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FORORD TIL 1. UDGAVE 2007 

 
Jeg har tidligere i Den hvide klan (1999), beskrevet Hvideslægtens historie 

frem til ærkebiskop Absalons død i 1201. I denne bog fortsættes slægts-

historien fra dette punkt til tiden omkring Erik Menveds død i 1319. 

Den kan læses som en fortsættelse af sin forgænger, men kan også stå 

alene. 

 Som det er tilfældet med Den hvide klan, er her ikke tale om slægts-

historie i snæver forstand. Det har været meningen at skrive en sam-

fundshistorie og at placere slægten heri. 

 
Bogen indeholder et meget omfattende navnestof og sikkert også nogle 

middelalderlige begreber, som ikke alle er indlysende for læseren. Det er 

muligvis en god ide at orientere sig i bilag og stamtavler, inden man går 

i gang med læsningen. 

 
I de citater, der indleder hvert afsnit, er der ofte brudt op i ordstillingen 

i forhold til den regulære oversættelse. Derved er de forhåbentligt gjort 

mere læsbare, men vil man bruge citaterne i andre sammenhænge, bør 

man gå til de egentlige oversættelser. Det er angivet bagest i bogen, 

hvorfra citaterne er taget. 

 
Stamtavlerne ville blive ganske uoverskuelige, hvis de skulle være fuld-

stændige, og der ville optræde alt for mange navne, der er ligegyldige 

for denne bogs sammenhæng. Derfor skal alle stamtavler forstås som 

uddrag af slægtsfølger. 

 
Tak til Alfred Goods Fond, Stiftelsen Sorø Akademi, Hielmstierne- 

Rosencroneske Stiftelse, Jens Nørregaard og Hal Kochs Mindefond 

samt Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck’s Fond for støtte til 

udgivelsen. En støtte der bl.a. har gjort det muligt at forsyne bogen 

med et passende antal illustrationer, kort og stamtavler. 

 
Det ville føre for vidt at nævne alle de venner og fagfæller, historikere 

som arkæologer, der har givet råd og hjælp i processen. Specielt skal 

Lene Waagstein og Karsten Gabrielsen have tak for at have forsynet 

mit første udkast med kritiske kommentarer. Lene Waagstein for sprog-
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lige og fortællemæssige tilrettevisninger, Karsten Gabrielsen for at have 

påpeget faktuelle fejl og for at foreslå hele manuskriptet skrevet om. 

 Jeg tilegner denne bog Karsten Gabrielsen, som gik alt for tidligt 

bort dette forår, og hvis bedømmelse af det færdige værk jeg havde set 

frem til. Historievidenskaben har mistet en stor kapacitet og et stort 

menneske, jeg en ven. 

 
(Forfatterens forord til 1. udgave november 2006) 

 

 

 
Bemærkninger til 2. udgave, 2013 

 
Der er kun foretaget få tekstrettelser i forhold til 1. oplag, ingen af ind-

holdsmæssig betydning. Opsætningen er derimod ændret væsentligt, og 

der er udeladt et antal illustrationer, faktabokse m.v.  
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HVIDERNE, DANMARK OG EUROPA 
 

 

Titlen på denne bog hentyder til den såkaldte Hvideslægt, den mest 

betydende stormandsslægt i dansk middelalder. Hvideslægtens historie 

strækker sig tilbage til 1062, hvor Skjalm Hvide ifølge krønikeskriveren 

Saxo førte skib under den daværende konge Sven Estridsen. Fra Valde-

mar den Stores magtovertagelse i 1157 til et stykke ind i 1300-tallet spil-

lede slægten, eller i hvert fald dens mest fremtrædende medlemmer, en 

afgørende rolle i det danske samfund. Efter denne tid aftog slægtens 

betydning. Det forekom stadig, at der sad efterkommere af Skjalm på 

nøgleposter i det kongelige, kirkelige og adelige hierarki, men det er på 

denne tid blevet meningsløst at opfatte dem som medlemmer af én 

slægt, og er det måske allerede tidligere. Det sidste er et af de emner, 

denne bog vil drøfte.  

 Tiden fra Valdemar den Stores regeringstid til Valdemar Sejrs død i 

1241 betragtes som regel som en af landets glansperioder. En tid med 

stabilitet og fred indadtil og med dansk politisk og militær dominans i 

det meste af Østersøområdet. Det følgende århundrede bliver omvendt 

betragtet som en nedgangsperiode præget af borgerkrige, en svækket 

kongemagt og i sidste instans kongerigets kollaps (den kongeløse tid 

1332-40).  

 For det flertal af befolkningen, der mest var beskæftiget med at dyr-

ke jorden og betale afgifter, var der måske andre forskelle, der vejede 

tungere, end forskellen mellem stormagtstid og politisk nedgangstid. 

Men de våbenføre klasser, den jordejende elite, kirkens topledelse og de 

lærde i klostrene, opfattede selv 1241 som en reel skillelinje mellem go-

de og dårlige tider.  

 I både opgangs- og nedgangsfase spillede Hviderne en central rolle. 

I den første som den stærke kongemagts fødselshjælpere og derefter 

som hærførere, bisper, kongelige rådgivere og ikke mindst som stor-

godsejere af et ellers næsten uset format. I den anden fase finder man 

dem både blandt kongemagtens svorne fjender og blandt dens støtter. 

Til fjenderne hørte de Hvider, der blev anklaget for delagtighed i kon-

gemordene i 1250 og 1286, og de to ærkebisper, der efter tur blev 

fængslet og tvunget i eksil af kongen, og som svarede igen med at lyse 

kongen i band, udstøde ham af det kristne fællesskab.  
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 Fortællingen strækker sig over mange generationer og mange skift i 

de politiske forhold. Der er ikke én, men adskillige hovedpersoner. 

Samtidig er vi sådan stillet, at der stort set ikke er beretninger af nogen 

betydning om denne tids mennesker. Hvor vi fra 1100-tallet har relativt 

fyldige tegninger af nogle af samfundets spidser, har vi i 1200-tallet næ-

sten kun faktuelle notitser og navne under dokumenter. Én har udstedt 

et gavebrev til en kirke og nævnes desuden i dens mindebog. En anden 

har bevidnet en kongelig forordning og nævnes senere som død på et 

felttog.  

 Vi har lidt mere viden om elitens mest fremtrædende personlighe-

der, men stadig ikke meget. Derved kan man kun tegne svage konturer 

af de enkelte personer, og skal man beskrive større sammenhænge, skal 

man forsøge at sætte disse udflydende brikker sammen til et stadig 

mangelfuldt puslespil.  

Indtagelsen af den vendiske hovedby på Rygen, 

Arkona, var en af milepælene i den tidlige danske impe-

riedannelse. Laurits Tuxens maleri fra 1894 forestiller 

biskop Absalon og kongen, Valdemar den Store, under 

byens indtagelse, hvor de overværer ødelæggelsen af 

den hedenske gud Svantevits billedstøtte  

(Foto: Lennart Larsen, Frederiksborgmuseet). 

xxxxxx Sygn.8.1 xxxxxx



 9 

 Med den store del af Hviderne er vi stillet på samme måde som med 

de fleste andre. Om nogle ved vi, hvad de ejede, om andre, at de var 

noget stort, om andre igen kender vi kun navnene på dem selv og deres 

far eller mor. Af de mest fyldigt beskrevne må man efter bedste evne 

forsøge at knytte en helhed og sammenhæng.  

 Hvidernes historie udspillede sig i hovedsagen i en national kulisse, 

men det var en kulisse, der var under stærk forandring gennem 11- og 

1200-tallet. Danmark blev europæiseret og gennemlevede dermed også 

de forandringer, der prægede det katolske Europa. Fænomener som 

korstog, tiggermunke, kirkeret, pavebuller, bandlysninger og Skærsilden 

prægede i stigende grad såvel hverdag som storpolitik over hele Europa, 

således også i Danmark. Den største enkelte faktor, der prægede 1200-

tallets udvikling, var kirken og ikke mindst pavemagten. Magtspillet, 

økonomien, lov og ret, dagliglivet, tænkningen og troen selv var under-

lagt denne påvirkning, såvel i Danmark som i det øvrige Vesteuropa. 

Fortællingen er derfor forsynet med en beskrivelse af disse europæiske 

udviklingstræk. En af følgevirkningerne af denne stigende kirkelige do-

minans var de store opgør mellem konge og ærkebiskop, der satte sit 

præg på Danmark i anden halvdel af 1200-tallet.   
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EEUROPAUROPA: K: KORSTOGENESORSTOGENES  TIDSALDERTIDSALDER    
 

En sen efterårsdag i 1095 under et stort kirkemøde i Clermont overra-

skede pave Urban d. 2. efter sigende sine tilhørere, da han i sin afslut-

tende prædiken opfordrede alle kristne til at gribe til våben og drage til 

Mellemøsten for at forsvare kristent land mod de tyrkiske seljukker. 

Tyrkerne var i færd med at erobre områderne fra det østromerske kej-

serrige (kaldet Byzans med hovedstad i Konstantinopel, det nuværende 

Istanbul). Kristent land faldt hver dag i de vantros hænder, kristne blev 

gjort til slaver og kirker skændet, og paven lovede i sin indtrængende 

appel syndernes forladelse til alle, der fulgte hans opfordring til at hjæl-

pe.  

 Det var ikke i sig selv nogen ny tanke, at man gjorde en god gerning 

ved at bekæmpe og gerne omvende muslimer og andre hedninge. Det 

nye i 1095 var for det første, at syndernes forladelse var indbygget i den 

gode sag, at man fik aflad ved at deltage. Aflad fandtes i mange afskyg-

ninger, også i andre sammenhænge. I den billige ende kunne man få et 

antal dages fritagelse for kirkebod mod at støtte et kirkebyggeri eller 

besøge et privilegeret valfartssted. Den dyre ende blev nu korstogsdel-

tagelsen, hvor hele synderegistret kunne slettes.  

 Den anden nyskabelse, som den pavelige appel affødte, var idealet 

om Det hellige Lands befrielse. Et af de områder, Byzans kæmpede 

med tyrkerne om, var Palæstina. Men Palæstina var ikke bare et kristent 

grænseområde. Det var landet, hvor Jesus havde vandret blandt menne-

skene, og det rummede byen Jerusalem, hvor han var blevet korsfæstet, 

begravet og var genopstået. Det var Det hellige Land, og ønsket om at 

vinde det for kristendommen blev i langt højere grad drivkraften bag 

dette korstog end den hjælpende hånd til det trængte Byzans.  

 Det tredje nye lå ikke i selve appellens indhold, men i den overvæl-

dende tilslutning, den fik i hele det katolske Europa. Korstoget fik op-

bakning fra brede kredse og på tværs af landegrænser. Godt et års tid 

efter Urbans appel drog de første store hærskarer af sted fra Flandern, 

Tyskland, Frankrig og Syditalien. Det var startskuddet, ikke blot på ét 

korstog, men på en næsten endeløs række af togter til Det hellige Land 

over de næste knap 200 år.  
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Knap fire år efter pavens appel indtog en fælleseuropæisk styrke efter et 

årelangt og blodigt felttog Jerusalem. Erobrernes første handling var at 

gennemføre omfattende massakrer på byens jødiske og muslimske ind-

byggere. Herefter skulle byens fremtid tilrettelægges, erobringerne skul-

le administreres. Overvejelserne førte til dannelsen af kongeriget Jerusa-

lem og to mindre grevskaber. En politisk nydannelse, korsfarerstaterne, 

var blevet til, og en periode på 192 år med vestlig indflydelse i Syrien og 

Palæstina var indledt.  

 Med erobringen af Jerusalem var missionens hovedmål opfyldt, men 

opgaven var endnu ikke løst. Store dele af Det hellige Land var stadig 

på tyrkernes hænder, og det viste sig desuden nødvendigt at forsvare de 

allerede vundne områder mod emirer og sultaner, der hårdnakket næg-

tede at affinde sig med den vestlige erobring.  

 Det første tiår efter Jerusalems erobring bød dog på flere sejre og 

stor tilstrømning af nye korsfarere. Derefter blev der længere mellem 

opmuntringerne, og den muslimske reaktion satte snart de nyetablerede 

korsfarerstater under pres.  

 

 

 

Jerusalems erobring karakteriseres således i en 

anonym beskrivelse. Der er andre tilsvarende.: 

 
Der fandt et sådant blodbad sted, at vore mænd vade-

de i fjendeblod til op over anklerne. 

 
Den religiøse overbevisning bag korstogene kunne 

nærme sig det groteske, som det noteres af Jean de 

Joinville i Ludvig den helliges Krønike:   

 
Da sagde en af mine madsvende: “Herre, dette er 

min mening!” Jeg spurgte ham, hvad det var, han 

mente, og han sagde så: “Jeg mener, at vi skal lade 

os aflive, så kommer vi alle sammen i Paradis.” Men 

vi fulgte ikke hans råd.  
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I 1144 faldt det kristne grevskab Edessa (i det nuværende sydøstlige 

Tyrkiet) i muslimernes hænder. En stort anlagt hjælpeekspedition ledet 

af den tyske kejser og den franske konge, der få år efter kom korsfarer-

staterne til hjælp, gik i opløsning og måtte vende hjem stærkt reduceret 

af militære katastrofer, sult og epidemier. Det var det andet store kors-

tog.  

 I 1187 generobrede muslimerne så Jerusalem, hvilket sendte et chok 

gennem Europa. De europæiske fyrster reagerede på udfordringen ved 

at igangsætte det stærkest besatte korstog nogensinde. Både den tyske 

kejser og den engelske og franske konge deltog, men de gode viljer slog 

heller ikke denne gang til. Kejseren druknede, inden han nåede frem, og 

kun en lille del af hans hær fortsatte togtet. Indbyrdes jalousi og gam-

melt fjendskab blandt de øvrige førte til, at de franske styrker vendte 

hjem kort efter, at de var ankommet. Tilbage var den engelske konge 

Rikard Løvehjerte. Trods nogen militær fremgang opnåede heller ikke 

Rikard synderlige resultater. Det lykkedes ham dog at sætte ét varigt 

mærke på omgivelserne: De lokale muslimer brugte fremover hans 

navn til at skræmme de små børn med. Som for at føje spot til skade 

blev han på hjemvejen kidnappet af en af sine kamp fæller fra Palæstina, 

Leopold af Østrig.  Dette tredje korstog indledte en fase, hvor korsto-

gene faldt tæt efter hinanden. Hvor der indtil da kun havde været tre 

større korstog på et århundrede, gik der nu ikke et tiår uden et nyt togt 

eller et forsøg på at etablere et. Målet var igen det oprindelige: befrielse 

af Det hellige Land og Den hellige Grav. Samtidig med at hyppigheden 

tog til, blev flere inddraget. Korstogene blev nærværende for alle, ikke 

kun for deltagerne i selve felttogene. Der blev prædiket korstog, der 

blev bedt for Det hellige Land, man sendte det en tanke på dødslejet. 

De, der ikke selv kunne deltage, kunne få deres andel af tilgivelsen ved 

at skænke penge til sagen. Korstogene blev allestedsnærværende, de 

færreste med nogen form for midler undslog sig for at bidrage eller del-

tage.  

 Første halvdel af 1200-tallet var om noget korstogenes tidsalder. Et 

planlagt togt kort før 1200 gik i sig selv, da den nye kejser, Henrik d. 6., 

døde lige før afsejlingen. Få år efter, i 1204, startede endnu et fra Vene-

zia, kaldet det fjerde eller det skæve korstog.  

 Korstogene havde fra starten fulgt mange omveje såvel bogstaveligt 

som åndeligt, og da korstog var blevet til hverdag, blev om- og afvejene 
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hyppigere og større, hensigterne mere mudrede, de gode viljer mere 

suspekte.  

 Den mest spektakulære afvej var den, det fjerde korstog fulgte. På 

opfordring fra Venezia valgte hovedstyrken i 1204 i stedet for at drage 

til Syrien at plyndre langs den kroatiske kyst. Derefter angreb man på 

trods af pavens protester Byzans, afsatte den østromerske kejser og 

indsatte en af sine egne ledere som ny kejser.  

 Det stadig ubefriede, muslimske Jerusalem lå under Ægypten, områ-

dets dominerende magt, og det militære fokus rettede sig nu herimod. 

Derved løb også flere af de næste korstog uden om Det hellige Land. 

Både i 1218 og 1249 landede store korsfarerstyrker i Ægypten, der for-

uden at være styret af de vantro udgjorde en fed økonomisk gevinst. I 

begge tilfælde havde de kristne indledningsvis en vis succes og havde 

muligheder for at forhandle sig til Jerusalem. I begge tilfælde undlod 

man at udnytte muligheden for i stedet at forsøge at gennemføre erob-

ringen af Ægypten, og i begge til fælde endte det hele med militære ka-

tastrofer for de kristne styrker.  

 I tiden mellem de to Ægyptensekspeditioner havde den tyske kejser, 

Frederik d. 2., i 1228 forhandlet sig frem til Jerusalem ved hjælp af pen-

ge, politiske alliancer og løfter om våbenhvile. Han brød dermed med 

den tilstand af religiøs iver, der prægede korstogstanken, og han kom 

desuden på tværs af de kristne magthavere i området, så hans initiativ 

blev kun hilst velkommen af få. Konstruktionen faldt da også snart fra 

hinanden, og i 1244 generobrede muslimerne Jerusalem.  

 På trods af at korstogene blev en fast bestanddel af den vestlige kul-

tur, på trods af de mange store hjælpeekspeditioner og på trods af ind-

samlinger til Det hellige Land gik det således stadig tilbage for korsfa-

rerstaterne. Muslimerne åd sig ind på de kristne territorier bid for bid, 

og i 1291 faldt den sidste kristne bastion i det syrisk-palæstinensiske 

område.  

 Tanken om generobring af Det hellige Land var ganske vist ikke 

opgivet. Der var middelalderen igennem forsøg på at etablere nye kors-

tog til Palæstina, men ideen mistede efterhånden den mentale og sam-

fundsmæssige gennemslagskraft, den havde haft i 1200-tallet.  

 

I mellemtiden var rammen for, hvad der kunne kaldes et korstog, imid-

lertid blevet udvidet. Allerede i 1100-tallet indså paven det fortjenstful-

de i at udvide kristendommens område, også andre steder end i Det 
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hellige Land. Særligt muslimerne i Spanien og hedningene i Østersøom-

rådet kunne nok trænge til kristen tugtelse. Der blev derfor åbnet mu-

lighed for fuld tilgivelse for alle synder for dem, der viede sig til kam-

pen i disse områder.  

 Denne udvidelse af korstogsperspektivet skulle få stor betydning for 

Danmark, hvor det i øvrigt ikke skortede på interesse for Det hellige 

Land som enten pilgrims- eller korstogsmål. Vi har enkelte vidnesbyrd 

om dansk deltagelse, som sikkert er spor efter en mere omfattende akti-

vitet på området. Beretningerne om korstogene har spredte oplysninger 

om dansk deltagelse, blandt andet skulle en i øvrigt ukendt dansk kon-

gesøn efter sigende have deltaget på det første korstog. På dansk grund 

nævnes i Lunds kirkes ældste mindebog syv mere jævne personer, flere 

af dem borgere i byen, der midt i 1100-tallet døde på pilgrimsrejse til 

Det hellige Land. Det er tvivlsomt, om de tog derned for at kæmpe 

med våben i hånd, men det fremgår ikke klart af de korte notitser.  

 Det mest velbeskrevne forsøg på dansk deltagelse blev iværksat efter 

Jerusalems fald i 1187. Beretningen siger, at da nyheden meldtes i kon-

gens gård, rejste Esbern Snare sig og bød, at en nation med så herlige 

krigerdyder som den danske nødvendigvis måtte stille sig til rådighed 

for den store sag. Esberns tale fik hans nevø, Aleksander, og 4-5 andre 

stormænd til at udruste skibe og drage af sted. De nåede sent, efter 

skibsforlis og mange andre strabadser, frem til Det hellige Land, men 

da var korstoget slut, og en våbenhvile indgået. De danske korsfarere 

omgjorde så deres togt til en pilgrimsfærd og besøgte områdets valfarts-

steder. De følte selv, at de derved havde opfyldt rejsens formål, selvom 

de ikke havde ført sværdet for sagen: Forskellen mellem pilgrimsfærd 

og korstogsfærd var hårfin, begge dele var en stor bodsgerning. Man 

kan sige, at korsfareren til dels blot var den bevæbnede pilgrim.  

 Langt den største del af den danske korstogsaktivitet blev dog lagt et 

helt andet sted end Palæstina. Umiddelbart efter at der i 1147 var blevet 

lovet aflad for Østersøområdet, fulgte et dansk-tysk korstog mod de 

hedenske vendere. To personer, der i den nævnte mindebog fra Lund 

nævnes som dræbt af vendere under korsets tegn, var sikkert med på 

dette togt. Togtet blev som sin samtidige parallel i Palæstina en tord-

nende fiasko. I almindelighed var korstogene og de afledte krige i 

Østersøområdet imidlertid mere succesrige end de tilsvarende mellem-

østlige.  
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 Fra slutningen af 1100-tallet faldt de nordlige korstog efterhånden 

lige så tæt som de sydlige. Danmark, Sverige og de tyske lande arbejde-

de sammen eller hver for sig på at omvende den østlige Østersøregion: 

Finland, Karelen, de baltiske områder og Polen. Danmark lå ikke på 

den lade side, der udgik gennemsnitligt et hedningefelttog fra de danske 

kyster mod Finland, Estland eller Preussen (i det nuværende nordlige 

Polen) hvert femte år.  

 Efter dette klimaks aftog de nordlige korstog ligesom de sydlige i 

anden halvdel af 1200-tallet. Det skyldtes dels den positive følge, at 

kristningen af Østersøen omtrentligt var gennemført, dels den negative 

kendsgerning, at russere og mongoler blokerede for videre fremtrængen 

mod øst.  

 

Ildhuen og energien, såvel i Danmark som i Europa, tog af for aldrig 

igen at blive den samme, men tankesættet havde sat sig fast, og kampen 

mod vantro og hedninge vedblev at være en særlig fortjenstfuld opgave 

for den troende.  

 Det, korsfarerbevægelsen efterlod sig, var en ny vestlig bevidsthed. 

Bevidstheden om, at Vesten ikke blot havde en bedre og rigtigere tro 

og kultur, men at man også havde en forpligtelse til at udbrede den. Før 

havde man ført krige, plyndret og erobret for simpelt bytte, for at sikre 

sine grænser, for magt og endog for ære. Nu gjorde man det til de un-

dertvungnes og dræbtes eget bedste, man beredte dem vejen til Paradis, 

som de ikke kunne have fundet uden korsfarernes hjælp. Det blev sagt 

direkte, at man gjorde muslimen en tjeneste ved at dræbe ham i en ung 

alder. Så hjalp man ham med at begrænse antallet af synder, han kunne 

nå at begå.  

 Tanken om den hvide mands byrde og forpligtelse over for de rin-

gere udviklede folkeslag, som 7-800 år senere brugtes til at begrunde 

den engelske imperiedannelse, blev født under korstogene. Og det er 

svært ikke at sende en tanke til korstogene, når vestlige politikere i det 

21. århundrede med en vis besværgende kraft bruger begrebsparret 

“frihed og demokrati” i deres omtale af Vestens militære engagement i 

den tredje verden.  

 

Korstogene var imidlertid ikke blot et “udenrigspolitisk” fænomen, de 

virkede dybt ind i det Europa, de udsprang fra. Der blev talt om dem i 

kirkerne, man så dem på gaderne, de affødte frivillige indsamlinger og 
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påtvungne skatter. Nye betydningsladede ritualer spredtes blandt kriger-

overklassen, og nogle af disse krigere trådte ud af samfundet og ind i de 

nye korsfarerordener, hvis huse og klostre bredte sig langt ud over de 

egentlige korstogsregioner. Korstogene gav afbræk for den enkelte og 

for hele samfund, i dagligdagen og endog i den indbyrdes krigsførelse. 

Politisk set var korstogsbevægelsen med til at forrykke den europæiske 

magtbalance i pavens favør. Kulturelt set forandrede den menneskers 

mentale selvforståelse, udvidede rammerne for fromheden, troen og 

forestillingen om det hinsides.  

 

Et korstog blev organiseret ved at paven udstedte en appel til kristenhe-

den, en appel som udbredtes til hofferne og fyrsterne af inspirerede 

eller udsendte gejstlige. I 1200-tallet mindede appellen mere om en or-

dre, og organiseringen af korstog kom, som så meget andet i dette år-

hundrede, i fastere rammer: Når korstoget var dekreteret, blev en pave-

lig ledet indsamling sat i gang, og agitationen blev ført ud i livet gennem 

den almindelige kirkelige organisation.  

 En instruks til den danske biskop Peder Jakobsen i 1224, hvor han 

udpeges til korstogsprædikant, er meget sigende: De hjælpere, Peder vil 

udtage, må beholde deres faste indtægter, mens de prædiker korstog. 

Endvidere skal der mindst en gang om måneden på alle egnede steder 

afholdes en reklameprocession med afsyngelsen af en bestemt salme.  

 De fyrster, der blev overbevist om, at de burde deltage, samlede så 

mandskab og mødtes enten i en af de store afskibningshavne eller drog 

af sted hver for sig for at mødes i Palæstina. Før de tog af sted, gerne 

allerede når de havde truffet valget, lod de sig korstegne. De gennemgik 

en kirkelig ceremoni, hvor de blev velsignet og fik påsyet korset på en-

ten skulder eller bryst. Det har sikkert ikke været uden bevægelse, den 

enkelte gennemgik ceremonien, og for de mere betydningsfulde korsfa-

rere har den også været lidt af et udstyrsstykke.  

 Det var imidlertid langt fra kun i forbindelse med de store ekspediti-

oner og opråb, man tog korset. Der var en stadig tilgang, eller måske 

snarere gennemgang, af mennesker, der havde taget korset for en perio-

de af typisk et års varighed. De stillede sig så til rådighed for et af kors-

farerrigerne eller for en af de korsfarerordener, der opererede i områ-

det, hvorefter de efter et års “værnepligt” vendte hjem igen med alle 

synder tilgivet. De kunne deltage på initiativ af en fyrste, eller de kunne 

blive hvervet direkte, som det skete i Nordtyskland i begyndelsen af 

xxxxxx Sygn.16.1 xxxxxx



 17 

1200-tallet. Her drog bispen af Livland hver vinter rundt i det nordlige 

Tyskland og hvervede riddere til den fortsatte kamp mod de baltiske 

hedninge.  

 Ved siden af disse midlertidige frivillige fandtes dem, der altid bar 

korset, kristendommens spydspidser ved grænsen til hedningerne. Det 

var endnu en nyskabelse, der fulgte lige efter selve ideen om hellig krig: 

ideen om at man kunne blive hellig kriger og give ikke blot et par år, 

men resten af sit liv til korsets sag. Et nyt fænomen, korsridderordner-

ne, udviklede sig gennem 1100-tallet og kulminerede som alt andet, der 

havde med korstog at gøre, i 1200-tallet. Ordensriddere opfattede sig 

selv som bevæbnede munke, de levede i cølibat som munkene og havde 

som disse et regelsæt, de levede efter. De store ordner var Tempelher-

rerne og Johanniterne (også kaldet hospitalsbrødrene og senere malte-

serridderne), i 1200-tallet også de tyske Maria-riddere. Desuden var der 

mindre ordener, ofte kun med en kort levetid, der typisk kaldte sig en 

eller anden variant af “Kristi riddere”.  

 De store ordener var i 1200-tallet en meget betydende magtfaktor – 

og ikke kun i Palæstina. De havde deres klostre og ordenshuse over 

hele Europa, og de dannede et europæisk netværk, ledet af deres stor- 

og ordensmestre, der fungerede på tværs af eksisterende forbindelser og 

landegrænser. I begyndelsen af 1200-tallet fandt man dem også i omeg-

nen af Danmark. I det nordlige Polen var Den tyske Mariaorden ved at 

sætte sig fast, i Letland sad en lokal orden kaldet Sværdridderne. Johan-

niterne var i Danmark allerede fra Valdemar den Stores tid, de besad 

det velhavende kloster Antvorskov ved Slagelse.  

 Der var også rum til, at de, der ikke selv kunne deltage, kvinder, 

gamle og syge, alligevel på en måde kunne være med. Man kunne skæn-

ke penge til foretagendet. Valdemar Sejrs søster, den meget fromme 

dronning Ingeborg, testamenterede i 1219 for sin sjæls frelse 1000 pund 

til forskellige korstogsaktiviteter. Fem år senere finansierede hun et nyt 

kloster for en af korsridderordnerne, Johanniterne.  

 Andre kvinder fulgte efter, og det blev udbredt senere i århundredet, 

at også kvinder tog korset, det vil sige lovede at skænke penge. Vi kan 

aflæse det i deres testamenter i de tilfælde, hvor de ved testamenterin-

gen havde et uindfriet løfte til Det hellige Land, der skulle opfyldes.  

 

Det var kun paven, der kunne love eller for den sags skyld tilbagekalde 

den syndernes forladelse, der var hele forudsætningen for at kalde til 
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korstog. Alene dette monopol styrkede pavens magt, men også på an-

dre måder fremmede korstogsideen pavens indflydelse, både politisk, 

økonomisk og ideologisk.  

 Det viste sig i begyndelsen af 1200-tallet, at retten til at kalde til 

korstog var et frygtindgydende redskab i pavens hånd, det kunne an-

vendes, ikke bare mod erklærede hedninge, men også mod de kristne 

fyrster, hvis optræden af den ene eller anden grund mishagede paven. 

Det var det mest kontante magtmiddel, paven havde til at understøtte 

sin ide om kirkens forrang over de verdslige fyrster.  

 Paven havde uden held prøvet at kalde til et sådant “indre korstog” 

mod Sicilien i slutningen af 1100-tallet, men i 1208 lykkedes forsøget, 

takket være de albigensiske kættere i Sydfrankrig. Her var kætterne lige-

frem ved at udkonkurrere den etablerede kirke, og grev Raymond af 

Toulouse anklagedes for at støtte eller i hvert fald se gennem fingre 

med kætteriet. Pave Innocens d. 3. bandlyste så Raymond og kaldte 

efterfølgende til korstog mod ham. Opfordringen blev velvilligt modta-

get af den franske konge og andre af Raymonds uvenner. Bekæmpelsen 

af kætterne var en god anledning, og kommende års felttog resulterede 

i, at Raymond blev drevet ud af sit fyrstedømme.  

 Med denne gode sag som murbrækker havde Innocens vist, at det 

var muligt for paven at afsætte fyrster, et eksempel der havde en vis 

disciplinerende effekt på Europas øvrige herskere. Ved siden af den 

politiske magt lå der økonomisk magt og muligheder for økonomisk 

gevinst indbygget i det pavelige monopol på hellig krig. Innocens d. 3. 

var her som på så mange andre områder foregangsmand. Da han i 1198 

kaldte hele kristenheden til korstog, påbegyndte han samtidig en ind-

samling af penge til formålet. Hele kristenheden havde pligt til at bidra-

ge og fremsende det indsamlede til Rom, enhver gejstlig skulle lægge en 

tyvendedel af sin indkomst. Det skulle blive den første af mange ind-

samlinger og ekstraskatter, der med tiden nærmest blev permanente, og 

indsamlingsbøssen, truncus concavus, blev snart symbolet på såvel 

korstogenes daglige nærvær som på pavelig grådighed.  

 Ofte organiseredes en indsamling ved, at en del af kirkeskatten, tien-

den, som ellers gik til bispen, de fattige og kirkernes vedligeholdelse, 

skulle sendes til Rom. Her kunne paven fordele de indsamlede midler 

til de fyrster, han fandt velegnede, eller hvis ikke korstoget blev til no-

get, gemme dem til en anden god gang.  
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 Så omsiggribende og alment accepteret korstogstanken end var, var 

der dog allerede på denne tid også skepsis, især over for pengeindsam-

lingerne. Den ellers korstogsglade tyske digter, Walter von der Vogel-

weide, var som mange andre dybt skeptisk over for korstogsindsamlin-

gen. “Når pengene strømmer ind til paven,” skrev han, “udpønser han 

som før den snedige list, at han fortæller os, hvor ilde stedt Det hellige 

Land er. Igen fylder alle sogne så hans indsamlingsbøsser. Jeg tror, kun 

en lille smule af det når frem til Det hellige Land. Sjældent uddeler præ-

stehånd store skatte.” Denne og anden kritik var sjældent eller aldrig 

rettet mod selve ideen om at befri Det hellige Land og udbrede troen 

med sværdet. Den afspejler blot, at der ikke var én samlet holdning til, 

hvordan tanken skulle føres ud i livet.  

 

På samme måde var den samlede og massive korstogsdeltagelse resulta-

tet af utallige individuelle beslutninger, motiver og forpligtelser. Mange 

fulgte simpelthen med deres overherrer og arbejdsgivere, når disse tog 

korset, men mange andre tog beslutningen selv med motiver, der i for-

skellig grad var en blanding af opofrelse og beregning.  

 Et tysk digt fra denne tid opregner følgende motiver: eventyrlyst, 

fromhed, ønsket om at blive martyr, undslippe fattigdom, tidsfordriv. 

Det fulde aflad, tilgivelsen for alle synder, vejede nok tungere end noget 

andet, som det blandt andet fremgår af franskmanden Villehardouins 

beskrivelse af det fjerde korstog, hvori flere af deltagerne åbent erklæ-

rer, at de hovedsageligt er med for afladets skyld.  

 

Beslutningen var ofte forbundet med store personlige omkostninger, 

bogstaveligt talt. Som for den danske stormand Johannes Sunesen, der 

omkring 1200 pantsatte en herregård til Sorø Kloster for at dække ud-

gifterne til sin pilgrimsrejse til Palæstina. Det fremgår af aftalen, at han 

fandt det meget muligt, at han ikke ville vende tilbage, hvilket i øvrigt 

kom til at slå til. Han døde ved Jesu grav, vel lykkelig, da han derved var 

slået ind på den lige vej til Paradis.  

 Andre korsfarere havde måttet forarme sig selv så meget, at de ikke 

havde noget at vende hjem til. De havde derfor meget naturligt blikket 

rettet mod de indtægter, kampen for den sande tro kunne kaste af sig. 

For nogle få udvalgte kunne der følge herredømme over dele af de ny-

erobrede områder i de fyrstedømmer, grevskaber og kirkestater, der 

blev dannet i kølvandet på sejrene. For andre velhavende og veludruste-
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de riddere var der mulighed for at gøre karriere i korsridderordnerne. 

For det store flertal var den væsentligste gevinst dog selve byttet, plynd-

ringen af de overvundne på en god dag. Byttedelingen var til enhver tid 

genstand for alles opmærksomhed og ofte årsag til konflikter. I hver 

eneste skildring af korstogene indgår byttedeling som centralt element. 

Franskmanden Robert Clari, der deltog i det fjerde korstog, blev vold-

som harm over den måde, de ledende fordelte overfloden på efter erob-

ringen af Byzans. De fattige riddere fik ikke andet end det grove sølvtøj, 

skrev han bagefter. Han noterede med en vis skadefryd korsfarernes 

senere store nederlag ved Adrianopel med den kommentar, at det var 

Vorherres hævn over lederne på grund af deres uærlighed over for de 

fattige deltagere.  

 Korstogstanken havde grebet om sig, men var også blevet slidt i 

begyndelsen af 1200-tallet, og det er ikke overraskende, at der blandt 

høj og lav forekom andre motiver end de rent uselviske, ikke mindst 

profitmotivet. De store italienske handelsbyer havde lagt linjen på det 

punkt, de havde lige fra starten et sikkert øje for de profitable sider af 

deltagelsen. De hjalp korsfarerne med transport og forsyninger mod 

penge og privilegier og handlede samtidig, også gerne med våben, med 

den muslimske fjende. Italienerne var på ingen måde en undtagelse. Det 

store fokus, der var på Ægypten i 1200-tallets korstog, hang ikke mindst 

sammen med, at Ægypten var en langt mere attraktiv erobring end Pa-

læstina.  

 Der var yderligere økonomiske, sociale og endog politiske fordele 

ved at tage korset. Fyrsterne fik den fordel, at det blev helligbrøde at 

angribe dem eller på anden måde forstyrre dem, allerede mens de for-

beredte deres afrejse, hvilket kunne tage flere år. Almindelige menne-

sker kunne udskyde deres gældsforpligtelser og var i øvrigt rentefrie i 

den periode, de havde taget korset. Så der var mange gode grunde til at 

tage korset, og det blev gennem 1200-tallet et stigende problem at hol-

de styr på, om de der gjorde det, nu også opfyldte løftet.  

 Den nævnte pavelige instruks til Peder Jakobsen er meget sigende. 

Præster, der tager af sted, kan bibeholde deres indtægter i tre år, alle 

andre står også under kirkens særlige beskyttelse. Men Peder skal holde 

øje med præster, der vender hjem inden tre år, og i det hele taget med 

folk, der bare lader som om, de tager af sted eller ligefrem aflægger kor-

set igen. De skal tvinges af sted under trussel om kirkelig straf.  
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 Uanset hvad korsfarerne ellers havde af motiver, bar de altid på be-

vidstheden om, at de udførte en from gerning, at de var Gud til gavn 

ved deres deltagelse. Det var den samme fromhed, som også gav sig 

udslag i et utal af pilgrimsrejser til både Palæstina og til alle andre ste-

der, som rummede efterladenskaber af hellige mænd og kvinder eller af 

deres gerninger.  

 Og de plyndringer, massakrer og ødelæggelser, korsfarerne bragte 

med sig, var trods alt deres metier. Det var sværdets mænd, de var op-

draget til at kæmpe, felttog var indholdet i deres tilværelse. Korstogene 

blev da også blandt meget andet betragtet som en glimrende måde til at 

få meget af den krigsglade ungdom til at få afløb for deres kampiver 

langt væk fra de hjemlige egne.  

 Nogle af de mænd, der påtog sig denne fromme opgave, var også 

fromme i hele deres livsførelse, flertallet var det ikke. Det var en sam-

mensat skare. Nogle ønskede at dø som martyrer, andre længtes bare 

hjem. Nogle bandede ikke og spiste ikke kød om fredagen. Andre både 

bandede, drak og spillede terninger om penge. Prostitutionen fulgte 

som regel i kølvandet på hærene, der manglede heller ikke bordeller i 

korsfarerstaternes byer. Men der fandtes også særligt fromme korstogs-

ledere som Ludvig den Hellige, der ikke tålte den slags.  

 Næsten enhver korsfarer ville lægge afgørende vægt på at få skriftet 

sine synder inden de store slag, og de fleste ville samtidig bede en ekstra 

bøn til deres egen eller til lejlighedens specielle skytshelgen, ligesom de 

gjorde, når de var alvorligt syge eller i havsnød. Og ingen af disse 

kampvante riddere blev forbløffet over de mirakler, der omgav dem. 

Deltagerne på det første korstog kunne berette, at de kun erobrede by-

en Antiocha, fordi Gud tre gange viste sig for en tyrk og bød ham at 

åbne portene for de kristne. Den franske adelsmand Jean de Joinville 

var en jordnær mand, der i sin beskrivelse af sin deltagelse i Ludvig den 

Helliges korstog interesserede sig meget for sine godsers vel, sin løn 

under togtet, sine leveomkostninger og sin fordøjelse. Da han skulle 

slutte sig til korstoget, blev man på grund af strabadserne under sejltu-

ren bange for ikke at kunne nå frem. En præst vidste, at man kunne 

løse mange problemer ved at gå i procession tre lørdage i træk. På ski-

bet gik man nu i procession rundt om masterne tre lørdage i træk, og 

den tredje lørdag nåede man ganske rigtigt frem til Cypern. Midlet var 

så effektivt, at man senere brugte det i Ægypten til med held at tilkalde 

forstærkning.  
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 På hjemturen faldt en mand over bord, men han gav sig allerede i 

faldet under Jomfru Marias beskyttelse og behøvede derfor ikke engang 

at svømme selv: Hun holdt ham oppe, til et skib tog ham op. Joinville 

så det selv og fik episoden malet i sit kapel, da han kom hjem. Sådan 

var korsfarernes verden: en verden af mirakler, oplevede mirakler, ikke 

skrøner fra en svunden tid.  

 Og de danske korsfarere i Estland oplevede, at der faldt et flag ned 

fra himlen.   
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1. DEL: STORMAGTSTIDEN (1201-41) 
 

 

 

 

 

1201  Absalon dør 

1202  Knud d. 6. dør 

  Valdemar Sejr bliver konge 

1203  Adolf af Holsten fordrives, Holsten under dansk herredømme 

1204  Esbern Snare dør 

1206  Felttog til Estland 

1208  Slaget ved Lena 

1210  Felttog til Preussen og Samland 

1219  Erobringen af Estland påbegyndes 

1223  Valdemar Sejr kidnappes 

1226  Valdemar Sejr løslades 

1227  Slaget ved Bornhöved 

1238  Stensbyforliget mellem Danmark og Den Tyske Orden 

1241  Jyske Lov 

  Valdemar Sejr dør 
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Sune Ebbesen, børn og børnebørn 
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