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Kapitel 1,  

 

Antvorskov, anno 1506,  

Hovedsædet for den Danske Johanniterorden. 

Rummet er lille og halvmørkt, ved siden af båren står en seksårig 

dreng som sitrende stirrer på den døde ridder imens hans lille hånd 

knuger nonnens hånd, de står helt stille og kigger ned på den døde 

person som ligger slagen på båren iført sin fulde stålbrynje. Man kan 

se, at hjælmen, der som resten af rustningen stadig sidder som den 

gjorde da manden var i live. Hjelmen har fået et kraftigt slag, med et 

våben, som må være trængt et helt øksehoved ind i personens 

hjerneskal og dybt ind i hovedet.  

Drengen fornemmer en syrligsød, modbydelig lugt som kommer fra 

den døde, lugten minder ham om de døde fugle han ind imellem 

støder på ude i skoven og som ræven endnu ikke har fundet og spist. 

”Det er din far” siger nonnen, og klemmer drengens hånd en smule. 

Drengen kigger ned i gulvet. ”Han er faldet i kamp i forbindelse med et 

oprør i Sverige for tre uger siden. Det endte galt, da nogle tyske 

lejesoldater tog fejl af de kæmpende Johanniter riddere. De var 200 

mand imod 5 riddere til hest.  For sent opdagede de, at de fem riddere 

var hyret af den samme fyrste til at bekæmpe det samme mål. 

Desværre slap kun en af ridderne og hans væbner væk, så der faldt 

helt unødvendigt 4 riddere og 4 væbnere i kampen. Heriblandt din far 

Bjorn Rosensvane.”  

Nonnen fortsatte:  ”I morgen vil din far blive stedt til hvile, som det nu 

passer sig for en stolt og velanskrevet beskytter af kristne mennesker, 

som Guds forlængede arm. Han vil blive brændt på det store bål. Så 
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både du og de mange Johanniterbrødre som kommer for at ære din far 

og sige pænt farvel og tak for hans store indsats for Gud og 

mennesker. Bålgraven vil finde sted, helt efter din faders testamente. 

bag klostret, ude midt på søen. 

”Må jeg godt se min faders ansigt” Spørger drengen nonnen, uden at 

se på hende. Hun kigger indgående på ham og nikker og med sagte 

stemme siger hun ja. Hun går hen til bårens hovedgærde og begynder 

at trække i hjælmen, som på en eller anden måde sidder fast, i den 

døde ridders opsvulmede hoved. ”Niels kom og hjælp mig, hjælmen 

sidder fast” Ellers må vi klippe den af. Vi skal alligevel have hele 

rustningen af ham, for, at vi kan være sikre på at han at han ikke ender 

som en kogt kylling inde i rustningen, imens han brænder i ligbålet, på 

vej til sin Gud i det høje. 

Niels gik nu om bag ved hovedgærdet, stillede sig så han fik fat i 

hjælmens udkigsrevne med begge hænder, han satte en fod på den 

dødes skulder og trak så til. Nu gav hjælmen sig og i fællesskab fik de 

løsnet den fra fastgørelsen på skuldebrynjen og trak den helt af, så den 

landede på gulvet. med en lyd som havde man kastet en tom 

gulvspandgulv-sand af stål på et flisebelagt gulv. 

Ridderens ansigt havde et gråt fuldskæg, og viste sig at være forslået 

og hudfarven varierende mellem sort og brun. Der var både 

hjernemasse og størknet blod tilbage i den tomme hjelm. ”Det lugter 

grimt og jeg kan slet ikke genkende ham” sagde Niels og fortsatte: 

”Det er 4 år siden jeg så ham sidst, han nåede ikke at komme hjem til 

mors begravelse, og nu, da han endelig er kommet hjem, er han død 

og er gået i forrådnelse.” Nonnen fik med stort besvær hevet ordens- 

ringen af den afdøde ridder. ”Den skal du have som et minde om din 

fader” sagde nonnen og gav Niels hans fars ring. Niels satte den på en 

finger, men selv på tommelfingeren var hullet for stort. Niels 
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besluttede sig til at have ringen i sin afdøde mors halskæde om halsen, 

så havde han dog altid noget som havde tilhørt begge hans forældre 

på sig. 

”Kom min dreng, vi går over i refugiet, vi skal tale med Stormester, 

Prior Oluf om din fremtid.” Nonnen tog Niels i hånden og sammen gik 

de ud i den friske luft, hen over gårdspladsen. En anden nonne kom 

imod dem i hurtig gang. Hun stoppede op lige ud foran dem, og sagde  

” Goddag ærede moder: er den ærede ridder klar, så vi kan forberede 

ham til at møde sin Gud?”  Priorinden svarede ”I kan godt gå i gang 

med det samme, Niels har set og sagt farvel til sin fader og vi er på vej 

til refugiet for at tale med prior Oluf, om Niels fremtid her i klostret.” 

Da de kom indenfor, sad der en ældre mand i munkekutte. Han rejste 

sig op og hilste på Niels og nonnen. ”Vær venlig at sætte jer ned. ”Tak 

kære Fader Oluf, det var pænt af Dem at invitere os til denne 

samtale.” Sagde nonnen. Fader Oluf fortsatte:   

I disse urolige tide, hvor reformationen presser sig på, skal vi 

uanfægtet arbejde videre for Gud, Konge og fædreland.             

”Vi skal i dag tage stilling til lille Niels fremtid, så vi kan tilrettelægge 

hans barndomstid med uddannelse og træning, til han en dag kan blive 

optaget som væbner i johanniterordenen.  Jeg kan se, at Niels afdøde 

fader var en borgerlig friherre, som af vores tidligere konge, blev slået 

til ridder på grund af hans udmærkede livsførelse i samfundet og på 

slagmarken. Jeg kan også se, at han havde gennemgået en uddannelse 

indenfor metal bearbejdning, hvor han blandt mange ting, havde 

fundet frem til en hærdningsproces, som kunne gøre en rustning så 

stærk, at den blev uigennemtrængelig for selv de stærkeste slagvåben. 

Dog foretrak den ædle ridder selv at iføre sig en blødjerns, eller en ring 

rustning når han skulle i kamp.” 
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”Nu skal du se her min søn”, fortsatte Fader Oluf: ”Jeg har udarbejdet 

en ordens uddannelses, og træningsskole for dig, frem til du fylder 18 

år. Din uddannelse er sikret mange år ud i fremtiden. Din fader har 

indbetalt et stort beløb som vil sikre din uddannelse i al fremtid. 

Du skal lære alt om lægevidenskab, kirurgi og medicin, samtidig 

hermed, at du skal lære alt om våbenbrug og kampteknik. Den dag du 

så fylder 18 kan du tjene Gud og ordenen som mediciner og som 

væbner for en til dig passende ridder.” Niels var ikke gammel nok til at 

overskue det forløb som Fader Oluf lige havde fremlagt som hans 

fremtid, men han var opdraget i Johanniterordenens ånd, så han 

havde Gudsfrygt i sig. Han nikkede til fader Oluf som tegn på enighed.  

”Du skal bo i munkefløjen, hvor jeg selv bor. Du starter i fælles- 

sovesalen, hvor du har en boks under briksen hvori du kan opbevare 

dine ejendele.  Munkefløjen har sit eget kapel som du kan bruge til 

Gudstjeneste lige så tit du har mulighed herfor.”  

De rejste sig alle tre og sagde godnat. Nonnen gik over imod 

nonnefløjen og Niels fulgte med fader Oluf som anviste ham en briks 

inde på sovesalen. Niels nikkede til de andre drenge som lå på deres 

knæ i bede stilling. Han faldt på knæ, tog sin rosenkrans og mumlede 

det vers han havde lært af sin moder. Rune, drengen hvis briks stod til 

højre, præsenterede sig som sovesalens ældste og bød Niels 

velkommen. Vi kan snakke videre i morgen, da han med høj stemme 

sagde. ” Nu går vi alle til ro.” 

Drengen Niels skulle nu indtil videre forblive på klostret og oplæres af 

de voksne medicinske munke, til at kunne behandle og helbrede alle 

de typer af patienter som søger behandling hos os. Nonnerne og 

munkene var dygtige i forhold til hvad lægevidenskaben kan tilbyde på 

dette tidspunkt i historien. 
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Der var afsat seks timers medicinsk og kirurgisk træning om 

formiddagen og seks timers våbentræning og idræt om 

eftermiddagen. 

Bålfærden forløb som den skulle. Bjorn Rosensvane lå på båren og så 

levende ud. Niels sagde en sidste gang farvel til sin ridderfar. Han satte 

sig på knæ ved båren og bad en bøn til Gud i det høje om at tage vel 

imod hans far. Nu satte fire munke båren op på flåden og forsynede 

den med brænde og kviste til ridderen var helt tildækket. Der var 

ankommet næsten 300 Johanniterriddere fra syd, øst og vest. Flåden 

med Bjorn Rosensvane blev skubbet ud midt i søen af svømmende 

munke.  

Nu afskød Olufs barndomsven og nære kampfælle, Leif Gyldensvane 

den brændende pil, som skulle antænde ligbålet, og straks var 

flådegraven omspændt af flammer. Johanniterridderne strakte deres 

sabel og råbte i kor ”Universis et singulis” (Alle for en). Herefter 

sænkede de langsomt deres sværd og skubbede det forsigtigt ned i 

skeden. De blev stående på søbredden indtil flammerne, der kastede 

rødgule skygger hen over søens overflade, ophørte. Nu gik de så 

tilbage i en stor flok til slottet for at spise og samtidig mindes deres 

tabte broder og ridder, Bjorn Rosensvane. 

Prior tog Niels i hånden. De gik sammen til riddersalen. Niels blev 

anbragt ved den ene bordende og Prior indtog selv den anden 

bordende ved hovedbordet. Imens skramlede det med metal ude fra 

våbenrummet imens ridderne støttet af deres væbnere, afførte sig 

deres rustninger, hvorefter de kom ind i blød uniform for at blive vist 

på plads af munkedrengene som i dag agerede som pager. De 300 

riddere var placeret hundrede ved hvert af de tre langborde. Nu blev 

maden båret ind og ridderne gik i gang med at spise. Der kom træfade 

med masser af grillstegt kød ind på bordene, sammen med kogt 
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hvidkål der var røget og dryppet af. Ridderne tog deres dolke frem. 

Tog fat i enden af et stykke kød og skar den luns fri som den enkelte 

havde udset sig til at spise. Til lejligheden havde klostret slagtet to 

okser. Vinen blev båret ind i lerkander og der blev omdelt drikkeskåle 

som var fremstillet hos den lokale pottemager. 

”Nå Niels, det var trist at du skulle miste din far som seksårig. Sagde 

ridderen til højre. ”Jeg er næsten syv år” svarede Niels, og kiggede på 

det store ar manden havde på venstre side af hovedet. ”Din far og jeg 

startede som pager sammen da vi begge var 7 år. Da vi blev 15 år, 

startede vi på prøve som tjenere indtil vi hver især, blev udvalgt som 

væbner, af vores fremtidige ridder, som vi fremover skulle tjene, passe 

og pleje.  

”Hvad hedder du” spurgte Niels imens han fiskede sin fars ridderring 

op af lommen og lagde den på bordet. ”Jeg hedder Leif Gyldensvane, 

men du kan kalde mig Leif” sagde ridderen og tog med besvær sin 

ridderring af og lagde den ved siden af Niels fars ring. ”De er jo 

fuldstændig ens,” sagde Niels og tog ringene op, ”selv våbenmærket 

med de to svaner og hjælmen er det samme”, sagde han og viste 

ringene frem til sin fars ven Leif.  

Ridder Leif kiggede på ringene og sagde ”Vi blev begge slået til riddere 

her på slottet af Kongen. af Danmark. Vi var begge opkomlinge, men 

frie mænd, og vi har kæmpet og øvet hårdt for at opnå vores 

ridderstatus inden for Johanniterordenen. Vi var stolte over vores 

ridderstatus som ikke bare gav os privilegier, men som også gav os et 

stort ansvar over for Gud, Konge og fædreland. 

Der lød nu et højt kommandoråb ”Giv agt” fra Prior Oluf som også var 

Grande Ordensmester på Antvorskov kloster. Han havde rejst sig op og 

hævede sin skål. Alle ridderne rejste sig og på en og samme tid, 

hævede deres skåle og der blev råbt ”Alt for Gud, Vær hilset kære 
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Konge, vær hilset kære Bjorn.” Der blev en kort pause og så blev der 

råbt: ”Universis et singulis” Niels kunne ikke forstå ordene, men har 

var imponeret over den præcision hvormed ridderne i kor kunne råbe 

de mange ord. 

Ridderen som sad på Niels venstre side, trak sin ring af fingeren og 

lagde den på bordet sammen med de to andre ridderringe. Denne 

ridder havde ingen ar i hovedet. Han så lærd og skriftklog ud, det 

kunne man se på hans ridderring. Den havde blandt andet en ugle med 

en stav i den ene klo på emblemet. Ridderen kiggede på Niels og 

sagde: ”Jeg hedder Kjeld. Du er stadig novice min dreng, men du har et 

langt liv foran dig. Du går om et år ind til en lang og besværlig 

ridderoplæring. Jeg er ordenens Grande Bibliotekar og jeg vil kort 

under selskabet her, forsøge at forklare dig, hvilken træning og 

sammenhænge du kommer til at gennemgå i de mange år du vil være 

under uddannelse fremover”  

”De fleste mænd i Danmark fødes og vokser op som frie mennesker. 

Nogle er af ædel byrd, men de fleste er almindelige borgere som 

passer deres fag og som lever et almindeligt hæderligt liv. Nogle bliver 

riddere og hæver sig dermed op på adelens niveau.  Det skal gentages, 

at alle frie mænd i vor tid kan blive riddere. En ridder skal imidlertid 

selv stille op med hest og rustning hvilket er dyrt. Dertil kommer, at 

han skal gennem en lang oplæring for at blive ridder, og som koster 

mange penge. Ridderne kommer for de flestes vedkommende fra en 

adelig (eller rig) familie. Man gør en del ud af at holde en såkaldt 

vigilie.”  

Støjen i rummet var nu så irriterende højt, at Stormesteren rejste sig 

og løftede sin Priorstav højt over hovedet. Dette medførte en 

omgående sænkning af støjniveauet fra de mange snakkende og 

spisende riddere. 
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Ridder Kjeld fortsatte sin forklaring til Niels: 

”Oplæring til ridder foregår i en bestemt rækkefølge: først bliver man 

opdraget af sine forældre til at opføre sig med rette manér. Ved 7-års 

alderen blev man sendt til en fyrstes hof for at arbejde som page. 

Pagens arbejde består i at være tjener. Her bliver man instrueret af 

hoffets damer i at opføre sig dannet. Man bliver undervist i 

Kristendom. Man lærer de grundlæggende jagt og våbenteknik-ker og 

man lærer, at ride og kontrollere en hest. 

Når man er ca. 14 år gammel, kan en ridder vælge dig ud til at blive 

hans væbner, altså ridderens personlige tjener. Væbneren sørger for 

ridderens udstyr og for hans hest. Ridderen skal oplære væbneren i de 

ting, der skal til for at blive ridder. I takt med at man bliver ældre, 

følger man med ridderen i hverdag og i krig og hjælper ham i et og alt, 

også hvis han bliver såret under et slag. 

Når uddannelsen bliver skønnet til at være færdig, det vil sige omkring 

18 til 21-årsalderen, bliver væbneren slået til ridder. Det foregår på 

følgende ceremonielle måde:  

Aftenen før går væbneren ind i et kapel og beder til Gud hele natten.  

Om morgenen bliver han badet (en rituel renselse) iført en hvid 

skjorte, en guldtunika og en rød, sort eller purpurfarvet kappe. 

Derefter bliver han i kapellet eller i kirken, foran alteret slået til ridder. 

af kongen, eller af en Retsridder, der handler på kongens vegne. En 

væbner kan også slås til ridder på slagmarken, hvis han har kæmpet 

usædvanligt heltemodigt. I så fald vil en ridder slå ham på skulderen 

med sit sværd og udtale:  ”Du er nu ridder for Gud, Konge, og 

fædrelandet.  
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Lad mig slutte med at sige, at det at blive ridder, bestemt ikke er for 

svæklinge. Jeg tror at du kommer til at klare dig godt” sluttede ridder 

Kjeld. 

Nu lød det fra ridder Leif, som sad lige overfor ridder Kjeld. ”Det er 

hørt, Jeg har hørt med på beskrivelsen. Du skal nok blive til noget 

Niels, og husk, du har nu alle os i denne sal som storebrødre og vi vil 

hjælpe dig i et og alt, resten af livet.”  

Niels kunne ikke lade være med at kigge sig omkring i lokalet. Han var 

stolt over at have fået så mange nye brødre. 

”Kom så Niels, det er din sovetid” sagde fader Oluf, han tog Niels i 

hånden, og klemte ham ind til sig. Niels nikkede til de to riddere han 

havde talt med under middagen. Fader Oluf løftede igen sin Prior-stav 

op imod loftet. Nu rejste alle ridderne sig op, drog deres sværd, vendte 

sig imod Niels og fader Oluf og råbte i kor ”Universis et singulis”.  Niels 

fornemmede at det var til ære for ham, så han bukkede tre gange 

imod ridderne ved hvert af de tre langborde. Nu førte fader Oluf, Niels 

ud af salen imens ridderne bankede med deres skæfter ned i 

bordpladen.   

Niels blev fulgt over gården til soverummet, hvor han faldt på knæ 

foran sit leje og takkede Gud for den sørgelige, men skønne dag han 

havde oplevet.  Niels kunne ikke falde i søvn, han spekulerede på alt 

som ridderen havde fortalt ham om hans fremtidige uddannelse. 

Næste dag startede Niels som page på hospital afdelingen. Han havde 

øjne og ører åbne og fulgte med i behandlingen af de syge så godt han 

kunne. Han desinficerede alle instrumenter og skåle i varmt vand som 

han løbende over dagen opvarmede på komfurets gløder i en stor 

tyrkisk kobberkedel. Der var 63 patienter indlagt på sygeafdelingen og 
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hen over dagen kom der mange patienter forbi for at få hjælp til de 

skader de havde pådraget sig ved arbejde i marken eller andre stedet.  

Om eftermiddagen var Niels i træningssalen, hvor han fik instruktion i 

at fægte, bruge skjold og svinge med sværd. 

Våbnene virkede lidt tunge i brug for en seksårig dreng, men Niels 

brugte begge hænder når han skulle svinge sværdet, eller parere med 

skjoldet. 

 

Der er nu gået 10 år. Niels har været gennem page perioden.  Han 

havde bestået den medicinske eksamen, er blevet udnævnt til 

Infirmarius, han havde lært kirurgi og han er blevet dygtig til det, han 

var allerede særlig kendt for sin behandling af øjensygdomme, bl.a. grå 

stær, samt behandling af galde og nyresten. Også trepanationer og 

amputationer kunne han foretage. Ved operationer bedøvede han   

patienterne med et kemikalie som han kaldte belladonna, eller med 

opium. Han var imod bedøvelse af patienter med kølleslag i hovedet. 

Desinfektion af instrumenter var et af hans speciale og han havde 

skrevet flere artikler om kogende vands reduktion af betændelses 

mikrober. På hospitalet havde han nu indført brug af sølvtallerkener 

og instrumenter udført i rent sølv til brug for patienterne. Han havde 

erfaret, at på de afdelinger hvor man anvendte madskåle, drikkeskåle 

og tallerkener i sølv fik patienterne stærkt reduceret tilbagefald efter 

en operation. Det sengelinned som patienterne havde ligget i, blev 

som regel brændt, men da han opfandt en hånddrevet vaskemaskine 

som vaskede med kogende vand tilført udtræk fra Fungus planten og 

Belladonna desinfektions sæbemiddel, kunne man genbruge næsten 

alt sengetøjet. Under hele lægeuddannelsen havde Niels haft sin faste 

mentor, Johanniterordenens æresridder Woldemar Danskiold-

Løvemund, som ofte blev frekventeret.  
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Som væbner havde Niels fungeret under den dansk/tyske ridder von 

Morgenstierne som havde været en fantastisk læremester i krigens 

kunst. Niels havde udviklet sin unge krop til at fungere som en smurt 

maskine hvad enten han brugte sværd, spyd eller lanse til hest. Han 

havde allerede været i kamp sammen med sin ridder Morgenstjerne, 

hvor de deltog sammen med en mindre gruppe Johanniterriddere til 

hest, hvor de var med til at nedkæmpe et oprør, i Slesvig området. 

Den dag da stormester, Prior Oluf kom ind på hospitalet. Gik han lige 

hen til Niels som stod og blandede nogle kemikalier og omfavnede 

ham, med ordene: ”Du er udvalgt til at blive ridder, jeg er så stolt af 

dig, jeg har tudet lige siden jeg fik beskeden. Jeg kan ikke lade være 

med at tænke på den lille dreng, som vi fik i pleje her i klostret da hans 

mor døde. Han var kun fire år og se nu hvad han er blevet til, en stærk 

og veluddannet ridder. Din far ville have været stolt af dig. Jeg er så 

glad for, at jeg, som stedfortræder for kongen, har fået den ære at slå 

dig til ridder her ved alteret i Antvorskov kapel. 

 

år og se nu hvad han er blevet til, en stærk og veluddannet ridder. Din 

far ville have været stolt af dig. Jeg er så glad for, at jeg, som 

stedfortræder for kongen, har fået den ære at slå dig til ridder her ved 

alteret i Antvorskov kapel.                         

  

 

 




