet. Inspicerede lenets 
veje og holdt dem vedlige. Samt sørgede for lenets forsvar hvis der var en 

kongeborg på lenet (såsom Riberhus, Koldinghus, Kalø Slot eller Ålborghus). 
Under Christian III blev len-systemet forenklet og rationaliseret Godslenenes 

antal gik fra 300 til hen imod 70, mens hovedlenenes antal blev reduceret fra 

66 til 56. Finansforvaltningen blev betragteligt forbedret og lagt under et nyt 
administrativt organ - rentekammeret, mens lensmændene i stigende grad 

ikke var selvstændigt erhvervsdrivende, men kongelige embedsmænd aflønnet 
af kongemagten. 

I øvrigt holdt Christian IIIs ideologi ikke så længe - altså kongen som suveræn 
myndighed indsat af Gud. Under sønnen Frederik II og Christian IV, især fra 

omkring 1600, dukkede atter den gamle kontraktforestilling op: Adelen 
repræsenterede folket og havde sluttet en kontrakt med monarken der fik lov til 

at bestemme på visse betingelser. Kongen fik sin myndighed af adelen snarere 
end af Gud. Men da Frederik III indførte Enevælden i 1660, skulle Christian IIIs 

ideologi i den grad vende tilbage. 
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Rigsembedsmændene - Gøye, Friis og Krabbe 

Johan Friis blev atter kansler og reorganiserede administration og fik lovene 

reformeret. Det var i høj grad Johan Friis' fortjeneste at administrationen, fx af 
lensystemet, blev klart forbedret. 

Selv om Mogens Gøye reelt havde orkestreret adlens tilslutning til hertug 
Christian som konge i Jylland, og selv om han atter blev rigshofmester, så var 

hans betydning svindende, mens Johan Friis var adlens nye, stærke mand. 
Christian III overtog faktisk hele forgængernes "regering", Mogens Gøye som 

rigshofmester, Johan Friis som kansler og endelig Tyge Krabbe som marsk. 

Johan Rantzau var statholder for Slesvig-Holsten på vegne af Christian III der 
regererede på vegne af sine umyndige brødre. 

 
88   Christian IIIs mægtige kansler, Johan Friis, lod flere af sine godser ombygge til renæssancestil, her Hesselagergård på 

Sydøstfyn. Det var noget af det første renæssancebyggeri i Danmark 

 

 

 



204 
 

1544-nyordningen af Slesvig-Holsten 

I 1544 blev Christian IIIs brødre, Hans den Ældre, Adolf og Frederik myndige, 

og Slesvig-Holsten kunne organiseres. Frederik, den yngste bror, frafaldt sit 
arvekrav, da han blev lovet en høj, gejstlig post. Så det var Christian, Hans og 

Adolf der deltes. Hans den Ældre fik den såkaldte haderslevske del med regering 
i Haderslev. Adolf fik den gottorpske del med regering i Slesvig by, mens 

Christian III fik den segebergske, også kaldet den sønderborgske, del. 
Områderne kan ses på kortet herunder. De tre hertuger havde desuden områder 

der blev regeret fælles, og tilsammen stod de i spidsen (med de lokale stænder) 

for en fællesregering for beslutninger der gjaldt hele Slesvig-Holsten, fx krig og 
fred. Slesvig-Holsten var som et land i sig selv med en meget kompliceret 

ledelse. Johann Rantzau, der hidtil havde været statholder for hele Slesvig-
Holsten på vegne af Christian III, protesterede i øvrigt over delingen og trak sig. 

Bemærk også at Ærø og sydsiden af Kolding Fjord hørte med til Slesvig-Holsten, 
mens Ribe ikke hørte med (og aldrig havde gjort det). 

 
89   Slesvig-Holsten efter delingen i 1544 



205 
 

Siden skulle der komme til nye organiseringer da Hans den Ældre var barnløs, 
og hans område derfor siden blev fordelt mellem de andre hertuger, mens 

monarken siden udspaltede sit sønderborgske område, fx i en glückborgsk del. 

 
90   Koldinghus, et af Christian IIIs primære opholdssteder. 

  

Christian IIIs død 

Christian III stammede fra Slesvig-Holsten og virkede livet igennem stærkt 

tilknyttet dette område. Han opholdt sig gerne i Koldinghus der lå i kongeriget 
lige ved grænsen til hertugdømmerne, så her var han tæt på både kongeriget 

og hertugdømmerne. På Koldinghus indrettede Christian fx Danmarks første 
lutherske fyrstekirke. Nytårsdag 1559 døde den 55-årige kong Christian III til 

Danmark og Norge på Koldinghus efter Hans enke, dronning Dorothea, blev 
efterfølgende boende på Koldinghus lige til sin død. 
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91   Christian III malet umiddelbart efter døden 

__________ 

Frederik II   

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

1559-88 
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Udmærket renæssancekonge der støttede Tycho Brahe og lod Kronborg 
og det første Frederiksborg Slot bygge. 

 

Frederik blev født den 1. juli 1534 som ældste søn af hertug Christian af Slesvig-

Holsten og Dorothea af Sachsen-Lauenburg blot tre dage før hertug Christian i 

Gammel Ry blev bedt om at blive konge af Danmark. To år gammel blev Frederik 
udnævnt til tronfølger og "prins af Danmark." I januar 1559 døde både Christian 

III og Christian II, og de fik begge fuld kongelig begravelse, og prins Frederik 
deltog i begge. Som tronarving skulle han blot underskrive sin håndfæstning, så 

var han konge. Kroningen af den 25-årige Frederik foregik den 20. august 1559. 
Som kronprins havde Frederik haft en romantisk affære med adelsfrøkenen 

Anne Hardenberg, men hun var ikke fyrstelig nok til et ægteskab. I stedet blev 
han i 1572 viet med sin kusine, den 15-årige Sophie af Mecklenburg. De fik 

følgende børn: Elisabeth, Anna, Christian (IV), Ulrik, Hans August, Augusta, 
Hedevig og Hans. Frederik II døde som 53-årig den 4. april 1588 på Antvorskov 

Kloster ved Slagelse. 
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92  Dronning Sophie, gift med Frederik II, mor til Christian IV 

 

Frederik IIs karakter 

Frederik var en høj og stærk mand med et glimrende udseende. Han skal have 

været venlig. Han talte dansk og var intelligent nok, men ordblind og derfor ikke 
den intellektuelle og læsende type. Frederik II var en ansvarlig og rimelig konge 

der slet ikke mindede om sin særdeles religiøse og meget puritanske far. 
Frederik elskede jagt og sprut, at bygge flotte slotte og støtte videnskab som fx 

Tycho Brahe og hans observatorium. Frederik II kan betragtes som Danmarks 
første renæssancefyrste. 
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93   Frederik II, konge  af Danmark, Norge, de venders og de goters som den latinske tekst siger. Han var Danmarks første 

renæssancefyrste 

Ditmarsken kues 

Knap blev Frederik II valgt som efterfølger for sin far, Christian III, før han 
kastede sig ud i krig. I det vestligste Holsten ligger Ditmarsken med en reelt 

selvstyrende befolkning. I 1500 massakrerede ditmarskerne omtrent kong Hans' 
og hans bror, hertug Frederik (den senere Frederik Is) hær. Frederik Is søn, 

Christian III, stillede sig i vejen for en revanche, men med hans død, kunne der 
ske noget trods rigsrådets modstand. Det var egentlig hertug Adolf af Gottorp 

der vil rykke, men Frederik II  pressede sig ind for ikke at tabe ære til sin farbror 
og fik den gamle Johann Rantzau ind som hærfører. Rantzau vandt klart, og det 

legendariske Dannebrog der fløj ned fra oven i Estland i 1219, ditmarskernes 
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krigsbytte, blev ført til Slesvig Domkirke, men ditmarskerne bevarede deres 
selvstyre. Og den 25-årige Frederik II havde vundet ære, glans og prestige hvad 

tiden i almindelighed og Frederik II i særdeleshed gik meget op i. 

 
94   Erik XIV af Sverige 

 

Den Nordiske Syvårskrig 

Det kom hurtigt til spændinger med Sverige og dets nye konge (fra 1561), 
Gustav Vasas søn og efterfølger Erik XIV, begavet, ambitiøs og aggressiv (det 

høje nummer Erik kom i øvrigt af at medregne en masse sagnkonger som 
tidligere eriker). Erik XIV havde planer om udvidet kontrol med Østersøen, 

herunder med Estland, men følte sig omringet af Danmark-Norge, naturligt i 
vest og syd, men også delvist i øst da øerne Øsel og Gotland i Østersøen var 

danske. Den 30. maj 1563 kaprede den svenske flåde 3 danske krigsskibe ved 
Bornholm hvor den danske overadmiral Jakob Brockenhuus befandt sig. 

Den 13. juni indgik Danmark-Norge forbund med Lübeck og samlede en stor 
hær af tyske landsknægte på Sjælland, 24.000 mand, og den 31. juli erklærede 

Danmark-Norge og Lübeck krig mod Sverige. Besindige mennesker i rigsrådet 
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såsom kansler Johan Friis og rigsråd Jørgen Ottesen Rosenkrantz, men en 
gruppe af yngre, krigsentusiastiske rigsråder samt kongen satte sig for at 

markere hvad Danmark-Norge kunne. 

Den dansk-lübske flåde med Peder Skram som admiral og Herluf Trolle som 

viceadmiral (begge i øvrigt svigersønner af tidligere rigshofmester Mogens Gøye) 
var den svenske overlegen, men Erik XIVs tropper viste sig meget effektive og 

trængte ned i Halland og siden ganske brutalt ned i Blekinge. På vej ind i 
Blekinge fangede lokale svenske krigere der gik bagest og hængte dem i træer 

til skræk og advarsel. Erik XIV beordrede rasende alle beboere mellem Lykkeby 

og Rønneby dræbt. Rønneby nægtede at overgive sig og blev den 4. september 
1564 stort set massakreret til sidste mand - et par tusind civile - Blodbadet i 

Rønneby. Også Lykkeby og flere andre byer blev komplet ødelagt, for som Erik 
XIV sagde: Det er bedre at have et ødeland end et fjendeland. 

Den Nordiske Syvårskrig gik hurtigt rigtigt dårligt for danskerne. Også den 
danske flåde blev den svenske underlegen, og Herluf Trolle døde i kamp. Kort 

før sin død havde Herluf Trolle (en slægtning af den svenske ærkebiskop Gustav 
Trolle, ham med Det Stockholmske Blodbad) med sin hustru Birgitte Gøye, 

datter af Mogens Gøye, erhvervet det gamle, katolske Skovkloster i Næstved 
ved med kongen at ombytte det med godset Hillerødgård. Kirken fik lov til at 

bestå, mens klosteret blev ombygget til en selvejende skole for adelige og andre 
fromme mennesker: Herlufsholm. Nogle år senere (1585) lod Frederik II det 

katolske kloster, Sorø Kloster, ombygge til en lærd kostskole for 30 adelige og 
30 borgerlige drenge. I 1623 oprettede Christian IV en overbygning til Sorø 

Skole, et ridderakademi for adelige -  Sorø Akademi. 

Tilbage til Den Nordiske Syvårskrig 1663-70. Militært gik det af Pommern til, og 
økonomien var til rotterne. Rigsrådet med Frederik II om at hjemkalde den 

dygtige Peder Oxe der som ganske ung var kommet i konflikt med Christian III 
og draget i landflygtighed med sine godser konfikseret. 

Peder Oxe drog hjem igen, fik sine godser tilbage og overtog finansforvaltningen 
i Danmark. I 1567 udnævntes Oxe til rigshofmester, fik vendt udviklingen, 

strammet op på forvaltningen og fik adlen til at betale større skatter. Og under 
ledelse af den holstenske Daniel Rantzau klarede de danske landtropper sig 

efterhånden bedre. 

I 1570 var både Danmark og Sverige krigstrætte. Frederik II truede med at 

abdicere hvis der ikke blev fred. Den kom forhandlet af den tyske kejsers 
befuldmægtige. Alle erobringer skulle tilbageleveres, men den svenske fæstning 

Elfsborg, som Danmark havde erobret, dog kun mod 150.000 rigsdaler. 
Danmark-Norge havde fået den gunstigste fred og bevaret kontrollen med 

Østersøen. Danmark-Norge var stadig Skandinaviens stærkeste magt, men det 



212 
 

var ved at holde hårdt. Danmarks magt gik stedse nedad i kraft, mens Sveriges 
gik opad. 

 
95   Sådan kom Slesvig-Holsten til at se ud efter arvedelingen i 1564 og efter Hans den Ældres død i 1580. Hans den Yngres 

(sønderborgske)  del er markeret med lyserødt, Adolfs gottorpske del med gult, og Frederik IIs kongelige (segebergske) del med 
orange 

 

1564-nyordningen af Slesvig-Holsten 

Under Den Nordiske Syvårskrig var Slesvig-Holsten blevet yderligere delt. I 

forvejen var hertugdømmerne fordelt mellem hertug Hans den Ældre, hertug 

Adolf og kong Christian III, men ved sidstnævntes død skulle hans del også deles 
mellem hans tre sønner, Frederik II, Magnus og Hans den Yngre. Magnus trak 

sig, da han blev lovet en gejstlig post, men da Hans den Yngre blev myndig i 
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1564, blev Christian IIIs segebergske (sønderborgske) del af Slesvig-Holsten 
fordelt: Hans den Yngre tildelt Als - Sønderborg og Nordborg. 

Men stænderne accepterede ikke at der kom en 4. hertug og deltog i 
fællesregeringen af Slesvig-Holsten. Så det var fortsat Frederik II, Hans den 

Ældre og Adolf der sad på fællesregeringen og de fælles områder. Hans den 
Yngre fik fuld kontrol over sit eget len, Als, men ikke over resten af Slesvig-

Holsten; han var en såkaldt afdelt hertug. 

 
96   Glücksborg (Glücksburg) Slot bygget af hertug Hans den Yngre. Slottet ligger i dag lige syd for den dansk-tyske grænse. 
Hovedresidens for den gren af Huset Oldenborg der i dag regerer i Danmark og Norge, Huset Glücksborg, Hans den Yngres 

efterkommere 

Da hertug Hans den Ældre døde i 1580 uden børn, blev hans haderslevske len 
da fordelt mellem de øvrige 3 hertuger - Frederik II, Hans den Yngre og Adolf af 

Gottorp. Kongen fik fx de nordligste dele af Hans den Ældres len, den nordlige 
havldel af nutidens Sønderjylland, mens Adolf af Gottorp bl.a. fik den sydlige del 

af nutidens Sønderjylland. Hans den Yngre modtog Ærø samt Ryd Klosters 
besiddelser på sydsiden af Flensborg Fjord. Hans den Yngre lod Ryd 

Kloster nedrive og byggede her i stedet Glücksborg Slot (Glücksburg) hvor han 
i øvrigt døde i 1622. Hans den Yngres efterslægt fordele yderligere området og 

dannede hertuglinjer med stadig mindre område og til sidst helt uden len 

(Augustenborg). Men Oldenborg-linjen huset Glücksborg nedstammer i lige 
mandslinje fra Hans den Yngre, og dette sideskud af huset Oldenborg skulle 

siden arve den danske trone. 
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97   Kronborg Slot ved indsejlingen til Øresund fra nord, anlagt af Frederik II 

 

Tycho Brahe, slotte og Herlufsholm 

I 1575 døde den magtfulde Peder Oxe, og der blev ikke udnævnt en ny 

rigshofmester. I 1570 var den magtfulde kansler, Johan Friis, død, og Niels 
Kaas blev udnævnt som hans afløser. I 1574 blev Christoffer 

Valkendorf rentemester, og det var Kaas og Valkendorf der nu var kongens 

stærkeste hjælpere. Kongen var stærkt medinddraget i den daglige 
administration i ikke mindst kancelliet, men også kulturpolitikken kunne han 

præge. I 1576 overlod han øen Hven til astronomen Tyge "Tycho" Brahe og 
en særlig understøttelse på 500 gylden. Fra 1574 lod Frederik II Erik af 

Pommerns gamle borg, Krogen, ombygge til et storstilet renæssanceslot med 
spir og det hele: Kronborg. I 1560 havde Frederik også overtaget godset 

Hillerødholm fra Herluf Trolle og Birgitte Gøye, og Frederik lod godset ombygge 
til det første Frederiksborg Slot (der dog fik sin nuværende skikkelse af 

Frederik IIs søn, Christian IV). 
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98  Tycho Brahes observatorium Stjerneborg på øen Hven 

 

Danmarks første anlagte veje - kongevejene 

Frederik II stod bag de første anlagte veje i Danmark, de 

såkaldte kongeveje der normalt var aflåst med bom og KUN til transport for 
kongen og dennes følge. Til gengæld var de brede og jævne og visse steder 

sågar brolagte, og sidst i 1600-tallet blev de åbnet for offentligheden. 

Frederik IIs første kongeveje var mellem Haderslev over Kolding til Jelling. Fra 

Antvorskov ved Slagelse til Ringsted (ca. langs den nuværende Vestmotorvej). 
Samt fra København over Frederiksborg Slot til Kronborg Slot. 

 

Kongens død 

I 1588 var kongen netop på vej ad sine kongeveje på vej fra bryllupsfest i 
Haderslev til København. Ved Antvorskov Kloster blev kong Frederik II til 

Danmark og Norge dårlig og døde her den 4. april 53 år gammel efter 29 år og 
95 dage som konge. 
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Berømt er Anders Sørensen Vedelses begravelsestale over Frederik II med 
følgende passus:  

Dersom Hans Nåde havde haft lov for fremmede fyrster og legaters 
og andre gode mænds daglige omgængelse til at holde sig fra den 

almindelige, skadelige drik, som nu over alverden iblandt fyrster, adel 
og menigmand alt for gængs er, da synes det for menneskelige øjne 

og tanker, at Hans Nåde kunne have levet mangen god dag længere". 

 
99  Frederik II som midaldrende 

______________ 
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Christian IV   

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

1588-1648 

Middelmådig renæssancekonge der skaffede Danmark nogle gevaldige 

krigsnederlag og udplyndringer, mens statskassen blev tom. Er mest 
kendt som bygmester til fx det sidste Frederiksborg Slot, Rosenborg 

Slot, Rundetårn, Børsen, Nyboder, Christianshavn og Oslo. 
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Christian blev født på Frederiksborg Slot den 12. april 1577 som søn af kong 
Frederik II og dronning Sophie (af Mecklenburg). Han lignede i øvrigt klart mere 

sin mor end sin far. Kong Frederik fik den 3-årige Christian kåret som sin 
efterfølger i 1580, men en kroning krævede stadig at den nye konge 

undertegnede en håndfæstning med adlen. Da kong Frederik II døde i 1588, var 
prins Christian blot 11 år gammel og umyndig, og rigsrådet regerede for ham 

(Niels Kaas, siden Jørgen Ottesen Rosenkrantz). I 1596 blev den 19-årige 
Christian antaget som myndig, undertegnede håndfæstningen og blev kronet 

den 29. august i Vor Frue Kirke ved Danmarkshistoriens hidtil største fest med 
springvand der sprang med vin i stedet for vand og 35.000 glas. 
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100  Dronning Anna Cathrine, gift med Christian IV, mor til Frederik III 

I 1597 blev kong Christian IV viet til Anna Cathrine af Brandenburg. Slægten 

Oldenborg holdt sig fortsat til tysk fyrsteblod. De fik følgende børn: Frederik 
(død 3 uger gammel), Christian (Den Udvalgte Prins, 1603-1647), Sophie, 

Elisabeth, Frederik III og Ulrik. 3. februar 1611, dagen efter at dronning Anna 
Cathrine fødte sit sidste barn, Ulrik, fødte hendes kammerpige, Kirsten 

Madsdatter, Ulriks bror, Christian Ulrik Gyldenløve. Året efter døde dronningen. 

Derpå blev kong Christian gift "til venstre hånd", dvs. med en ikke-fyrstelig 
kvinde, nemlig Kirsten Munk der fødte kongen 12 børn, bl.a. Anne Cathrine, 

Sophie Elisabeth, Leonora Christina, Valdemar Christian, Elisabeth Augusta, 
Christiane og Hedevig. Mange af Christian IVs og Kirsten Munk døtre ægtede 

siden fremstående danske adelige. I 1628 lukkede Kirsten Munk 
soveværelsesdøren for kongen, og ægteskabet gik itu. Kongen fik snart en klar 

mistanke om at Kirsten Munk havde haft en affære med rhingreve Otto Ludwig 
af Sahn. 

Kirsten Munks kløgtige mor, Ellen Marsvin, fik da koblet den brunstige konge til 
Kirstens hofdame Vibeke Kruse der var ved kongens side resten af hans liv og 

fødte ham to børn. Med denne manøvre blev det mindre klart hvem der var 
hvem utro. Men siden lå kong Christian og Kirsten Munk i hyppig strid med 

hinanden hvilket blev yderligere udviklet med diverse intriger via deres fælles 
børn (primært døtre) og deres ægtefæller. 

Den 12. februar 1648 døde den 70-årige Christian IV på Rosenborg Slot efter 59 

år som konge - dog kun 51 år som regerende og kronet konge. Det er den 
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længste regeringstid en dansk konge har haft. Kongens datter med Kirsten 
Munk, Leonora Christina, gift med Danmarks mægtigste mand, Corfitz Ulfeldt, 

sørgede straks for at forvise Vibeke Kruse fra Rosenborg. Hun døde et par uger 
efter, og Leonora Christine fik sørget for at Vibeke Kruse blev begravet om 

natten uden ceremonier. 

 

Christian IVs karakter 

Christian IV er blevet en af Danmarks mest populære konger. En årsag er måske 

at han optræder som figur i Johan Ludvig Heibergs skuespil Elverhøj fra 1828 

(et bestillingsarbejde bestilt af Frederik VI), og Elverhøj siden er blevet 
Danmarks nationaldrama. Men allerede da han levede, var Christian IV ganske 

populær som nationalt samlingsmærke. Kongeslægten var tysk, dens 
medlemmer talte tysk og den foretrak tyske prinsesser som dronninger. Men 

såvel Frederik II som hans søn, Christian IV, talte et glimrende dansk. Det 
ophørte til gengæld med de efterfølgende konger. Fra Frederik III og til og med 

Christian VII var Danmark-Norges konger primært tysktalende. 

Christian IV med den enorme regeringstid var derudover et farverigt 

renæssancemenneske med stærke sider - et stort personligt mod i krig, en 
festlig personlighed, arbejdsomhed, humor og sans for æstetik og kultur, men 

også med mange tydelige fejl, fx et stærkt svingende humør, en tyndhudethed 
over for krænkelser, et stort alkohol- og kvindeforbrug og et stort bøvl med sine 

kvinder og døtre og svigersønner, let kikset og selvovervurderende i sin politiske 
kunnen, men berigende over for Danmarks kultur, bl.a. som bygmester for en 

del berømte byggerier. På hans breve at dømme var han velformuleret og 

intelligent. Hvorfor da de politisk-militære fejlvurderinger? Måske var der en 
mindre narcissistisk forstyrrelse til stede - et behov for at være en helt, for 

beundring og anerkendelse og sætten sig selv i scene kombineret med en 
selvovervurdering og smålighed mod dem han mente havde krænket ham. 

Christian IV regerede Danmark i en nedgangstid økonomisk og politisk, og uden 
han med sin personlige indsats formåede at mindske denne nedgang; snarere 

tværtimod bidrog han til den. Christian IV havde politisk ikke succes som konge. 
Men kulturelt satte han sig mange fine aftryk. Der var han en af Danmarks 

bedste monarker. 
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101  Christian IV som yngre. Han var ikke nogen fantastisk konge, men satte sig rige kulturelle spor som  bygmester. Og så havde 

han den længste regeringstid af de kendte monarker. 

Formynderregeringen 

Da Frederik II døde, var prins Christian 11 år gammel og umyndig og blev 
ganske vist betragtet som tronfølger, men ikke som konge. Prins Christian og 

hans mor, enkedronning Sophie, havde ingen som helst indflydelse på landets 
styre de næste 8 år, og prinsen blev sendt på Sorø Skole. Imens blev landet 

blev styret af de 4 stærkeste i rigsrådet - kansler Niels Kaas, rentemester 
Christoffer Valkendorf, rigsadmiral Peder Munk og rigsråd Jørgen Ottesen 

Rosenkrantz. Valkendorf og Munk bekrigede hinanden, og Kaas var den ledende, 
men da han døde, overtog Rosenkrantz ledelsen. Valkendorf styrtedes i 1590 og 

blev i formynderregeringen erstattet af den fordrukne Hak Ulfstand der også 
blev prinsens hofmester til enkedronningens fortrydelse. I 1609 blev Jakob 

Ulfeldt kansler, og det var han længe. 

I 1596 blev den 19-årige Christian anset som myndig. Han underskrev præcis 

samme håndfæstning som Frederik II havde underskrevet og blev kronet som 

kong Christian IV den 29. august ved en kæmpestor kroningsfest. Valkendorf 
blev udnævnt som rigshofmester, og Christian Friis til Borreby, en nevø af 

Christian IIIs stærke kansler, Johan Friis, blev kansler. Og året efter giftede den 
20-årige kong Christian sig med den 23-årige datter af kurfyrst Joachim Friedrich 

af Brandenburg = dronning Anna Cathrine. 
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Christian Friis til Borreby må i øvrigt ikke forveksles med Christian - eller 
Christen - Friis til Kragerup, en lærd og rig adelsmand, der var kongens kansler 

fra 1616. 

 
102  Renæssanceslottet Frederiksborg Slot ved Hillerød blev anlagt af Frederik II, men kraftigt ombygget af Christian IV 

 

Christian IVs mange pragtbyggerier 

Christian IV begyndte hurtigt at iværksætte større byggerier. I 1598 lod han 
"Kæmpetårnet" på Koldinghus opføre, og to år efter lader han det meste af sin 

fars personlige slot, Frederiksborg Slot (hvor kong Christian selv er født), 
nedrive og ombygge i nederlandsk renæssancestil. I 1606 begyndte han at 

anlægge sit eget lystslot lige uden for Københavns volde, Rosenborg Slot, der 
blev en vigtig bolig for Christian IV og 1600-tallets konger. Også Børsen på 

Slotsholmen, et (super)marked med plads til private boder fra købmænd til 
boghandlere efter hollandsk forbillede, lader han anlægge fra 1619, Holmens 

Kirke, Trinitatis Kirke med Rundetårn og meget mere. Christian IV anlagde også 
flere bydele i København (fx Nyboder og Christianshavn) og adskillige byer. I 

1624 lod Christian fx grundlægge byen Christiania ved foden af fæstningen 

Akershus. Det nærliggende Oslo var netop nedbrændt, og kongen befalede Oslos 
hjemløse indbyggere at flytte til Christiania - der siden tog navneforandring 
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til Oslo og blev hovedstad i Norge. En anden norsk by grundlagt af Christian IV 
var Kristiansand. 

 

 
103  Christian IV anlagde Rosenborg der i dag ligger inde i København. Rosenborg blev en vigtig kongelig residens i 1600-tallet, og 

her døde Christian IV i 1648 

 

Kalmarkrigen 1511-13 

Sverige fik fra 1604 en sidste søn af Gustav Vasa som konge, Carl IX, og der 
kom til fornyede spændinger mellem Sverige og Danmark-Norge over kontrollen 

med Østersøen. I 1511 erklærede Danmark-Norge så Sverige krig 
= Kalmarkrigen. Men Carl IXs søn, Gustav Adolf, eller Gustavus Adolphus, viste 

sig som en fremragende general, og samme år afløste Gustav II Adolf sin far på 
tronen. 
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104  Kong Gustav II Adolf af Sverige 

Alligevel klarede danskerne sig faktisk fint og fik en del fordele ved 

fredsslutningen i Knærød i 1613 - fx 1 million daler i krigsskadeerstatning og 
bl.a. byen Göteborg i pant. Men Danmark-Norge havde betalt dyrt for sine 

lejetropper uden nogen reel gevinst. Gustav II Adolf af Sverige var en 
fremragende konge der i de næste årtier gjorde Sverige stærkere end Danmark 

bl.a. ved oprettelsen af en national hær beroende på borgernes værnepligt; 
Danmark var afhængig af lejede tropper. Til gengæld for Freden i Knærød blev 

der dannet et forbund mellem Sverige, Holland og Lübeck vendt mod Østersøens 
dominerende magt - Danmark. 
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105  Christian IV anlagde også Børsen, en indendørs markedsplads. 

Nederlag i Trediveårskrigen, Jylland hærges 

I 1618 begyndte den lange og blodige Trediveårskrig mellem Tysklands 
protestantiske fyrstendømmer og siden også det katolske Frankrig vendt mod 

den katolske kejser. I 1625, samtidig med at spændingerne til Sverige var 
vokset igen, trodsede Christian IV rigsrådet og blandede sig i krigen i egenskab 

af at være hertug for en af de tyske, protestantiske fyrstedømmer (Holsten). Da 
han agerede som hertug af Slesvig-Holsten kunne han tilsidesætte kongerigets 

rigsråd. Med 20.000 mand rykkede kong Christian over Elben, men de katolske 
feltherrer, Tilly og Wallenstein, var den danske konge overlegen, i 1626 blev 

størstedelen af Christian IVs hær udslettet i Slaget ved Lutter am Barenberg, 
og i 1627 gik Tilly med sine mænd over Elben og ind i Holsten. Snart efter 

overtog den ryggeløse Wallenstein de tyske tropper da Tilly blev syg. 
Fremrykningen fortsatte, de danske styrker gik i panik, og Wallenstein besatte 

hurtigt hele Jylland der blev grundigt plyndret i 1628-29. Jylland var ved at 
segne, og der skulle findes fred hurtigt. Den tyske kejser lagde hårdt ud med 

krav om afståelse af Slesvig-Holsten, men i 1629 slap Danmark billigt uden 

landafståelse og krigsskadeerstatning. 

Til gengæld fik Gustav Adolf stor succes i Trediveårskrigen, men faldt i krig i 

1632. Arving til Sveriges trone var Gustav Adolfs  6-årige og dermed umyndige 
datter, Christina, og rigsforstander under Christinas umyndighed var Axel 

Oxenstierna. 
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106  Rigshofmester Corfitz Ulfeldt, Christian IVs svigersøn, intelligent og arrogant, var i kongens sidste år og nogle år frem reelt 

Danmarks mægtigste mand. 

 

De mægtige svigersønner 

I 1634 blev Christian IVs og Kirsten Munks datter, Leonora Christina, der er 

velbegavet og kongens yndlingsdatter, viet til rigskansler Jakob Ulfeldts søn, 
Corfitz, der samtidig blev optaget i rigsrådet. Corfitz Ulfeldt var et rigtigt 

reæssancemenneske, lærd, intelligent og blasert og talte fransk, spansk og 
italiensk. I 1643 blev han rigshofmester og en af Danmarks mægtigste mænd. 

Der var ved at danne sig et "svigersønneparti" af ægtefæller til Christian IVs 
døtre med Kirsten Munk. En anden mægtig svigersøn var den ligeledes ret 

kvikke Hannibal Sehested, gift med Leonora Christinas lillesøster Christiane. 

 

Torstenssonkrigen 

Den 12. december 1643 overskred den svenske general Lennart 
Torstensson uden varsel med sine tropper over grænsen  til Holsten 

hvor hertug Frederik III af Holstein-Gottorp (sønnesøn af Adolf af Gottorp, 
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Christian IIIs bror) tog godt imod ham og støttede ham i felttoget mod Danmark. 
Torstensson havde været involveret i Trediveårskrigen, men fik af Axel 

Oxenstierna om at slutte fred med den kejserlige hær i Tjekkiet og skynde sig 
op i Jylland som Christian IV havde forsømt at sikre forsvaret af, da riget 

manglede penge. I 1644 sad svenskerne solidt på Jylland der atter plyndredes, 
mens den svenske feltmarskal, Gustav Horn, drog ind i Skåne. Ved et søslag 

på Kolberger Heide mistede Christian IV sit ene øje på sit skib Trefoldigheden. 

 
107  Christian IV på Trefoldigheden efter at have mistet sit øje 

Freden i Brömsebro - Sverige får Gotland  

I 1645 mødtes rigshofmester Corfitz Ulfeldt med Sveriges rigsforstander Axel 
Oxenstierna og forhandlede Freden i Brömsebro: De danske øer i Østersøen, 

Gotland og Øsel, skulle afgives til Sverige ligesom de norske landskaber 
Jemtland og Herjedalen, og Sverige kunne holde Halland besat i 30 år. Danmark 

var knækket som herre over Østersøen. 

 

Kronprinsens og kongens død 

I 1647 døde tronfølgeren prins Christian, Den Udvalgte Prins, der var fordrukken 
og inkompetent. Kongen skulle nu have sin næstældste søn, Frederik, anerkendt 

som tronfølger, men hertil krævede højadlen anført af Corfitz Ulfeldt store 
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indrømmelser, mens kongen med en mavelidelse lå bundet til sygesengen. 
Ulfeldt sikrede sig her personlige fordele. Den 8. februar 1648, døde den 70-

årige kong Christian IV til Danmark og Norge i sin seng på Rosenborg. Han havde 
da været konge i 59 år og 330 dage og regeret i 51 år. 

 
108  Christian IV på sine ældre dage - før han fik sit øje skudt itu af en kanonkugle i Slaget på 

Kolberger Heide. 

__________________ 
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Frederik III   

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

(Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst) 

1648-70 

Den læsende konge. Mistede Skåne til Sverige og fik knækket høj-

adlens store magt ved at indføre enevælden. Lod sin søster, Leonora 
Christina, fængsle i 22 år. Lod Fredericia anlægge. 

 
109   Frederik III og Sophie Amalie 
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Frederik var tredjeældste søn af Christian IV og Anna Cathrina af Brandenburg. 
Den ældste, Frederik, døde som spæd, mens den næstældste, Christian, Den 

Udvalgte Prins, blev kåret som tronfølger allerede i 1608. Den anden Frederik 
blev født på Haderslevhus den 8. marts 1609. Han blev alsidigt uddannet og var 

intellektuelt orienteret. Christian IV forsøgte at give sin søn en god stilling - 
fyrsteligt og gejstligt - i Tyskland. Fra 1621 begyndte karrieren med en stilling 

som koadjutor, dvs. bispeassisterende, i Bremen. I 1534 blev han ærkebiskop i 
Bremen, og 1635 fyrstebiskop i Verden tæt på Bremen, dvs. med fuld verdslig 

og gejstlig magt i Bremen-Verden. I 1640 blev Frederik forlovet med Sophie 

Amalie, den 12-årige datter af hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg, og tre 
år efter blev de gift. Hun var i øvrigt ligesom Frederik oldebarn af kong Christian 

III og dronning Dorothea. 

Et par år efter Torstensson-krigen mistede Danmark alle erhvervelser i Tyskland, 

herunder Bremen-Verden, og den tysk-orienterede Frederik tog bopæl i Holsten. 
I 1647 døde tronfølgeren, prins Christian, på et rekreationssted i Sachsen efter 

et udsvævende liv, og Frederik skulle nu belave sig på at blive tronfølger, men 
det var en hård kamp der kostede mange indrømmelser for den dødssyge 

Christian IV at få den 38-årige Frederik accepteret hos højadlen ledet af 
svigersønnen Corfitz Ulfeldt. Året efter døde den 70-årige konge, og Frederik 

blev kong Frederik III, mens Sophie Amalie blev en usædvanlig magtfuld 
dronning. Hun fødte 8 børn: Christian V, Anna Sophie, Frederikke Amalie, 

Vilhelmine Ernestine, Frederik, Jørgen, Ulrikke Eleonore og Dorothea Juliane. 

 

Sophie Amalies specielle udseende 

Til og med Frederik III var oldenborg-kongerne af en kraftfuld og maskulin 
statur. Men dronning Sophie Amalie var anderledes fint bygget med store, let 

udstående øjne, og disse træk gik tydeligt videre til sønnen, Christian V, og 
dennes efterkommere Frederik IV og Christian VI. De hørte heller ikke til de 

skarpeste knive i skuffen. Kvaliteten af Oldenborg-kongerne faldt markant efter 
Frederik III. 
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110  Dronning Sophie Amalie 

Den 9. februar 1670 døde den 60-årige Frederik III på Københavns Slot. 

 

Frederik IIIs karakter 

Frederik III var indadvendt og indesluttet, modsat faderen uden sans for alkohol 
og fester. Viljestærk og forholdsvis blød og venlig, men ikke folkelig. Han var 

interesseret i lærdom, og hans bogsamling blev siden startskuddet til Det 
Kongelige Bibliotek. En af Frederiks vigtigste interesser var alkymi og jagten på 

de vises sten. Frederik III var ikke specielt dominerende og beslutsom, men 
heller ikke typen der brød sig om at blive trådt på og kunne være magtsøgende, 

hvis det skulle være. Hustruen, den pragt- og festglade Sophie Amalie, var 
endnu mere magtsøgende og så med vrede på Danmarks mægtigste par ved 

Frederiks troning: Rigshofmester Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina, halvsøster 
til Frederik III. Sophie Amalie skubbede på for at få Ulfeldt-parret væltet.  Sophie 

Amalie formodes at have haft en stor indflydelse på sin blødere mand. 
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111  Frederik III, en indesluttet og forsigtig mand med en initiativrig hustru. Mistede Skåne og skabte enevælden. 

 

Rigsrådet har magten 

Da Christian IV døde den 28. februar 1648, var hans svigersønner, Corfitz 

Ulfeldt, rigshofmesteren, og Hannibal Sehested, statholderen i Norge, Danmarks 
mægtigste mænd. Den 38-årige hertug Frederik blev valgt som tronfølger den 

18. april og underskrev håndfæstningen den 8. maj. Det var den mest 
indskrænkende håndfæstning for kongemagten som Danmark hidtil havde haft. 

Kongen havde nu reelt intet at sige. Rigsrådet, ikke kongen, havde ret til at 

udskrive skatter. Kongen kunne erklære krig, men rigsrådet kunne nedlægge 
veto mod krigserklæringen, kronen måtte ikke erhverve adelsgods, vikårerne 

for forlening måtte ikke forringes. Kongen mistede sin arveret til Norge, der nu 
blev betragtet på lige fod med et dansk len. Rigsrådet skulle altid bestå af 23 

personer, råderne, og de udvalgtes af kongen ud af de kandidater som rigsrådet 
selv opstillede. Frederik kronedes den 23. november i Vor Frue Kirke. 
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Svogerpartiet demonteres 

Der var stigende spændinger mellem kongeparret og hans svogre, især 

rigshofmester Corfitz Ulfeldt og hustruen (kongen søster), Leonora Christina, der 
førte sig frem med stor selvfølelse. I 1549 sluttede Corfitz Ulfeldt i Holland en 

forsvarspagt med hollænderne, og Ulfeldt og Leonora Christina omgav sig med 
stor pragt trods fattigdommen i Danmark og omtalte udadtil kongeparret lidet 

respektfuldt. 

Dronningen var i gang med at bearbejde kongen til et modtræk. Det kom i 1551. 

Der blev rejst et anklageskrift mod rigshofmester Ulfeldt for at have fiflet med 

regnskabet. Også svogerpartiets nr. 2, Norges statholder, Hannibal Sehested, 
blev fældet. En kommission havde konstateret uregelmæssigheder i regnskabet, 

og Sehested vedkendte sig at have forgrebet sig på diverse skatteindtægter. 
Sehested nedlagde sit embede, udtrådte af rigsrådet og overdrog sin ejendom 

til kongen. 

Samtidig kørte en celeber og bizar retssag. Oberst Jørgen Walter gik til kongens 

og fortalte at hans elskerinde, Dina Vinhofvers, havde haft en affære med 
Corfitz Ulfeldt og kunne berette at Ulfeldt og Leonora Christina skulle have 

planlagt at myrde kongen. Dinas forklaringer vekslede, og hun tilstod for retten 
at det var løgn og blev halshugget for forræderi. Men kort tid efter underkastede 

kongen Ulfeldts papirer en revision der mindede om den Sehested havde fået, 
og Ulfeldt og Leonora Christina forduftede hurtigt til Holland og siden Sverige. I 

1553 udgav Ulfeldt et forsvarsskrift der fornærmede kongeparret, hvorpå han 
blev fyret som rigshofmester, og hans formue og ejendom blev konfiskeret. Ny 

rigshofmester var Joachim Gersdorff. 



234 
 

 
112  Den tykke Karl X Gustav af Sverige der invaderede Danmark og nappede Skåne 

Det stærke Sverige og Karl X Gustav 

Sverige blev en voksende udfordring. Ved Freden i Brömsebro havde Sverige 

fået erhvervet centrale norske landskaber samt besat det danske landskab 
Halland i 30 år. Ved Den Westfalske Fred der i 1548 afsluttede Trediveårskrigen, 

fik Sverige tilkendt vigtige tyske områder, fx Bremen-Verden hvor Frederik III 

tidligere var fyrste, store dele af Pommern, Rügen og Wismar. Nu var Sverige 
den stærkeste Østersømagt. Og det blev værre. I 1554 abdicerede den barnløse 

dronning Kristina, og på tronen kom den korpulente tyske pfalzgreve Karl Gustav 
til i kraft af at være dattersøn af Karl IX, Gustav Vasas søn. Karl X 

Gustav ægtede en datter af den danskfjendtlige hertug Frederik III af Holstein-
Gottorp, og dermed var der cementeret en svensk-gottorpsk alliance vendt mod 

Danmark-Norge der måtte se sig omringet. Corfitz Ulfeldt befandt sig ved hoffet 
i Stockholm og gjorde hvad han kunne for at puste til ilden vendt mod Danmark. 

 

Karl Gustav-krigene og Freden i Roskilde 

Men det var Danmark-Norge der tog initiativet. Mens Karl X Gustav var optaget 
i Polen i et forsøg på at erobre landet, erklærede Frederik III ham krig den 1. 

juni 1557 og rykkede ind i Bremen-Verden. Karl Gustav tøvede ikke. Han sendte 
sine svenske tropper gennem Pommern og ind i Holsten allerede i juli. I august 
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havde den svenske konge lagt sin base i Kolding sekunderet af Corfitz Ulfeldt, 
og snart efter faldt danskernes vigtigste fæstning i Jyl-

land, Frederiksodde (senere kaldet Fredericia), som Frederik III selv havde 
grundlagt.Nogle måneder senere kom en hård isvinter, og i januar 1658 kunne 

Karl Gustav føre sine tropper over det frosne Lillebælt til Fyn der lynhurtigt 
erobredes.  

I februar fortsatte svenskerne fra Svendborg over Tåsinge og Langeland til 
Lolland over det frosne Storebælt, fortsatte til Falster og stod den 11. februar 

på Sjælland i Vordingborg. Den 15. februar var svenskerne 22 km. fra 

København. Man forhandlede fred i Tåstrup Præstegård med den svenske 
konges gesandt, ingen ringere end Corfitz Ulfeldt, og afstod ved Freden i 

Roskilde rige landområder, Skånelandene herunder Bornholm, og i Norge 
Bohus og Trondhjems Len. Ulfeldt fik sine ejendomme tilbage, og hertugen af 

Gottorp fik fuld suverænitet over sine landområder. For så vidt var Danmark 
heldigt. Karl Gustav havde ganske vist ikke erobret København - eller Norge - 

men ellers var Danmark erobret, knækket og smadret. 

 

Sveriges traktatbrud, Karl Gustavs død og en lidt mildere fred 

Karl X Gustav brød allerede i august sin egen aftale og landsatte nye tropper 

ved Køge for helt at knække Danmark. Det var ikke fair, og danskernes 
forsvarsvilje var stærk. Frederik III ville ikke forlade København med ordene 

"Jeg vil dø i min rede" og oplevede folkelig popularitet. Den svenske konges 
svigefuldhed aktiverede udlandet. Holland ville nu opfylde den fredstraktat som 

Ulfeldt havde sluttet på Danmarks vegne i 1650 og sendte 40 krigsskibe af sted, 

mens kurfyrsten af Brandenburg med sine tropper gik ind i Holsten. Karl Gustavs 
hovedangreb på København kom i 1659, men byen modstod angrebet. I stedet 

erobredes Fyn tilbage senere på året. 

I 1660 døde Karl X Gustav ganske pludseligt 38 år gammel. Tronfølgeren, Karl 

XI, var blot 6 år gammel. Danskerne var begejstrede: Nu kunne Danmark få 
Skåne komme tilbage; men i de efterfølgende fredsforhandlinger ønskede 

stormagterne ikke at ændre det store ved Freden i Roskilde. De ønskede et 
stærkt Sverige som modmagt til Tyskland, og man ønskede at svække 

Danmarks muligheder for Øresundstold. I maj 1660 underskrev Danmark 
fredsaftalen der var som Roskildefreden, men Danmark bevarede Bornholm, 

mens Norge bevarede Trondhjem Len. Skåne, Halland og Blekinge, gamle 
danske kerneområder, var mistet. Det skulle vise sig at være for altid. 
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En stænderforsamling indfører arvekongedømme 

Få måneder efter fredsslutningen, nemlig den 10. september 1660, samledes 

repræsentanter for de danske stænder i riddersalen på Københavns Slot. 
Danmarks situation var fortvivlende efter Karl Gustav-krigene: Enorm gæld og 

store ødelæggelser. Og militær, flåde og fæstninger skulle holdes vedlige. Der 
skulle penge i statskassen, men hvem skulle betale ekstra skatter og afgifter? 

Mødet blev en magtkamp, ikke mellem konge og adel, men mellem borgernes 
repræsentanter, fx Københavns borgmester Hans Nansen, gejstlighedens, fx 

Københavns biskop Hans Svane, og (høj)adlens repræsentanter, fx 

rigsråd Otte Krag. Adlen bad sig fritaget for en ny afgift, de andre blev sure, og 
til sidst opgav adlen sin urgamle skattefrihed. Den 8. oktober endte man med at 

hylde arvekongedømmet, dvs. væk var valgkongedømmet og dermed de gamle 
valghåndfæstninger der indskrænkede kongens magt. Væk var også den hidtil 

gældende valghåndfæstning fra 1648. Og væk var rigsrådets magt. Hvilket nok 
var baggrunden for at stille forslaget om arvekongedømme - at demontere 

rigsrådets og dermed den øverste adels magt. 

 

Og Enevælden - uden at ville det 

Det var nu op til stænderne at komme med en kontrakt der gav dem rettigheder 

og begrænsede kongens magt, men adel og borgerskab var uenige, Frederik 
III skulle komme med sit bud, det undlod han, og til sidst, primo december 

1660, måtte stændermødet opløses uden stænderne havde sikret sig en 
forfatning der reducerede kongens magt, mens arvekongedømmet var indført 

og den gamle håndfæstning var ugyldig. Dermed var kongen reelt enevældig. 

 

Forvaltningen reorganiseres - kollegiestyret 

Den 18. november 1660, dvs. nogle uger inden stænderforsamlingen blev opløst 
uden at have produceret en gyldig forfatning til at reducere kongens magt, var 

Frederik III gået i gang med at omorganisere administrationen, så det passede 
på en ny politisk situation uden rigsråd, uden valgkongedømme, men 

arvekongedømme uden kongen er begrænset af nogen lov. Som erstatning for 
rigsrådet oprettede Frederik III et "statskollegium", dvs. en bestyrelse ledet 

af en formand eller "præsident". Som præsident for statskollegiet valgte Frederik 
III den hidtidige rigshofmester Joachim Gersdorff, og som medlemmer valgte 

kongen diverse rigsråder, men også borgerlige som de førnævnte Hans Nansen 
og Hans Svane. Statskollegiet havde så ikke besluttende myndighed. Det skulle 

tale sig til rette og finde et synspunkt som kunne lægges frem for kongen. Hvis 
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kongen var enig, kunne han sætte sin underskrift, og statskollegiets forslag blev 
dermed "approberet og nådigst befalet" som det hed. 

Siden blev hele forvaltningen organisereret i den slags kollegier, der stod for 
forvaltning og råd til kongen, der traf de endelige afgørelser: krigskollegiet, 

admiralitetskollegiet, skatkammerkollegiet/rentekammeret, kancellikollegiet, 
højesteret og siden commercekollegiet. Der var også et "hertugeligt 

kancellikollegium" for forvaltningen i hertugdømmerne som længe var blevet 
kaldt "Tyske Kancelli", og som efterhånden også tog sig af udenrigstjenesten, 

dvs. Tyske Kancelli var et udenrigsministerieum, mens kongens gamle 

sekretariat hed "Danske Kancelli". 

Dette kollegiestyre afløste rigsrådet og rigsembedsmænd som hofmester, 

kansler og marsk, og bortset fra Højesteret - der sådan set stadig er et kollegium 
ledet af en (højesterets)præsident - så er kollegierne i dag afløst af ministerier. 

Man kan sige at med Enevælden begyndte et større dansk statsbureaukrati at 
blive opbygget. Der opstod et system af kontorer med et omfattende rangsystem 

af over-og underordnede hvor ordrerne gik nedad gennem hierarkiet. 
Bureaukraterne administrerer landet ud fra de givne regler og ordrerne ovenfra. 

 

Arveenevoldsakten à 1661 

Den 10. januar 1661 kom Frederik III omsider med sin forfatning. Eller rettere, 
det var en halv forfatning. Dokumentet, normalt kaldet Arveenvevoldsakten, 

var henvendt til repræsentanterne for de tre stænder - adel, gejstlighed og 
borgerskab - og bad dem forpligte sig på at støtte kongen "som een absolut 

suveræn arve herre …” Stænderne skrev under og kunne måske have forventet 

et dokument med hvad kongen forpligtede sig til, men denne del af kontrakten 
kom ikke. Jo, et halvt år senere kom hvad kongen gav af privilegier til 

stænderne. I praksis var privilegierne ret udflydende og tynde, men 
borgerskabet var stort set tilfreds, for adlens gamle privilegium, skattefrihed (til 

gengæld for krigstjeneste), var reelt forsvundet. Distinktionen mellem borger og 
adelig - den gamle sondring mellem ufrie mænd og frie mænd - var blevet 

udhulet. 
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De mægtigste mænd i Danmark 

Rigsmarsken afløses af en rigsfeltherre eller feltmarsk, det var Hans Schack, 

mens rigshofmesteren, der var Joachim Gersdoff der i sin tid afløste Corfitz 
Ulfeldt, nu kaldte sig rigsdrost (dette embede blev hurtigt helt overflødigt) og 

præsident for statskollegiet, mens Peter Reedtz blev 'rigens kansler' eller 
rigskansler hvilket nærmest svarede til en kombineret justitsminister, 

indenrigsminister, kirkeminister og undervisningsminister. Hannibal Sehested, 
Frederik IIIs svoger der tidligt blev væltet som statholder i Norge og mistede sin 

ejendom, blev skatkammermester/skatmester, dvs. finansminister. Den 

begavede Sehested skulle stå for reorganiseringen af finanserne, og det var i 
høj grad ham der stod for nyordningen af forvaltningen og var faktisk nu nr. 3 i 

rangordenen i Danmark kun overgået af Frederik III samt Joachim Gersdorff der 
dog døde hurtigt - allerede i april 1661. 

Det gik værre for Corfitz Ulfeldt. Han blev dødsdømt af Karl Gustav af Sverige, 
flygtede med sin hustru til Danmark og røg i fængsel her. 

 
113  Den intelligente Hannibal Sehested, Frederiks IIIs svoger, blev med enevældens indførelse ny skatmester (finansminister) og 

organisator af den nye administration 
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Nye reformer  - lensmænd erstattes af amtsmænd 

Nyorganiseringen fortsatte. Kongelige embedsmænd sattes i rang over adlen. 

Titlen 'gehejmeråd' for de vigtgste af disse, kom i brug. Finansminister Sehested 
solgte voldsomt ud af krongodset til overpris. I 1662 afskaffedes de gamle len 

omkring kongelige borge bestyret af magtfulde lensmænd med militær 
myndighed og ret til skatteudskrivning og øvrig administration af lenet, men 

uden fast aflønning. I stedet kom amterne bestyret af 
fastlønnede atmsmænd med forvaltningsmæssige opgaver, men ikke militær 

myndighed og eller med skatteudskrivningsmyndighed. 

 

Kongeloven 

Reformerne afsluttedes i første omgang i 1665 hvor Frederik IIIs nye 
kammersekretær, Peder Schumacher, skrev Lex Regia, dansk Kongeloven, 

den forfatning der formaliserede enevælden. Heri blev kongen beskrevet 
som det ypperste og Højeste Hoved her på Jorden over alle menneskelige Love, 

altså hævet over loven, og desuden med en uindskrænket magt. 

Fra 1664 hvor Hannibal Sehested døde, var den stærkeste "minister" 

gehejmeråd og statholder i København samt rentemester Christoffer Gabel der 
forblev Frederik IIIs reelle førsteminister indtil kongens død. En anden vigtig 

figur var kongens uægte søn, Ulrik Frederik Gyldenløve der i 1664 blev 
statholder over Norge. Schumacher og Gyldenløve var allierede, især i deres 

antipati mod Gabel. 
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114  Den højt begavede Peder Schumacher, siden adlet Griffenfeld, der skrev Kongeloven, Enevældens forfatning. Han havde også 

stor indflydelse på Christian Vs Danske Lov 

 

Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina 

Det gik helt galt for Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina. De var blevet fængslet 
i 1660, men købte sig ud af fængslet i 1661 med halvdelen af deres ejendom og 

fik anvist opholdssted, nemlig Ellensborg, Leonora Christines mormor Ellen 
Marsvins gods lige syd for Nyborg på Fyn - i dag Holckenshavn Slot - med en 

forpligtelse om ikke at forlade Fyn. 
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115  Herregården Ellensborg hvor Leonora Christine og Corfitz Ulfeldt boede fra 1661 

 

I 1663 fik Corfitz Ulfeldt lov til at tage et sygeophold i Holland hvor han mødtes 
med kurfyrsten af Brandenburg og nævnte over for kurfyrsten at han ledte en 

adelig sammensværgelse mod kongen. Kurfyrsten underrettede kongen der nu 
mistede tålmodigheden. Der blev sat en stor dusør på Ulfeldt, og han blev kort 

efter dødsdømt in absentia for højforræderi, mens Leonora Christina, der mod 

aftalen med kongen var taget videre til London for at få et lån tilbagebetalt fra 
den engelske konge, blev søgt udleveret. Det blev hun. Og uden rettergang og 

dom blev hun i 21 år holdt fængslet på Københavns Slot i fangetårnet Blåtårn 
for medvirken til højforræderi. Her skrev Leonora Christina bogen Jammers 

Minde. 
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116  Københavns Slot med Blåtårn. X markerer hvor Leonora Christine sad fængslet i 21 år 

 

Corfitz Ulfeldt døde året efter, 1664, landflygtig, fattig og formentlig 

sindsforvirret, i en båd på Rhinen. 
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117  Corfitz Ulfeldt, dødsdømt for højforræderi, og hustruen Leonora Christina, indespærret i Blåtårn i næsten 22 år for medvirken til 

højforræderi. Mens Ulfeldt faktisk var landsforræder, var dommen over Leonora Christina nok i den strenge ende. 

 

Ny forståelse med hertugen af Gottorp 

Mens Frederik III havde et yderst belastet forhold til hertug Frederik III af 
Holstein-Gottorp, blev det langt bedre til sønnen, hertug Christian August der 

blev kongens svigersøn ved at ægte Frederik IIIs datter, Frederikke Amalie. Da 
grev Anton Günther af Oldenburg døde uden at efterlade sig arvinger, mente 

Frederik III og hertug Christian August at de selv måtte være rette arvinger til 
grevens områder, Oldenburg og Delmenhorst, som de rykkede ind i og delte. 

I februar 1670 fik den 60-årige kong Frederik III til Danmark og Norge akut 
lungebetændelse og døde efter få dages sygeleje den 9. februar. Danmarks 

første enevældige konge regerede i 21 år og 218 dage. 
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118  Frederik III på sine ældre dage. Han døde som 60-årig i 1670 

______________ 
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Christian V 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

  1670-99 

Godmodig, ret jævnt begavet og letpåvirkelig enevoldskonge med stor 

interesse for heste, jagt og krige. Den Skånske Krig fik ikke Skåne 
tilbage. 

 

Christian V blev født den 15. april 1946 på Duborg Slot i Flensborg som søn af 
hertug Frederik, siden Frederik III, og dennes hustru, Sophie Amalie, hvis 
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specielle udseende gik tydeligt igen hos sønnen. I 1655 blev Christian hyldet 
som tronfølger for sin far, og i 1664 var han myndig og blev som tronfølger 

optaget i rigsrådet. I 1667 ægtede han den ganske sympatiske Charlotte 
Amalie, datter af landgreve Wilhelm VI af Hessen-Kassel. Hun fødte ham 8 børn, 

Frederik IV, Christian Vilhelm, Christian, Sophie Hedvig, Christina Charlotte, 
Carl, en dødfødt og Vilhelm. Få år efter installerede han en officiel 

elskerinde, Sophie Amalie Moth, datter af Frederik IIIs livlæge. Hun fødte 
Christian 5 børn der alle fik efternavnet Gyldenløve. Den 23-årige Christian blev 

automatisk konge ved faderens død den 9. februar 1670 og salvet (kroning var 

i et arvekongedømme ikke nødvendigt) den 7. juni 1671 i Frederiksborg 
Slotskirke. Christian døde som 53-årig den 25. august 1699 efter et jagtuheld. 

 
119  Christian Vs hustru, Charlotte Amalie, med de forfinede træk. Hun var den første af oldenborgernes tyske dronninger der lærte 

sig dansk. 

 

Christian Vs karakter 

Christian V var grim, venlig, rar, elskværdig, folkelig, slet begavet, dårligt 

uddannet og let at påvirke. Han var god til at ride, og enhver form for ridning 
og jagt havde han stor fornøjelse af, især når de kunne kombineres som 

i parforcejagt hvor jægerne ridder efter ræve ved hjælp af jagthunde. Han var 
også glad for en rask krig. En rar, hesteglad dumrian der var til action, 

simpelthen. 
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120  Christian V, en elskværdig dumrian 

Da Frederik III døde af lungebetændelse den 9. februar 1670, trådte 
arvekongedømmet i kraft, og den 23-årige tronfølger, prins Christian, blev 

automatisk kong Christian V. Han fyrede den hidtidige førsteminister, Christoffer 
Gabel, og oprettede et nyt magtfuldt organ der afløste statskollegiet. Det 

var gehejmerådet, siden kaldet gehejmestatsrådet eller bare statsrådet. Her 
sad kongen og 6 magtfulde embedsmænd. Magtfulde her var særligt kongens 

halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, statholder af Norge, samt Frederik 
Ahlefeldt, statholder i Slesvig-Holsten. Det var især en alliance af Ahlefeldt og 

Gyldenløve der havde fældet Gabel. Sekretær i gehejmerådet var Kongelovens 
ophavsmand, Peder Schumacher, som i 1671 blev adlet grev Griffenfeld. Han 

var underordnet Gyldenløve og Ahlefeldt, men fungerede som deres skattede 

konsulent, og Danmarks politisk stærkeste trio var Gyldenløve, Griffenfeld og 
Ahlefeldt. 

Det er ikke mindst Griffenfeld der stod bag en nyordning af adelssystemet i 
1671: Alle der ejede et areal på mindst 1000 tønder hartkorn, kunne adles 

"friherre" (også kaldet baron), mens alle, der ejede et areal på mindst 2500 
tønder hartkorn, kunne adles "greve". Til adlingen hørte udpræget skattefrihed 

og udpræget hånds og halsret af beboerne på ens areal, altså retten til at straffe 
dem for forseelser. Til gengæld for titlen måtte man ikke dele arealet op ved arv 

til ens børn. Meningen med denne nye adel var at bryde den gamle fødselsadels 
betydning. Med det nye system kunne enhver, uanset slægt, blive friherre eller 

greve, blot man var en tilstrækkelig stor godsejer. Det kom bl.a. holstenske 
slægter (Ahlefeldt, Reventlow, Holstein osv.) til gode. 



248 
 

I 1673 blev grev Griffenfeld rigskansler og fik stadig mere magt. Men i 1676 blev 
han styrtet, anklaget for bestikkelse og højforræderi pga. en opsnappet 

brevkommunikation med en fransk gesandt i forsøget på at undgå en dansk-
svensk krig. Griffenfelds politik var at sikre sig støtte fra Frankrig, Europas 

stormagt, før danskerne gik i krig mod Sverige. Griffenfeld blev dødsdømt, men 
benådet skafottet og fik i stedet livsvarigt fængsel. Den hårde dom over 

Griffenfeld virker på ingen måde rimelig. Især da ikke eftersom hans hans 
udenrigspolitik var det eneste rigtige, mens kongens var hovedløs. Men der er 

næppe tvivl om at han var korrupt og solgte embeder under sig. Det var han 

ikke den første eller sidste til at gøre, men han gjorde det bare lidt mere 
systematisk og organiseret. 

Frederik Ahlefeldt afløste Griffenfeld som rigskansler. 

 

Christian Vs Danske Lov 

I 1661 havde Frederik III nedsat en kommission der skulle reformere hele det 

danske lovsystem - forenkle, gøre det hele mere systematisk osv. Det var 
primært en slags opsamling og bearbejdning af de mest brugbare dele af de 

gamle landskabslove (Jyske Lov osv.). Leder for kommissionen blev 
højesteretsassessor Peder Lassen. Siden kom ikke mindst historieprofessoren 

og højestetsdommeren Rasmus Vinding ind der stærkt støttet af 
Schumacher/Griffenfeld fik staidg mere indflydelse og til sidst reelt overtog 

ledelsen fra Lassen. "Danske Lov", som reformværket hed, var i høj grad 
Vindings og Griffenfelds projekt, og den blev udgivet på kongens fødselsdag den 

15. april 1683. Danske Lov er også i dag udgangspunktet for det danske 

lovsystem, selv om kun enkelte bestemmelser stadig har gyldighed. Blandt 
Danske Lovs forordninger kan nævnes at der var kirkepligt for alle, og at der var 

uhyre hårde straffe for majestætsfornærmelse - henrettelse med partering osv. 
- som det sig passer i et statsstyre med en enevældig konge. Nogle af de mest 

barbariske straffe i 1500-1600-tallet forsvandt ikke, fx levende afbrænding af 
folk der foretog homoseksuel aktivitet, og der stadig var dødsstraf for tyveri og 

mord. 

 

Den Skånske Krig 

Den dansk-svenske krig Griffenfeld ville forhindre (eller som han i al fald ikke 

ønskede skulle gøre det stærke Frankrig Danmarks fjende) var et centralt 
projekt for Christian V. Under Christians far havde Danmark mistet Skåne, og 

nu ville Christian vinde Skåne tilbage. Da han også var meget glad for heste, 
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opbyggede han et glimrende kavaleri. Store dele af kongens krongods blev 
omdannet til "rytterdistrikter" der skulle oppebære rytteriet. I alt inkluderede 

det 3.500 gårde. De lå især på Lolland-Falster, Nord- og Vestsjælland, Østfyn 
og det sydlige Østjylland, fx Slagelse (Antvorskov) og Kolding (Koldinghus). 

I 1672 begyndte en del europæiske skærmydsler - Den Fransk-Hollandske Krig, 
også kaldet Den Nederlandske Hævnkrig - hvor Sverige under kong Karl XI ikke 

klarede sig for godt mod Brandenburg. Christian V benyttede sig af lejligheden 
til sammen med Brandenburg og i alliance med Holland at erklære Sverige 

(allieret med Frankrig) krig i 1675. Danmark-Norge havde tur i den i 

begyndelsen og erobrede flere centrale skånske byer, men generelt klarede 
Sverige sig bedre i landkrigen end Danmark gjorde.Der var i øvrigt 

danskorienterede modstandsgrupper, de såkaldte snaphaner, som lavede 
overfald på de svenske magthavere og soldater. Snaphanerne blev bl.a. ledet 

af Svend Poulsen "Gønge". 

I 1676 kom Slaget ved Lund, det nok blodigste (historisk bevidnede) slag i 

Nordens historie. Karl XI ledte personligt de svenske tropper og angreb de 
danske tropper ledet personligt af Christian V. Svenskerne mistede 3000 mænd 

og danskerne 6.500 mænd. Det var for begge sider en halvering af styrkerne. 
Sverige vandt slaget. Til gengæld havde danskerne søherredømme, og i Slaget 

i Køge Bugt 1677 vandt den danske flåde under admiral Niels Juel både en 
flot og vigtig sejr som forhindrede Sverige i at at vinde Den Skånske Krig. 

Danmark stod bedre end Sverige ved udgangen af krigen, men reelt var det 
Sveriges alliancepartner, Ludvig XIVs Frankrig, Europas stærkeste magt, der 

dikterede betingelserne i Freden i Fontainebleau. Hvilke var uafgjort. Situationen 

forblev som den var før krigsudbruddet. Men Skåne var smadret under både de 
svenske og danske troppers hærgen. Og Skåne blev udsat for en kraftig 

forsvenskningsproces. For at cementere den nyfundne nordiske romantik, 
ægtede Karl XI den danske konges søster, Ulrike Eleonora, der dermed blev mor 

til den store krigerkonge, Karl XII. 
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121  Admiral Niels Juel, berømt fra Slaget i Køge Bugt, 1677. Her malet af Jacob Coning 

I 1698 trak det atter op til krig. Christian Vs søstersøn, August den Stærke af 
Sachsen, blev også konge af Polen og var en oplagt alliancepartner. Året før var 

Karl XI død, og sønnen og efterfølgeren, Karl XII, blot 14 år. Til gengæld var 
Friedrich August, den forholdsvis dansk-venlige hertug af Holstein-Gottorp, død, 

og sønnen, hertug Friedrich IV, var absolut ikke dansk-venlig. Han ægtede en 
søster til Sveriges Karl XII, og det lignede en alliance.  I juli 1699 rykkede 

svenske tropper ind i Holsten på hertug Friedrichs anmodning. Samtidig var den 
danske konge udsat for en jagtulykke. En hjort væltede i 1698 over Christian V, 

og han blev ret hårdt kvæstet og kom sig aldrig over ulykken. Året efter, den 
25. august 1699, døde den 53-årige kong Christian V til Danmark og Norge, 

mens det trak op til storkrig. Christian V havde da været konge i 29 år og 197 
dage. 
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Den sidste heksebrænding 

I 1693 foregik Danmarks sidste henrettelse af en person dømt for udøvelse af 

trolddom. Det var en 74-årig bondekone Anne Palle fra Falster. Hun skulle have 
øvet magi mod herredfogedens kvæg så det døde. Retssagen endte med en 

delvis benådning fra Christian Vs side, idet Anne Palle fik lov til at blive 
halshugget før hun blev kastet i flammerne, dvs. hun slap for at blive brændt 

levende. 

 
122  Christian V 

___________ 

 

 

 


