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Mit ønske med denne bog har været på én gang at male et billede af 

1100-tallets Danmark, at skrive samfundshistorie og at portrættere den 

af århundredets personer, vi kender mest til. Det er en stor mundfuld, 

og læseren må afgøre, om nogle eller alle formål er blevet opfyldt. 

 

Hans Olrik skrev en Absalonbiografi i to bind ved sidste århundredskif-

te, og den har stået sig som standardværket århundredet ud.  Min bog 

har ikke til formål at være afløseren for Olrik i det næste århundrede. 

Den udtrykker et synspunkt og inklinerer til diskussion, såvel om Absa-

lon som om den epoke, han levede i. 

 

Alt efter hvilken indsigt læseren på forhånd har i middelalderen og spe-

cielt i det 12. århundredes Danmarkshistorie, vil jeg anbefale, at man 

orienterer sig i oversigterne bagest i bogen, inden man påbegynder læs-

ningen. 

 

Jeg vil gerne takke Anne Bang for fotografering og Kurt Villads Jensen, 

Niels Saxtorph, Hanne Moltke og Niels Henrik Holmqvist-Larsen for 

konstruktiv gennemlæsning og kritik af manuskriptet, især sidstnævnte 

for en detaljeret og ubønhørlig kritik af min sprogbrug. 

 Det skal understreges, at alle synspunkter og faktuelle oplysninger i 

bogen, som den her foreligger, udelukkende står for min egen regning. 

 Tak til Jens Nørregård og Hal Kochs Mindefond samt Alfred 

Good’s Fond for velvillig støtte til bogen. 

 Hvor intet andet er anført, er fotografierne i bogen fra Nationalmu-

seet. 

 

Bemærkninger til 3. oplag 2013 

 

Der er i forhold til 1. og 2. oplag rettet to faktuelle fejl. Enkelte sprogli-

ge fejl er rettet, og endelig er der brudt om i opsætningen.  
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„… hverken tiden eller folkets vekslende skæbne har formået at dæmpe den glans, 

der stråler om Absalons navn. Endnu er han vel den største mand, Danmark har 

fostret.“ 

 

AXEL LARSEN: ABSALON, 1899 

 

„Absalon var blandt historiens udkårne. Ingen dansker har som han formet sin 

samtid og nærmeste eftertid. Ingen har som han sat sin personligheds stempel på sine 

omgivelser. Det skyldes ikke blot hans lyse forstand og vældige vilje, men allermest 

hans samfundsfølelse, der lod alle interesser gå op i en højere enhed. For så vidt var 

han, skønt forud for sine landsmænd, i bedste forstand barn af sin tid. Den harmo-

ni, der var i ham selv, bredte sig over det samfund, han viede sine kræfter.“ 

 

HANS OLRIK: ABSALON, ANDEN DEL, 1909 

 

„Absalon var et geni, en samfundsreformator, en folkefører af de sjældne få, der har 

ledet et søndret rige, et folk, der før var splittet, frem til at blive et samlet hele … 

Han var en banebrydende ånd, en foregangsmand, en kulturhøvding, netop fordi han 

i sin person sammenfattede folkets bedste egenskaber og forbandt dem med geniets 

høje naturgaver.“ 

 

VILHELM MADSEN: BISKOP ABSALON, 1928 

 

„… han lånte ikke blot sin hæder af heldige omstændigheder. Med sin handlekraft 

bidrog han selv til at være den rette mand, til den rette tid, på det rette sted, og Ab-

salon fik afgørende indflydelse på historiens forløb.“ 

 

FRANK BIRKEBÆK I FORORDET TIL 

ABSALON, FÆDRELANDETS FADER, 1996 



SAXO OG DE ANDRE: 

HVAD DER ER SKREVET OM ABSALON 
 

 Historien her handler om den omformning af landet, Hviderne bidrog 

til, om deres motiver til at deltage og om deres udbytte af det. Og selv-

følgelig om hovedpersonen Absalons rolle i det hele. 

 Den beskriver først og fremmest de aktører, hvis færden kilderne fra 

dengang giver os indblik i. Det er de herskende vi ved noget om. Om 

deres indbyrdes magtkampe og intriger. Men også om deres fremsynet-

hed og driftighed, deres byggelyst og skriveiver. 

 Absalon levede i et meget dårligt belyst århundrede af danmarkshi-

storien. Der er kun ganske få dokumenter og tekster overleveret. Men 

mellem dem er der en enkelt, der rager op, om ikke andet så ved sin 

fylde. Det er Saxo Grammaticus’ Danmarkskrønike. Den del af Saxos 

krønike, der behandler tiden fra Erik Ejegods død til krønikens afslut-

ning i 1186, fylder hvad der svarer til små 300 maskinskrevne sider (à 

2400 anslag). Til sammenligning ville de to andre danske krøniker fra 

samme århundrede, Roskildekrøniken fra 1130’erne og Sven Aggesens 

Danmarkshistorie fra 1180’erne, hver fylde omkring seks sider. Samtlige 

andre berettende kilder til Danmarks historie i det 12. århundrede fyl-

der tilsammen mindre end Saxo. 

 

Saxo var en generation eller to yngre end Absalon. Han skrev en vældig 

Danmarkshistorie, der begyndte i landets fjerneste oldtid og sluttede på 

Saxos egen tid. Saxo er vores hovedmeddeler om i hvert fald den senere 

halvdel af 1100-tallets historie. Absalon var Saxos vigtigste meddeler 

om begivenhederne, og Saxo havde Absalon som hovedperson i sin 

historie. Dermed er Absalon blevet den person, vi ved mest om på den-

ne tid, og et naturligt valg af person at se tiden igennem. 

  

Flere udenlandske krøniker indeholder værdifulde oplysninger om dan-

ske forhold på Absalons tid, ikke mindst fordi de ofte kan korrigere 

ellers enslydende danske kilder. Den islandske Knytlinga-saga er faktisk 

en danmarkskrønike, den er skrevet midt i 1200-tallet, men formodes at 

bygge på kilder fra 1100-tallet. I Lübeck skrev to præster, Helmold og 

Arnold efter tur en venderkrønike, der indeholder mange oplysninger 

om danske forhold. Den ene dækker Absalons ungdom, den anden 



hans senere år. Især den senere, Arnolds, er velinformeret om danske 

forhold og om Absalon selv. Endelig indeholder den engelske kronikør 

Radulfus Nigers verdenskrønike enkelte oplysninger om Danmark af 

stor interesse. Krøniken adskiller sig nemlig fra de fleste danske beret-

ninger derved, at den repræsenterer et andet partistandpunkt end Absa-

lons og Valdemar den Stores. 

 

Ud over de berettende kilder har vi for hele 1100-tallet kendskab til 

omkring 530 breve, diplomer og dokumenter, der enten er skrevet i 

eller vedrører Danmark. Heraf er ca.110 fra abbed Vilhelms brevbog, 

en bog der skulle tjene til undervisning i brevskrivning, mere end den 

skulle oplyse ved sit indhold. I 25-30 af de øvrige breve og dokumenter 

optræder Absalon som udsteder eller vidne. Det væsentligste af dem er 

hans fyldige testamente. Derudover er de fleste af hans breve udstedt i 

forbindelse med ejendomsspørgsmål, mest gaver og mageskifter med 

Sorø Kloster, men også med Esromklostret, Vor Frue kloster i Roskilde 

og andre. 

 

Historieskrivningen om Absalon begyndte allerede kort efter hans død. 

I Sorø kloster, som hans slægt selv havde grundlagt, opstod der allerede 

i 1200-tallet en slægtshistorisk interesse for Hvide-slægten; dens stam-

tavle blev nedskrevet, og der blev malet en skjoldefrise med slægtens 

våbenskjolde inde i klosterkirken. 

 Det var også en Sorø-abbed, Morten Pedersen, der i 1589 fik udgi-

vet „Biskop Absalons og Herr Esbern Snares herkomst og adelige 

stamme“, det første forsøg her i landet på at skrive en slægtshistorie om 

andre end kongeslægten. 

 I 1514 udkom en trykt udgave af Saxo, og historieforskningen her-

hjemme begyndte i det hele taget at tage form i 1500-tallet. Absalon 

blev derved genstand for fornyet interesse, men det var først med 1800-

tallets nationale, eller om man vil: nationalromantiske strømninger, at 

Absalon påkaldte sig virkelig intens interesse som en førende skikkelse i 

en af nationens storhedsepoker. Estrup udgav den første Absalonbio-

grafi i 1826 med den for tidsstemningen sigende titel: „Absalon som 

helt, statsmand og biskop“.  

 De efterfølgende biografier gentog Estrups hyldest til nationens 

helt: Axel Larsen: „Absalon – historisk skildring“ fra 1899, Hans Olrik: 

„Absalon“ fra 1908-09 og Vilhelm Madsens noget patetiske „Biskop 



Absalon – fædrelandets fader“ fra 1928, udgivet i anledning af 800-året 

for Absalons fødsel. 

 Den eneste af disse biografier, der stadig kan stå sig, er vel Olriks. 

Den er velskrevet, vidende og indeholder mange analyser. Den er også 

præget meget af sit hovedforlæg Saxo, hvorfor danskernes talrige krigs-

togter til de vendiske områder fylder en stor del af tobindsværket. Olrik 

lukker ikke øjnene for Absalons mindre sympatiske handlinger, men i 

beundring for nationens store søn vælger han som regel at bortforklare 

dem. 

 Siden Olriks tid er historieforskningen på mange områder blevet 

mere kritisk, ikke mindst over for historikernes egne forudfattede me-

ninger. Der er også kommet ny viden til siden da, mest fra arkæologisk 

hold. Der er da også kommet mere nøgterne vurderinger af Absalon, 

spredt i brede værker og specialfremstillinger, men nogen samlet frem-

stilling til afløsning af Olrik er ikke blevet lavet. 

 

Vi har hverken fra Saxo eller andre i samtiden fået overleveret ret man-

ge beskrivelser om den befolkning, der hele tiden måtte levere det ma-

terielle grundlag for den intrigerende, magtsøgende, kæmpende eller 

kirkebyggende elite: de store og små bønder, fæsterne, husmændene, 

tyendet, slaverne. De kendes knapt nok fra kilderne, kun fra sliddet på 

et endnu bevaret kirkegulv, en plovridse i en skov, aftegningen af et 

fundament til et hus.  

 Men Absalons historie berørte også dem. 

 

 



 

En side fra det såkaldte Angers-fragment, som regnes for at være en 
del af Saxos originalhåndskrift. Bemærk den flittige brug af margen-
tilføjelser. (Foto: Det Kgl. Bibliotek). 



 1. BARNDOM CA.1128 – CA.1145 

Fødsel 

 Absalon blev født i 1128 eller lige derved. Hans noget usædvanlige 

navn er hentet fra Bibelen. Her var Absalon den jødiske kong Davids 

søn, der rejste oprør mod sin egen far, men samtidig blev berømmet 

for sin skønhed. Navnet var ikke almindeligt, men dog taget i brug i 

Danmark på denne tid. 

 Hans forældre boede på en gård i landsbyen Fjenneslevlille i Alsted 

herred, mellem de nuværende købstæder Sorø og Ringsted. Gården var 

Skjalm Hvides slægtsgård, nu gået i arv til den ene af Skjalms sønner, 

Asser med tilnavnet Rig.  

 Asser var vistnok ikke den ældste af Skjalmsønnerne, alligevel var 

det ham, der besad slægtsgården. I Danmark havde den ældste søn 

nemlig ikke forrang i arvefølgen og således heller ikke en given første-

ret til slægtsgården. Asser selv lod den da også til sin tid gå i arv til sin 

yngste søn. 

 Fjenneslevlille hedder i dag Kirke Fjenneslev og kendes af mange på 

grund af kirken med de to tvillingetårne, der kan ses fra hovedvejen. 

 Et overleveret sagn fortæller, at Asser var draget i krig, mens han 

kone fru Inge ventede sig. Han kunne ikke nå hjem før barselen, og 

han pålagde da fruen, at hvis hun fødte en dreng, skulle hun bygge et 

tårn på kirken. Blev det blot en pige, skulle der ikke gøres noget videre. 

 Inge fik imidlertid ikke én, men to drenge, fortæller sagnet. Det var 

Esbern og Absalon. Derfor måtte hun rejse to tårne på kirken, og det 

var en stolt og glad Asser, der vendte hjem fra krig og fik øje på tvillin-

getårnene på lang afstand. 

 Bortset fra at Asser og Inge var Absalons forældre, er der ikke me-

get sandt i sagnet. Esbern var storebror til Absalon, ikke tvillingebror, 

ved vi fra en sidebemærkning hos Saxo. Tvillingetårnene på Fjenneslev 

kirke er bygget af mursten, et materiale der først et halvt århundrede 

senere blev taget i anvendelse i Danmark. Og endelig har det med ti-

dens byggeteknik taget år og ikke måneder at rejse to tårne, og intet 

tyder på, at Asser i 1127-28 var på krigstogt i flere år. Overhovedet 



førte man i Danmark under normale omstændigheder kun krig sæson-

vis, i de perioder hvor gårdene ikke behøvede pasning. 

 Vi kender ikke til nedskrivning af sagnet før i 1500-tallet, her indgår 

det i Sorø-abbeden Morten Pedersens slægtshistorie over Hvideslægten. 

Det er ikke muligt at spore, hvorfra Morten Pedersen har hentet histo-

rien, han henviser kun til „Sorø klosters bøger og breve ...“. 

 

I årene omkring Absalons fødsel havde kong Niels’ beskedne men sta-

bile styre varet i knap 25 år. Niels var ikke nogen stærk regent, og den 

senere del af hans regeringstid havde de yngre medlemmer af konges-

lægten, landets stormænd og nogle af bisperne i stigende grad overtaget 

initiativ og styre. De kongesønner, der stod mest frem, var den tidligere 

konge Erik Ejegods tre sønner, Harald, Knud og Erik, samt kong Niels’ 

egen søn, Magnus. 

 Harald med tilnavnet Kesja var den ældste, efter sigende noget af en 

røver; han havde regeret en kort tid under sin fars fravær i 1103 og nåe-

de senere at blive Niels’ medkonge i knap en måned. Knud var Erik 

Ejegods eneste ægtefødte søn, han var af Niels blevet gjort til hertug af 

Sønderjylland, hvor han opnåede sit tilnavn Lavard, der menes at bety-

de „brødgiveren“, dvs. den der har nogen i sit brød. Han havde gode 

tyske forbindelser og blev netop på denne tid med den tyske kejsers 

hjælp gjort til knes (fyrste) over to vendiske stammeforbund. Knud 

havde i sin barndom været sat i pleje hos Skjalm Hvide, og han kom 

vist stadig i hjemmet i Fjenneslev. Erik stod i skygge af sine halvbrødre, 

og når han nævnes, er det mest i forbindelse med Knud. Han skulle 

senere blive konge med tilnavnet Emune. Magnus den Stærke var den 

yngste, men havde allerede opnået at blive udråbt til konge af gøterne i 

Sydsverige. 

 Der herskede for det meste et spændt forhold mellem to eller flere 

af de fire kongesønner, og somme tider udartede det ligefrem til kamp-

handlinger. Samtidig gjorde stormænd som den sjællandske Peder Bo-

dilsen og den jyske Kristian Svensen, hvad der passede dem. Men der 

herskede hvad man kaldte fred i landet. 

 Den vaklende fred holdt kun til Absalons tredje leveår. Den 7. janu-

ar 1131 blev Knud Lavard, Asser Rigs ven og plejebror, dræbt ved Ha-

raldsted af sin fætter Magnus, en begivenhed, der kom til at præge Ab-

salons barndomsår, og hvis følger endog kom til at sætte rammerne for 

hans voksne liv. 



Skjalm Hvide og hans slægt 

Det folk, kong Niels herskede over, var ikke et homogent folk, hvor få 

havde for meget og færre for lidt, men et klassedelt folk. I den øverste 

klasse befandt sig nogle få, meget indflydelsesrige slægter, herunder 

kongehusets sidegrene, fra hvis rækker bisperne og de øverste kongelige 

ombudsmænd og hærførere ofte blev hentet. I de næstøverste lag kom 

kongens øvrige ombudsmænd, ledingshærens styresmænd, kongens 

hirdmænd, bryderne på de store kongsgårde, storbønderne. De neder-

ste lag bestod af almindelige selvejerbønder, store og små fæstere 

(landboer og gårdsæder), småbønder og husmænd, ufri forpagtere, tyen-

de, slaver (trælle) og daglejere. Svævende mellem disse grupper var der 

ganske få lærde og ganske få handelsfolk og håndværkere. 

 De øverste lag udgjorde ikke en egentlig adel. Der skulle gå endnu 

100 år, før de første skridt blev taget til at indføre ridderslag, skattefri-

hed og andre særrettigheder, som formelt hævede en adelsstand over 

jævne mennesker. Men de stærke slægter på denne tid behøvede ikke en 

adelstitel for at hæve sig over mængden. De havde magt og indflydelse, 

der til tider kunne måle sig med kongens, og de besad store jordejen-

domme. 

 

Skjalm Hvides slægt var en af disse slægter. Skjalm var iflg. Saxo hele 

Sjællands styresmand eller bestyrer i slutningen af 1000-tallet, dvs. han 

havde befalingen over den sjællandske flåde, når kongen brugte sin ret 

til at indkalde ledingsflåden. En gang indkaldte han endog selv ledings-

flåden til togt mod venderne på et tidspunkt, da kongen ikke selv ud-

nyttede sin ret. Alene den oplysning fortæller os en del om, hvor megen 

magt mænd af Skjalms position kunne have. 

 Vi ved i øvrigt ikke meget om Skjalm, der levede i en særdeles dun-

kelt belyst periode af Danmarkshistorien. Da det vendiske Rygen om-

kring år 1100 i en kort periode var under dansk herredømme, gjorde 

kongen, Erik Ejegod, Skjalm til „høvedsmand“ over øen. Skjalm og 

danskerne havde kun siddet der i kort tid, men mere end 60 år senere 

erfarede hans sønnesøn Absalon, at Skjalms styre stadig blev husket af 

rygboerne. 

 Endvidere ved vi om Skjalm, at han blev plejefar for en kongesøn. 

Da kongen Erik Ejegod drog på pilgrimsfærd til Jerusalem, formodent-



lig i 1102, overlod han sin eneste ægtefødte søn, Knud, i Skjalms vare-

tægt. I tidens opfattelse blev denne handling betragtet som en særlig 

æresbevisning over for den, der blev betroet kongesønnen. 

 Det antages som regel, at Skjalm døde i første halvdel af Niels’ rege-

ringstid; hvad vi ved med sikkerhed er, at han ikke længere levede i det 

dramatiske år 1131. 

 De fire Skjalm-sønner, Toke, Sune, Asser og Ebbe, overtog tilsyne-

ladende ikke umiddelbart faderens fremtrædende plads. Kilderne til 

Niels’ tid er på den anden side så sparsomme, at vi kan mangle omtale 

af selv de mægtigste og mest indflydelsesrige. Vi mangler eksempelvis 

navne på flere af biskopperne. 

 Eftertiden har givet betegnelsen „Hviderne“ til medlemmerne af 

den slægt, hvis stamfader var Skjalm Hvide. På deres egen tid kaldte 

man højst deres slægt for Skjalm-slægten og senere måske for Absalons 

slægt. Men det er ikke sikkert, at datiden overhovedet har benyttet en 

betegnelse for slægten. Det er mere os, der ved tilbageblik finder det 

praktisk at have en fællesnævner. 

  

På den tid, hvor Absalon kom til verden, var der endnu mægtigere slæg-

ter end Skjalms. To af dem kender vi fra samtidige kilders omtale af 

deres aktiviteter i det politiske liv. 

 Den ene, som kommer fra Sydsjælland, kaldes som regel Bodil-

slægten. Bodil-slægtens indflydelse synes at være meget stor i 1120’erne 

og 30’erne, hvor Peder Bodilsen var det mest fremtrædende medlem af 

familien. En af hans iøjnefaldende magtdemonstrationer var, at han, 

mod kongens ønske, formåede at få sin egen kandidat ind på ærkebi-

spesædet. Efter Peders død (han omtales sidste gang i 1142) nævnes 

slægten kun ganske lidt i forbindelse med de styrende kredse, selvom 

den vedblivende synes at have ejet store jorder i det sydsjællandske og 

på Lolland. 

 Den anden kaldes her Trued-slægten efter stamfaderen (hos andre 

forfattere også Trugot- eller Torgunna- eller Trund-slægten). Slægten 

talte i Absalons barndomsår flere bisper og fremtrædende hærførere 

blandt sine medlemmer. Fra det danske ærkebispesædes oprettelse i 

1103 og trekvart århundrede frem var ærkebispen af Trued-slægten. Og 

Kristian Svensen af denne slægt, bror til den første ærkebiskop Asser 

og næsten jævnaldrende med Skjalms sønner, havde så meget indflydel-

se, at kongen kunne være nødt til at indrette sig efter ham: Kong Niels 



måtte nedsætte strafferammen i sin egen hirdlov, da Kristian engang 

havde brudt den. 

 I tiden efter drabet på Knud Lavard i 1131 var Trued- og Bodil-

slægten allieret med Hviderne i kampen mod kong Niels. Men derefter 

skiltes deres veje. 

 I løbet af Absalons levetid kom disse to slægter efterhånden til at stå 

i skyggen af Hviderne, og Absalons historie er sammen med meget an-

det historien om de store slægters indbyrdes kamp om magten. 

 

Der var andre både rige og indflydelsesrige slægter ved siden af Skjalms, 

Bodils og Trueds. Vi kan fornemme, at de må have været til stede i det 

sociale og politiske landskab, de er blot anonyme for os. 

 Vi ved ikke, hvordan disse slægter opnåede deres rigdom og positi-

on. Om de havde haft den fra „tidernes morgen“, eller om de tiltog sig 

den på et historisk kendt tidspunkt. Vi kan kun gisne om svaret: 

 Stormandsslægterne kan have været ældgamle, høvdingeslægter som 

de ofte kaldes. En mulighed er, at de var udløbere af småkongeslægter, 

hvis riger var blevet opslugt af en rigssamling som den, Harald Blåtand 

hævdede at have foretaget i 900-tallet. En anden måske mere sandsynlig 

forklaring er, at deres position stammer fra den seneste vikingetid, hvor 

nogle af vikingeanførererne blev udstyret med store kongelige ombud 

som „thegn“, jarl eller som hærleder (styresmand) for en hel region, 

således som Skjalm Hvide var det for Sjælland. 

  

Vi ved, som det er vist, at Skjalm var en mægtig mand, og netop i 

Skjalm Hvides tilfælde ved vi også en smule om, hvor rig han var. 

 Vi ved lidt om, hvor meget jord Skjalms børn ejede, og en del mere 

om hans børnebørns besiddelser. Herfra kan vi til en vis grad slutte 

tilbage til stamfaderens gods, men også kun til en vis grad, idet hans 

driftige efterkommere både købte og giftede sig til mere jord, foruden 

at de sikkert modtog en del som deltagende på de sejrende sider i tidens 

borgerkrige. Man kan derfor ikke tælle arvingernes gods sammen og 

deraf slutte sig til Skjalms (som det undertiden er blevet gjort). Til gen-

gæld kan vi formode, at det drejer sig om arvegods fra Skjalm, når flere 

af hans efterslægts linjer havde del i samme bys jorder. Ud fra den be-

tragtning kan vi anslå, at kernen i Skjalms ejendom var en seks til otte 

landsbyer eller smågodser mellem Sorøsøerne og Gyrstinge sø vest for 

Ringsted. 



 Det er selvfølgelig en meget pæn besiddelse, men uden sammenlig-

ning med hans børnebørns og oldebørns vældige godsbesiddelser. 

Skjalm var fra en tid, hvor godsophobningen næppe var så enorm som 

et par generationer efter hans død. Hans store magt og indflydelse må 

have hidrørt fra andet end blot godssrigdom. 

 Da Skjalm døde og hans ejendom skulle deles mellem fire sønner og 

to døtre, må hver enkelt af børnenes mængde af arvejord således have 

været relativt beskeden. 

 

Slægtsfølelsen i den tids stormandsslægter rakte ikke kun til forældre, 

børn og søskende, men også videre til fætre og kusiner, onkler og tan-

ter, nevøer og halvnevøer. 

 Ved siden af sig havde den egentlige familie venner og trofaste føl-

gesvende. Og under sig havde den folkehold, tyende og slaver og måske 

også krigsfolk, ligesom de bønder, der boede på familiens jorder, i en 

eller anden grad var knyttet til den. 

 Familien, vennerne, deres følger og folkehold udgjorde tilsammen 

en størrelse, som det er svært at finde navn for. „Slægtsforbund“ er 

måske den bedste betegnelse. Det er også blevet kaldt en „klan“, som 

det kendes fra Skotland, andre har kaldt det et „parti“, forstået som en 

part i det politiske spil. Datiden brugte ofte den latinske betegnelse 

„familia“, som vi kan fortolke som noget i retning af 

„storhusholdning“. 

 

Der var som nævnt flere slægter eller slægtsforbund som Hvidernes i 

1100-tallet, godsrige og magtfulde familier som under det uudviklede 

kongedømme herskede over store områder på egne eller formelt på 

kongens vegne. De udkæmpede egne krige og førte det store ord i den 

lokale retshåndhævelse. 

 De havde somme tider et afgørende ord at skulle have sagt ved selve 

kongevalget, i enkelte tilfælde havde de magt til at få kongen afsat. De 

tiltog sig mange af de lukrative poster i det spirende kirkelige magtappa-

rat.  

 De besad de klassiske mafia-karaktertræk: Organisationer som byg-

gede på familien og personlige bånd, og som enten omgik eller slet ikke 

anerkendte samfundets øvrige institutioner. Imidlertid skulle både kon-

gemagten og kirken i løbet af 1100-tallet i stigende grad gøre krav på at 



kunne styre landet, og slægterne skulle komme til at stå over for dilem-

maet, om de skulle tilpasse sig eller stritte imod denne udvikling. 

Landmandsliv 

I 1128 var der som sagt ikke nogen totårnet kirke i Fjenneslevlille. Der 

var en stor gård med tilhørende trækirke, i hvilken Absalons farfar og 

farbror lå begravet. Måske var trækirken allerede da afløst af en uanselig 

stenkirke, der i så fald var en af omegnens første. 

 På denne gård tilbragte Absalon sin barndom. Som alle andre af 

tidens børn er han desværre anonym for os – det skrevne ord blev ikke 

brugt flittigt på denne tid, og kvinder og børn var der slet ikke plads til 

at fortælle om. En beskrivelse af barnet Absalon må bygge på vor viden 

om ham som voksen og på allehånde spredte informationer om andre 

forhold: Klimaet, lovgivningen, bygningsværkerne, landskabet.  

 

Asser Rigs gård har hørt til de større af datidens bondegårde, også i 

jordtilliggender. Men den har næppe været særlig prangende, man byg-

gede ikke herregårde på denne tid. I slutningen af 1800-tallet blev der 

udgravet en mindre kælder, muret i kampesten, som man mener må 

have været en del af Assers gård. Hvis hele gården har været af sten, har 

den fremstået som en usædvanlig og imponerende bygning i en tid, 

hvor stenbygninger stadig var et særsyn. Mere sandsynligt bestod går-

den blot af en enkelt stenbygning med tilhørende træbygninger. 

 De sparsomme oplysninger om andre gårde på denne tid kan give 

en forestiling om, hvordan Assers gård så ud. Gården har fremstået 

som en lidt vildtvoksende bebyggelse af træhuse eller lerklinet bindings-

værk, den har ikke lignet senere tiders velanlagte tre- og firelængede 

gårde. Beboelsesbygningen har nok været langstrakt, med et ildsted i 

midten med en åbning i taget ovenover. Man har højst sandsynligt so-

vet, spist og levet i det samme rum, som hverken var særligt lyst eller 

velmøbleret. Hullet over ildstedet gav det meste af dagslyset. Lamper 

og kerter har kunnet oplyse efter mørkets frembrud, men de har nok 

været for kostbare til daglig brug. 

 Helt sådan som her beskrevet så Assers gård måske ikke ud. En 

stormandsgård kan både tænkes at have haft vinduesåbninger og sove-

værelser. 



 Familien har kun udgjort et mindretal af gårdens beboere. Det store 

flertal har været arbejdsfolk og trælle, der skulle udføre det daglige ar-

bejde på den store bedrift. Så vidt vi ved, havde man nemlig ikke fæste-

re (forpagtere), der var forpligtet til at arbejde for stormanden. 

 

Absalon var ganske vist stormandssøn, og som sådan blev han formo-

dentlig oplært i krigerhåndværket, samtidig med at han, hvad der var 

mere usædvanligt, også fik en boglig opdragelse. Men han var stadig, og 

nok først og fremmest, bondesøn, oplært til at passe en bedrift. 

 Det er muligt, at den tunge plov var kommet til Assers landsby. I så 

fald var det muligt at opdyrke tungere jorder end før, men dyrkningen 

af jorden blev til gengæld mere kompliceret. Den tunge plov kræver 

trækdyr, den er svær at vende, så man måtte omlægge landsbyens agre 

og gøre dem så langstrakte som muligt. 

 Husdyrene var i almindelighed væsentligt mindre end i dag. De har 

gået frit omkring, og de bønder, der tilsåede agrene måtte sørge for at 

indhegne det tilsåede omhyggeligt, selvom især gederne, som dengang 

var mere almindelige husdyr, var svære at holde ude med hegn. 

 Saxo kan fortælle, at Absalon som voksen hjalp med til at hugge 

brænde på krigstogter. Han har helt sikkert også haft færdigheder i an-

dre dagligdags gøremål som at pløje, så, høste og røgte husdyrene. Men 

det er en side af virkeligheden, der kun sjældent omtales i datidens kil-

der, og som slet ikke indgår i levnedsskildringerne af Absalon. 

 

Ved siden af opdragelse og arbejde var der også tid til fornøjelser, i 

hvert fald når man var så heldig at høre til de højere klasser. Absalon 

lærte sikkert tidligt at ride på datidens relativt små heste. Jagt har sikkert 

også hørt til hans adspredelser. Jagt var datidens overklasses foretrukne 

tidsfordriv, og Absalons skovrige barndomsegn frembød rigeligt med 

muligheder i den henseende. 

 Udendørs aktiviteter var i det hele taget nok de mest værdsatte. Var 

man endelig indendørs, kunne man fordrive tiden med forskellige bræt- 

og terningspil, og måske havde børnene legetøj. Det er ikke utænkeligt, 

at Absalon og Esbern som børn har leget krig med små, udskårne kri-

gerfigurer. 

 Måske har omvandrende fortællere og sangere fra tid til anden brudt 

den trods alt temmelig ensformige tilværelse på gården. 
 



Troen spillede en stor rolle i forbindelse med livets afgørende begiven-

heder: fødsel og død og truende katastrofer, men har muligvis ikke i 

øvrigt præget dagligdagen. 

 I den såkaldte Jyske Lov, der blev nedskrevet mere end 100 år efter 

Absalons fødsel, krævedes det, at man skulle være døbt for at være ar-

veberettiget. Vi ved ikke, om denne regel gjaldt i Absalons barndom, 

men alene eksistensen af en sådan lov viser, at man her i landet ikke 

altid var lige punktlige med at få barnedåben ordnet.  

 Absalons forældre var dog gode kristne, og de har givet fået dåben 

ordnet efter forskrifterne. Hvis sognet havde en præst, kunne han ord-

ne sagen. Hvis der ikke var en lokal præst, hvilket godt kan have været 

tilfældet i begyndelsen af 1100-tallet, kunne en privat kapellan forrette 

sakramentet, det var ikke ualmindeligt, at stormændene havde deres 

egne kirkens folk tilknyttet husstanden. Endelig kunne barnet blive 

døbt af Roskildebispen, som brugte en god bid af sin tid på at rejse 

rundt og døbe, begrave og konfirmere stiftets troende, samt at indvie 

stiftets kirker og kirkegårde. 

 

Uden for gården lå Alsted herred, Absalons barndomsrevir. 

 Selv i vore dage præger skovene Alsted herred. På kort fra begyndel-

sen af 1800-tallet er omtrent halvdelen af herredet dækket af skov, mo-

se eller vådeng, et landskabsbillede, der sikkert var endnu mere udpræ-

get i 1100-tallet. Man kan med lidt fantasi forestille sig landsbyernes 

opdyrkede marker ligge som små „civiliserede“ øer i et i øvrigt ret ukul-

tiveret landskab. 

 Selvom store områder lå uopdyrkede hen, blev de udnyttede. Skove-

ne gav plads til svinehold, engene til køer, får og geder. Man kan sige, at 

landskabet afspejlede husdyrenes betydning i landbruget. De gav uld og 

mælk og tjente som ridedyr eller trækdyr, men formålet med at have 

dem var først og fremmest at få kød på bordet. Datidens gårdmandsfa-

milier havde et kødforbrug, der rigeligt overgår en moderne velfærds-

danskers, således provianteredes der ifølge den skånske ledingsret fra 

1200-tallet lige så meget kød som mel, når hæren skulle på felttog. 

 Agerbruget var dog i fremdrift, meget overdrevsareal blev inddraget 

til opdyrkning. Vi har ingen skriftlige vidnesbyrd om landbrugets til-

stand (naturligvis – den slags dagligdags banaliteter skrev man ikke om), 

men pollenanalyser vidner om, at inddragelse af skovlandet var betyde-

lig. Nyopdyrkningen skete ofte på initiativ af netop de store bønder, 



hvilket fremgår alene af byernes navne: Det almindelige bynavn Svens-

trup betyder Svens torp, dvs. en udflytterby anlagt af en mand ved navn 

Sven. I nærheden af Absalons farbror Ebbe Skjalmsens gård i Bjernede 

 

Mand, kone og ko. Figur fra gravsten i Anst kirke. Figurerne kan 
fortolkes, og de er vel ikke ligefrem er bevis på husdyrbrugets store 
betydning, men kunne dog være et fingerpeg om den animalske pro-
duktions rolle. 




