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FORORD

I 1863 udsendte Pastor P. A. Fenger sin Over
sættelse af »Ansgars Levned« (Michaelsen & Tili
ges Forlag).

1 1885 udgav jeg paany denne Oversættelse 
(Otto B. Wroblewskis Forlag). Kun lidet ændrede 
jeg i Teksten, men jeg tilføjede en udførlig histo
risk Indledning og en Række oplysende Noter; 
dette havde Fenger selv ønsket, saafremt hans Bog 
skulde komme i nyt Oplag. Daværende Professor 
Fr. Nielsen gav i et lille Forord sin gamle Vens 
Arbejde, der nu fremtraadte i nyt Klædebon, sin 
bedste Anbefaling.

En ny Udgave af dette Fenger-Olrik’ske Arbejde 
udkom i December 1910 hos Forlagsmagasinet 
som Led i »Kristeligt Folkebibliothek« og forsynet 
med Forord af Pastor A. Stricker. Den var besør
get af Pastor G. Miinster, og de væsentligste Æn
dringervar, atNoterne, der hidtil havde været sam
let bag i Bogen, nu var fordelt ved de Kapitler, 
hvortil de er knyttet, medens enkelte Henvisnin
ger og Oplysninger, som mindre var beregnet paa 
de brede Lag, var udeladt. Ellers var det næsten 
kun Retskrivningen, som var forandret, idet den 
var bragt i Overensstemmelse med de nu gældende 
Regler.

Denne Gang har jeg mere indgaaende bearbejdet 
Pastor Fengers Fordanskning af det gamle latin



ske Kildeskrift. Paa adskillige Steder er der fore
taget ligefremme Oversættelsesændringer. Hist og 
her, hvor den Tekstudgave, Pastor Fenger brugte, 
har en uheldig Kapitelinddeling, har jeg desuden 
omfordelt Stoffet, saa at Inddelingen kommer de 
nye tyske Udgaver noget nærmere. Endelig har jeg 
ved Ændringer af Formen søgt at gøre Oversættel
sen lettere læst. Min Indledning og mine Noter fra 
1885 har jeg fuldstændig omarbejdet, og mange 
Steder fremtræder de i helt ny Skikkelse. Noter
nes Fordeling til de enkelte Kapitler har jeg op
taget efter Pastor Miinsters Udgave, og med Hen
syn til Udeladelsen af litterære Henvisninger og 
mere lærde Noter har jeg ogsaa i det hele og store 
fulgt Udgaven fra 1910.

Naar Fengers Oversættelse af „Ansgars Levned« 
nu udkommer for Me Gang, da er det et Vidnes
byrd om, at der stadig er Brug for en Fordansk
ning af det gamle Kildeskrift. Enhver, der har 
Interesse for den danske Kirkes Grundlæggelse, 
vil søge tilbage til denne Levnedstegning. Og 
Skriftet, som selv i første Linje tog Sigte paa det 
opbyggelige, kan endnu — trods en Tidsafstand 
paa over 1000 Aar — gøre Nytte i saa Henseende.

Lærerhøjskolen, den 5. Maj 1911.
HANS OLRIK

Efter tidligere Aftale med nu afdøde Profes
sor Hans Olrik udsendes 5te Udgave i uforan
dret Skikkelse i 1926, det ellevte Hundrede Jubi
læums- og Mindeaar.

FORLAGET



INDLEDNING

»A ns gar s L euned« er af stor Betydning for 
den danske og den svenske Kirkes Historie, fordi 
det giver os et livfuldt Billede af den Mand, der 
blev »Nordens Apostel«.

Selvfølgelig samler dette Skrift den første nor
diske Mission helt og holdent om Ansgar og hans 
Hjælpere og dvæler derfor ikke ved den jævne 
Indflydelse fra de kristne Vesterlande, der ikke 
kunde knyttes til bestemte Navne, men skyldtes 
Nordboernes Handelsrejser og — saa underligt det 
end lyder — deres Vikingefærd. Denne stærke 
Fremhæven, af hvad netop Ansgar udrettede, er 
imidlertid forstaaelig nok. Skriftets Opgave var 
jo ikke at give Kristningens ældste Historie i 
større Almindelighed, men kun at tegne Ansgars 
Skikkelse for Samtid og Eftertid. Til Ære for 
»Ansgars Levned« maa det endda fremhæves, at 
denne Levnedstegning giver sit vægtige Bidrag til 
den navnefattige vesterlandske Kulturpaavirk- 
ning, der ikke skyldtes bevidste Missionsbestræ
belser. Flere Steder i Bogen omtales nemlig nor-
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diske Mænd, der under Købmandsfærd til det fri
siske D or stad var blevet hele eller halve Kristne, 
og saaledes er der peget paa en Strømning af be
gyndende Kristendom forud for Ansgars Komme 
og jævnsides hans Virken i de nordiske Lande.

Ligefuldt er Ansgar Nordens Apostel. Lad saa 
være, at han ikke har fremkaldt et stort Trosskifte 
i Danmark og Sverige, men kun grundlagt nogle 
faa og smaa kristne Nybygder. Det er dog ham, 
der har samlet de spredte halvkristne til Menig
heder, det er ham, der har stiftet en Kirke hos to 
af de nordiske Folk. En spæd og svag Plante, det 
skal ikke nægtes, men dog med saa dybe Rødder, 
at den overlevede de følgende Tiders Is og Storme 
og blev Spiren til de to Folks endelige Omvendelse.

Ansgar er derfor paa sin Vis en stor Mand. Det 
store ved ham er hans stærke, barnlige Tro. Han 
er ydmyg og tilbageholdende, i Grunden et blødt 
Stemningsmenneske; men har han først vundet 
Overbevisning om, at Gud viser ham Vej, da higer 
han fremad med stor Viljestyrke. Svigtet, ja mod
arbejdet af næsten alle, gaar han til Hedningefol
kene, de grumme Vikingers Hjemland, fordi han 
tror paa sit Kald. Plyndret for alt hæver han atter 
sit Hoved i Haab. Og synker Modet til sidst, saa 
søger han ny Kraft i de Drømme, der atter lover 
ham Sejden. Sikkert er han ogsaa vokset med sin 
Gerning. Den sværmerske Munk bliver noget af en 
Verdensmand. Med Snildhed vinder han hedenske 
Kongers Gunst, med Fremsyn værner han om sit 
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Ærkesædes truede Rettigheder. Men hvor meget 
han end udviklede sig, saa blev han aldrig nogen 
myndig og selvfølende Kirkefyrsté. Det blev de 
fleste af hans Embedsbrødre, og særlig de frem
ragende iblandt dem; men han blev det ikke.. 
Trods sit høje Embede var han lige ydmyg og lige 
selvfornægtende. Netop derfor egnede han sig til 
Missionsgerningen.

Det var intet Under, at Ansgar havde gjort 
stærkt Indtryk paa den Lærling, som skrev hans 
Levned, saa stærkt, at Mindet om ham var denne 
det kæreste af alt. Derfor skrev han ogsaa med 
Varme, og han dølgerikke sin Beundring for Meste
ren. Men det forøger Skriftets Værdi. Det Billede, 
en historisk Person efterlader sig hos Venner og 
Lærlinge, har altid Betydning for Opfattelsen af 
ham.

Vel skal det ikke nægtes, at Fremstillingen nu 
og da er farvet; Forhandlingerne med Kølns 
Ærkebiskop om Foreningen af Hamburg og Bre- 
men og det sidste Bispesædes Frigørelse fra Kølns 
Overhøjhed kan ikke være gaaet til ganske som 
det fortælles i »Ansgars Levned«, og ret ensidigt 
lægges der Tavsheds Slør over Ærkebiskop Ebos 
Fald, medens hans Fortjenester drages frem. Men 
Forvanskningen — om man vil kalde det saaledes 
— strækker sig ikke til Skildringen af Ansgar 
selv. Tværtimod, hvor begejstret Forfatteren end 
er for sin Lærers Dyd og Hellighed, saa giver han 
dog ikke en overspændt Beskrivelse af hans From-
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hed og søger ikke at skjule hans menneskelige 
Svaghed; han fortæller om hans Lunkenhed som 
Dreng (Kap. 1), hans øjeblikkelige Forknyth^d i 
Missionsgerningen (Kap. 29) og hans Selvbehag 
ved den vidtdrevne Spægelse (Kap. 30), og det 
maa forøge Tilliden til Skriftet.

Selvfølgelig mangler det legendeagtige dog ikke. 
Ligesom Ansgar selv samlede Beretninger om Jær- 
tegnene ved den hellige Willehads Grav i Bremen, 
saaledes er ogsaa hans Levnédstegner Barn af sin 
Tid og sporer Undere overalt. Nogle af dem lyder 
æventyrligt: Regnen falder ikke paa Hergejr, 
medens de andre bliver gennemblødt (Kap. 16), 
og den svenske Kvinde Katla faar paa gaadefuld 
Maade de Penge tilbage, som hun har givet ud i 
Almisse (Kap. 17) ; men Fortællingen om det over
naturlige, der hændes Ansgar, har i det hele et 
andet Præg: det er mest varslende Drømme.

At Forfatteren finder guddommelige Aaben- 
boringer og umiddelbar Indgriben af Gud er for 
øvrigt forstaaelig nok. Skriftet er nemlig ikke en 
almindelig historisk Beretning; det tager Sigte paa 
at vise, at Ansgar hørte til Helgenerne — dertil 
kunde jo bruges alt, hvad man vidste af under
fuldt om ham — og turde siges at være smykket 
med Martyrkronen, selv om han ikke led en vold
som Død for Hedningernes Haand. Saaledes lader 
det sig ogsaa forklare, at vigtige Punkter i Ansgars 
Liv er forbigaaet, mens andre behandles yderst 
kort. Ligefuldt giver Skriftet fyldig Kendskab til
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Ansgars Liv og Gerning, og indenfor Tidens histo- 
risk-opbyggelige Litteratur indtager det en frem
ragende Plads.

Ifølge Overleveringen er Skriftet forfattet af 
R i m b e r t, Ansgars Lærling og hans Efterfølger 
i Ærkesædet.

Rimberts Liv er os kendt af en Levnedstegning, 
som er skrevet snart efter hans Død, og fra Kan- 
niken Adam af Bremens Skildring af de ham- 
bur g ske Ærkebispers Historie, der er forfattet 
henved 200 Aar senere.

Han var fra Flandern, fra Omegnen af Klostret 
Tur holt, som Ansgar havde faaet af Ludvig 
den Fromme. Her blev Ansgar en Gang opmærk
som paa Drengens stille, alvorlige Væsen og fik 
ham med Forældrenes Samtykke sat i Kloster- 
skolen. Tanken om Døden greb Rimbert ligesom 
den havde grebet Ansgar, og hans Dag gik med 
Studeringer og religiøse Overvejelser. Ansgar lod 
ham dernæst hente, og fra nu af skal Rimbert 
have været hans fortrolige Ven og uadskillelige 
Ledsager; Adam af Bremen sammenligner dem 
med Elias og Elisa. Derfor finder vi ham ogsaa 
ved den elskede Lærers Sygeleje, og da man 
spørger Ansgar, hvem der skal være hans Efter
følger, og særligt, hvad han mente om Rimbert, 
svarer han: »Det skal I vide om Rimberts Fortje
neste, at han er værdigere til at være Ærkebiskop 
end jeg til at være Underdiakon.« Tre Dage før sin 
Død forudsagde Ansgar, at han vilde blive hans
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Eftermand, og da Stemmen senere svigtede den 
syge Ærkebiskop, fremsagde Rimbert sin gamle 
Vens Bøn.

Samme Dag, Ansgar døde (3. Februar 865), ud
valgte Præsterne og Menigheden Rimbert, der den 
Gang kun var Diakon, til Ærkebiskop;. Ludvig 
den Tyske og Pave Nikolaus I stadfæstede Valget. 
Løfte om efter Mesterens Død at gaa i Kloster 
vilde Rimbert ikke svigte; han aflagde derfor 
Munkeløfterne og indrettede sit Liv efter den 
benediktinske Regel, for saa vidt det kunde for
enes med hans Bispepligter. For altid at have en 
Paamindelse om Munkelivets Krav fik han ved 
sin ^ Side en Munk fra Klosteret Korvej. Hans 
Navn var A d al g ar, og han blev Ærkebispens 
højre Haand; Rimbert fik Tilladelse til at ud
nævne ham til siji Eftermand, og efter hans Død 
(888) fik Adalgar ogsaa Embedet. 1

Rimbert havde ikke sin Forgængers Kraft; han 
hæmmedes af Gigt i Fødderne og anden Sygelig
hed. Tilmed blev de ydre Forhold ugunstigere. 
Det tyske Rige sank ned i Svaghed, Danskernes 
Vikingefærd gik over alle Grænser, og netop ved 
Elben led Sakserne et saa frygteligt Nederlag 
(880), at de først sent kom sig deraf. Men har 
Rimbert ikke udvidet Missionsforetagendet i Nor
den, saa har han dog passet, hvad Ansgar havde 
plantet. Han rejste i de nordiske Lande og løskøbte 
Fanger; hertil anvendte han al sin Ejendom, ja 
endog Kirkens hellige Kar; da han i Slesvig en
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Gang vilde fri en Nonne, der sammen med mange 
andre skulde sælges som Træl, og han ikke havde 
anden Løsesum end den Hest, han red paa, be
tænkte han sig ikke paa at give den.

For øvrigt er de historiske Oplysninger i »Rim- 
berts Levned« ikke ret mange; Forfatteren har 
kun brugt dem som Ramme for det opbyggelige. 
Adam af Bremen har nogle Træk at føje til, saa- 
ledes at Rimbert forøgede Ansgars fire Klostre 
med et femte, i B u g g i n syd for Bremen, og at 
han en Gang samlede den frisiske Kystbefolk
ning til Modværge mod Normannerne, som da 
ogsaa paa hans Bøn blev slaaede (884).

Mest fremtrædende blandt hans Egenskaber 
skal hans Mildhed have været, deri overgik han 
alle. Dog manglede han ikke Mod; det viste han 
i de Farer, som han udsatte sig for blandt Nord
boerne, der nu mere end nogensinde blev de fran
kiske Rigers Skræk og Rædsel.

At Rimbert er Forfatter til »Ansgars Levned«, 
antydes ikke i selve Bogen. Tilskriften indeholder 
blot en Hilsen til Munkene i Corbie fra »Ansgars 
Sønner og Disciple«; det betyder, at det er det 
heleKlerkesamfund i Bremen, som sender Skrif
tet, men kan ikke forstaas saaledes, at de alle 
skulde have taget Del i dets Affattelse. »R i m- 
berts Levned« og A dam af Bremen siger 
derimod bestemt, at det er Ansgars Yndlings- 
discipel og Efterfølger, der har fortalt sin Lærers 
Levned; af Beskedenhed har han ikke navngivet
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sig, men ladet sig nøje med enkelte Steder at om
tale en Person, som maa være ham selv, — lige
som Johannes i sit Evangelium.

Adam nævner kun Rimbert som Forfatter. Men 
af »Rimberts Levned« fremgaar det, at han ikke 
har været ene om det. Det hedder nemlig: »Saa 
længe den Guds Mand Ansgar levede, plejede den 
Guds Tjener fremfor alle at være hos ham som 
hans fortrolige i alt, hvilket bevidnes af den Bog 
om den nævnte Biskops Gerninger, som vi flere 
Gange har omtalt i dette Skrift, og som er udgivet 
af Rimbert s elv og en anden Medd iscipel 
af ham. Overalt, hvor der nemlig i denne Bog er 
Tale om en særlig fortrolig Discipel af ham, hvil
ket Læseren hyppigt vil finde, dér maa han vide, 
at det er Rimbert selv«*). Det er da muligt, at 
Rimbert selv ikke har nedskrevet et eneste Ord; 
men alligevel har man Ret til at kalde Bogen for 
Rimberts. Selvfølgelig har han givet det væsent
ligste af Indholdet; den sidste Del af Ansgars 
Hændelser havde han selv oplevet ved hans Side, og 
han kendte bedre end nogen anden, hvad der rørte 
sig hos Mesteren. Og at Formen heller ikke er 
dannet uden Rimberts Indflydelse, det kan sluttes 
af den beskedne Plads, han selv indtager i Bogen.

4
*) Det er for øvrigt kun to Steder (Kap. 30 og 33), at 

„den særlig fortrolige Discipel“ utvivlsomt er Rim
bert. Et tredje Sted (Kap. 2b) kan der være ment 
Rimbert, men ogsaa muligvis Eribert. Dog omtales 
Rimbert ogsaa ved Ansgars Dødsleje (Kap. 3b), men 
kun som „en Broder“.
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Hvad Tiden for Affattelsen angaar, kan man 
blot sige, at Forfatternes Fortale gør Indtryk af at 
være skrevet snart efter Ansgars Død. Den Vit- 
mar, som i Ansgars Ungdom styrede Kloster skolen 
sammen med ham og senere var hans Fælle paa 
hans første Sverigsrejse, omtales tilmed som end
nu levende, da »Ansgars Levned« blev forfattet 
(Kap. 4 og 9). Efterretningen om, at Præsten 
Rimbert, som Ansgar indviede til Sverige, virkede 
frit dér »indtil denne Dag« (Kap. 29), giver ikke 
nogen nærmere Tidsbestemmelse. Et sikrere 
Holdepunkt har man i Kap. 19, hvorefter det 
synes, som om Ludvig den Tyske endnu er Konge. 
Altsaa er Bogen skreven før hans Død Aar 876. 
Snarest dog adskillige Aar før.

»Ansgars Levned« holdtes højt i Ære ved Ærke- 
sædet i Hambur g-Bremen. Klerken Adam har be
nyttet det i stor Udstrækning til sit Skrift. Og 
da man senere — for at genvinde det hambur g- 
ske Ærkesædes Overhøjhed over Norden — for
falskede Pavebullerne om den nordiske Kirke, 
gjorde man det samme ved Gengivelsen i »Ans
gars Levned«; det vilde ikke være sket, om ikke 
Bogen havde været almindelig læst. Man har og- 
saa en poetisk Bearbejdelse af »Ansgars Levned«; 
det var Munken W al do fra Corbie, der ligefrem 
satte Rimberts Skrift i Vers og tilegnede det til 
Ærkebiskop Adalbert af Hamburg-Bremen ( 
—72), fordi han havde sendt en Relikvie af Ans
gar til Corbie. I Norden sporer man derimod
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først langt senere, at »Ansgars Levned« har været 
kendt.

To senere Skrifter, der udarbejdedes ved Ærke- 
sædet, giver enkelte Oplysninger ud over, hvad 
»Ansgars Levned« har. Det første er »Rimb e r t s 
Levned«, der fortæller lidt om Forholdet mel
lem. Ansgar og Rimbert. Det andet er A dam af 
Bremens Bog om Ærkesædets Kirkehistorie, 
der tillige giver Udsigt over Missionen i Norden, 
til Dels støttet paa Oplysninger fra Kong Svend 
Estridsøn. Adam har med Hensyn til Ansgars 
Historie væsentlig holdt sig til Rimberts Skrift, 
men giver desuden enkelte Oplysninger, f. Eks. 
Ansgars Dødsaar, Ansgars Hændelser i den nær
meste Tid efter Hamburgs Ødelæggelse, og For
tegnelsen over de Klostre, Ansgar grundlagde.

Til grundigere Indblik i de politiske Begiven
heder, der har Betydning for Ansgars Historie, 
har man Hjælpemidler i de samtidige Aarbøger, 
Krøniker og Levnedsbeskrivelser.

Men det er i Franker- og Sakserlan
dene, vi maa søge disse Supplementer. Den nor
diske Historieskrivning er langt yngre, den gør 
ikke meget ud af Ansgars Minde, og den forøger 
ikke vor Viden om ham paa et eneste Punkt.



ANSGARS LEVNED





Forfatternes Fortale.
De hellige Herrer og de i Kristi Kærlighed højt 
agtede Fædre og Brødre, som strider for Gud i 
C o r b i e s hellige Kloster, tilønskes den evige 
Saligheds Fred og Frelse i Herren over alle Herrer 

af den høj ærværdige A n s g a r s Sønner og 
Disciple1).

Vi, som længe ved Guds Naade har haft den 
Glæde at være under den gode Hyrdes Stav, 
at undervises af hans Ord og Eksempel, at støt

tes ved hans Fortjeneste og Forbøn, men som 
har mistet ham og nu endelig er ladt ene tilbage, 
vi maa vel tænke paa, hvor megen Anledning vi 
har til at sukke over os selv og til at prise os 
lykkelige over, hvad han var. Thi han var en sand 
Gudsdyrker, der afholdt sig fra al ond Gerning 
og levede i enfoldig Ydmyghed, og derfor har vi 
ogsaa den faste Fortrøstning, at da han blev taget 
herfra, kom han ufortøvet til Gud, som han altid 
elskede med fuld Hengivenhed, og efter hvem 
hans Sjæl altid higede.

2*
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Vi glæder os derfor højlig i Troen over den 
Livets Krone, han har naaet; men vi forladte Stak
ler maa da ogsaa bede ydmygelig, at vi, som her 
paa Jorden maa savne en saadan Hyrde, maa finde 
Beskærmelse i den guddommelige Hjælp, som er 
herovenfra. Thi vi, som trænges paa mange Maa- 
der, føler dybt vort.Tab og kan nok mærke, hvor 
megen Aarsag vi har til at sørge over os selv. Da 
han levede, syntes nemlig intet at mangle os. Thi 
Konger ærede hans Hellighed, Kirkens Hyrder 
havde Ærbødighed for ham, Præstestanden efter
lignede ham, hele Folket beundrede ham, og me
dens alle priste hans Hellighed og Retfærdighed, 
syntes ogsaa vi ærværdige og rosværdige som Lem
mer paa det Legeme, hvis Hoved den gode var2).

Men nu, da vi har mistet saa stor en Gave, 
sætter vi ikke vor Lid til nogen Værdighed hos 
os, hvorimod vi snarere med bævende Hjerte maa 
frygte for, at vi, som vi med vore Synder har for
tjent, skal begynde at udsættes for Ulvens Tæn
der. Thi Verden, som ligger i det onde*), søger 
snarere at kuldkaste, hvad der er retfærdigt og 
helligt, end at bringe paa Fode, hvad der hører 
Gud til; og Djævelen, Menneskeslægtens Fjende, 
jo helligere og frommere han ser nogen føre sit 
Levned, desto mere har han travlt med at lægge 
al Slags Anstød for at nedbryde, hvad helligt er, 
og for med snedige Raad og onde Anslag at rykke

*) 1. Joh. 5,19.
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det bort, for at andre ikke skal efterligne det. Vi 
sukker derfor under disse frygtelige Farer; men 
om vi end her i Tiden maa være bange for mange- 
haande onde Ting, saa tror vi dog, at den gud
dommelige Hjælp ikke skal mangle, skønt vi ere 
uværdige dertil.

Og derfor beder og begærer vi ogsaa med et 
ydmygt Hjerte af Eder, I fromme og hellige, at 
I vil komme os i Hu og værdiges at bede for os 
til Gud, at hans Barmhjertighed ikke nu maa for
lade os, men at han, vor naadige Hjælper, vil af
værge alt ondt og være vor Tilflugt i Trængsel, 
han som aldrig slipper dem, der haaber paa ham. 
Idet vi derfor i Troen sætter vor Lid til hans 
Mildhed og grunder vort Haab paa hans Barm
hjertighed, overgiver vi.til hans Visdom, hvad 
der skal hændes os, eller hvordan vi skal blive be
varede i Fremtiden, og af ganske Hjerte, Sjæl og 
Sind priser og roser vi os af hans faderlige Naade, 
som dog for Vn Stund tilstod os at have en saa 
mægtig Beskytter. Ogsaa Eders Faderlighed brin
ger vi uendelig Tak, fordi det var ved Eders God
hed og med Eders Tilladelse, at vi har haft den 
Lykke at eje en saadan Fader.

Hvo som vil træde i hans Fodspor, skal alt her 
paa Jorden ligesom leve i Himlen. Hvo der vil 
tage hans Lærdom til Hjerte, skal uden at tage fejl 
kunne gaa frem paa Guds Ords Sti. Hvo der ag
ter paa hans Paamindelser og Formaninger, vil 
stræbe at vogte sig for Fjendens Snarer.
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Saa har vi da besluttet at udarbejde et Skrift til 
den hellige Faders Ihukommelse og deri anføre, 
ærværdige, hvorledes han har levet hos os, og 
hvad der er os kendt om ham, for at I med os 
kan faa Lyst til at prise Guds Miskundhed mod 
den salige Mand, og for at hans hellige Fromhed 
kan blive et gavnligt Mønster til Efterfølgelse.

x) Tilskriften fortæller os, at Skriftet sendes 
fra Kannikerne i B r e m e n til Munkene i C o r- 
b i e (paa Latin: Corbeia), det Kloster, der havde 
opfostret Ansgar.

Dette kaldes ogsaa GammelCorbiei Mod
sætning til det nye Corbeia eller Korvej, som blev 
anlagt i Saksland, og det laa i det skønne og frugt
bare Picardie ikke langt fra Amiens, hvor Floden 
Somme optager Aaen Corbie. Oprindelig laa her 
en Kongsgaard,, men ved Aar 657 blev den om
dannet til Kloster af Dronning B a t hil d e, Enke 
efter Klodevig II; denne fromme Handling staar 
som velgørende Modsætning til den megen Raa- 
hed og Fordærvelse, som ellers præger den Tids
alder. Bathilde endte sine Dage som Nonne i 
Klosteret Chelles (680).

Til sit nye Kloster hentede Dronningen Munke 
fra det berømte Luxeuil i Vogeserne, der var an
lagt henimod Aar 600 af nogle britiske Munke 
eller Kuidéer med Kolumban i Spidsen, og herfra 
fik hun ogsaa en Abbed. Senere, da Benedikt af 
Nursias Munkeregel fortrængte de andre, blev og
saa Corbie et Benediktinerkloster.

Klostrene var paa den Tid Hjem for den alvor
lige Kristendom og Midtpunkter for Kulturen. Fra 
dem udgik Mænd for at bringe Evangeliet did,
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hvor Hedenskabet stod i sin hele Kraft; andre 
missionerede i Klosterets Omgivelser blandt de 
mange Navnekristne, der ofte havde den kummer
ligste Opfattelse af Troens Indhold. Endvidere op
dyrkede Munkene Landet; Skovene ryddedes, og 
øde Egne blev forvandlet til frugtbare Marker.

Indenfor Klostermurene fandtes tilmed Mænd, 
der Dagen lang afskrev Bibelen og Kirkelærernes 
Skrifter; enkelte førte Aarbøger og fortalte be
rømte Mænds Levned.

Indenfor Klosterverdenen indtager Corbie en 
fremragende Plads. Det var en anselig Stiftelse 
med en større Hovedkirke, indviet til Apostlene 
Peter og Paulus (den sidste traadte her som man
ge andre Steder i Skygge, i sit Drømmesyn Kap. 2 
ser Ansgar alene Peter som sin Ledsager); min
dre Kirker var indviede til Apostlen Johannes og 
Stephanus, i Ansgars Levned (Kap. 3) omtales 
desuden et Kapel for Johannes Døberen.

Hertil sluttede sig Skolen (St. Peters Skole). 
Indtil Aar 817 modtog man her ikke alene de 
Børn, der med Tiden skulde være Munke, men 
ogsaa andre; Undervisningen var overdraget til 
de yngre Munke, vi ser saaledes Ansgar som ung 
forestaa Skolen (Kap. 4).

Paa den Tid, da Ansgar begyndte sin Virksom
hed i Corbie, blev dette Kloster ledet af Abbed 
Ad alhar d. Han var Karl den Stores Fætter 
(hans Fader Bernhard var Broder til Pipin den 
Lille), men forarget over sin mægtige Frændes 
huslige Liv (Karl havde netop forskudt sinHustru, 
Datter af Longobarderkongen Désiderius) søgte 
han Ensomhed i Corbie og dernæst, for at faa end 
mere Ro, i Monte Cassino; men Karl kaldte ham 
tilbage, og han blev Abbed i Corbie. Adalhard for
enede ydmygFromhed rped Evne til at styre. Hans
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Levnedstegner, Paschasius Radbertus, som har 
været samtidig med Ansgar i Klosteret og senere 
blev dets Abbed, priser endvidere hans smukke 
Ydre, milde Udtryk, palmeranke Holdning og rige 
Veltalenhed,

Det vaFMerfor intet Under, at Karl den Store 
nyttede hans Hjælp til vanskelige Hverv; en Tid 
styrede Adalhard Italien som Formynder og Raad- 
giver for Karls Søn Pipin, Men hvor langt han end 
stundom var fjærnet fra sit Kloster, havde han det 
altid i sine Tanker og udfoldede en lykkelig Virk
somhed for at hæve det, (AtAdam afBremen tager 
fejl, naar han siger, at Tilskriften gælder Ny Kor
vej, fremgaar klart af Kap.30, hvor der staar »Brø
drene hos Eder og i Ny Korvej«; jfr, Kap. 5).

2) Her menes det Samfund, som Præsterne ved 
et Bispesæde (Kannikerne eller Klerkene) dan
nede under Biskoppens Ledelse, Begyndelsen til 
dette Samfund var gjort i Oldtiden af Augustinus, 
men i 8de Aarhundrede fik det fastere Form ved 
Biskop Krodegang af Metz, der stiftede det første 
egentlige D o mk a pi te l.

Skønt Kannikerne havde Ret til Særeje, var de 
for øvrigt underkastet en munkeagtig Regel; de 
boede i et fælles Hus (domus, deraf Domkirke), 
sov, spiste og bad sammen, og mødte alle i Kapitel
stuen, hvor der hver Dag forelæstes et Kapitel af 
Skriften.

Under Ludvig den Fromme blev denne Ordning 
gjort til Lov for hele Frankerriget (Kirkemødet i 
Aachen 817).

Fra den Tid var der som Regel et Domkapitel 
ved hvert Bispesæde.



Den hellige Ansgars Levned.
kapitel i

Ansgars Barndom, Opdragelse, Drømmesyn. 
Han bliver Munk.

Den salige Fader Ansgars Fromhed og Guds
frygt begyndte under den guddommelige 

Naade at vokse fra hans tidligste Alder og tog til i 
mangfoldige Dyder, Aar for Aar som han levede.

Thi fra sin Barndom blev han beaandet fra 
Himlen med aandelige Aabenbarelser, og ved 
Guds Naade blev han besøgt herovenfra og ofte 
paamindet om, at han skulde bortvende sit Sind 
fra de jordiske og af ganske Hjerte hige efter 
de himmelske Ting.

Disse Aabenbarelser havde han fortalt til nogle 
af os, som var hans fortroligste Venner, dog mod 
det Løfte, at vi ikke maatte aabenbare det for 
nogen, saa længe han levede. Efter hans Død har 
vi besluttet til Guds Ære at indføre disse Aaben
barelser i denne Bog, for at Læseren kan skønne, 
med hvilken Naade Herren optugtede sin Tjener 
fra hans første Barndom, og siden, da gode og 
rosværdige Gerninger fulgte efter, behagede at 
forherlige ham.
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Han fortalte nemlig, at i hans Barndoms Dage, 
da han var fem Aar gammel, døde hans gudfryg
tige og fromme Moder, og ikke længe efter sendte 
hans Fader ham i Skole for at lære at læse. Da 
han var sat i Skole, begyndte han, som sædvan
ligt i den Alder, at drive Børneleg med sine jævn
aldrende og give sig mere af med Lediggang og 
Løjer end med at lære noget.

Men medens han i den barnlige Alder var hen
given dertil, bares det ham en Nat for, at han 
var paa et meget dyndet og slibrigt Sted, saa at 
han kun med stort Besvær kunde komme bort 
derfra. Men ved Siden af var der en yndig Vej, 
og dér saa han vandre en Kvindeskikkelse, ret 
som en Dronning i herlig Pryd og Ære; flere an
dre hvidklædte Kvinder fulgte efter, og blandt 
dem var ogsaa hans egen Moder. Og da han 
kendte hende, tog han sig for at løbe hen til hende; 
men det faldt ham vanskeligt at komme ud af 
den slibrige Sump. Da imidlertid Kvindeskaren 
nærmede sig ham, syntes han, at hun, der fore
kom, ham at være de andres Frue, og som han 
var vis paa maatte være den hellige Maria, sagde 
til ham: »Søn! vil du til din Moder?« Han sva
rede: »Ja, det vilde jeg saa gerne.« Hun tog atter 
til Orde og sagde: »Dersom du vil være, hvor vi 
er, saa maa du vogte dig for al Tant og aflægge 
alle Børnestreger; thi vi kan slet ikke lide, hvad 
der er tomt og unyttigt, og hvo, som finder For
nøjelse deri, kan ikke være i vort Samfund!«
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Efter dette Syn begyndte han straks at opføre 
sig alvorligere, undgaa Omgang med de andre 
Drenge og sysle stadigere med Læsning, Betragt
ning og andre nyttige Ting, saa at hans Kamme
rater højlig maatte forundre sig over, at han saa 
pludselig havde skiftet Adfærd1).

x) Om Ansgars første Aar og om hans Forældre 
vides næsten intet. Han har rimeligvis været en 
Franker fra Picardie og er født Aar 801. I Kap. 33 
siges det, at han var i sit 6 ide Aar, da hans sidste 
langvarige Sygdom begyndte, og hans Død, véd 
vi, var den 3d^ 865.

Faderen har vel været i Kejser Karls Tjeneste; 
herved kan det forklares, at Ansgar som Dreng 
har haft Lejlighed til at se Kejserens Magt, saa- 
ledes som vi læser i næste Kapitel. Efter Moderens 
Død bliver han sat i Corbies Klosterskole og op
voksede her som Elev, indtil han senere ombyt
tede Lærlingens Stilling med Lærerens. Hans 
Ophold her har været 806—23.



KAPITEL 2

Drømmesyn om Himmerig og Skærsilden.

Da han var vokset til, var bleven Munk hos
Eder og befandt sig under Klostertugten, 

indsneg sig dog lidt efter lidt den menneskelige 
Skrøbelighed, og han begyndte noget at kølnes 
i den Iver, han tidligere havde tilegnet sig. Imid
lertid fik han en Dag at vide, at den herlige 
Kejser Karl den Store var død1). Ham havde 
han før set i hans Vælde og Ære, og han havde 
hørt, at han berømmelig og med megen Klogskab 
styrede sit Rige. Selv blev han slagen af Skræk 
og Rædsel over en saa stor Kejsers dødelige Af
gang og begyndte atter at gaa i sig selv og drage 
de Ord til Minde, hvormed den hellige Guds- 
Moder havde manet ham.

Han satte da al Letsindighed til Side, han be
gyndte at blive bevæget og bedrøvet efter Gud, 
vendte sig ganske til at tjene ham og lagde Vind 
paa Bøn, Nattevaagen og Afholdenhed. Og da 
han som en sand Guds Stridsmand øvede sig 
flittig i disse Dyder og holdt alvorlig ved der-
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med, blev Verden død for ham, og han for Ver
den*).

Pinsedag var nær; og vi tvivler ikke om, at 
den Hellig-Aand, som paa denne Fest blev udøst 
over Apostlene, ogsaa oplyste og opmuntrede 
hans Sind'med sin Naade. Det bares ham for 
samme Nat, at han pludselig skulde dø, og i 
selve Dødsstunden var den hellige Apostel Peter 
og den salige Johannes Døber ilet ham til 
Hjælp; og da hans Sjæl, saa syntes det ham, for
lod Legemet og straks viste sig i en anden, meget 
skøn, uforkrænkelig Legemsskikkelse, kom til 
hans Forundring ovennævnte Mænd frem for ham 
i samme Dødsøjeblik.

Den ene af dem var en Mand til Aars; hans 
Haar var hvidt og glat og tæt, han var rødkindet, 
men havde sørgmodigt A^syn, og han var un
dersætsig og klædt i et snehvidt, purpurbræm- 
met Klædebon; og uden at nogen sagde det, vidste 
h^n straks, at det var Sankt Peter.

Den anden var en ung Mand, noget højere af 
Vækst, med langt Skæg, brunligt krøllet Haar og 
magert Ansigt; han havde blidt Aasyn og var iført 
en grov Halvkjortel; og det troede han bestemt, 
var Sankt Johannes.

Disse fulgte ham saaledes alle Vegne. Da saa 
hans Sjæl havde forladt Legemet, syntes han, at 
han straks befandt sig i en umaadelig Herlighed,

♦) Anvendelse af Gal. 6,14 ... (Kristus), ved hvem Ver
den er korsfæstet for mig og jeg for Verden.
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som opfyldte hele Verden. Igennem denne Her
lighed og uden at han selv havde nogen Slags 
Besvær dermed, førte ovennævnte Helgener ham 
paa en forunderlig og uudsigelig Maade, og da de 
var kommet til et Sted, som han, uden at nogen 
sagde det, var ganske vis paa var Skærsilden, 
slap de ham dér.

Her led han meget; især syntes han, at han 
maatte døje at være i det tykkeste Mørke; det 
var, som om en umaadelig Vægt laa paa ham, og 
som han bestandig skulde kvæles; han mistede 
alle Minder og kunde ikke tænke paa andet end 
det alene, hvordan der kunde være en saa gruelig 
Straf. Tre Dage martredes han dér, efter hans 
Beregning; men Tiden syntes ham længere end 
tusinde Aar, saa frygtelig var Pinen ham2).

Da kom ovennævnte Mænd igen, omgav ham 
tæt og førte ham gladelig afsted med langt større 
Hastighed end før. Det gik nu paa alle Maader 
meget behageligere, og de førte ham gennem en 
om muligt endnu større Herlighed, idet de svæve
de frem uden Skridt og ikke ad nogen legemlig 
Vej; men lad os bruge hans egne Ord!

»Jeg saa,« sagde han, »langt borte forskellige 
Helgenskarer. Nogle stod nærmere ved, andre 
længere borte fra Østen; men de saa dog alle 
mod Øst. Ham selv, som i Østen lod sig til 
Syne, priste de og tilbad, nogle med bøjede Ho
veder, andre med opløftede Aasyn og udstrakte 
Hænder. Og da vi var kommet til Stedet i Øst,
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se! da lod de 24 Ældste sig til Syne, efter hvad 
skrevet staar i Aabenbaringsbogen*). De sad 
paa Tronerne og vogtede den store Dør. Disse 
havde ogsaa Øjet ærbødigt vendt mod Østen 
og prisede Gud med usigelige Lovsange. Disse 
Lovsange, som de sang tilsammen, kvægede mig 
paa den yndigste Maade. Men, efterat jeg var 
vendt tilbage til Legemet, kunde jeg slet ikke 
huske dem.

Dybest i Øst var der en forunderlig Glans, et 
utilgængeligt Lys**) af umaadelig Klarhed, som 
havde alle kostelige Farver i sig, og hvori alt var 
Ynde. Men alle Helgenskarerne, som alle Vegne 
stod jublende omkring, øste deraf deres Glæde.

Denne Glans var af saa stor Udstrækning, at 
jeg hverken formaaede at se dens Begyndelse 
eller dens Ende. Enten jeg saa langt borte eller 
nærved, kunde jeg ikke faa Øje paa, hvad der 
var indeni dette umaadelige Lyshav. Det var 
kun Overfladen, jeg kunde skue, men jeg troede 
dog, at Jesus selv var deri, efter Peters Ord: 
»hvem Englene begærer at gennemskue«***). Thi 
af ham selv gik den Klarhed ud, hvoraf de hel
lige oplystes baade i Længden og i Bredden. Han 
var nemlig i alle og alle i ham. Han omgav alle

*) Joh. Aab. 4, 4 og flere Steder.
♦♦) Jfr. 1 Tim. 6,16.

**♦) 1 Pet. 1,12. Forfatteren anfører altid den latinske 
Oversættelse, Vulgata, som her afviger fra Grund
teksten.
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udvortes fra, han,mættede og styrede alle ind
vortes fra: han dækkede alle fra oven, han var 
alles Fodfæste fra neden.

Men Sol og Maane lyste ingenlunde dér*), og 
hverken Himmel eller Jord var dér til Syne. Dog 
var Klarheden ikke selv af den Beskaffenhed, 
at den skar dem i Øjnene, som saa derpaa, men 
den gav Øjnene den behageligste Vederkvægelse. 
Og naar jeg sagde, at de Ældste sad, saa sad de 
paa en Maade i ham. Thi der var intet legemligt, 
men alt var ulegemligt, endskønt det saa ud, som 
om det havde Legeme, og derfor kan det ikke 
beskrives. Men den Glans, som udgik fra ham 
og omgav dem, der sad, hvælvede sig ligesom en 
Regnbue.

Da jeg saaledes var fremstillet af ovennævnte 
Mænd foran dette Lyshav, hvor det syntes mig, 
uden at nogen pegede derpaa, at den almægtige 
Guds Herlighed maatte være, lød der fra den 
samme Herlighed den yndigste Røst til mig, kla
rere end alt hvad man kan kalde klangfuldt, 
fordi jeg syntes, den opfyldte den ganske Ver
den, og sagde:

»Gaa! og kom tilbage til mig!«
Ved denne Røst tav den hele Helgenskare, som 

før lovede Gud, bøjede deres Hoveder og tilbad. 
Men af hvem denne Røst blev udtalt, det saa jeg 
slet ikke.

*) Jfr. Joh. Aab. 21,23 og 22,5.
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Da jeg havde hørt den Røst, blev jeg bedrøvet, 
fordi jeg nødtes til at vende tilbage til Verden; 
men jeg trøstede mig dog ved Løftet om, at jeg 
skulde komme tilbage igen, og gik saa bort der
fra med mine ovennævnte Ledsagere.

Hverken paa Henvejen eller Hjemvejen talte 
de et Ord, men de saa dog paa mig med en saa- 
dan Ømhed, som naar en Moder betragter sin 
enbaarne Søn. Saaledes vendte jeg tilbage til 
Legemet. Rejsen frem og tilbage kostede hver
ken Anstrengelse eller Tid, for hvor vi vilde hen, 
dér var vi straks.

Men skønt jeg synes, jeg har fortalt noget om 
denne Liflighed, større end alt hvad lifligt er, 
saa tilstaar jeg dog, at saa store Ting ikke kan 
beskrives, saaledes som Sjælen føler det, ja, 
Sjælen føler det ikke en Gang saaledes, som det 
var, fordi det syntes mig at være: hvad intet Øje 
har set og intet Øre har hørt og hvad der ikke er 
opkommet i noget Menneskes Hjerte*).

Ved dette Syn, som vi har fortalt med hans 
egne Ord, som han selv dikterede os, blev vor 
Guds Tjener baade forfærdet og trøstet, og be
gyndte nu at øve sig flittigere i Gudfrygtighed, 
Dag for Dag at blive mere nidkær til gode Ger
ninger og fatte Haab til Guds Barmhjertighed, 
at han efter den Lejlighed, Gud dertil vilde give, 
kunde naa til Martyrkronen. Dette skete vel ikke

*) 1 Kor. 2,9.
Ansgars Levned. 3
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legemlig ved det blinkende Sværd; men hvor
dan han ved Guds Naade opnaaede det ved Dødel- 
sen formedelst Korset, som han bestandig bar 
paa sit Legeme for Kristi Navns Æres Skyld, det 
skal vi udvikle, naar vi kommer til Fortællingen 
om hans Død.

9 Karl den Store døde den 28de Januar 
8U.

Ved Pinsetid samme Aar har Ansgar sin Drøm, 
der er en Frugt af de idelige Dødstanker; han 
har da været 13 Aar.

2) Skær silden (skær = ren) vdr allerede 
den Gang et vigtigt Punkt i den katolske Lære; 
det skyldtes især Pave Gregor den Store 
(død 604), der holdtes højt i Ære som Kirke
lærer.



KAPITEL 3

Han bliver Forstander for Skolen i Gammel Corbie. 
Drømmesyn om Syndsforladelse af Kristus selv.

Siden efter, da han var bleven Lærer ved Sankt
Peters Skole, havde han for Skik, naar han 

gik fra og til Klosteret, i Enrum at holde Bøn i 
den hellige Johannes Døbers Bedehus.

Saa forekom det ham en Nat, to Aar efter det 
foregaaende Syn, at han var gaaet hen for at 
bede i samme Bedehus. Da han var staaet op 
fra Bønnen, se! da kom der en Mand ind ad 
Døren, høj af Vækst, i en jødisk Dragt, med et 
skønt Aasyn, fra hvis Øjne Guddomsherlighed 
ligesom en Ildslue straalede*).

Saa snart han saa ham, troede han i samme 
Øjeblik, at det var den Herre Kristus, løb til og 
kastede sig for hans Fødder. Da han laa der paa 
sit Ansigt, befalede Manden ham at rejse sig, og 
da han rejste sig og stod ærbødigt for ham og 
ikke formaaede at se ind i hans Aasyn for den 
store Herligheds Skyld, der lynede frem af hans

♦) Jfr. Joh. Aab. 1, 14.
3*
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Øjne, talte han til ham med mild Røst og sagde: 
»Sig mig dine Overtrædelser, for at du kan blive 
retfærdiggjort!«

Hertil svarede Guds Tjener: »Herre, hvad be
høver jeg at sige dig? Du kender alt, og intet 
er skjult for dig!« Men han svarede og sagde: 
»Ja, vist véd jeg alt; men for at Menneskene 
kan faa Tilgivelse, derfor vil jeg, at de skal be
kende deres Synder for mig!«

Han bekendte da for ham alt, hvad han havde 
bedrevet fra Barndommen af, og faldt derefter 
bedende ned for ham. Men han stod oprejst og 
sagde: »Frygt ikke, det er mig, der udsletter dine 
Overtrædelser!«

Efter disse Ord forsvandt han, der havde 
aabenbaret sig. Og den Guds Mand vaagnede af 
Søvnen, og styrket ved Vished om sine Synders 
Forladelse sprang han af umaadelig Glæde1).

9 Ansgar er altsaa bleuen Lærer ved Skolen. 
Af det følgende Kapitel ser vi, at han styrede den 
i Forening med Vitmar, som senere blev hans 
Ledsager paa den første Sverigsrejse (Kap. 9) og 
endnu levede i Corbie, da »Ansgars Levned« blev 
skreyet.

Hvis Ansgar har haft denne Drøm kun 2 Aar 
efter den forrige, d. v. s. Aar 816, har han altsaa 
forestaaet Klosterskolen i en Alder af 15 Aar.



KAPITEL 4

Fulbert bliver slaaet ihjel. 
Hans Medarbejder Vitmar.

Paa den Tid hændte det sig ogsaa (som det er 
Eder, anværdige Brødre, bekendt), at en 

lille Dreng i Skolen, som hed Fulbert, af sin 
Sidemand fik et saadant Hug med en Tavle, at 
han døde.

Vor Guds Tjener blev overmaade bedrøvet 
over, at en saadan Forsømmelighed skulde ske 
for ham blandt dem, der var betroet til hans 
Varetægt som Lærer. Men da denne Drengs 
Dødstime nærmede sig, og den Guds Mand, hæn
delsesvis overvældet af Søvn, laa i sit lille Kam
mer, se, da saa han grangivelig i Søvne, ^t Dren
gens Sjæl ved Engles Tjeneste blev hævet fra 
Legemet og baaret mod Himlen, og at han selv 
efter Guds Vilje blev ført med paa en forunderlig 
og uudsigelig Maade.

Og da de var kommet igennem de himmelske 
Løngange, saa han, at ovennævnte Drengs Sjæl 
blev ført ind ligesom i et purpurrødt Opholdssted 
og dér stillet mellem Martyrernes Skarer. Dér 
blev det givet ham at forstaa, at fordi Drengen
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saa taalmodigt havde lidt al den Smerte, der var 
voldet ham, og i Kærlighed til sin Stalbroders 
Sjæl indtil Døden altfor mildt havde bedet for 
sin Banemand, havde den naadige Gud som Løn 
for hans Taalmod og Milhed givet ham Plads 
blandt Martyrernes Skarer.

Men dette blev ham saa hurtig vist i Drengens 
Dødstime, at da under alt dette den ærværdige 
Fader Vitmar, som med ham bestyrede Drenge
skolen, og som selv for Eder kan bevidne det, 
kom og vækkede ham just for at melde ham 
Disciplens Død, fik han det Svar, at det vidste 
han alt.

Dette har den naadige Gud visselig forundt 
ham at se for at trøste ham, saa at han, der var 
alt for bedrøvet over denne Sorg, kunde ved 
Drengens Salighed finde Lettelse i sin Hjerte
sorg.



KAPITEL 5

Forflyttelsen til Ny Korvej.

Hvordan den Guds Mand saaledes ved disse 
og mange flere Aabenbarelser og Syner blev 

beaandet herovenfra, og hvordan han siden efter 
hos Eder voksede i Hellighed og Godhed, det kan 
bedst bevises ved de Mænds Visnesbyrd, som den 
Gang var til Stede.

Men vi, som helst vilde fortælle, hvad der er 
sket hos os, synes dog, at vi for deres Skyld, 
som maaske er mindre bekendt med denne Ting, 
først maatte gøre Rede for, hvad der gav An
ledning til, at han flyttede hertil fra sit forrige 
Opholdssted, og skønt han hos Eder var ofret til 
Gud1) og dér aflagt Lydighedsløftet, hvad der da 
drev ham til at drage ud til disse Egne, og hvor
for han blev ophøjet til at overtage en Biskops 
Embede.

At skrive dette anser vi fornødent, for at ingen 
maaske skulde anse det for Letsindighed, hvad 
den Guds Mand paatog sig for Sjælenes Frelses 
Skyld i Lydighed mod Guds Tilskyndelse og i 
Kærlighed til Pilegrimsvandring.
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I disse Egne, nemlig i Saksland, blev der i sin 
Tid bygget et Kloster, som ved Eders Anseelse og 
efter Eders Anvisning baade fra Begyndelsen af 
blev grundet og siden efterhaanden under Guds 
Velsignelse fuldført. Det laante sit Navn af Eders 
Bopæl og blev kaldet Ny Korvej.

Til dette Kloster blev Guds Tjener forflyttet 
tilligemed andre Brødre hos Eder, i Begyndelsen 
for at han dér skulde beklæde Lærerembedet ved 
Skolen. I denne Gerning vandt han saadant Bi
fald og Yndest, at han enstemmig blev kaaret til 
offentlig i Kirken at prædike Guds Ord.

Saaledes skete det, at han paa dette Sted blev 
baade den første Skolelærer og den første Folke
lærer2).

O Saaledes betegnedes det Barn, som var 
klostergivet.

2) Om Kor ve j finder vi kun lidet her i »Ans- 
gars Levned«; dets Stiftelse nævnes jo kuri lejlig
hedsvis, idet Forfatteren vil rense sin Helt for 
mulige Beskyldninger for Letsindighed, som han 
kunde tænke sig en eller anden fremføre, fordi 
Ansgar skiftede Kloster; der var nemlig den Lov 
for Munkene, at de skulde blive dér, hvor de 
havde klostergivet sig.

Men af samtidige Kildeskrifter kender vi Kor
vejs første Historie ret nøje.

Den Jordbund, paa hvilken Ny Korvej rejstes, 
var vædet med Blod. For deres Frihed og deres
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Gudsdyrkelse havde Sakserne kæmpet haardt 
mod Karl den Stores Hære; ofte havde de maattet 
bukke under i voldsomme Slag, og de tilovers
blevne maatte da underkaste sig, modtage Daaben 
og se Frankerne omstyrte deres Helligdomme; 
men det var heller ikke faa Gange, at de havde 
rejst sig, afkastet Aaget og den paatvungne Kri
stendom, myrdet Frankerne og deres Præster og 
øvet rigelig Gengæld ved at lade de kristne Kirker 
gaa op i Luer. Hvert Oprør fik Kejseren dæmpet 
med Sværdet, og hans Hævn var grum; £500 
fangne Saksere blev saaledes halshuggede paa én 
Gang: Friheden skulde druknes i Blod.

Tidsidst opgav den tapre Høvding Widukind 
den ødelæggende Modstand og lod sig døbe (785). 
Men endnu brød Oprøret flere Gange ud i Igs 
Lue, især i de nordlige Dele af Sakserlandet, ind
til Karl gjorde Ende paa den bitre Omvendelses- 
krig ved at forvise Befolkningen i hele store 
Egne. Da havde Kampen raset i en Menneske
alder (772—80 V.

Dernæst søgte Karl at støtte og udbrede Kri
stendommen; trindt om blev der bygget Kirker 
og Kapeller, og der grundlagdes enkelte Bispe
dømmer; desuden sendte Kejseren saksiske Yng
linge, han havde som Gisler, til de frankiske Klo
stre^ for at de dér kunde oplæres til at fremme 
Evangeliet i deres Hjemstavn; blandt andre fik 
ogsaa Corbie en Del unge Saksere.

Det er jo muligt, at Omgangen med dem har 
vakt Ansgars Missionsiver. Hos Abbed A dal
har d, der havde en saksisk Moder, opstod i alt 
Fald den Tanke, at man i selve Sakserlandet 
burde bygge et Kloster, som kunde blive et aande- 
ligt Midtpunkt. En Sakser blandt Klosterbrødrene 
mente, at han kunde skaffe en Grund med en
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Kilde, som tilhørte hans Fader, og dette Tilbud 
bien modtaget med Glæde.

Men Planen kom dog ikke straks til Udførelse; 
Karl den Store døde nemlig, og hans Søn Ludvig 
havde i Begyndelsen Mistanke til sine Frænder, 
ogsaa til den ædle Adalhard, hvor ugrundet det 
end var; han forviste ham til et afsides Kloster 
ved Loire, medens hans Broder Vale blev gjort 
til Munk i Corbie. Denne gjorde nu Broderens 
Tanke til sin, og den nye Abbed, en yngre Adal
hard, sluttede sig ogsaa dertil og henvendte sig 
til Kejser Ludvig paa en Rigsdag i Paderborn 
(815), hvor Kejseren med Glæde gav ham Til
ladelse til at anlægge Klosteret i Saksland.

Den saksiske Munks Slægtninge afstod et 
Stykke Land i Egnen ved Weserfloden; Stedet 
kaldtes Hethi (Hede, i Sollinger Wald); her blev 
Klosteret bygget (816) og kaldt efter Moderklo
steret; men den bredere saksiske Udtale var Kor
vej. Det var en afsides, fattig og øde Plet; 
Brødrene manglede det nødvendige og maatte for
synes fra Gammel Corbie, hertil kom endda et 
Jordskælv, der ødelagde deres Kilde og Bæk.

Imidlertid blev den ældre Adalhard kaldt til
bage og indtog sin gamle Plads; saa snart han 
kunde, rejste han hen for at set, hvorledes hans 
Plan var bleven udført. Da han saa Klosterets 
kummerlige Tilstand, bad han Ludvig den From
me, om han maatte flytte det til et gunstigere 
Sted; det havde Kejseren intet imod, man under
søgte Omegnen og fandt lidt Vest for Hethi en ud
mærket Plads, der hørte til Kongsgaarden Huxore 
(nu Hoxter). Det var ved en af Weserflodens 
Krumninger, et smukt Bakkestrøg, der mindede 
om Egnen ved Corbie. Grunden blev indviet, og 
det egentlige Ny Kor vej hurtigt rejst; derpaa
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drog Munkene, i højtideligt Optog med Relikvier 
og Krucifikser ind i de nye Bygninger (822).

I Begyndelsen stod de to Klostre i levende For
bindelse med hinanden, ligesom de ogsaa havde 
fælles Overhoved, Adalhard. Først efter hans Død 
(Januar 826) fik hvert af dem sin Abbed: Cbrbie 
fik hans Broder Vale, Korvej fik Varin, som Adal
hard havde anbefalet. Det nye Kloster steg hur
tigt i Magt og Anseelse. Det skyldtes for en stor 
Del Kejserens Velvilje og Gavmildhed; han gav 
det saaledes Gaarden Hoxter med alt Tilbehør, 
fritog det for at staa under den verdslige Øvrig
hed og skænkede det Forrettigheder som Fiskeriet 
i Weser; hans Hustru Judith viste det ogsaa sin 
Gunst.

Korvej husede mange dygtige og fortjente 
Mænd; her var flere lærde, og man afskrev ivrigt 
ældre Værker (det er Korvej, vi skylder Bevarel
sen af de 6 første Bøger af Tacitus’s Aarbøger).

I høj Grad forøgedes Klosterets Betydning, da 
de undergørende Levninger af den hellige Vitus 
(en lydisk Dreng, der var bleven Martyr under 
den diokletianske Forfølgelse) overførtes dertil 
fra St. Denis ved Paris (836). Abbeden fra dette 
Kloster (Hilduin) var nemlig bleven forvist til 
Korvej og lovede nu Abbed Varin disse kostbare 
Relikvier, hvis han kunde skaffe ham fri. Efter 
sin Udløsning maatte han til Frankernes store 
Sorg holde sit Løfte; samme Aar brød flere Ulyk
ker ind over Frankrig, især Normannernes Hærg
ning, og man mente, det var fordi man havde 
givet slip paa den hellige Vitus; ogsaa Karl den 
Skaldede skal senere have klaget over, at Lykken 
fra den Tid var vegen fra Frankrig.

Da Korvej stod i nært Forhold til Moderklo-
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steret, fik det ogsaa en Del Munke derfra, saa- 
ledes i Aaret 823, blandt dem Ansgar; her var han 
ikke blot Skolelærer, men ogsaa Folkelærer, Præ
dikant; han har altsaa trods sin unge Alder faaet 
Præstevielsen. At han har haft ualmindelige 
Gaver til at tale alle til Hjerte og det i Folke
sproget, fortælles ogsaa senere (Kap. 31); det var 
derfor rimeligt, at Vale — som det fortælles i det 
følgende Kap. — straks tænkte paa ham, da der 
var Tale om at sende en Kristendomsforkynder 
til Danmark.



KAPITEL 6

Kejser Ludvig og Ansgar.

Herefter hændte det sig, at en Kong Harald, 
som herskede over en Del af Danmark, af 

andre Konger i samme Land blev forfulgt med 
Had og Fjendskab og uddrevet af sit Rige.

Han søgte den berømmelige Kejser Ludvig 
paa Haand og bad ham hjælpe sig, at han kunde 
faa sit Rige igen.

Kejseren beholdt ham hos sig og manede ham 
baade selv og ved andre til at antage Kristen
dommen, for at der saaledes kunde være større 
Fortrolighed imellem dem; og det kristne Folk 
vilde da villige komme ham og hans Undersaat- 
ter til Hjælp, naar man paa begge Sider dyrkede 
samme Gud.

Endelig fik han ham ved Guds naadige Hjælp 
omvendt til Troen. Han blev døbt, Kejseren selv 
stod Fadder til ham ved hans Daab og antog 
ham til Søn1).

Da Kejseren nu vilde sende ham hjem igen, 
for at han, støttet ved Kejserens Hjælp, kunde 
genvinde sit Rige, saa begyndte han med Flid at
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tænke paa, om han ikke kunde finde en hellig 
og from Mand, der kunde rejse med ham og sta
dig være hos ham, og som kunde undervise i den 
saliggørende Lære og derved styrke og tilskynde 
ham og hans Mænd i Troen paa Herren.

Fornævnte Kejser begyndte da ogsaa paa Rigs
mødet at forhandle derom med Præsterne og sine 
øvrige tro Mænd og udspurgte alle nøje, om de 
ikke kunde tænke sig nogen, der var baade vil
lig og værdig til at paatage sig en saadan Ger
ning.

Da de nu alle rystede paa Hovedet og sagde, 
at de slet ikke vidste nogen, der var saa from, 
at han for Kristi Skyld vilde paatage sig en saa 
farlig Udvandring, — saa rejste sig den ærvær 
dige V a 1 e, som dengang var Abbed i Eders 
Kloster, og sagde til Kejseren, at han vidste dog 
i sit Kloster én Munk, som brændte af stor Iver 
for den guddommelige Tro og gerne vilde lide 
meget for Guds Navns Skyld. Han roste baade 
hans Lære og Levned og sagde, at han var vel 
skikket til denne Gerning, men føjede dog til, at 
han ikke vidste, om han var villig til at under
kaste sig de Besværligheder, der var forbundne 
med denne Udvandring.

Kort at fortælle —: paa Kejserens Befaling 
bliver han kaldt til Hove. Abbeden baade med
delte ham, hvad der var forhandlet og sagt, og 
forestillede ham, hvad det var, han kaldtes til. 
Han svarede, at han var beredt til at tjene Gud i
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alt, hvad der paalagdes ham som en Lydigheds- 
pligt.

Han blev saa fremstillet for Hans Majestæt, 
og da denne spurgte ham, om han for Guds 
Navns Skyld vilde følges med Harald for at 
prædike Evangeliet for de danske Folkefærd, 
svarede han med Fasthed: ja! det vilde han. Og 
da Abbeden ogsaa kom med den Bemærkning, at 
han paa ingen Maade vilde paalægge ham denne 
Byrde som en Befaling, men gjorde han det af 
frit Valg, var det ham kært, og saa vilde han i 
Kraft af sin Myndighed give ham Tilladelse der
til, saa svarede han, at han vilde alligevel, og at 
han skulde udføre det i alle Maader2).

Da han nu sagde det aabenbarlig, og det var 
blevet vitterligt for alle, som hørte til Abbedens 
Omgangskreds, begyndte mange at undre sig 
over, at han vilde gøre et saa daarligt Bytte: at 
han nemlig vilde forlade sit Fædreland og sine 
Paarørende og de Brødre, med hvilke han var 
opdraget og som holdt saa inderlig af ham, og 
i det Sted søge hen til vilde Folkefærd og leve 
blandt fremmede og Barbarer. Det var der mange, 
som lastede ham for og bebrejdede ham, og nogle 
stræbte at kalde ham tilbage fra sit Forsæt; men 
den Guds Mand forblev urokkelig ved det, han 
én Gang havde besluttet. Og naar saa Abbeden 
Dag efter Dag gik til Kongsgaarden, sad han 
hjemme, omgikkes ikke med nogen og valgte sig
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et ensomt Sted i en Vingaard, som laa tæt ved, 
og anvendte Tiden til Bøn og Læsning.

Der var den Gang ogsaa hos Abbeden en Bro
der fra Eders Kloster ved Navn A_u t b e r t- Da 
han saa, at Ansgar var meget bekymret og be
drøvet og dagligt sad dér i Enrum og ikke om
gikkes eller talte med nogen, begyndte *han at 
faa Medlidenhed med ham, og en Dag ilede han 
til det Sted, hvor han sad alene i ovennævnte 
Vingaard, og begyndte at spørge ham, om han 
d$ virkelig vilde paatage sig den Udvandring.

Han, som formodede, at han ikke spurgte saa- 
ledes af Deltagelse, men snarere som en Skelm, 
svarede: »Hvad kommer det Jer ved? forstyr 
ikke mit Sind ved en saadan Fritten!« Men han 
forsikrede, at der ingenlunde laa nogen Svig bag
ved, men at han kun vilde vide med Vished, om 
han havde i Sinde at blive ved sit Forsæt.

Qa takkede han ham for hans Velvilje og sva
rede: »Mån spurgte mig, om jeg for Guds Navns 
Skyld vilde drage til Hedningefolk for at præ
dike Kristi Evangelium. Dette Forslag vovede 
jeg ingenlunde at sige nej til, ja, jeg ønsker af 
al Magt, at der maa gives mig Kraft til denne 
Vandring, og at ingen maa kunne rokke mit Sind 
fra dette mit Forsæt!« Da svarede ovennævnte 
Broder ham: »Ja, saa kan jeg aldrig nænne, at 
du skal gaa alene; men jeg ønsker for Guds Kær
ligheds Skyld at drage med dig, — kun at du 
kan skaffe mig Abbedens Tilladelse!«
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Saa sluttede de da denne hellige Pagt med hin
anden, og da Abbedm vendte tilbage, gik han til 
ham og lod ham vide, at han havde fundet en 
Stalbroder, som af fri Vilje vilde være hans Led
sager paa denne Rejse.

Abbeden spurgte ham da, hvem det var, og 
da han nævnene Broder Autbert, studsede han 
derved som over et stort Under, da han aldrig 
havde troet, at han, som var af adelig Slægt i 
denne Verden og den Gang var hans fortrolige 
og efter ham selv havde mest at sige i hans Hus, 
kunde faa det i Sinde. Dog lod han ham kalde 
og spurgte ham ad; han svarede, at han ingen
lunde kunde nænne, at Ansgar skulde gaa alene, 
men for Kristi Navns Skyld vilde han være ham 
til Trøst og Hjælp, naar det skete med hans og 
Brødrenes Minde. Hr. Abbeden svarede, at hans 
Tilladelse skulde han faa, naar denne Udvan
dring var efter hans eget fri Valg. Dog kunde 
han ikke anvise dem noget af sit Tyende til at 
følge med for at opvarte og tjene dem, med min
dre de kunde faa en eller anden til godvillig at 
gaa med dem.

Det gjorde den ærværdige Abbed ikke af Man
gel paa Velvilje, men fordi det ogsaa paa den 
Tid blev anset for afskyeligt og uretfærdigt at 
tvinge nogen mod sin Vilje til at leve blandt 
Hedninger.

Ansgars Levned. 4
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9 Harald s Da ab har saa stor Betydning 
for Danmarks Historie, at vi maa se lidt paa de 
nærmere Omstændigheder ved den.

Først maa vi kaste et Blik paa de forviklede 
Forhold i Danmark paa den Tid, saaledes som vi 
kender dem fra de frankiske A arbøger. Den be
rømte Kong Gudfred, der havde anlagt Dane- 
virke og truet med at hjemsøge Karl den Store i 
Aachen, var bleven myrdet, og hans Brodersøn 
Hemming havde straks sluttet Fred med Kej
seren (811). Efter Hemming s Død (812) kom det 
til Kamp mellem to Grene af Kongeætten; vistnok 
mellem Roskilde og Lejre stod der et vældigt Slag, 
og i Frankerriget gik der sære Frasagn om det 
uhyre Mandefald. Begge Kongsemner, Sigfred og 
Ale, laa døde paa Valen. Men Ales Mænd havde 
sejret, og de satte hans Brødre Harald og Regn- 
jj^iL.paa Tronen. Nu optraadte imidlertid Gud
freds Sønner med Hjælp fra Sverige; vel faldt den 
ældste af dem, men ogsaa Regnfred omkom i 
Kampene, og Harald tyede da til Kejser Ludvig 
den Fromme og hyldede ham som Overherre 
(81b). Forgæves søgte han at komme tilbage, først 
Uenighed blandt Gudfredssønnerne banede ham 
Vej (819). Landet blev delt mellem ham og dem; 
men Gudfreds Søn Haarik havde Æresf orrang.

Haraids Del var vistnok Sønderjylland, og her 
har han modtaget Ærkebiskop Ebo af Reims, der 
kom for at forkynde Kristendommen. Snart følte 
han sig dog atter truet af sine Fjender og søgte 
derfor igen til Kejseren (Mødet i Compiégne 823). 
Gudfreds Sønner turde ikke andet end byde For
lig. Ved Ludvig den Frommes Hjælp var Harald 
saaledes genindsat.

Hans Stilling var dog fremdeles usikker, saa at 
han nu for tredje Gang søgte Støtte hos Ludvig
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(826). Efter den samtidige Ermoldus Nigellus’s 
digteriske Skildring skulde Harald denne Gang 
være draget ud af sit Rige væsentligst for at lade 
sig døbe, idet han var bleven stemt for Kristen
dommen af Ærkebiskop Eb o (se Noten til Kjap. 
12). Denne Fortælling er ikke i Samklang med 
Beretningen i »Ansgars Levned« (»Kejseren 
manede ham«..........»Endelig fik han ham om
vendt«); han siges her at have søgt Krigshjælp 
og ved den Lejlighed ladet sig overtale til at mod
tage Daaben, og dette turde være Sandheden nær
mest.

De frankiske Forfattere lægger stor Vægt paa 
Kong Haraids Daab; udførligst er den beskrevet 
af Abbeden Er mol d\u s N ig ellus i Me Del af 
et større Digt til Kejser Ludvigs Forherligelse; 
han har været til Stede selv og har skrevet snart 
efter. Af disse Kilder véd vi, at Harald med 
Hustru, Søn og et talrigt Følge kom roende op 
ad Rhinen til den prægtige Kongsgaard I ng el- 
heim, som Karl den Store havde bggget og ud
smykket rigt, blandt andet med Billeder af Kej
seren og hans Hoffolk.

Daaben fandt Sted et Par Mil øst derfor i Al
bans Kirken ved Mainz, hvor der var et særligt 
Daabskapel med et Bassin; thi Daaben foregik ved 
Neddykkelse. Kejseren stod selv Fadder til Ha
rald og iførte ham den hvide • Daabsdragt, paa 
samme Maade Kejserinde Judith hans Hustru, 
Prins Lothar hans Søn og ansete Hofmænd hans 
Følge. Derpaa modtog de døbte kostbare Gaver; 
Harald fik saalédes en Purpurkaabe med Guld- 
bræmme og Ædelstene og et Sværd med gyldent 
Hjalte, som Kejseren selv havde baaret, tilligemed 
et Bælte; endvidere blev han smykket med Guld
krone, Kæde og Sporer. Nordboerhe blev over-

4*
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øst med Rigdomme, som de aldrig havde drømt 
om.

Da dette var sket, deltog alle i den højtidelige 
Gudstjeneste; i festligt Optog drog man til Kirken 
(det synes at have været den Kirke, der hørte til 
Ingelheim) ; de høje Hvælvinger, Billederne, der 
forestillede Hovedpunkterne i den bibelske Histo
rie, Gudstjenestens Rigdom med Klokkeklang og 
Klerkernes Sang gjorde et mægtigt Indtryk paa 
Danskerne.

Efter at have opholdt sig ved Kejserhoff et en 
Tid drog Harald tilbage; i hans Følge var da Mun
kene Ansgar og Autbert (Ermold nævner ikke 
deres Navne; han har ikke anet, hvor berømt 
Ansgar skulde blive).

For at have en Støtte i vanskelige Tider modtog 
han et Len af Kejseren og stod saaledes i varigt 
Afhængighedsforhold til ham. I det følgende Ka
pitel af »AnsgarLevned« siges det at være hinsides 
Elben, og denne Angivelse følges af Adam af Bre- 
men; dette maa vistnok i Overensstemmelse med 
den øvrige Brug af dette Udtryk i vort foreliggende 
Skrift forstaas om Holsten, men dette strider mod 
de frankiske Aarbøger og Levnedsbeskrivelserne 
af Ludvig den Fromme, hvis Ord i denne Sag har 
mere Vægt. De taler kun om en vinrig Egn, for
modentlig ved Rhinen, og om et Len iFrisland, 
Grevskabet Hriustri (Rust ringen, de lave Egne 
om Weserflodens Udløb), som han senere fik for
øget med den frisiske Handelsby Dorstad; efter 
Ludvigs Død fik han endnu Øen Walcheren ved 
Scheldes Udløb.

2) V ale er allerede omtalt som Broder til Adal- 
hard og Fætter til Karl den Store. Det var Ludvig 
den Frommes Mistænksomhed, der voldte, at han 
blev Munk i Corbie; men Vale viste sig her at være
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paa sin rette Plads og blev derfor ogsaa efter Bro
derens Død Klosterets Abbed. Af vort Kapitel 
fremgaar det, at han tillige forestod Korvej. Sam
me Aar (826) har han altsaa været hos Kejseren 
og skaffet ham Ansgar til Missionær.

Det gode Forhold, som var genoprettet mellem 
de to Frænder, holdt sig for øvrigt ikke. Ludvig 
vilde ændre Tronfølgen, efter hvilken den ældste 
Søn Lothar skulde arve hele Kejserdømmet og de 
yngre Brødre, Pipin og Ludvig, kun have mindre 
Len; han lod sig nemlig lede af sin anden Hustru, 
den smukke Judith, der vilde sikre sin Søn Karl 
Del i Magten. Men herimod rejstes den ivrigste 
Modstand af Kirkens Stormænd, som mente, at 
Kirkens Interesser skade des, naar ikke Riget be
varedes udelt: de vilde ikke se Karl den Stores 
Værk tilintetgjort. Blandt dem indtog Vale en 
fremtrædende Plads, og de støttede Lothar, der 
naturligvis var misfornøjet med Udsigten til at 
faa langt ringere Magt.

Det kom til aaben Kamp,menLykken var denne 
Gang med Ludvigs Vaaben (830), Lothar blev 
tvungen til selv at fælde Dommen over sine Til
hængere, men beholdt dog noget af sit tidligere 
Herredømme (Italien). Vale blev sat i Fængsel 
paa en Klippeø i Genévesøen, senere i det Kloster 
ved Loires Munding, hvortil ogsaa hans Broder 
Adalhard havde været forvist. Da hans Parti tre 
Aar efter med Lothar og Ebo af Reims i Spidsen 
atter rejste Oprørsfanen og afsatte den gamle Kej
ser, vendte Vale tilbage til Corbie. Saa snart Lud
vig efter denne Ydmygelse atter kom til Magten, 
blev Vale ganske vist fjernet fra Corbie, men fik i 
Stedet det rige Klostér Bobbio i Italien og døde 
836, udsonet med Kejseren.



KAPITEL 7

Rejsen til Danmark.

Derefter blev de saa begge ført for Kejseren.
Han glædede sig over deres Vilje og Lyst og 

gav dem Kirketøj, Kister, Telte og hvad de ellers 
kunde trænge til, eller hvad der syntes nødven
digt paa saa lang en Rejse. Han bød dem. drage 
med ovennævnte Harald og paalagde dem at an
vende den største Omhu paa hans Tro og ved 
gudelig Formaning stadig styrke ham og hans 
Mænd, som var døbte med ham, at de ikke ved 
Djævelens Tilskyndelse skulde falde tilbage til 
deres forrige Vildfarelser. Tillige skulde de ved 
Ordets Prædiken flittig mane ogsaa andre til at 
antage den kristelige Tro.

Dermed lod Kejseren dem fare. De havde ingen 
Følgesvend, som kunde give dem en Haandsræk- 
ning, eftersom der ingen var af Abbedens Hus
stand, der frivillig vilde rejse med dem, og han 
ikke vilde nøde nogen dertil imod deres Vilje. 
Og Harald, til hvem de havde været anbefalede, 
var endnu raa og ny i Troen og forstod ikke, hvor
ledes man burde behandle Guds Tjenere. Ej hel
ler hans Folk, som den Gang var nyomvendte,
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og som var opdragne til helt andet Livssyn, æn
sede dem synderligt.

Saa begyndte de da denne Rejse med Møje og 
Besvær, og de kom til Køl n. Dér havde den 
Gang hans Højærværdighed Ærkebiskop Hade
bold sit Sæde. Han mærkede nok, hvad de 
trængte til, og gav dem et ypperligt Fartøj, hvori 
de kunde tage deres Gods om Bord, og hvori der 
var to Ruf, meget hyggelig indrettede.

Da ovennævnte Harald saa det, fik han Lyst 
til at være hos dem paa samme Fartøj, saa at han 
tog Ophold i det ene Ruf og de i det andet. Saa- 
ledes begyndte Fortrolighed og Velvilje at vokse 
mellem dem, og fra nu lagde Kongens Folk mere 
Vind paa at vise dem Tjenester. Ved Dorstad 
steg de i Land, og gennem Frisernes Egne kom 
de til Danmark1)«

Men fordi Kong Harald undertiden ikke kunde 
blive med Fred i sit Rige, saa gav ovennævnte 
Kejser ham et Len hinsides Elben, for at han 
kunde ty derhen, dersom det maaske blev nød
vendigt for ham. De ovennævnte Guds Tjenere, 
der skulde være, hvor han var, havde saaledes 
deres Opholdssted snart imellem Kristne, snart 
imellem Hedninger. De begyndte at trænge paa 
med Guds Ord og mane, hvem de kunde, til at 
betræde Sandhedens Vej. Mange blev ogsaa ved 
deres Levned og Lære omvendt til Troen, og Dag 
for Dag voksede Tallet af dem, som lod sig frelse 
i Herren.
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Drevet af guddommelig Kærlighed til at ud
brede deres hellige Gudsdyrkelse begyndte de og- 
saa med Flid at opspørge Drenge, som de kunde 
faa til Købs og opdrage til Guds Tjeneste. Oven
nævnte Harald betroede dem ogsaa nogle af sine, 
som de skulde drage Omsorg for og oplære. Og 
saaledes skete det, at de i kort Tid dér fik en 
Skole oprettet for 12 eller flere Drenge. De skaf
fede sig ogsaa, her og dér fra, andre Tjenere og 
Medhjælpere, og Rygtet om dem og deres From
hed begyndte under Guds Velsignelse at vokse 
og ba^re Frugt.

Da de saaledes et Par Aar eller længer havde 
været sysselsat med dette hellige Forehavende, 
hændte det sig, at nysnævnte Broder Autbert 
fik en tung og svar Sygdom. Derfor blev han 
flyttet derfra til Ny Korvej, og da hans Kræfter 
sank Dag for Dag, døde han dér, som vi tror, en 
salig Død ved Paaske-Tid, saaledes som det i For
vejen havde været ham aabenbaret af Herren2).

0 Dorstad var en stor frisisk Handelsstad 
ved Rhinen lidt ovenfor Utrecht; nu er der kun 
en lille ubetydelig By (Wijk te Duerstede).

Her havde Kristendommen ved Willibrords For
kyndelse, der blev fortsat med Dygtighed af an
dre, faaet et fast Holdepunkt, og her gjorde Nord
boerne paa Købmandsfærd deres første Bekendt
skab med den kristelige Lære og Gudstjeneste,
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Den overlegne frankiske Kultur betog adskillige, 
og inden Evangeliets Ord lød i deres Hjemstavn, 
lod enkelte sig døbe. Flere nøjedes dog med at 
lade sig primsigne, d, v. s.: de forsagede Afguds
dyrkelsen, og Korsets Tegn blev gjort over dem 
(det kaldtes prima signatio), Ogsaa i »Ansgars 
Levned« siges det baade om Danske (Kap, 21) og 
Svenske (Kap. 24), at de havde antaget Troen i 
Dorstad, og den kristne Kvinde Fredborg befaler 
døende sin Datter at drage til denne By, fordi den 
har de mange Kirker og Præster (Kap. 17). Et 
Vidnesbyrd om Dorstads Betydning for de nor
diske Lande har man i den Efterligning af Dor- 
stadmønterne, der er fundet i Danmark og Sve
rige, Byens Rigdom lokkede for øvrigt Vikin
gerne, og Gang paa Gang blev den hærget, indtil 
den ikke mere forvandt det,

2) Man har ikke andetsteds Oplysning om Ans- 
gars Virksomhed ved Kong Haraids Side, og »Ans- 
gars Levned« fortæller jo kun, at han og Autbert 
omvendte nogle og fik dannet en Skole, hvor de 
oplærte baade unge Trælle, som de havde købt, 
og frie Mænds Børn, som Kongen skaffede dem, 
Men dermed er der sikkert allerede gjort det 
mest mulige ud af Ansgars første Forkynder virk
somhed, Han har ikke faaet rejst nogen Kirke 
paa dansk Grund, og overhovedet har han fore
løbig udrettet saare lidt, Sagen er, at Missionen 
var i Uføre, saa længe Ansgar' var knyttet til 
Haraids Person; Kongen var upaalidelig, og han 
havde Modgang,

Kun korte Tider dvælede Harald i sit Fædre
land. Aaret efter, at han var vendt tilbage som 
døbt og som Kejserens Vasal, maatte han atter 
iy til Frankervælden. Med en Hjælpehær nær-
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mede han sig Danmarks Grænser, og det kom til 
Underhandlinger; men Harald brød Vaabenhvilen 
ved et troløst Indfald i sit tidligere Land, Dette 
hævnede de Danske, de overrumplede Fjendens 
Lejr og jog Hæren paa Flugt, Derpaa sendte Gud
freds Sønner nogle Mænd til Kejseren for at for
klare Aarsagen til det skete og byde Forlig; det 
havde til Følge, at Harald blev genindsat. Men 
snart efter maatte han flygte for sidste Gang; 
hans Anseelse var undergravet, og han blev i sit 
frisiske Len; her er han ogsaa død (vistnok kort 
efter 840),

Efter Kejserens Bud har Ansgar fulgt Harald 
overalt og er saaledes ved hans Landflygtighed 
bleven revet bort fra sin Missionsmark. Ved 
samme Tid (vistnok 829) mistede han sin eneste 
Fælle Autbert, Saaledes saa det kun mørkt ud 
for Ansgar s Forkynder gerning i Danmark, Da 
han senere kom til Haraids Fjende Haarik, op- 
naaede han bedre Udbytte,



KAPITEL 8

Ansgars Kaldelse til Sverige og Drømmesyn 
derom.

Imidlertid skete det, at der var kommet Sende
bud fra Sverige til Kejser Ludvig, lovlig Ihu

kommelse. Blandt de Ærinder, de havde at fore
bringe, var ogsaa dette, at de underrettede den 
allernaadigste Kejser om, at der var mange af 
deres Folk, som længtes efter at antage den kriste
lige Gudsdyrkelse, og at deres Konge ogsaa var 
viNig til at tillade Guds Præster at opholde sig 
dér, naar Kejseren blot vilde være saa naadig at 
sende dem duelige Prædikanter.

Da den fromme Kejser fik det at høre, blev 
han i^eget glad og begyndte atter at forhøre sig, 
om der var nogen, som han kunde sende til hine 
Egne, og som kunde undersøge, om det Folk var 
villigt til at tage ved Troen, saaledes som Sende
budene havde forebragt ham, og som kunde be
gynde at bringe dem den kristelige Gudsdyrkelse. 
Saa foretog då Hans Majestæt sig anden Gang 
at forhandle med samme Eders Abbed*), om der

♦) Abbed Vale.
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maaske skulde findes en Mand blandt hans 
Munke, som for Kristi Skyld vilde drage til hine 
Egne, eller som i alt Fald vilde opholde sig hos 
Harald, saa at han, som nu var hos ham, nemlig 
Guds Tjener Ansgar, kunde paatage sig denne 
Sendelse.

Derfor blev han paa Kejserens Bud kaldt her
fra til Hove, og det blev ham betydet, at han 
uopholdelig maatte fremstille sig for Kejseren. 
Den Guds Mand anede nok, hvad man vilde ham, 
og begyndte af ganske Hjerte at opflammes af 
Guds Kærlighed og at anse det for sin højeste 
Glæde, om han fik Lejlighed til at arbejde paa 
at vinde Sjæle. Skulde der ogsaa paa en saadan 
Rejse møde ham nogen Modgang og Møje, fore
satte han sig i sin Sjæl at lide det med Taalmod 
for Kristi Skyld. Han nærede i sit Hjerte ingen 
Tvivl om, at det store Værk vilde lykkes; thi han 
trøstedes ved et guddommeligt Syn, som Gud for
dum i Naade havde forundt ham at se.

Paa den Tid nemlig, da han, som før omtalt, 
opholdt sig hos Eder og allerede syntes beaandet 
herovenfra ved tvende Syn, forekom det ham en 
Nat, at han var kommet til et Hus, hvor der 
stod flere Prædikanter, rede til at udføre Prædike- 
embedet.

Pludselig blev han i en Henrykkelse ført frem 
for dem, og han saa sig omskinnet af et umaade- 
ligt Lys fra Himlen, klarere end en Solstraale; 
og da han undrede sig over, hvad det kunde være,
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lød der ogsaa en Røst til ham, ikke ulig den, som 
han havde fortalt, han havde hørt i det første 
Syn*), og den sagde: »Din Synd er forladt!« Han 
svarede, som vi tror, af Guds Aands Indskydelse: 
»Herre! hvad vil du, at jeg skal gøre?«**) og 
Røsten lød atter, sigende: »Gaa! og forkynd Hed
ningerne Guds Ord!«

Dette Syn overvejede den Guds Tjener i sit 
Hjerte. Han blev glad og jublede i Herren, idet 
han indsaa, at det alt for en Del var opfyldt, hvad 
der havde været ham befalet; og for at hans Ar
bejde kunde blive udført i fuldere Maal, ønskede 
han ogsaa for Svenskerne at forkynde Guds Ord.

Da han altsaa var ført for Kejseren, og denne 
havde spurgt ham, om han vilde paatage sig 
denne Sendelse, svarede han med frimodig Røst, 
at han var redebon til alt, hvad Kejseren havde 
besluttet at paalægge ham for Kristi Navns Skyld.

*) Kap. 2.
*♦) Omtrent de samme Ord sagde Paulus ved sit Syn i 

Følge Fortællingen Ap. Gern. 22,11.



KAPITEL 9

Rejsen til Sverige, u

Da fandt den højærværdige Abbed under Guds 
Forsyns Styrelse en Stalbroder til ham af 

Eders Broderskab; han hed Vitmar, og var 
baade meget værdig og villig til saa stor en Ger
ning. Fremdeles bestemte han til at være hos 
Harald den fromme Fader G i s 1 e m a r, en 
Mand, som var prøvet i Tro og gode Gerninger, 
og som havde en brændende Nidkærhed for Gud. 
Saaledes paatog Ansgar sig det Ærinde, der var 
ham paalagt af Kejseren, nemlig at drage til 
Sveriges Egne for at prøve om hint Folk var vil
ligt til at tage mod Troen, saaledes som oven
nævnte Sendebud havde givet til Kende.1)

Fornævnte Vitmar, som selv var med, vil bedre 
kunne fortælle, hvor store og hvor svære Ulyk
ker han maatte døje paa denne Færd. Vi maa 
lade os nøje med at berette dette alene, at da de 
var omtrent midt paa Rejsen, stødte de paa Vi
kinger. Købmændene, som drog med dem, for
svarede sig mandig og sejrede i det første An
greb; men i det andet blev de overvundet og
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overvældet af samme Vikinger, saa at disse tog 
Skibene og alt, hvad de havde, og det var med 
Nød og næppe, at de kunde vade i Land og slippe 
bort. Dér mistede de da baade de kejserlige 
Gaver, som de skulde have bragt til Sverige, og 
al deres Ejendom, med Undtagelse af det lidet, 
som de kunde træffe til at gribe, den Gang de 
sprang fra Borde, og føre med sig. Blandt andet 
misfede de henved 40 Bøger, som de havde samlet 
til Gudstjenesten; de faldt i Røvernes Hænder.

Da dette var sket, og nogle vilde vende tilbage, 
andre vandre frem, kunde den Guds Tjener paa 
ingen Maade bevæges til at afstaa fra den paa
begyndte Rejse. Nej, han lagde det i Guds Haand, 
hvad der skulde mødfe ham og vilde ingenlunde 
vende om, førend han ved et Vink fra Gud kunde 
skønne, om han kunde faa Lov til at forkynde 
Evangeliet i disse Egne.

x) Tiden for Sverigesrejsen har rimeligvis 
været Foraaret 830. De svenske Sendebud, som 
omtales i forrige Kapitel, er vistnok kommet til 
Kejseren i August 829; Einhardts Aarbøger siger 
nemlig, at Ludvig den Fromme paa denne Tid 
modtog Afsendinge fra Rom, Benevent og »andre 
fjærne Lande«; her kan der da være tænkt paa 
Sverige.

Nogen Tid maa der være gaaet, inden Forbe
redelserne til Rejsen var truffet, saa at Ansgar
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kunde begive sig til de ukendte Egne, hvor der 
efter Sendemændenes Ord ventede dem en rig 
Høst.

Det viste sig virkelig, at flere Svenskere var 
blevet Kristenvenner i Dorstad og havde stemt 
enkelte Landsmænd gunstig mod den nye Tro. 
Derfor behøver man ikke at antage, at Anmod
ningen om at sende Forkyndere til Sverige har 
været Sendefærdens eneste Ærinde; sikkert har 
man væsentlig haft til Hensigt at knytte Handels
forbindelser.



KAPITEL 10

Evangeliets Forkyndelse i Sverige,

Med stor Besværlighed rejste de den meget 
lange Vej til Fods, og hvor det traf sig 

saa, satte de paa Baad over de mellemliggende 
Vande og naaede endelig til dette Riges Havn, 
som kaldes Bjørkø. Her blev de godt mod
tagne af Kongen, som hed Bjørn; hans Sende
bud forklarede nemlig, af hvad Aarsag de kom.

Da Kongen saaledes havde erfaret Hensigten 
med deres Sendelse og havde forhandlet om 
denne Sag med sine gode Mænd, gav han dem 
med alles enstemmige Bifald og Samtykke Lov 
til at blive dér og forkynde Kristi Evangelium 
dér og gav ogsaa enhver, som ønskede det, Fri
hed til at lade sig undervise af dem.

Guds Tjenere blev nu lette om Hjertet, da de 
saa, at det var lykkedes for dem, hvad de havde 
ønsket, og de begyndte at forkynde Frelsens Ord 
for de dér boende Indbyggere. Der var ogsaa 
flere, som syntes godt om deres Ærinde og gerne 
laante Øre til Herrens Lære. Desuden var der 
hos dem mange kristne Fanger, som glædede sig

Ansgars Levned. 5
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over, at de nu endelig igen kunde faa Del i de 
guddommelige Sakramenter; og Udfaldet viste, 
at alt virkelig forholdt sig saaledes, som deres 
egne Sendebud havde meldt hans Højhed Kejse
ren, og enkelte bad med fromt Sind om at faa 
Daabens Naade. Deriblandt var ogsaa selve 
Byens Høvding Hergejr, som var Kongens 
Raadgiver og gode Ven. Han modtog den hellige 
Daabs Gave og stod fast i den almindelige Kirkes 
Tro. Ikke længe efter byggede han en Kirke paa 
sin Arvelod og øvede sig selv flittig i at tjene 
Gud. Der er flere lysende Kendetegn paa og 
mange sikre Vidnesbyrd om denne Mands uover
vindelige Tro, hvad vi i det følgende nærmere 
skal udvikle.1)

9 Vedrørende Rejsen til Sverige og Grundlæg
gelsen af den svenske Kirke kan der tilføjes lidt.

Ansgars Tid falder sammen med det store Gen
nembrud af Viking et o g ene, og det sporedes ogsaa 
i hans Liv. Paa Østersøen blev han overfaldet 
af Vikinger. Ellers har vi mest Kendskab til Vi- 
kingefærden i V esterlandene; men »Ansgars Lev
ned« viser os flere Træk af den Uro og Utryghed, 
der ogsaa raadede paa Østersøen.

Da Vejen gennem Landet omtales som meget 
lang, har det vel været ved det sgdligste af Gota- 
riget, at Vikingerne overfaldt dem og tog deres 
Skibe. At Vejen derfra til Hjertet af Sverige var 
vanskelig, siges ogsaa af Adam af Bremen; hans 
Ord lyder saaledes: »Der findes tykke Skove og
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meget vilde Bjerge, gennem hvilke Rejsen fra 
Skaane til Gotalandet nødvendigvis gaar, saa 
man ikke véd, om det er bedst at undgaa Land
rejsens Farer ved at vælge Sørejsens eller om
vendt.«

Byen Bjørkø var i 9. Aarhundrede Sveriges be
tydeligste Handelsplads; om dens Beliggenhed 
siger Adam: »Bjørkø er en gothisk By og ligger 
midt i Sverige, ikke langt fra det Tempel, som 
Svenskerne holder højst i Ære i deres Gudsdyr
kelse, nemlig Upsala; her danner en Bugt, som 
skærer sig ind mod Nord fra det Hav, som kaldes 
det baltiske eller barbariske, en god Havn for de 
Barbarer, der bor spredt om dette Hav, men meget 
farlig for dem, der er uforsigtige og ikke har 
Kendskab til den Slags Steder.«

Hvor denne Handelsplads har ligget, er efter 
den nyere Tids Undersøgelser tvivlsomt. Det er 
paa Nordsiden af den lille 0 Bjorko i Målaren, 
mellem Sigtuna og Telge. Ind mod Landsiden 
har Byen været værnet af en stor Halvkr edsvold, 
dannet af Jord og Sten, og ved dens sydvestlige 
Udkant laa en Borg, der var en sidste Tilflugt for 
Indbyggerne. Borgen er en naturlig Fjeldknude; 
men hvor Skrænten ikke var tilstrækkelig stejl, 
var der rejst en stensat Jordvold. Indenfor By
tomten er der fundet mange Levninger fra Vi
kingetiden, bl. a. byzantiske og arabiske Mønter, 
der vidner om Handelsforbindelser med Gardarige 
(Rusland). Udenfor Voldene er der tæt med Grav
høje; man har optalt over 2000, men der har 
været langt flere, inden Jordens Opdyrkning slet
tede hvert Spor af dem. Efter hele sin Indretning 
minder det gamle Bjørkø om det gamle Hedeby; 
dog er Bypladsen meget mindre.

Skønt Bjørkø altsaa laa nær ved Svenskernes
5*
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store Hov med den hellige Lund, hvor Kroppene 
af ofrede Mennesker, Heste og Hunde hang paa 
Træerne, blev Byen dog Hovedsædet for Kristen
dommen i Sverige;.dér rejstes straks en Kirke af 
en Privatmand, og senere (Kap. 25) kom der en 
anden til; dér virkede efter Ansgar forskellige 
Præster, dér døde den hamburgske Ærkebiskop 
Unni 936. Snart efter forsvinder Bjørkøs Navn af 
Historien. Vel omtaler Adam af Bremen endnu 
Bjørkø som en By, der er til; men rimeligvis var 
den allerede den Gang lagt øde ved, Vikingers 
Hærgninger. Ved Udgravningerne af Stedet har 
man nemlig ikke fundet Sager, som er yngre end 
Vikingetiden. En af Bjørkøs to Havne hedder 
Korshavn; Navnet kan godt rumme et Minde om 
Ansgars Forkyndelse her.

Kong Bjørn er den samme, som Islænderne 
kalder Bjørn »paa Højen«, og som delte Magten 
med sin Broder Ønundr (den senere omtalte 
Anund). Hos ham færdedes den ældste Skjald, 
der kendes, Nordmanden Brage den Gamle.

Den Mand, som bliver ivrig Kristen, Kongens 
betroede Mand og Bjørkøs Høvding, kaldes med 
det frankiske Navn Herigar; hans nordiske 
Navn har været H er g e j r. (Paa samme Maade 
er det frankiske Ansgar det samme som vort 
Asgejr, Esger).



KAPITEL 11

Grundlæggelsen af Ærkesædet i Hamburg.

Da oveanævnte Guds Tjenere havde været hos 
dem halvandet Aar, vendte de med sikkert 

Bevis paa, at de havde udrettet noget, og med 
et Brev, som Kongen med egen Haand paa den 
dér brugelige Maade havde tegnet, tilbage til 
hans Højhed Kejseren?) Han modtog dem paa 
ærefuld Maade og med Højagtelse for deres 
Fromhed, og de fortalte ham, hvor store Ting 
Herren ved dem havde udrettet, og at Troens 
Dør til Hedningernes Kaldelse var aabnet for 
dem i hine Egne. Da den fromme Kejser hørte 
det, frydede han sig med stor Glæde, og da han 
derhos overvejede, hvad der alt tilforn var ud
ført for Gudsdyrkelsen hos de Danske, lovede 
og takkede han den almægtige Gud, og opflam
met af Iver for Troen begyndte han at tænke 
paa, om det ikke kunde lade sig gøre, i Norden, 
paa Grænsen nemlig af hans Rige at oprette en 
Bispestol, hvorfra det kunde være bekvemt for 
den Biskop, som dér havde sit Sæde, jævnligt at 
besøge hine Egne for at prædike, og hvorfra hine
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barbariske Folkeslag lettere og rigeligere kunde 
faa Del i Herrens højærværdige Sakramenter.

Da han saaledes med Omhu og Aarvaagenhed 
vedblev at være optaget af denne Sag, fik han at 
vide af nogle af sine tro Mænd, at da hans Fader 
Kejser Karl, højlovlig Ihukommelse, havde med 
Sværdet tæmmet hele Saksland og lagt det under 
Kristi Aag, inddelte han det i Bispedømmer. Men 
den yderste Del af dette Landskab, som laa i 
Norden, hinsides Elben, overgav han ikke nogen 
af Biskopperne at tage vare paa, men besluttede 
at holde den tilbage i den Hensigt dér at oprette 
et Ærkesæde, hvorfra ved Guds Naade den kristne 
Tro kunde forplantes til de udenfor boende 
Folkestammer. Derfor lod han ogsaa den første 
Kirke dér indvie af en frankisk Biskop, som hed 
Am al har. Senere lod han ogsaa denne Kirke 
særskilt styre af en Præst ved Navn Heri dag 
og vilde paa ingen Maade, at Nabobisperne 
skulde have nogen Højhedsret over dette Sted. 
Den samme Præst havde han i Sinde, skulde 
indvies til Biskop; men hans alt fortidlige Bort
gang fra denne Verden hindrede, at det skete. 
Efter denne store og berømmelige Kejsers Død 
besteg hans ovennævnte Søn, nemlig Kejser 
Ludvig, hans Riges Trone. Efter visse Folks 
Tilskyndelse delte han det Stykke af dette Land
skab, som ligger hinsides Elben, i to Dele og 
overgav dem indtil videre til to Nabobiskopper. 
Thi han var ikke noksom opmærksom paa sin
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Faders Bestemmelse i denne Sag, eller snarere: 
han kendte den slet ikke.2)

Men ved denne Lejlighed, da den kristne Tro 
ved Guds Naade havde begyndt at bære Frugt 
hos de Danske og Svenske, fik han sin Faders 
Ønske at vide; og for at intet af, hvad han havde 
tænkt paa, skulde blive uopfyldt, grundlagde 
han med Biskoppernes og et stort Kirkemødes 
Samtykke i ovenfor omtalte yderste Del af 
Saksland nord for Elben et Ærkesæde i Staden 
Hamburg.

Hele den nordalbingiske Kirke skulde være 
det underlagt, med Myndighed over alle Nordens 
Lande til at indsætte Biskopper eller Præster, 
som maatte beskikkes til hine Egne for Kristi 
Navns Skyld. Og til dette Sæde lod ovennævnte 
Kejser vor Herre og hellige Fader Ansgar ind
vie som Ærkebiskop, under Haandspaalæggelse 
af Drogo, Biskop af Metz og den Gang det 
høje og højærværdige Hofs Ærkekapellan. Hos 
stode: Ærkebiskopperne Ebo af Reims, Hetti 
af Trier og Otgar af Mainz tillige med flere 
andre paa Rigsmødet forsamlede Biskopper. Og- 
saa var til Stede Biskopperne Helmgaud og 
Willerik, af hvilke han havde faaet de nys
nævnte Dele af Stiftet tilbage, som de havde sty
ret. Disse gav ogsaa deres Samtykke og var med 
at indvie ham.

Og fordi dette Stift var beliggende paa farlige 
Steder og let kunde lægges øde ved de nærboende
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Barbarers Grumhed, og fordi det var lille i alle 
Maader, lagde Kejseren til hans Embede et Klo
ster i Gallien, som hed T u r h o 11, og som be
standig skulde ligge under samme Stol.3)

9 Det Brev, Kong Bjørn medgav dem, har været 
en Ru netavl e; saaledes maa det være at for- 
staa, at den var »tegnet paa den Maade, som 
bruges dér«. Desuden giver den samtidige Ra- 
banus Maurus, Abbed i Fulda, senere Ærke
biskop af Mainz, Efterretning om Nordboernes 
Runer, som de brugte til at optegne deres Sange 
og Spaadomme. Mon ikke Ansgar har været 
hans Kilde?

9 Da den langvarige Sakserkrig omsider fik 
Ende, blev Sakserlandet inddelt i Bispedømmer. 
Karl den Store gjorde Begyndelsen, Ludvig den 
Fromme fortsatte, og den hele Ordning var først 
tilendebragt i de Aar, da Ansgar færdedes ved 
Kong Haralds Side. Bispedømmernes Tal var 8: 
Osnabrück, Münster, Paderborn, Minden, Bre
men, Ferden, Halberstadt og Hildesheim.

Ham bürg blev ikke gjort til Bispesæde, men 
dens Kirke blev dog højtideligt indviet af en af 
Frankerrigets mest ansete Kirkefyrster. Ærke
biskop Am al har af Trier, som ogsaa ind
viede Præsten H er idag. At det var en Biskop 
fra et fjernere Stift, der foretog Indvielsen, er ret 
mærkeligt; ganske vist var hele Kirkeordningen 
i Sakserlandet den Gang saare ufuldstændig, men 
muligvis har Kårl den Store dog haft en Tanke 
ved ikke at lade den nærmeste Biskop foretage 
Indvielsen. Dertil kom, at Kejseren udstyrede
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Heridag rigeligt ved at give ham et Kloster H r o d- 
nach (Renaix i Øst-Flandern, nærmest ved Gent) 
som Støtte og Tilflugt. Men har han haft Planer 
om at gøre Hamburg til et selvstændigt Bispesæde, 
kom de i alt Fald ikke til Udførelse, fordi Præsten 
døde, og Kejseren selv fulgte snart efter. Selve 
Hamburg blev nu lagt under Bispesædet Ferden, 
medens Kirken i Meldorf i Ditmarsken kom under 
Bremen; Biskop Willerik kom oftere og gæstede 
denne gderste Kirke i Frankerriget.

3) Da Ansgar vendte tilbage fra Sverige (831), 
fik han store Omvæltninger at se. Hans Velynder 
Vale sad som Fange. Dette skadede dog ikke Ans
gar s Sag; dels har han vel holdt sig udenfor alle 
Partistridigheder, dels har Ebo af Reims, der end
nu havde Overledelsen af den nordiske Mission, 
støttet ham. Derfor faar hans Abbeds Skæbne 
ingen Indflydelse paa hans; tværtimod, Kejser 
Ludvig hæver ham til Ærkebispeværdigheden, 
som vi læser. Et højst mærkeligt Skridt! Man op
retter paa Forhaand et Ærkesæde, der endnu ikke 
havde et eneste Bispesæde under sig, men først 
skulde erhverve sig Lydbisper ved at grundlægge 
Kirker blandt Nordboerne og Venderne.

Det maa have været samme Aar, 831; i Kap. 33 
siges det nemlig, at det var i Ansgars 64de og i 
hans Bispedømmes 34te Aar, at hans sidste 4 Maa- 
neder lange Sygdom indtraf. Gaar vi ud fra, at 
hans Dødsdag var den 3dje Februar 865, faar vi 
831 som hans Tiltrædelsesaar.

Hvad det er for et Møde, paa hvilket Ærke- 
sædets Oprettelse blev besluttet, kan udregnes. 
Det var Rigsdagen i T h i o nvill e (Diedenhofen 
ved Mosel, lidt nord for Metz) Novbr. 831, hvor 
Ludvig ogsaa modtog Sendemænd fra Bagdad.
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Ansgar er, som vi læser det, indviet og indsat i 
sit Embede af Drogo; han var kejserlig Ærke- 
kapellan og Biskop af Metz, for øvrigt Halvbroder 
til Kejser Ludvig, De 3 store Ærkebisper gik ham 
til Haande (om Ebo, se næste Kap, med Anm.), saa 
at det har været en usædvanlig Højtidelighed, End
videre var til Stede de to Nabobiskopper Helm- 
gaud af Ferden og W iller ik af Bremen (Bre- 
mens anden Biskop, 805—838, der opførte en Sten
kirke i Stedet for den Trækirke, hans Forgænger 
Willehad havde tømret); de gav Slip paa de Dele 
af deres Stift, som oprindeligt hørte under Ham- 
burg,og som de under Ludvigs Styrelse havde faaet, 

Paa samme Maade som Karl den Store havde 
givet Præsten Heridag et flandernsk Kloster (det 
var naturligvis imidlertid kommet i andre Hæn
der), skænkede Ludvig nu Ansgar et Kloster T ur
hol t (Thourout i Vest-Flandern, nærmest ved 
Briigge); det havde allerede i et Par Aarhundreder 
staaet i stor Anseelse, Klosteret skulde baade være 
ham en materiel Understøttelse og en Tilflugt i 
Trængselstider, Ludvig har her fulgt en alminde
lig Skik paa den Tid, at give Kirkens Mænd en 
eller anden Stiftelse at nyde Indtægten af; des
værre brugte man ogsaa at lønne verdslige Stor- 
mænd paa samme Maade, og det gav Anledning til 
meget forargeligt, Saaledes kom netop Turholt 
senere i en uværdigs Hænder (Kap. 18 og 30).

Ansgar er vistnok oftere kommen hertil; Adam 
af Bremen siger: »Naar han undertiden ved Bar
barernes Forfølgelse blev hindret i sin ivrige For
kyndelse, trak han sig med sine Lærlinge tilbage 
til Turholt.« Ved et af disse Besøg var det, at han 
blev opmærksom paa Rimbert.



KAPITEL 12

Pavebullen om den nordiske Kirkesag,

Og for at dette i Fremtiden kunde beholde sin 
Fasthed og Styrke, sendte Kejseren Ansgar 

med al Ære til det apostolske Sæde og lod ved 
sine Sendebud, de ærværdige Biskopper B e r- 
nold og Ratold og den berømmelige Grev 
G er o Id, hele denne Sag forelægge til Hans Hel
lighed Pave Gregor s Stadfæstelse.

Paven stadfæstede ham da ogsaa paa sine For
gængeres Vis baade ved en Bulle og ved at give 
ham Pallium, lod .ham komme for sig og ud
nævnte ham tillige med Ærkebiskop Eb o af 
Reims, som i Forvejen havde modtaget samme 
Sendelse, til Legat for alle de omboende Folke
færd, saavel af Svenske og Danske som af Slaver 
og andre Folkefærd, som har deres Bopæl i de 
nordiske Lande, og foran den hellige Apostel St. 
Peters Helgenben og Alter tildelte han ham of
fentlig Myndighed til at være Evangeliets For
kynder.

Og for at intet af dette i Fremtiden skulde for
hindres, slog han enhver, der stod imod eller
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sagde imod eller paa hvilken som helst Maade 
lagde disse den fromme Kejsers Hensigter nogen 
Hindring i Vejen, med Banstraalen og dømte ham 
skyldig til at dele Kaar med Djævelen og lide 
evig Straf.

Den samme Sendel se havde som sagt Pave 
Pas c halis i Forvejen overdraget til Ærke
biskop Eb o af Reims. Thi denne, dreven, som 
vi tror, af Guds Aand, brændte af en hæftig 
Længsel efter Hedningernes Kaldelse, især de 
Danskes, som han ofte havde set i Kejserens 
Gaard, og over hvis Blindhed og djævelske Vild
farelser han sørgede, og han ønskede for Kristi 
Skyld at give sig selv og alt, hvad han ejede, til 
Hedningernes Frelse. Ham havde ogsaa Hans 
Højhed Kejseren givet et Sted hinsides Elben, 
som kaldes W e 1 n a u, for at han dér kunde have 
et Opholdssted, saa ofte han drog til hine Egne. 
Til dette Sted kom han tit og ofrede meget paa 
at vinde Sjæle i Nordens Egne, fik mange til at 
antage Kristendommen og styrkede dem i Fælles- 
troen?)

x) Kejseren vilde have Pavens Stadfæstelse paa 
Ærkesædets Oprettelse og sendte derfor Ansgar 
selv til Romi Følge med de 3 Afsendinge. Af 
dem var Bernold Biskop af Strassburg, Rat old 
af Verona og en af Kejser Ludvigs trofaste Til- 
hængeri; om Grev Gerald fortæller Einhards
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Aarbøger, at han var Grænsevogter mod Avarerne 
i Øst og til Stede ved Haraids Daab.

I Rom sad Gregor IV (827—Pave
stolen, en myndig og kraftig Mand. Han stad
fæstede Ansgar i hans Værdighed og gjorde ham 
til pavelig Legat (Af sending), idet han gav ham 
P al l i um.

Palliet er en hvid, ulden Krave, der falder ned 
over Skuldrene, prydet med 6 paasyede Kors (den 
Gang var de røde, senere brugtes sorte). Ulden 
var af den hellige Agnes's Faar; hvert Aar ind
viedes der paa denne Helgenindes Festdag to Faar, 
som et Nonnekloster efter Pavens Bestemmelse 
blev udset til at passe. I Begyndelsen blev Palliet 
kun baaret af Paven selv, men allerede fra det 6te 
Aarhundrede fik fremragende Kirkefyrster det, 
og snart blev det et nødvendigt Anerkendelses
tegn for enhver Ærkebiskop; derfor var det en 
stor Højtidelighed, naar en Ærkebisp fik Palliet 
overrakt af Paven.

Efter sædvanlig Skik udstedte Gregor IV en 
Bulle, som skulde bekræfte dette. Tidsangivelsen 
mangler; men den er vel udstedt samme Aar, 831, 
eller Aaret efter. Med Hensyn til Missionsgernin
gen stilles Ansgar lige med Ebo af Reims, saa- 
ledes som ogsaa »Ansgars Levned« beretter.

Det er nemlig sikkert, at Ansgar ikke er den 
første, der har virket for Kristendommens Frem
me i Danmark: han havde en Forløber i Ærke
biskop Ebo afReims. Det ser vi af »Ansgars 
Levned«, og af de frankiske Aarbøger véd vi det 
ogsaa.

Denne højtbegavede og mægtige franske Prælat 
var af ringe Herkomst, en livegens Søn; men han 
blev opdraget i Karl den Stores Hof skole sammen 
med den senere Kejser Ludvig og blev saaledes
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knyttet til ham. Paa Grund af dette Ungdoms
venskab og fordi han havde lagt stor Kraft og 
Dygtighed for Dagen, steg han fra at være kejser
lig Bibliotekar til at beklæde det ansete Ærke- 
bispesæde i Reims (816).

I A ar et 822 gik der en Bølge af Bods stemning 
gennem Frankerriget. Kejser Ludvig bekendte 
offentlig sin Synd og Skrøbelighed, og flere af 
Kirkens Mænd aflagde Løfte om store kristelige 
Gerninger. Ved denne Lejlighed besluttede Ebo 
at drage til Danmark. Naar det hedder, at Synet 
af Nordboerne havde opflammet hans Missions
iver, er det maaske kun Genklang af den vel
kendte Fortælling, at Gregor den Stores Begej
string for Englands Omvendelse vaktes ved Synet 
af Angelsakser i Rom. Ebo udbad sig af Pave 
P a c h a l isJ_ (817^ Tilladelse til at følge 
Kaldet og fik ogsaa hans Minde. Som Medhjælper 
blev givet ham Munken Ha li tg ar. Kejser Lud
vig understøttede ham i den nye Virksomhed; 
han gav ham Gaarden W elanao (Welnau) ved 
Elbens Biflod Stør, ikke langt fra Esesfeld 
(Itzeho), som Karl den Store havde anlagt til 
Værn mod de Danske.

Ebo drog da til Danmark, hvor han forkyndte 
Kristendommen i det meste af Aaret 823; maaske 
har han her faaet Indflydelse paa Kong Harald 
(se Kap. 6, Anm.). Om Efteraaret vendte han til
bage med to frankiske Grever, som paa Grund af 
Haraids Klager var sendt til Landet for at under
søge Forholdene. Han er rimeligvis ikke oftere 
kommet til selve Danmark; men sin levende In
teresse for Hedningernes Omvendelse bevarede 
han (Kap. 29), og han har vel ogsaa gæstet Wel
nau, hvor han havde indrettet et lille Kloster.

Om Ebos senere Historie, se Kap. 29, Anm. 2.
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Man kunde maaske undre sig over, at medens 
Ebo søger pavelig Stadfæstelse, inden han begyn
der sin Gerning, saa faar Ansgar den ikke, førend 
han har prædike t flere Aar for Hedningerne og 
er udvalgt til Ærkebiskop. Sagen er imidlertid, 
at Ansgar ikke i Begyndelsen har haft en selv
stændig Stilling; han har været Arbejder paa den 
Missionsmark, som Pave Pachalis havde anvist 
Ebo, og maa derfor have haft Ærkebiskoppens 
Fuldmagt. Men nu, da han faar sit eget Ærke- 
sæde og altsaa ikke længere er Ebo underordnet, 
men sideordnet, er Pavens Samtykke nødvendigt. 
(Paa samme Maade havde Winfred, »Tyskernes 
Apostel«, de første Aar af sin Missionsvirksom
hed ikke søgt Pavens Tilladelse, fordi han kun 
hjalp Willibrord med at omvende Friserne; men 
saa snart han havde besluttet at søge sin egen 
Virkekreds, tøvede han ikke med at anmode 
Paven om Stadfæstelse.)



KAPITEL 13

Biskop Gauzberts Ankomst til Sverige.

Da vor Herre og Fader Ansgar som ovenmeldt 
havde modtaget Indvielsen, og han og Ebo 

holdt Raad om denne Mission, blev de enige om, 
at det var nødvendigt, at der blev beskikket Ans
gar en Medhjælper, som kunde udføre Bispeger- 
ningen hos Svenskerne, fordi der burde være en 
Biskop nærværende i en saa langt bortliggende 
Egn, og Ansgar ikke alene kunde overkomme 
begge Steder.

Med ovennævnte Kejsers Samtykke og Bifald 
udvalgte Hans Højærværdighed Ebo en Frænde 
af sig, som hed Gauzbert, til denne Gerning 
og sendte ham smykket med den biskoppelige 
Værdighed til Sverige. Kirketøjet og de nødven
dige Udgifter udredede han rundelig saa vel af 
sit eget som af Kejserens Gave, antog ham i sit 
Sted til at udføre det Prædikeembede, som det 
apostolske Sæde i Forvejen havde overdraget 
ham, og indsatte ham til at være Legat blandt 
de svenske Folkestammer.

Med den ærværdige Biskop Ebo s Minde over-



81

drog den allernaadigste Kejser ham senere ogsaa 
det Kloster, som han havde bygget paa det før 
omtalte Sted Welnau. Det skulde være ham et 
Hvilested og bestandig ligge under samme Em
bede.

Saa kom denne Gauzbert, som de ved Ind
vielsen hædrede ved at give ham Apostelnavnet 
Simon, til Sverige og blev modtaget med Hæder 
baade af Konge og Folk. Med alles enstemmige 
Bifald begyndte han dér at bygge en Kirke og 
offentlig at forkynde Troens Ord. Det var en 
salig Glæde for de dér boende Kristne, og de troen- 
des Antal voksede fra Dag til Dag.1)

') Skønt Ansgar havde faaet et Ærkesæde, der 
skulde være Knudepunktet for hele den nordiske 
Mission, grundlagdes der dog et Bispedømme for 
Sverige, der ikke lagdes ind under Hamburg. 
Dette er saa meget mærkeligere, som det var Ans- 
gars Forkyndelse, der muliggjorde Bispestolens 
Oprettelse. Men Sagen er, at Ebo havde sin Del 
af den nordiske Mission opretholdt. Selv optoges 
han mere og mere af de politiske Forviklinger i 
Frankerriget, og snart skulde han staa som Op
rører mod Kejser Ludvig. Under disse Forhold 
overdrager han sin Gerning i Norden til sin 
Frænde Gauzbert, der saaledes blev hans Un
derlegat.

Naar Gauzbert faar et nyt Navn, der tilhører 
Kristenkulturen, staar det i Forbindelse med Ti
dens Hang til saadanne Dobbeltnavne.

Ansgars Levned. 6
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Der er bevaret nogle Brudstykker af et Brev fra 
Rabanus Maurus til Simon (o: Gauzbert) med 
Formaning til at udholde Vanskeligheder og For
følgelse; Raban sendte tillige gode Gaver, saaledes 
en Messebog, Messeklædninger og Alterklæde.

Gguzberts Sverigsrejse har rimeligvis været 
832; hans Ophold dér har vistnok varet til 845. 
Ogsaa han fik Palliet tilsendt af Paven, og da 
Ansgar senere selv vilde drage til Sverige, kunde 
han ikke gøre det uden Gauzberts Tilladelse 
(Kap. 22). Da Gauzbert overtog Ebos Part af 
Missionsgerningen, blev ogsaa Welnau snart 
overdraget ham. Dette maa sættes i Forbindelse 
med Ebos Fald; men herom tier »Ansgars Lev
ned«; Ebo bliver kun den faderlige Ven, der 
hæver Ansgars Mod, naar det behøves; hans Præ
latpolitik antydes end ikke, og det paapeges ikke, 
at han indskrænkede Ansgars Omraade og til
egnede sig (og Gauzbert) Frugten af hans Mis
sion i Sverige.

Den Konge, som modtager Gauzbert, er vel 
Bjørn, der ogsaa havde været venlig overfor 
Ansgar.

Den Kirke, som Gauzbert siges at have bygget, 
kan ikke være den samme som den, Hergejr op
førte (Kap. 9). Gauzberts Kirke har maaske 
været i Sigtuna.



KAPITEL 14

Hamburgs Brand.

Imidlertid udførte vor Herre og Hyrde med 
Nidkærhed sit Embede i det ham betroede 

Stift og blandt de Danske, og ved Eksempel og 
god Omgængelse drog han mange til Troens 
Naade. Han begyndte ogsaa at købe nogle dan
ske og vendiske Drenge og løskøbte enkelte Fan
ger for at opdrage dem til Guds Tjeneste. En Del 
af dem beholdt han her hos sig, andre lod han 
opfostre i nævnte Turholt Kloster. Her var med 
ham nogle af Eders Broderskab, vore hellige 
Fædre og Lærere, ved hvis Lærdom og Under
visning vor Lyst til det gudelige Levned fik en 
lykkelig Fremvækst.

Medens dette paa begge Steder blev udført paa 
en rosværdig og Gud velbehagelig Maade, skete 
det uformodet, at der kom Vikinger og omrin
gede Staden Hamburg med deres Flaade. Da det 
kom saa uventet og pludseligt paa, blev der ikke 
Tid til at samle Folket fra Landet, saa meget 
mindre som den berømmelige Grev Bernhard,

6*
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der paa den Tid var Byens Høvding, i Øjeblikket 
var fraværende.

Men saa snart Biskoppen, som havde sit Sæde 
dér, fik Nys om deres Komme, vilde han først 
forsvaret Stedet med dem, som var i selve Byen 
eller dvælede i Forstaden, indtil der kunde kom
me flere til Hjælp. Dog, da Hedningerne brød 
paa, og Staden allerede var taget, saa han nok, 
at han og hans Folk ikke kunde gøre Modstand, 
og traf Foranstaltninger til at føre Helgenlevnin
gerne bort; og medens hans Klerke spredtes for 
alle Vinde paa Flugten, slap han selv med Nød 
og næppe derfra og fik ikke engang sin Kappe 
med. Ogsaa Indbyggerne forlod Stedet selv og 
vankede vildfarende om; de fleste flygtede bort, 
nogle blev fanget, en Del endog dræbt.

Nu var Byen altsaa i Fjendernes Vold, og de 
plyndrede alt, hvad der var i den eller i den nær
meste Landsby. Ved Aftenstid var de kommet, 
og de forblev dér Natten over og den følgende 
Dag og Nat. Da dernæst alt var stukket i Brand 
og hærget, drog de deres Vej.

Dér brændte Kirken, et herligt Arbejde, som 
var opført efter Ærkebiskoppens Anvisning, og 
med den det ypperligt indrettede Munkekloster; 
dér gik det Bibliotek af ypperlige Haandskrifter, 
som ovennævnte høje Kejser havde skænket 
vor Fader, op i Luer tillige med mange andre 
Bøger. Og alt, hvad han dér havde haft af Kirke
tøj eller Klenodier og anden Ejendom, blev saa
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adsplittet ved Plyndring, Brand og Fjendevold, 
at de næsten jog ham nøgen bort. Saa godt som 
intet var nemlig bjærget i Forvejen, ej heller 
noget dengang reddet, uden hvad en eller anden 
Flygtning kunde træffe til at gribe og være saa 
heldig at tage med.

Over alt dette blev vor hellige Herre og Fader 
ikke tungsindig, ej heller syndede han med sine 
Læber; men da han saa at sige i ét Øjeblik havde 
mistet næsten alt, hvad han fra sit Bispedøm
mes Begyndelse havde kunnet samle eller an
vende til Bygningsarbejder, gentog han den ene 
Gang efter den anden hint Ord af den salige Job: 
Herren gav, Herren tog; som Herren vilde, saa 
skete det; Herrens Navn være lovet!1)

9 Skriftstedet er Jobs Bog 1,21.
Den tunge Skæbne, som ramte Ansgar, idet 

hans Ærkesæde blev ødelagt, er et Led af den 
lange Række Ulykker, som paa den Tid ødte 
Frankerrigets Kræfter.

Begyndelsen var indre Strid og Splid. Lothar 
og hans Helbrødre rejste sig mod deres Fader, 
ophidsede og støttede af høje kirkelige Embeds- 
mænd, fremfor alle Ebo af Reims. Forraadt og 
forladt af fordums Venner og Tilhængere sad den 
gamle Kejser Ludvig fangen i et Kloster i Sois- 
sons; man tvang ham til at frasige sig Tronen 
og underkaste sig Kirkebod (833).

Da slog hans Søn Ludvig om og besluttede at 
befri Faderen; dermed vendte Bladet sig, Op-
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røverne spredtes til alle Sider, og Ludvig den 
Fromme blev paa Forsamlingen i Thioriville høj' 
tideligt genindsat (835).

Sine sidste Aar fik han Lov at leve i Fred; gan
ske vist havde hans Søn Ludvig nye Oprørspla
ner, men Døden friede Kejseren for nye Ydmygel
ser (840). Kort efter udbrød der Krig mellem 
Brødrene; den endte først med Forliget i Verdun 
843 og medførte Landets fuldstændige Splittelse.

Alle disse Stridigheder aabnede Landet for de 
danske Vikinger; Lothar var endog uklog nok til 
at tage dem i sin Tjeneste mod sine Brødre. I 
Aarene 834—37 hærgede Danskerne hver Som
mer i Frisernes Land, fremfor alt det rige Dor- 
stad. Vel sluttedes der Fred mellem Ludvig den 
Fromme og Haarik (839); men snart begyndte 
Hærgningen paa Frisland atter, og andre Vikin
ger fo’r op ad Loire og Garonne. Alt dette skete 
endnu inden Hamburgs Ødelæggelse.

1 en anden Henseende faar Frankerrigets De
ling Betydning for Ansgars Historie. Ved Forliget 
i Verdun fik nemlig Ludvig (den Tyske) den øst
lige Del, Karl (den Skaldede) den vestlige og 
Lothar den midterste tilligemed Italien og Kej
serværdigheden. Hamburg kom til at staa under 
Ludvig, men Turholt Kloster, som Ansgar havde 
faaet af Ludvig den Fromme, kom under Karl, 
og han brød sig ikke om sin Faders Bestemmelse, 
men gav en af sine Yndlinge Klosteret. Dette for
tælles senere i »Ansgars Levned« (Kap. 18); men 
det burde være fortalt inden Beretningen om 
Hamburgs Brand. Havde Ansgar endnu haft sit 
Tilflugtssted, saa var han ikke~ved denne Ulykke 
bleven hjemløs; Hamburgs Brand føjer en tung 
Byrde til den Modgang, han altsaa allerede havde 
lidt.
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Vikingernes Overfald paa Ærkesædet var i 
Aaret 8b5,

Anledningen var, at Kong Ludvig havde under
tvunget Obotriterne, en vendisk Stamme, som 
Danskerne betragtede* som skatskyldige. Dette 
vilde Kong Haarik hævne; med en Flaade paa 
600 Skibe sejlede han op ad Elben og plyndrede 
og brændte det forsvarsløse Hamborg, dermed 
ogsaa Ansgars Trækirke, Ansgar undslap med 
Nød og næppe, som vi læser det; Helgenlevnin
gerne, der var ham saa dyrebare, fik han dog 
med sig; af Adam af Bremen véd vi, at det for
nemmeligt var den hellige Sixtus9 og Sinnicius’s 
Legemer, en Gave fra Ebo af Reims, Samme Aar 
sejlede andre Normanner op ad Seinen og hær
gede Paris, hvorpaa Karl den Skaldede maatte til
købe sig Fred, og Vikingeskarer udkæmpede tre 
store Slag i Frisland, af hvilke de dog tabte det 
første,

Dette Vikingetog mod Hamburg synes imidler
tid at være blevet havnet, idet Sakserhæren skal 
have tilføjet de Danske et Nederlag, da de vendte 
tilbage,

Ansgar var nu i den dybeste Nød, hans Tilflugt 
i Flandern var berøvet ham, hans Ærkesæde til- 
intetgjort, hans Hjælpere spredte, mange forlod 
ham, blandt dem Munkene fra Corbie, som var 
sendt for at være i hans Tjeneste, jfr. Kap, 18; 
endvidere stod det efter Haraids Fordrivelse slet 
med Missionens Sag i Danmark, Haarik var jo 
deres Fjende, og i Sverige fik den unge Menighed 
et Knæk, saaledes som det fortælles i næste Ka
pitel,

Man kunde ønske en langt udførligere Skil
dring af Ansgars Historie i denne Trængselstid; 
Fortællingen er her unægtelig fattig. Men Adam
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af Bremen har et Supplement, lian siger: 
»Men han (Ansgar) priste i sin Elendighed Gud 
og saaede ufortrøden Guds Ords Sæd, hvis Tjener 
han var, baade hos sine egne og hos fremmede. 
Derfor fik han ogsaa af en ærværdig Frue ved 
Navn Ika en Gaard, dér hedder R q m s o l a 
(Ramesloh). Dette Sted laa i Bispedømmet Fer- 
den, 3 Mil fra Hamburg. Dér stiftede den hellige 
Guds Mand et Kloster og opstillede Levningerne 
af de hellige Bekendere Sixtus og Sinnicius og 
andre gamle Helligdomme, som han havde taget 
med sig paa Flugten fra Hamburg; dér samlede 
han sin splittede Hjord, og i denne Havn frelste 
han dem af sine Fæller, som var blevet bortjaget 
af Hedningerne. Herfra søgte han den hamburg- 
ske Kirke og bragte de Nordalbinger tilbage til 
Troen, som Forfølgelsen havde skræmmet; der
næst sendte han ogsaa Forkgndere til Danmark, 
for at ikke Hedningemissionen skulde slappes 
ved Opsættelse fra hans Side, men Eneboeren 
Ardgar sendte han til Sverige (se »Ansgars Lev
ned« Kap. 16). Det fortælles, at han ogsaa er 
kommen til Bremen, men blev vist bort af Biskop
pen (Ljudrik), der misundte ham hans Lærdom 
og Dyder.«



KAPITEL 15

Gauzberts Udjagelse.

Da dette saaledes var sket, og Biskoppen og 
hans Venner var i megen Trængsel og Elen

dighed, og hans Ordensbrødre vankede om som 
landflygtige med Helgenlevningerne fra et Sted 
til et andet og ingen Steds kunde finde Ro og 
Hvile, fordi den ondes Anslag havde Magten, 
skete det ogsaa ved Djævelens Indskydelse, at 
Svenskerne, opflammede af en rasende Iver, be
gyndte lumskelig at efterstræbe ovennævnte Bi
skop Ga u zber t, Ojg det blev sat i Værk, at en 
Del af Folket rottede sig sammen for at plyndre, 
styrtede til det Hus, hvor han boede, dræbte 
endogsaa hans Frænde Nidhartog gjorde ham, 
som vi tror, til Guds Martyr; thi de myrdede ham 
af Had til det kristne Navn. Gauzbert selv med 
hans øvrige Stalbrødre, som var til Stede med 
ham, bandt de, tilrev sig alt, hvad de kunde 
finde hos dem, og jog dem med Skam og Skænd
sel ud af Landet. Det skete imidlertid ikke paa 
kongelig Befaling, men blev udøvet alene ved 
en Folkesammensværgelse.1)
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Dog, den hulde guddommelige Styrelse taalte 
ingenlunde, at det skulde gaa uhævnet af; thi 
næsten alle de, som var med, blev kort efter 
straffede, skønt paa forskellig Maade. Herom var 
meget at sige; men for ikke at falde Læserne til 
Besvær, har vi indskrænket os til at nævne én 
Mand, saa at det af hans Ulykke kan blive aaben- 
bart, at de øvrige heller ikke undgik den fortjente 
Straf.

Der var nemlig dér i Landet en mægtig Mand, 
hvis Søn havde været med i denne Sammen
sværgelse tilligemed de andre, og som bragte den 
Del af det gjorte Bytte, som var faldet paa hans 
Part, til sin Faders Hus. Efter at det var sket, 
begyndte hans Velstand at tage af og hans Fæ 
og Folk at dø bort; endog Sønnen selv omkom, 
ramt af den guddommelige Hævn; ogsaa hans 
Hustru med Søn og Datter døde kort efter. Da 
han saaledes saa sig berøvet alt det kæreste, han 
havde, paa en lille Søn nær, begyndte den arme 
Mand at grue for Gudernes Vrede og at gruble 
over, om han ikke maatte lide alt dette, fordi en 
eller anden Gud var fortørnet paa ham.

Han gik derfor, som det er Skik der til Lands, 
til en Spaamand og bad ham lade sig vide, hvil
ken Gud han havde stødt for Hovedet, og hvor
ledes han skulde forsone ham. Hin gjorde, hvad 
han plejede at iagttage ved den Slags Dyrkelse, 
og svarede, at alle deres Guder var velsindede 
imod ham, men de kristnes Gud var overmaade
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vred paa ham: Kristus, sagde han, har saaledes 
lagt dig øde, og fordi noget, hvad det saa er, af 
de Ting, der skulde være helliget til ham, for
bliver skjult i dit Hus, derfor er alle disse Ulyk
ker kommet over dig, som du har lidt, og du vil 
ikke kunne blive fri for dem, saa længe den Ting 
er i dit Hus. Da han havde hørt det og stadig 
grublede i sit bekymrede Sind paa, hvad det 
kunde være, huskede han paa sin Søn, og at 
denne af det ovennævnte Bytte havde bragt en 
Bog hjem med. Herover blev han slagen af stor 
Skræk og Rædsel, og da han, fordi der den Gang 
ikke var nogen Præst til Stede, slet ikke vidste, 
hvad han skulde gøre med den Bog, vovede han 
paa ingen Maade at beholde den længer hos sig.

Endelig fandt han paa Raad. Han bar den 
offentlig frem i en Forsamling af sine Bymænd 
og fortalte, hvad han havde lidt. Og da de alle 
sagde, at de ikke vidste, hvad der var herved at 
gøre, og de var bange for at modtage eller have 
noget saadant i deres Hus, og han selv var ræd 
for at beholde Bogen længer hos sig, svøbte han 
den godt ind og lagde den op paa et Gærde med 
den Erklæring, at hvo som vilde, maatte tage 
den bort derfra; og for den begangne Brøde 
lovede han selv den Herre Jesus Kristus en fri
villig Sone.

En af de Kristne tog denne Bog derfra og bragte 
den hjem med sig. Af hans Mund har vi faaet 
dette at vide, og han blev derefter en meget tro-
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ende og from Mand, saa at han endog siden hos 
os lærte Salmer udenad, skønt han ikke kendte 
et Bogstav.

Da de øvrige paa lignende Maade var straffede 
enten med Død eller med Sygdom og Tab af deres 
Ejendom, blev det aabenbart for alle, at de maatte 
føle vor Herres Jesu Kristi tunge Straf, fordi de 
havde dristet sig til at mishandle og udplyndre 
Guds hellige Biskop og hans Tjenere.

’) Efter vort Kapitel at dømme har Gauzberts 
Bortjagelse fundet Sted samme Aar som Ham
burgs Brand 845.

Naar netop Nidhart blev dræbt, medens de 
andre blot blev fordrevet, er Sagen sikkert den, 
at Nidhart har fornærmet en Svensker; det koster 
ham Livet og volder det bratte Omslag i Stem
ningen mod Kristendomsforkynderne i det hele.

Gauzbert selv vendte ikke mere tilbage til Sve
rige; rimeligvis har han opholdt sig i Welnau, 
senere blev han Bisköp i Osnabrück. Men han 
vedblev at betragtes som svensk Ærkebiskop (se 
Kap. 22). Den svenske Menighed var efter hans 
Bortrejse i henved syv Aar overladt til sig selv, 
indtil det lykkedes Ansgar at faa Ardgar sendt 
til den, saaledes som det fortælles i næste Kapitel. 
Ardgars Rejse har altsaa vistnok været Aar 851 
eller 852.



KAPITEL 16

Ardgars Rejse til Sverige. Hergejrs Jærtegn 
og Død.

I næsten 7 Aar derefter var der saaledes ingen 
Præst nærvperende der paa Stedet. Vor Herre 

og Hyrde Ansgar var derover meget ængstelig og 
bedrøvet; han kunde ikke udholde den Tanke, 
at den kristelige Tro, som dér var begyndt, skulde 
dø hen; og især var han bekymret for sin Søn, 
den før omtalte H e r g e j r. Han sendte derfor en 
Eneboer ved Navn A r d g a r til hine Egne og bød 
ham, at han især skulde holde sig til Hergejr.

Da han kom derhen, blev han højtidelig mod
taget af Hergejr selv og voldte ved sin Nærvæ
relse de dér boende Kristne en stor Glæde. De 
begyndte, ligesom de før havde gjort, med An
dagt at søge, hvad Guds er, og med villig Aand 
at varetage de Kristnes Skikke. Der var heller 
ingen af de vantro, som vovede at forhindre ham 
i at forkynde Ordet, fordi de med bævende Hj^i'- 
ter havde draget til Minde, hvad Straf de fik, som 
havde jaget Guds Tjenere ud.

Efter ovennævnte Hergejrs Tilskyndelse og 
med den daværende Konges Vilje og Tilladelse
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begyndte han offentlig at forvalte Guds Sakra
menter. Paa den Tid nemlig, da ingen Præst var 
dér til Stede, udstod den trofaste Mand Hergejr 
mange Forhaanelser af de vantro; men ved Guds 
rige Naade blev paa hans Bøn den sande Tros 
Forkyndelse bekræftet ved himmelske Jærtegn.

Af disse vil vi her efter Løfte anføre nogle, for 
at hans uovervindelige Trosmod kan kundgøres.

En Gang sad ban nemlig paa et Thingsted, en 
Plads, der var indrettet til Samtale. Blandt anden 
Tale, som faldt dér, priste de andre deres Guder, 
ved hvis Yndest mange Ting lykkedes vel for 
dem, og med mangfoldige Ord bebrejdede de ham, 
at han alene ved en tosset Tro afveg fra, hvad 
alle ellers vår enige om. Men brændende i Aan
den som han var, skal han have svaret dem:

»Dersom der er saa stor Uvished om Guds 
Styrelse, og det skønt der paa ingen Maade burde 
være Tvivl, saa lad os prøve ved Jærtegn, hvem 
der har størst Magt, enten eders mange saakaldte 
Guder, eller min ene, almægtige Herre Jesus 
Kristus. Se, det bliver snart Regn (thi Regnen 
hang dem over Hovedet). Paakald I eders Guders 
Navne, at Regnen ikke maa falde over eder! Jeg 
vil saa paakalde min Herre Jesus Kristus, at ikke 
er, Regndraabe skal røre mig, og den skal være 
Gud, som i dette Stykke bønhører dem, som paa
kalder ham.«

Man blev da enige om det. De andre sad alle 
paa den ene Side, men han med en lille Dreng
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paa den anden, og enhver især gav sig til at paa
kalde sin Gud, men han paakaldte den Herre 
Kristus. En Skylregn faldt da fra Himlen og 
gjorde alle de andre saa dyngvaade, at det saa 
ud, som om de med Klæderne paa var kastet i 
en Elv; ja, endog Bladene, som i massevis styr
tede ned over dem fra de Grene, hvoraf Løv
hytten dér var bygget, viste, at de var overvæl
dede af den guddommelige Magt. Men paa ham 
og Drengen, som var hos ham, faldt ikke en 
Regndraabe. Ved dette blev de forvirrede og fulde 
af Forundring. Men han sagde til dem: »Se her, 
hvem der er Gud! Hold op, I ulykkelige, at kalde 
mig bort fra hans Dyrkelse; skam eder hellere 
ved eders Vildfarelser og lær Sandhedens Vej!«

En anden Gang hændte det sig, at han havde 
en hæftig Smerte i sit Skinneben, saa han maatte 
bæres fra Sted til Sted. Da han længe maatte ud
holde denne Besværlighed, begyndte Folk at 
komme til ham for at se til ham. Nogle raadede 
og manede ham til ofre til Guderne for sin Hel
bredelse, andre angreb og haanede ham, fordi 
han ikke havde nogen Gud og derfor ikke kunde 
komme sig.

Da dette nu ofte gik paa, og han bestandig 
viste deres daarlige Forslag tilbage, kunde han til 
Slutning ikke døje deres Spot og svarede: at han 
ingenlunde vilde søge Hjælp hos deres forfænge
lige Afgudsbilleder, men hos sin Herre Jesus 
Kristus, som kunde, om han vilde, i et Øjeblik
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helbrede ham for hans Svaghede Han lod straks 
sine Folk kalde og bød dem bære ham til hans 
Kirke. Da han var sat dér for alle tilstedeværen
des Øjne, udøste han ydmyge Bønner for Gud og 
sagde:

»Min Herre Jesus Kristi lad disse ulykkelige 
faa at vide, at du alene er Gud, og at der ingen 
anden er foruden dig. Giv derfor mig, din Tje
ner, i denne Time min forrige Legemssundhed 
tilbage, for at Modstanderne kan se dine store 
Gerninger, skamme sig ved deres Vildfarelser og 
blive omvendt til at kende dit Navn! Gør, hvad 
jeg beder, for dit hellige Navns Skyld, som er 
velsignet i Evighed, og lad ikke dem blive be
skæmmede, Herre, som haaber paa dig!«

Efter disse Ord blev han helbredet ved den 
guddommelige Naade. Han blev straks frisk og 
sund, gik selv udeu Hjælp ud af Kirken, takkede 
Gud for sin Frelse, og da han ved Troen paa 
Kristus fik sin Helsen igen, gjorde han mere og 
mere de vantro til Skamme.

Næsten paa samme Tid hændte det sig ogsaa, 
at en svensk Konge ved Navn Anund blev ud
jaget af sit Rige og levede landflygtig hos de 
Danske. Da han ønskede at genvinde sit Rige, 
begyndte han at søge Hjælp hos dem og lovede 
dem Guld og grønne Skove, naar de vilde følge 
med. Han fortalte dem om den By, som hed 
Bjørkø, at der var mange rige Købmænd og Over
flødighed paa alt godt og mange Penge og Kost-
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barheder. Til denne By lovede han at føre dem, 
hvor de, uden at deres Hær led stort Tab, kunde 
faa, hvad de trængte til. De blev glade over de 
Herligheder, han lovede dem, og begærlige efter 
at faa Fingre i Kostbarhederne og gav ham til 
Hjælp 21 Skibe, fulde af raske, stridbare Karle, 
der stilledes til hans Raadighed. Selv havde han 
11 Skibe, der tilhørte ham.

De stævnede ud fra Danmark og kom uven
tede til den omtalte By. Kongen var just den 
Gang langt borte, og Høvdingerne og Almuen 
kunde ikke samles. Alene ovennævnte Hergejr 
som var Høvedsmand dér, var til Stede tillige
med de Købmænd og Folk, som var blevet 
hjemme. I denne store Knibe flygtede de til den 
Borg, som laa udenfor Byen. De begyndte der
næst at love og bringe Løfter og Ofre til deres 
Guder eller rettere Dj ævle, for at de ved deres 
Hjælp kunde frelses af saa stor en Fare.

Men da Borgen selv ikke var meget stærk, og 
de selv var for faa til at staa imod, lod de Sende
bud gaa ud til dem for at tilbyde Fred og For
lig. Kong Anund lod dem vide, at de skulde 
betale 100 Pund Sølv i Løsepenge for selve Byen, 
saa skulde de faa Fred. Disse sendte straks, hvad 
der forlangtes, og nysnævnte Konge tog derimod. 
Men de Danske bleve meget fortrydelige over 
dette Forlig, fordi det ikke var gaaet, som de 
havde ventet, og lavede sig til at kaste sig over 
dem og udplyndre og opbrænde Byen selv i Bund

Ansgars Levned. 7
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og Grund; de sagde nemlig, at hver Købmand 
derinde ejede mere end det, man havde punget 
ud med til dem, og at de paa ingen Maade vilde 
taale, at man saaledes holdt dem for Nar.

Medens de havde det for og beredte sig til at 
storme Borgen, hvor Bjørkøs Indbyggere havde 
søgt Ly, fik disse det ogsaa at vide. Derfor sam
lede de sig atter, og da de paa ingen Maade havde 
Kræfter til at staa imod, og der intet Haab var 
om, at de kunde slippe bort, opmuntrede de hver
andre til at bringe deres Guder større Løfter og 
Ofre. Men da blev Guds tro Tjener Hergejr vred 
paa dem og sagde:

»Forbandet af Herren være eders Løfter og 
Ofre tilligemed eders Afguderi Hvor længe vil I 
trælle for Djævle og med forfængelige Løfter til 
eders egen Ulykke styrte eder selv i Fattigdom? 
Se, meget har I ofret, og mere- har I lovet, des
foruden har I givet de 100 Pund Sølv. Hvad har 
det gavnet eder? Se, nu kommer de for at plyn
dre alt, hvad I har, eders Hustruer og Børn vil 
de føre bort som Fanger, Borgen og Byen vil de 
brænde, og I vil falde for Sværdet! Hvad gavner 
eder nu eders Afgudsbilleder?«

Ved disse Ord blev de alle forfærdede, vidste 
ikke, hvad de skulde gøre, og svarede som med 
én Mund: »Overvej du, hvorledes vi skal blive 
frelst, og giv du os Raad, og hvadsomhelst du 
raader os til, det vil vi uden Betænkning gøre.« 
»Ja,« sagde han til dem, »naar I vil gøre Løfter,
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saa lov og hold dem til den almægtige Herre og 
Gud, som hersker i Himlene. Ham tjener jeg i en 
god Samvittighed og i en ret Tro. Han er alles 
Herre, al Ting beror paa hans Vilje, og ingen kan 
modstaa hans Magt. Naar I derfor af ganske 
Hjerte søger hans Bistand, skal I faa at føle, at 
hans almægtige Hjælp ikke skal svigte eder.«

Efter dette hans Raad gik de alle endrægtig 
og af sig selv ud under aaben Himmel, som det 
dér var Skik, og lovede for deres Befrielse, at de 
vilde faste og give Almisse, den Herre Kristus til 
Ære.

Medens dette stod paa, begyndte ovennævnte 
Konge at forhandle med de Danske, at de ved 
Lodkastning skulde ransage, om det var med 
Gudernes Vilje, at dette Sted skulde ødelægges af 
dem. »Der er derinde,« sagde han, »mange mæg
tige og store Guder; dér er ogsaa for længe siden 
opbygt en Kirke, og mange kristne dyrker dér 
Kristus, og han er den stærkeste af Guderne og 
kan hjælpe dem, som forlader sig paa ham, lige
som han vil. Derfor maa man nødvendigt ud
forske, om det er efter guddommelig Vilje, at I 
drives til dette.«

Og det kunde de ingenlunde sige nej til, fordi 
det saaledes er Skik hos dem. Altsaa blev der 
spurgt ved Lodkastning, og Udfaldet blev, at de 
ingenlunde kunde udføre dette til Held for dem 
selv, og at Guddommen ikke overgav dette Sted 
til deres Plyndring. Og da der atter blev spurgt,

7*
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hvor de da skulde gaa hen for at skaffe sig Penge, 
at de ikke med skuffede Forventninger og tom
hændede skulde vende hjem, kom det Svar ud, 
at de skulde drage til en Stad, som laa langt der
fra, i Venderlandet. Dette troede da disse Dan
ske, som om det var en guddommelig Befaling 
til dem, de drog bort fra ovenomtalte Sted, 
skyndte sig ad den korteste Vej til den Stad, 
styrtede sig over de rolige og trygge Indbyggere, 
overrumplede Borgen, indtog den med væbnet 
Haand og vendte saa hjem med det Bytte og de 
mange Kostbarheder, de dér havde taget.

Men hin Kong Anund, som var kommet for at 
udplyndre dem, sluttede Fred og Forbund med 
dem, gav dem det Sølv tilbage, som han nylig 
havde modtaget af dem, og blev en Tid lang hos 
dem, da han ønskede at blive forligt med sit Folk. 
Saaledes befriede den naadige Gud for sin Tjener 
Hergejrs Tros Skyld Folket paa det Sted fra 
Fjendens Anfald og gav dem deres Gods tilbage. 
Denne Sag foreholdt Hergejr dem siden paa 
offentligt Thing og paamindede dem om, at de 
alvorligt skulde tænke paa, hvem der var Gud. 
»Ak, I ulyksalige,« sagde han, »forstaa dog ende
lig en Gang, at det er taabeligt at søge Hjælp 
hos Afguder, der ikke kan hjælpe Folk i deres 
Nød! *Tag mod Troen paa min Herre Jesus 
Kristus, som I har erfaret er den sande Gud, han 
som forbarmede sig over eder og trøstede eder, 
da I savnede al anden Tilflugt! Søg ikke længer
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til den overtroiske Gudsdyrkelse og prøv ikke ved 
forfængelig Ofre at forsone eders Afguder! Dyrk 
den sande Gud, som hersker over alting i Himlen 
og paa Jorden, og underkast eder ham og tilbed 
ham, den almægtige!«

Jo mere han blev bestyrket i Troen ved Her
rens hyppige Velgerninger, desto fyrigere blev 
han derfor til offentlig og hvor han var og for 
alle at forkynde og ophøje baade Herrens Dyder 
og Troens Naade. Saaledes stred han Troens 
gode Strid indtil sit Livs Ende; og da han havde 
fuldkommet sit Løb og sin gode Gerning, og han 
blev mat og træt, stod nysnævnte Præst Ardgar 
hos ham og anbefalede ham til den milde Gud; 
og efterat have modtaget det hellige Samfunds- 
maaltid døde han salig i Kristus.

Der kunde endnu fortælles meget om hans 
standhaftige Tro; men da vi har beflittet os paa 
Kbrthed, maa det være nok.1)

x) Kong An und i dette Kapitel maa sikkert 
være den samme som Ønundr i Hervørs Saga; 
efter Sagaen herskede han sammen med sin Bro
der Bjørn (se Kap. 10, Anm. 1), men Bjørn er 
formodentlig død inden de Begivenheder, som 
omtales i vort Kapitel. Den Konge, som mod
tager Ardgar, er vel ogsaa snarest Anund.

Hvad der ovenfor fortælles om B j ør kø, stem
mer fuldstændig med det Billede, man kan danne 
sig af Byen ved Oldgranskernes Undersøgelser
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(se Noten til Kap. 10): Handelspladsen ligger 
aaben mod Søen og er derfor i sig selv værgeløs 
overfor en Vikingeflaade. Man søger da til Bor
gen ved Byens Yderrand; men den er kun delvis 
værnet ved Volde, en svag Hob vil følgelig ikke 
kunne forsvare sig ret længe mod en Hær; man 
tinger derfor om Overgivelse. Kirken, som ifølge 
Kong Anund har staaet der i mange Aar, er selv
følgelig den lille Trækirke, som Hergejr havde 
rejst paa sin Fædrenelod (Kap. 10).

Den følgende Fortælling om den Lodkastning, 
de danske Vikinger foretager, og deres pludselige 
Tog mod en vendisk Kystby er af stor kultur
historisk Interesse; den vidner om Hedningernes 
Overtro og om Vikingelivets bratte Omskiftelser, 
der gør det utrygt for alle fredelige Folk.



KAPITEL 17

Fredborgs Død.

Pia den Tid var der ogsaa hos dem en meget 
from Kvinde, hvem de ugudeliges Vanart 
aldrig nogensinde kunde drage bort fra hendes 

Tros den rette Vej. Naar hun var i en eller 
anden Trængsel, satte de hyppigt ind paa hende, 
at hun ligesom de skulde ofre til Afguderne. 
Men hun var urokkelig og forlod ikke sin Tros 
faste Borg. Det var daarligt, saa talede hun, at 
søge Hjælp hos de stumme og døve Billeder, og 
hun fandt det vederstyggeligt paa ny at vende 
sig til dem, som hun i Daaben havde forsaget, og 
svigte det Løfte, som hun havde gjort Kristus. 
»Dersom det er ondt,« sagde hun, »at lyve for 
Menneskene, hvor meget mere da for Gud? Og 
dersom det er godt at holde Tro og Love blandt 
Menneskene, hvor meget mindre bør da den, som 
tager mod Troen paa Herren, paa nogen Maade 
vige af fra Troen eller blande Sandhed med 
Løgn! Min Herre Jesus,« føjede hun til, »er al
mægtig, han vil nok, naar jeg forbliver i Troen 
paa ham, efter sin Vilje kunne give mig baade
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Sundhed og alt godt, som jeg maatte komme til 
at behøve.«

Saa fuldkommede da fornævnte fromme Kvinde 
(hendes Navn var Fredborg) sit Livs Dage 
lige til Alderdommens Tid med Ros for et dy
digt Levned og en urokkelig Tro. Og da hun 
anede, at hendes Dødsdag allerede nærmede sig, 
og da der efter Biskop Gauzberts Bortgang den 
Gang ingen Præst var dér til Stede, saa havde 
hun af Kærlighed til Sakramentet, som hun 
havde hørt er de kristnes Tæring paa Vejen, 
købt noget Vin, som hun gemte i en lille Flaske, 
og hun paalagte sin Datter, der ogsaa var troende 
og from, at hun, naar hendes sidste Time maatte 
nærme sig, skulde hælde hende nogle Draaber 
i Munden, fordi hun ikke kunde faa Sakramen
tet; paa den Maade vilde hun i sin sidste Stund 
befale sin Sjæl til Herrens Naade.

Denne Vin gemte hun derfor i næsten 3 Aar. 
Da var det saa heldigt, at ovennævnte Ardgar 
kom derhen, ba han havde slaaet sig ned dér, 
holdt hun, saa længe hendes Kræfter tillod det, 
flittig sin Andagt og Gudsfrygtighedsøvelse, idet 
hun benyttede sig af hans Tjeneste ved Messens 
Højtid og den saliggørende Prædiken. Men imid
lertid tog Svagheden Overhaand hos hende, hun 
begyndte at blive sengeliggende, og da hun mær
kede, at hendes Død nærmede sig, lod hun oven
nævnte Præst hente, modtog af hans Haand den
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Tæring paa Vejen, hun havde ønsket sig, og drog 
salig hjem til Herren.

Hun havde altid haft et godt Sind til at give 
Almisse (for hun var ogsaa rig paa timeligt 
Gods), og hun havde paalagt sin Datter, der hed 
Katla, at naar hun havde lukket sine Øjne, 
skulde hun uddele alt, hvad hun havde ejet, til 
de fattige. »Og da her,« sagde hun, »ikke findes 
mange fattige, saa sælg efter min Død alting, og 
hvad der ikke er uddelt, tag det med dig og 
drag med første Lejlighed til_DorsJad! Dér er 
mange Kirker og Præster og Klerke, dér er en 
Mængde trængende. Naar du kommer derhen, 
saa opspørg troende Folk, som kan undervise 
dig om, hvordan du skal uddele det, og giv alt 
bort til et Frelsens Middel for min Sjæl.«

Efter Moderens Død opfyldte Datteren flittig, 
hvad Moderen havde befalet. Hun skyndte sig 
at rejse, kom til Dorstad, opsøgte dér nogle 
fromme Kvinder, som med hende kunde gaa om 
til de hellige Steder og underrette hende om, hvad 
hun skulde give til hver.

Og da de saaledes en Dag vandrede om paa 
de hellige Steder for at uddele, og Halvdelen alt 
var givet bort, sagde hun til sine Veninder: »Nu 
er vi trætte, det er bedst, vi køber os noget Vin, 
hvormed vi kan vederkvæge os, dernæst fuld
føre, hvad vi har begyndt.« De udgav dertil fire 
Penninge, og da de havde samlet Kræfter, fuld
førte de, hvad de havde begyndt.
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Da de var blevet færdig dermed, vendte hun 
tilbage til sit Herberg og lagde den tomme Pung 
hvori Pengene havde været, fra sig. Men da hun 
atter gik hen til samme Sted, fandt hun den, ved 
en Gave herovenfra, fuld, som den før havde 
været. Hun studsede over dette store Jærtegn, 
kaldte paa de fromme Kvinder, der før var gaaet 
med hende, og viste dem den Lykke, hun havde 
haft. I deres Nærværelse regnede hun sammen, 
hvad det var, og fandt, at det var lige saa meget 
af Værdi som det, hun havde bragt derhen, med 
Undtagelse af 4 Penninge.

Efter deres Raad gik hun til de Præster, som 
ansaas for de paalideligste der paa Stedet, og for
talte dem det. De priste den naadige Gud for 
hans store Godhed og sagde, at Herren havde 
givet hende det tilbage for hendes Arbejdes gode 
Hensigts Skyld. »Fordi du,« sagde de, »har været 
din Moder lydig og bevaret din Troskab imod 
hende uformindsket, paataget dig en saa lang og 
besværlig Rejse og flittig udført din Moders God
gørenhed, saa har Herren, som gengælder alle 
gode Gerninger, givet dig dette, som Gengæld og 
som Hjælp til din Nødtørft. Thi han er almægtig 
og har nok til alle og trænger til ingen*). Han 
vil ogsaa i sit himmelske Rige betale alt, hvad 
hans troende har udgivet for hans Navns Skyld

*) Jfr. Ap. G. 17,25: heller ikke betjenes han af Menne
skehænder, som den, der trænger til nogen, men han 
giver selv alle Liv og Aande og alt.
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og til de fattiges og hans Tjeneres Nødtørft. For 
at du paa ingen Maade skulde tvivle om, at dette 
forholder sig saaledes, og for at du ikke skulde 
komme til at fortryde, at du har givet din For
mue bort, har han været saa naadig at give dig 
Vished ved dette Jærtegn. Tro derfor fast af dette 
Tegn, at din Moder er salig hos Herren, og lad 
dig paaminde ved dette Jærtegn, at du aldrig skal 
frygte for at give bort af dit for Kristi Skyld, 
og vær vis paa, at det skal blive dig gengældt i 
Himlen af Herren. Dette, som saaledes er dig 
givet af Gud, er dit, og du kan anvende dette 
efter eget Tykke, ligesom du faar i Sinde. Thi, 
det, som du havde taget til eget Brug, vil han 
ikke give dig tilbage, fordi han efter sin Miskund
hed kun har gengældt det, som af Kærlighed til 
ham var uddelt til hans fattige.«



KAPITEL 18

Ardgar vender tilbage fra Sverige.

Efter at den ovenfor omtalte Hergejr var død, 
drog ovennævnte Guds Præst Ardgar af 

Kærlighed til det ensomme Liv, han før havde 
ført, bort fra disse Egne og søgte hen til sit for
rige Opholdssted; og saaledes maatte de dér 
boende kristne paany savne en Præsts Nærvæ
relse.

Saa blev det da aabenbart, at Hensigten med 
at nysnævnte Eneboer Ardgar skulde besøge 
disse Egne var dels denne, at han skulde styrke 
baade ovennævnte Hergejr og den Kvinde, vi for
talte om, i Troen, dels at han i deres sidste Stund 
skulde befale deres Sjæle til Guds Naade, og at 
de, som de saa trolig havde længtes efter, kunde 
modtage den sidste Tærepenge paa Rejsen, vi 
mener det hellige Sakramentes Samfundsmaaltid.

Medens alt dette gik for sig, som vi ovenfor 
har fortalt, hændte det sig, at hans Højhed Kej 
ser Ludvig, højlovlig Ihukommelse, efter Guds 
besluttede Raad forlod denne Verden*). ^' b

*) Aar 840.



109

Og da der efter hans Død skete stor Forstyr
relse ved Rigets Deling, begyndte dette ogsaa at 
have en lammende Indflydelse paa vor Hyrdes 
Mission. Thi da ovennævnte Turholt Kloster 
kom til at ligge i Hans Majestæt Kong Karls 
Landsdel, tog han det bort fra den Brug, hvor
til hans Fader havde bestemt det, og gav det til 
den eder noksom kendte R e gi na r. Baade hans 
Brødre, de berømmelige Konger, og mange andre 
gjorde ham vel Modforestillinger; men han brød 
sig ikke det mindste om deres Bøn, og vor nys
nævnte Fader begyndte da at lide mangehaande 
Nød og Trang*).

Heraf kom det, at baade eders Brødre, som 
den Gang var her hos ham, vendte tilbage til 
eders Samfund, og at ogsaa mange andre forlod 
ham for hans Fattigdoms Skyld. Selv hjalp han 
sig dog igennem, saa godt han kunde, men de 
faa, som holdt ud hos ham, og skønt han levede 
i Fattigdom, vilde han ingenlunde forlade den 
Gerning, som var ham paalagt.

♦) I Kap. 30 fortælles der om Reginars Fremfærd i Tur
holt, og hvorledes han faldt i Unaade.



KAPITEL 19

Bispedømmet i Bremen forenes med det 
i Hamburg.

Men den Gud, som saa Ansgars Fornedrelse 
og store Taalmodighed, indgav vor naadige 

Herre og Fyrste Kong Ludvig, som efter sin 
Fader fik dette Rige at styre, den Tanke (thi 
Kongens Hjerte er i Herrens Haand) at søge 
Midler til at skaffe ham Lindring og Livs-Op
hold, saa at han kunde udføre det Ærinde, hvor
til han var udsendt.

Og fordi han i denne Landsdel ikke havde 
noget Kloster, som var passende til dette Embede, 
men den bremiske Kirkes Bispedømme var tæt 
ved og paa den Tid uden Hyrde, besluttede han 
at give ham det. Paa et Rigsmøde af Bisperne og 
hans øvrige tro Mænd gav han sig derfor til at 
forhandle med dem om, hvorvidt det var ham 
tilladt efter Kirkeretten at gøre dette. Thi vor 
Herre og Hyrde, som frygtede det, at det i visse 
Maader vilde være farligt for ham, og var klog 
nok til at forudse, at det af en eller anden kunde
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blive ilde udlagt som et Tegn paa Griskhed, var 
ikke tilbøjelig til at billige denne Plan.

Derfor blev paa Kongens Bud denne Sag drøf
tet i et Bisperaad. Bisperne godtgjorde ved 
mange Fortilfælde, at det godt kunde lade sig 
gøre, at fordi det Stift, til hvilket Ansgar havde 
været indviet, var saa meget lille (thi det havde 
ikke mere end 4 Sognekirker), og fordi det alt 
oftere havde været ødelagt ved Barbarernes Ind
fald, kunde det andet tillægges ham som Skades
erstatning.

Men for at Biskoppen af Ferden ikke paa 
nogen Maade skulde have Betænkelighed — thi 
Ansgar tilligemed hele Bremer-Stiftet skulde be
holde den Del, som var taget af hans Bispedøm
me ovenfor Elben —, saa vedtog de, at begge 
Bispedømmer, nemlig baade det i Bremen og det 
i Ferden, skulde sættes paa samme Fod som de 
i Begyndelsen havde været paa Kejser Ludvigs 
Tid, og Ansgar skulde have Bispedømmet Bre
men, hvoraf den største Del af hans Stift havde 
været taget, og som ogsaa nu var uden Hyrde.

Ifølge denne Beslutning,, som var fattet af 
Biskopperne, fik han paa Kongens Befaling Bre- 
merstiftet at styre. Og saa fik Wa 1 d g a r, som 
dengang var Biskop af Ferden, den Del af Stif
tet tilbage, som hinsides Elben burde høre 
ham til.

Da dette en Tid lang havde varet saaledes 
ved, blev den samme Sag nøjere drøftet paa et
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andet Bispemøde, og man fandt, at det ikke var 
godt, at den Stol, hvortil Ansgar var indviet 
skulde være i en anden Biskops Magt. Thi 
Hamburg var dengang gaaet over paa Waldgars 
Del, og de sagde, at Kongen vel havde Magt til 
at forøge et lille og for Plyndring meget udsat 
Stift, men med et Sted, som ifølge apostolsk Fuld
magt var stadfæstet som Ærkesæde, burde ingen 
Forandring ske. Enstemmig og med ovennævnte 
fromme Kong Ludvigs Samtykke afgav saaledes 
de dér forsamlede Biskopper den Kendelse, at vor 
Fader Ansgar skulde have den Stol tilbage, hvor
til han havde været indviet, og at hvad han be
holdt af Ferden Stift hinsides Elben, skulde han 
give denne Biskop Vederlag for af Bremer-Kir- 
kens Stift.

Dette blev saaledes fastsat baade ved kongelig 
Befaling og ved Beslutning paa et Bispemøde og 
med Samtykke af ovennævnte Waldgar selv, som 
var Biskop af Ferden?)

9 Dette Kapitel fortæller, hvorledes Ansgar 
blev udfriet af sin Nød, og hvorledes han sikrede 
det Ærkesæde, som skulde faa afgørende Betyd
ning for den nordiske Historie.

Den, der tog sig af Ansgars Sag, var hans 
Landsherre, Ludvig den Tyske (8M—876), 
den kraftigste af Ludvig den Frommes Sønner; 
han havde ved Forliget i Verdun faaet Landet øst
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for Rhinen og Stæderne Mainz, Worms og Speier 
ved den vestlige Rhinbred.

Sin Velvilje mod Ansgar havde han allerede 
vist ved at bevæge Bispen i Ferden, Waldgar, til 
at indrømme Ansgar Gaarden Ramsola, der laa i 
hans Stift, noget som Pave Nikolaus senere (864) 
stadfæstede.

Men dernæst gav den Omstændighed, at Bispe
stolen i Bremen blev ledig, Ludvig Lejlighed til 
at gaa videre; ifølge Adam af Bremen døde Biskop 
Ljudrik, der skildres som en overmodig, for
fængelig Mand, d. 24de Aug. 845 (det er ham, der 
skal have bortvist Ansgar, da han trængte mest 
til Hjælp, se Kap. 14, Anm. 1), og Bispestolen var 
tom i nogen Tid. Der kunde være megen Rime
lighed for at give Ansgar Bremen; han havde i 
Sandhed vist sig værdig til at understøttes. Hans 
Stift var desuden ikke, blot udsat, men tilmed 
meget fattigt og lille; det talte kun, som vi læser 
her, 4 Kirker. Af Adam kan man slutte sig til, 
at det foruden Hamburg var Meldorf i Ditmar
sken, som allerede Willerik ofte havde besøgt, 
endvidere Heligonstat (Heiligenstäten) og Scana- 
feld (Schönefeld), begge i Holsten.

Det Kirkemøde, som Ludvig forelagde Sagen til 
Drøftelse, holdtes i Mainz Oktober 847 under 
Ærkebiskop Rabanus Maurus’s Forsæde. Den 
Bestemmelse, man her tog, gik ud paa, at For
holdene fra før 831 (se Kap. 11) genoprettedes. 
Ferden og Bremen fik tilbage, hvad de den Gang 
havde maattet afstaa, o& Ansgar blev saa Biskop 
i Bremen i S t e d et f o r i Hamburg. Det gamle 
Stift var nu ophævet, Hamburg selv stod under 
Bispen af Ferden. Ærkesædet var ligefrem 
nedlagt, men med Bispeværdigheden forenede 
Ansgar dog fremdeles Stillingen som Missionslegat.

Ansgars Levned. 8
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Dette var et fuldstændigt Brud paa Pave Gregor 
IV’s Ordning, og man saae sig meget snart nødt 
til atter at gøre det om; dog har Ansgar overtaget 
Bispedømmet i denne Skikkelse (841), saa meget 
mere som disse Hændelser mindede ham om et 
tidligere Drømmesyn, hvori han saae guddomme
lig Stadfæstelse (Kap. 30).

Hvad man havde gjort galt, søgte man nu at 
rette. Kong Ludvig sammenkaldte til et nyt Møde, 
vistnok i Mainz, et Aar efter det forrige. Ansgar 
faar derefter sit gamle Stift tilbage, medens Fer- 
den, der led Tab af de Dele, som laa nord for 
Elben, fik Vederlag ved Dele af Br emer stiftet. 
Hvorledes dette udførtes, siges hverken her eller 
hos nogen anden Forfatter; men sikkert er det, 
at Ansgar nu havde sit gamle hamburgske Ærke- 
stift forenet med det formindskede Bremerstift, 
og dette havde ophørt at være et selvstændigt 
Bis^edømme^

Adam af Bremen har den Tilføjelse, at Ansgar 
blev indført i det nye Stift af 2 kongelige Afsen- 
dinge, Klerken Aldrik og Grev Reginbald; det var 
i Ludvig den Tyskes 9de Aar (Juni 849—850).



KAPITEL 20

Bispedømmernes Forening bliver anfægtet, men 
stadfæstes ved apostolsk Myndighed.

Paa den Tid, dette var under Forhandling, stod 
Bispestolen i Staden Køln (hvortil Bremer- 

Stiftet hørte som et Lydbispedømme) ledig. Men 
da det varede længe ved, maatte der nødvendig 
ske en Afgørelse, skønt der ingen Biskop var dér 
paa Stedet. Da siden Hans Højærværdighed Ær
kebiskop G_UJi.th.aji_var indviet til dette Sted, 
søgte vor Herre og Fader at faa ham til paa 
Embedsvegne at bekræfte det, der var sket; men 
han satte sig stærkt imod denne Sag.

Senere blev derfor selvsamme Sag drøftet i Sta
den W o r m s. De to Konger Ludvig og Lothar 
førte Forsædet, en Mængde Biskopper var til Stede 
fra begge Riger, og vor ærværdige Fader var lige
ledes nærværende. Alle blev enige om, at dette 
var fortræffelig saaledes ordnet, og bad oven
nævnte Biskop Gunthar om at stadfæste det paa 
Embeds Vegne. I Begyndelsen stod han stift imod 
og hævdede Gang paa Gang det utilbørlige i, at et 
Lydbispedømme blev forvandlet til et Ærkesæde; 
ej heller burde han paa nogen Maade mindske

8*
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sin Værdighed. Men tilsidst, da baade begge Kon
gerne og tillige alle de dér forsamlede Biskopper 
bad ham derom og sagde, at det i alt Fald maatte 
være tilladt, fordi Nødvendigheden bød det, saa 
svarede han, at han ogsaa lod det gælde, under 
Forbehold af, at det blev stadfæstet ved det 
apostolske Sædes Myndighed.

Da han havde givet dette Svar, og da ogsaa alle 
hans Lydbiskopper havde givet deres Bifald til 
Kende, sendte ovennævnte fromme Konge for 
denne Sags Skyld Hans Højærværdighed Biskop 
Sa 1 omon af Staden Ko n s tanz til det apostol
ske Sæde; thi baade ønskede han paa alle Maader 
at forøge sin Faders Kærlighedsgave og at skaffe 
sine egne Bestemmelser Gyldighed. Fordi vor 
Herre og Fader Ansgar ikke selv kunde møde per
sonlig, sendte han ogsaa med Biskop Salomon sin 
Søn, vor Broder, Præsten Nordfrid.

Disse blev meget venlig modtagne af Hans Hel
lighed Pave N i k o 1 a u s, og de fremsatte for ham 
aabent og klart, i hvad Ærinde de var sendt. Han 
overvejede nøje med Visdom og Omhyggelighed, 
hvad af dem blev berettet, og under Guds Aands 
Vejledning dømte han, at denne Foranstaltning 
var retfærdig og gavnlig til at vinde Hedningernes 
Sjæle, og stadfæstede med sin Myndighed vor 
Konges Vilje. For at vi endelig desto tydeligere 
kan fremstille Sagen selv, saaledes som den af 
ham er omhyggelig oplyst, har vi besluttet at an
føre hans egne Ord. Efterat han nemlig kort og
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godt havde gentaget Aarsagen til Ansgars Ud
sendelse og det øvrige ovenfor anførte, føjede 
han derefter til:

»Brevet, efter den hellige romerske Kirkes Skik 
forsynet med Bulle, om hans Udnævnelse og Myn
dighed og hans Modtagelse af Palliet er os af vor 
Søn Ludvig ved den højærværdige Biskop Sa
lo m o n tilstillet. Af dette Brevs Indhold erfarer 
vi, at disse Ting forholder sig saaledes, som nys
nævnte fromme Konge ved sin betroede Mand, 
nemlig Biskop S a 1 o m o n, har berettet os.

Thi træder vi i den høje Ypperstepræsts, vor 
Forgænger Gregor s Fodspor og erkendende, at 
al Visdom dér er anvendt værdig for Gud, har vi 
besluttet paa vore Forgængeres Vis at stadfæste 
de store Fyrsters, nemlig Kejser Ludvigs, gudelig 
Ihukommelse, og hans Navne og Søn, den ypper
lige Konges Ønske saa vel ved dette den apostol
ske Myndigheds Bud som ogsaa ved Tildeling af 
Pallium, for at paa en saa stor Myndigheds Grund
vold fornævnte Ansgar, Nordalbingernes første 
Biskop, og efter ham hans Eftermænd i deres Be
stræbelser for at vinde Hedningernes Sjæle monne 
blive desto stærkere til mod Djævelens Anløb at 
stande*); og samme vor Søn, nysnævnte Ans
gar, meddeler vi Myndighed til offentlig at for- 
kynde Evangelium som Legat for alle omboende 
Folkefærd, være sig Svenske eller Danske eller 
Vender eller andre, som har Bopæl hvorsomhelst
♦) Jfr. Ef. 6,11.
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i disse Egne, og for hvem Guds Naade monne 
oplade Døren.

Og samme Nordalbingernes Bispesæde, Ham
burg kaldet, indviet til den hellige Frelsers og 
hans hellige og ubesmittede Moder Marias Ære, 
beslutter vi herefter Ærkebispesæde at være; og 
at efter tidtnævnte Ærkebiskop A n s g a r s Af
gang altid en duelig Prædikebiskop og det en, 
som skikket er til saa vigtigt et Embede at fore- 
staa, bør som Efterfølger udvælges, det fastsæt
ter vi under Guds Paakaldelse.

Men fordi Kong Karl, tidtnævnte Kong Lud
vigs Broder, efter at hans Fader Kejser Ludvig, 
gudelig Ihukommelse, er afgaaet ved Døden, har 
borttaget fra fornævnte Sted, Hamburg kaldet, 
det Kloster, som benævnes Turholt*), da det 
efter Skiftet imellem ham og hans Brødre som 
liggende i Vest-Franken syntes at høre til hans 
Rige, og som hans Fader havde givet Biskoppen 
i Hamburg og hans Klerke til Hjælp og Ophold, 
— er, som vi hører, alle Alterets Tjenere i Færd 
med at gaa tilbage; af Mangel nemlig paa det 
nødvendige Underhold er de gangne tilbage fra 
selve Hedningerne, og samme Sendelse til Hed
ningerne af saadan Aarsag ophørt. Saa er og 
Ærkebispesædet Hamburg selv næsten lagt øde. 
Imidlertid døde Biskoppen i det Stift Bremen, 
som siges at ligge tæt derved. Og da oftnævnte 
Konge saa, at baade dette Stift var ledigt og hin

♦) Se Kap. 18.
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nye Stiftelse i Forfald, og desforuden begge disse 
Kirker efter Guds uransagelige Raad og Til
ladelse var meget svækkede ved Barbarernes 
Grumhed, begyndte han at tænke paa, hvorledes 
ovennævnte Bremer-Kirke kunde forenes med og 
underlægges ovennævnte nysoprettede ærke- 
biskoppelige Stol, naar vor Beslutning stadfæ
stede dette Ønske: hvisaarsag ved tidtnævnte 
høj ærværdige Sendebud S al o mon, Biskoppen 
nemlig af Staden Konstanz, dette er os fore
bragt til Stadfæstelse og med Begæring, at vi 
ved vor Myndighed vil stadfæste det. Vi har der
for efter nøje Overvejelse og Undersøgelse fun
det dette nyttigt at vorde paa Grund af den paa
trængende Nødvendighed og den paapegede Ud
sigt til at vinde Hedningernes Sjæle. Thi alt, 
hvad der bevises for Kirken gavnligt at være, 
og som ikke strider mod guddommelige Befalin
ger, tvivler vi ikke paa er tilladeligt og gørligt, 
allermest i en saa spæd Kristendommens Plant
ning, hvor saa meget kan ske.

Altsaa, paa den almægtige Guds og paa de sa
lige Apostles Peters og Paulus’s Vegne og ved 
denne vor Ordning beslutter vi, efter den hæder
værdige Kong Ludvigs Ønske, at disse for
nævnte Stifter, det hamburgske nemlig og 
det bremiske, ikke herefter skal være og kal
des to, men ét, og underlægges den Stol, som ved 
vor Forgængers Anordning er ophøjet til et Ærke- 
bispesæde, kun at der af den bremiske Kirkes
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Gods gives Erstatning til Bispedømmet Ferden 
for den Del, som derfra tidligere er taget; og 
ingen Biskop af Køln maa herefter tiltage sig 
nogen Magt i dette Stift.

Vi maner da baade disse Bisper og alle sande 
Guds Tjenere, i hvo de er, til at være dem, som har 
deres Hverv ved den hellige Sendelse, til Hjælp 
og Trøst. Thi de vil ved saadan Velgerning gøre 
sig værdige til at modtage fuld Løn af ham, som 
har sagt: »Gaa ud! Lærer alle Folk!« og: »Hvo 
eder annammer, annammer mig!«*)

Derfor, alt hvad af vor elskelige Søn Kong 
Ludvig til denne Tjeneste, værdig for Gud, er 
henlagt, og alle hans fromme Gaver, stadfæster 
vi i Følge vor Myndighed.

Og fordi de forbigangne Tiders Hændelser gør 
os forsigtige for Fremtiden, saa slaar vi med Ban- 
Sværdet enhver, som staar imod eller siger imod 
og paa hvilkensomhelst Maade gør disse vore 
fromme Hensigter Forfang, og dømmer ham skyl
dig til evig Straf og Lod med Djævlene, for at vi 
paa vore Forgængeres Vis kan skærme og værne 
mod Avindsmænd fra alle Sider vor apostolske 
Højhed og dem, som med fromme Hjerter er nid
kære for Guds Sag.«

Ved disse Bud og Ordninger af hans Hellighed 
Pave N i k o 1 a u s blev saaledes Bremer-Kirken 
lagt til og forenet med den hamburgske Stol, der

♦) Matth. 28,19 og 10,40.
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før havde været oprettet til et Hovedsæde, og 
gjort til et Ærkebispedømme.1)

x) I »Ansgars Levned« sammendrages alt, der 
vedrører Foreningen af Hamburg og Bremen, 
skønt Forhandlingerne om denne Sag tog mange 
Aar, Pavens endelige Stadfæstelse kom først til 
Ansgar et halvt før hans Død; derfor siger For
fatteren ogsaa i Begyndelsen af næste Kapitel, at 
han maa vende tilbage til tidligere Begivenheder.

Fremstillingen i »Ansgars Levned« er ret fyl
dig, men dog ikke fuldstændig, og den kender 
ikke noget til de historiske Forhold, der ligger 
bagved.

Først maa det understreges, at man indsatte 
Ansgar i Bremen paa en Tid, da det kølnske 
Ærkesæde stod ledigt, saa at der ingen var til at 
nedlægge Indsigelse. I den kølnske Ærkebispe- 
liste er der nemlig et Hul fra 842 til 850; en 
Abbed besørgede det meste af den Tid Ærke- 
bispeforretningerne, men døde 849; med dette 
maa vi sammenstille, at Ansgar netop er indført 
i sin Værdighed i Slutningen af 849 eller Begyn
delsen af 850, som Adam beretter.

Endelig fik Køln en ny Ærkebisp den 20de 
April 850; det var Gunthar (Gynther), en 
myndig Mand, der nødigt gav det ringeste bort af 
sin Magt og Ære. Men for øvrigt var han ogsaa 
i sin gode Ret til at protestere mod en Ordning, 
hvorved man berøvede det kølnske Ærkesæde 
et af dets Bispedømmer, uden at Ærkesædet var 
blevet spurgt. Af andre Grunde fik Gunthar 
imidlertid en svag Stilling, saa han ikke i Læng
den kunde værge Kølns Ret til Højhed over 
Bremen.
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Et Par Aar senere fik Gunthar nemlig en 
Konge, som kun daarligt kunde haandhæve det 
kølnske Ærkesædes Rettigheder. Det var Lothar 
IL Efter sin Fader, Kejser Lothar, fik han væsen
lig kun Egnene mellem Rhinen paa den ene Side 
og Maas og Schelde paa den anden Side, og hans 
Farbrødre, Kong Karl den Skaldede i Vest og 
Kong Ludvig den Tyske i Øst, higede begge efter 
at lægge denne lange Landstrimmel til deres 
Rige. Lothar II indvikledes tilmed i en uhygge
lig Ægteskabssag, der bragte Fordærvelse baade 
over ham selv og over Gunthar. Lothar hadede 
sin Ægtehustru Theutberg; for at kunne sætte 
sin Frille Waldrade i hendes Sted rettede han 
frygtelige Beskyldninger imod hende, lod Theut
berg indespærre i et Kloster og fik sine to Ærke
bisper, Gunthar af Køln og Thitgaut af Trier, og 
deres Lydbisper til at erklære Ægteskabet for 
ophævet. Men Theutberg flygtede til Karl den 
Skaldede i Frankrig og klagede til Paven. For
gæves vandt Lothar sin anden Farbroder, Ludvig 
den Tyske, ved at afstaa ham Elsass, og forgæves 
fik han sine Bisper til at samtykke i hans Ægte
skab med Waldrade (862). Pavestolen tog sig nem
lig af Theutbergs Klager og kom hende til Hjælp.

Paa den Tid havde Rom en af sine største Pa
ver, N ikolaus I (858—867); det var ham, som 
bragte Ansgars Sag til Afslutning. Nikolaus ud
mærkede sig ved Renhed og Kraft. Det lagde sig 
for Dagen i hans djærve Kampe for Pavestolens 
Ret, og det sporedes ogsaa i hans Indgriben til 
Gunst for Theutberg. Da han fik Nys om, at hans 
egen Legat havde ladet sig bestikke af Lothar, 
qg at Kongen ved lignende Midler havde faaet et 
nyt Kirkemøde til at føje sig, tog han selv Sagen 
i sin Haand og forfattede et kraftigt Anklage-
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skrift mod Lothar. Tillige banlyste han Gunthar 
af Køln og hans Kaldsfælle i Trier (863).

Saaledes stod Sagen, da den hamburgske Sag 
forelagdes til Pave Nikolaus’s Afgørelse. Om 
Ægteskabssagen kan tilføjes, at Lothars Farbrø
dre nu aftalte at dele hans Lande; han maatte 
derfor ydmyge sig for Paven og godkende Theut- 
berg som Dronning. Paang mishandlede han 
hende, saa hun blot ønskede Skilsmisse, og Stri
den trak ud til efter Nikolaus’s Død (867) og 
endte først med Lothars (869).

De Forhandlinger om Bremen, som omtales i 
»Ansgars Levned«, foregik paa en Tid, da Ægte
skabsstriden var i fuld Gang. Mødet i Worms 
mellem Ludvig og Lothar kendes for øvrigt ikke 
andetsteds fra. Men Adam af Bremen siger, at 
Kong Ludvigs Brev angiver Ludvigs 27de Aar, 
d. v. s.j_860, som det Aar, hvor Foreningen af 
Hamburg og Bremen blev iværksat. Lothar søgte 
paa den Tid Forstaaelse med sin Farbroder Lud
vig og afstod ham Land, saaledes som det oven
for er fortalt. Tillige har han maattet bekvemme 
sig til andre Indrømmelser, særlig at Køln opgav 
Overhøjheden over Bremen; Gunthar er saaledes 
bleven tvungen til at give sit Samtykke. Men at 
han selv skød Sagen ind under Pavens Afgørelse, 
er næppe rigtigt; Forholdet til Nikolaus var alle
rede den Gang spændt. Det er simpelthen Gun- 
thars Fald, som driver Kong Ludvig den Tyske 
til at udnytte Lejligheden og faa Breméns Udskil
lelse fra det kølnske Ærkesæde stadfæstet af Pa
ven. (Jm Ansgar har Del deri, er vanskeligt at sige.

Nikolaus I stilléde sig gunstig til Sagen; med 
sit skarpe Blik har han set den Betydning, som 
det nordtyske Ærkesæde kunde faa for Kristen
dommen hos Nordboerne. Han stadfæstede Ord-
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ningen og skænkede, som vi ser af hans Bulle, 
Ansgar Palliet paa ny; naar en Ærkebiskop skif
ter Stift, maa han nemlig have et nyt Pallium, 
fordi han ikke maa bære det gamle udenfor det 
tidligere Stifts Grænser.

N i ko l au s’s Bulle — Ordet Bulle bruges 
egentlig om Blyseglet, som hang under Pavebre
vet; i den Betydning har vi det netop ovenfor i 
vort Kapitel — er udstedt den 31te Maj 86b. Den 
Del af Bullen, der angaar Sammensmeltningen 
af Hamburg og Bremen og Bremens Frigørelse 
for Kølns Overhøjhed, er optaget i »Ansgars Lev
ned«. Derpaa følger en Formaningsskrivelse til 
Ansgar; det meste af den skal gengives her:

»Og efterdi du, kære Søn Ansgar, af den gud
dommelige Naade er bestemt til at være første 
Ærkebiskop i et nyt Ærkesæde, saa tildeler og- 
saa vi dig Palliet, dermed at højtideligholde Mes
sen, hvilket vi giver dig at bruge i dine Leve
dage, og din Kirke med bestandigt vedvarende 
Privilegier, hvorfor den hæderfulde Iførelse af 
dette Klædningsstykke skal bevares under Skik
kenes Foranderlighed.

Naar da Faarehyrder af Omsorg for deres 
Hjord i Hede og Kulde spejder omkring med 
stedse aarvaagne Øjne, at ikke noget af Faarene 
skal fare vild og omkomme eller snappes bort og 
sønderrives af vilde Dyrs Tænder, med hvor stor 
Anstrengelse og Omhu bør da ikke vi være aar
vaagne, vi, der kalder os Sjælenes Hyrder!

Lad os agte herpaa! og vi paaminder dig om, 
at du aldrig bør indvikle Embedet, som du har 
paataget dig, i verdslige Forretninger. Dit Liv 
skal derfor være Vejen for dine Sønner; efter det 
skal de rette sig, om der er nogen Kraft i dem; 
i det skal de se, hvad de har at efterligne; i Be-
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tragtningen af det skal de altid gaa fremad, saa 
at det synes, næst Gud, at være det gode hos dig, 
som de fremstiller i deres Liv.

Derfor skal hverken Medgang, der smigrer paa 
verdslig Vis, henrive dit Hjerte til Overmod eller 
Modgang gøre dig nedslaaet. De onde skal kende 
dig som den strenge, de gode som den milde; den 
uskyldige skal for din Domstol ikke rammes af 
andres Ondskab, og Gunst ikke fri den skyl
dige; dit Forsvar komme Enker og faderløse, der 
undertrykkes uretfærdigt, til Hjælp. Se, kære 
Broder, saadant hører til Pligterne ved Præste
dømmet, saadant hører til Pligterne ved Palliet. 
Opfylder du iøvrigt dette, da besidder du i det 
Indre det, som du ses at have modtaget i det 
Ydre . . .«

Ærkebispen i de forenede Bispedømmer tog i 
Reglen Ophold i Bremen, der var større og rigere 
end den udsatte By nord for Elben. Dog gjaldt 
Hamburg ifølge Nikolaus Fs Kendelse det egent
lige Ærkesæde; men lidt efter lidt traadte Bre
men i Forgrunden. Fra Slutningen af 11. Aar- 
hundrede betegnede Paven Bremen som Ærke
sæde, og fra 1160 betegner Ærkebisperne sig 
oftest som »bremiske«.

Trods Nikolaus’s Bulle opgav Køln dog ikke for 
bestandigt sine Fordringer paa Bremen; saaledes 
maatte Ansgars anden Efterfølger Adalgar (888— 
909) bestaa en Strid med Ærkebispen af Køln; 
den for ny edes senere under Adaldag (937—988) 
og saae truende ud for Bremen, da det var Kejser 
Ottos Broder Bruno, som var kølnsk Ærkebiskop; 
men Udfaldet blev dog tilsidst, at Køln intet op- 
naaede, fordi de senere Paver holdt sig til Niko
laus’s Afgørelse.



KAPITEL 21

Forkyndelsen i Danmark tages op paa ny.

Men da vi er gaaet noget forud i vor Fortæl
ling om den Maade, hvorpaa hint Stift saa- 

ledes blev stadfæstet (thi der gik lang Tid fra 
at han fik dette Bispedømme at bestyre til det 
blev stadfæstet ved apostolsk Myndighed), maa 
vi vende tilbage til hvad før skete.

Saa snart vor Fader havde overtaget Bremer- 
Stiftet og saaledes allerede dengang havde Raad 
til at give noget bort, begyndte han paa ny i sin 
inderste Sjæl at brænde af Begærlighed efter i 
Danmark at arbejde, hvad han kunde for Kristi 
Navns Skyld.

Derfor besøgte han jævnlig Haarik, som den 
Gang var Enekonge i Danmarks Rige, og søgte 
ved Foræringer og ved at vise ham alle de Tjene
ster, han kunde, at gøre sig gode Venner med ham 
for med hans Tilladelse at kunne faa Magt til at 
udføre Prædikeembedet i hans Rige. Thi alt imel
lem sendtes han til ham i kongeligt Ærinde og ud
førte med Iver og Troskab, hvad der hørte til Fred 
og Forbund og til Nytte for begge Riger.
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Derved lærte ovennævnte Kong Haarik den 
hellige Mands Troskab og Retskaffenhed at kende, 
begyndte højlig at elske og ære ham, brugte gerne 
hans Raad og fik saadan Fortrolighed til ham i 
alle Ting, at han endog lod ham være med, naar 
han i Løndom forhandlede med sine Raadgivere 
om Rigets Anliggender. Ja, skulde der sluttes 
noget Forbund mellem Folket i dette Land, nem
lig Saksen, og hans Rige, vilde han ikke, at det 
skulde stadfæstes uden paa hans Ord; thi det, 
sagde han, kunde han ganske stole paa, hvad Ans- 
gar baade billigede og lovede.

Da han saaledes havde vundet Haariks Fortro
lighed, søgte han ogsaa at overtale ham til at 
blive kristen. Kongen hørte villig paa alt, hvad 
han fortalte ham af den hellige Skrift, og gav 
det den Ros, at det var meget godt og i Sand
hed gavnligt, og sagde, at han glædede sig meget 
derv^J, og at han gerne vilde vinde Kristi Yndest. 
I Følge dette Ønske begyndte vor hellige Fader 
rent ud at raade ham at vise den Herre Kristus 
den Villighed, der vilde være ham allerkærest, 
nemlig at tillade, at en Kirke blev bygget i hans 
Rige, hvor en Præst til enhver Tid kunde være 
til Stede og udstrø Guds Ords Sæd og meddele 
Daaben til enhver, som vilde tage derimod.

Det indrømmede han med største Velvilje, og 
i S1 e s v i gi en Søstad i hans Rige, som var meget 
skikket^ dertil og ligger nær ved vor Egn, et Sted, 
hvor Købmænd kom sammen fra alle Kanter, til-



128

lod han ham at bygge en Kirke og gav ham en 
Grund, hvor Præsten kunde bo; ligeledes gav han 
den Tilladelse, at hvem i hans Rige der vilde 
maatte blive kristen.

Da vor Herre og Biskop havde faaet denne Til
ladelse, satte han straks i Værk, hvad han længe 
havde ønsket: han byggede dér en Kirke til den 
hellige Guds Moder Marias Ære og indsatte en 
Præst; og nu begyndte Guds Naade paa dette 
Sted at vokse og bære Frugt. Thi der var alt 
tilfbrn mange kristne, som havde været døbte 
enten i Dorstad eller i Hamburg, — blandt dem 
var nogle af de mest ansete i samme By — og de 
var glade ved, at der gaves dem Lejlighed til at 
udøve deres kristne Gudsdyrkelse.

Mange andre, baade Mænd og Kvinder, fulgte 
deres Eksempel, forlod den overtroiske Afguds- 
tjeneste, omvéndte sig til Troen paa Herren og 
blev døbt. Og der blev en stor Glæde paa det 
Sted*), saa at endog Mennesker af dette Folke
færd (Sakserne) uden al Frygt, hvad før ikke lod 
sig gøre, og Købmænd baade herfra og fra Dor
stad frit søgte til samme By, og det gav Anled
ning til, at der blev Overflødighed paa alt godt.

Og medens mange, som dér var døbte, levede 
længe efter, var der en utallig Mængde, som i 
deres hvide Daabsdragt derfra steg op til det him
melske Rige; thi de lod sig villig korse for at

♦) Ap. Gern. 8,8.
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blive Lærlinge, hvorfor de fik Lov til at gaa ind 
i Kirken og være til Stede ved de hellige Hand
linger, men de opsatte dog at modtage Daaben, 
idet de tænkte, det var bedst at blive døbt ved 
deres Livs Ende, for at de, rensede ved Salighe
dens Bad, kunde rene og ubesmittede uden noget 
Ophold gaa ind gennem det evige Livs Porte.

Der var ogsaa mange syge hos dem, som naar 
de saae, at de forgæves havde ofret til Afguderne 
for deres Frelse og var opgivne af deres nærmeste, 
tog deres Tilflugt til Guds Barmhjertighed og 
lovede, at de vilde blive kristne, og som, naar de 
havde ladet Præsten hente og havde modtaget 
Daabens Naade, straks blev helbredede af den al
gode Gud.

Saaledes voksede paa dette Sted Guds forbar
mende Naade, og en Mængde af Folket blev om
vendt til Troen paa Herren.1)

x) Med Missionen hos Danskerne gik det helt 
tilbage, indtil Ansgar traadte i Forbindetse med 
Kong Haarik. Ganske vist siges det Kap. /4, at 
han virkede blandt Danskerne, og Adam af Bre- 
men fortæller, at han trods sin Nød efter Ham- 
burgs Brand fik sendt Forkyndere til Danmark 
(se Kap. 74, Anm. 1). Men da det her i Kap. 21 
fortælles, at Forkyndelsen blev taget op paa ny, 
er der intet udrettet ved de tidligere Forsøg. For
holdene har ogsaa været ugunstige, Harald var 
fordreven for stedse, og det var jo rimeligt, at

Ansgars Levned. 9
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hans Fjende Haarik tillige var Kristendommens 
Fjende.

Hvad der hjalp Ansgar, det var Omslaget i 
Stemningen overfor Frankerrigerne^ Regner, An
føreren, for de Normanner, der havde plyndret 
Paris 845, styrtede død om, da han pralede af 
sine Røverier, og det vakte Skræk hos mange. 
Vikingeskibe, der kom med Bytte fra Flandern, 
gik under, og selv led Haarik Nederlag paa Hjem
vejen fra Hamburg. Endnu udgik der dog Vikinge- 
tog fra Danmark. Da truede de tre Frankerher
skere Haarik i Fællesskab (847), og fra nu af 
holdt han Fred med sin mægtige østfrankiske 
Nabo; han tilbagesendte de kristne Fanger, og 
hvad der kunde opdrives af det røvede Gods. For 
Ludvig den Tyskes Magt havde Danskerne virke
lig faaet Agtelse. De andre Frankerriger hjem
søgtes derimod atter af Vikingerne; men om 
Haarik bærer Skylden, ses ikke af de frankiske 
A arbøger.

Det er Omslaget i den politiske Stilling, der 
bevirker, at Ansgar endelig kan genoptage Mis
sionen i Danmark (848). Og først hermed grund
lægges der virkelig en lille Menighed paa dansk 
Grund.

Vægten maa lægges paa de Ord, at den ham- 
burgske Ærkebisp optraadte i sin Konges Ærinde 
og paa hans Vegne forhandlede med Haarik; som 
frankisk Afsending havde han Krav paa Ære
frygt, og naar han havde et mægtigt Rige i Ryg- 
gen, fik hans Ønsker unægtelig større Magt. Men 
man tør ogsaa fæste Lid til Ordene i »Ansgars 
Levned«, at han har røgtet sit Hverv som Afsen
ding med Klogskab og Takt, saa han derved har 
vundet Haariks Yndest. Vel kan det ikke være 
rigtigt, naar Adam af Bremen siger, at Ansgar
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omvendte Haarik; havde det været Tilfældet, vilde 
Rimbert selvfølgelig have fremhævet det. Men 
den danske Konge stillede sig ligesaa venlig som 
Bjørn i Sverige, ja endnu gunstigere, idet han gav 
Grund til en Kirke og en Præstegaard, — unægte
lig en betydningsfuld Indrømmelse.

Slesvig, hvor Ansgar fik rejst den første dan
ske Kirke, laa inderst ved Slien; Navnet betyder 
da ogsaa »Sliens Vig«. Den lange smalle Fjord 
var Værn mod Vikinger, og det fremgaar af de 
Udtryk, der bruges i »Ansgars Levned«, at denne 
Handelsplads ikke var befæstet. Alligevel var 
den, som det ses, et Knudepunkt for Øster søhan
delen. Snarest har den ligget paa det nuværende 
Slesvigs Plads, nord for Slien og dermed inden
for Gudfreds Voldlinje (Danevirke). Endnu i det 
9de Aarhundrede opstod syd for Slien ved Hadda- 
bodnor den store Handelsplads Hedeby, vær
net mod Land ved en mægtig Halvkredsvold og 
tæt udenfor dens Nordrand en Borg (ligesom ved 
Bjørkø). Paa Gudfreds Tid kan denne By ikke 
have været til; den ligger nemlig udenfor den 
store Vold, der spærrede Jylland for Franker og 
Sakser. Den kunde vel være opstaaet paa Ansgars 
Tid, da man i Vikingetiden har pludselige Dan
nelser af Søstæder. Men det er dog tvivlsomt, om 
Ansgars Virken falder her, og det er først langt 
senere, at Navnene Slesvig og Hedeby bruges i 
Flæng om Slesvig.

Kirken, som Ansgar opførte, var selvfølgelig 
kun en lille Træbygning, og den indviedes til 
Jomfru Marias Ære; Kirken i Hamburg var nem
lig helliget Frelseren og hans Moder, og det var 
almindeligt, at nye Kirker indviedes til den (eller 
de) samme som Moderkirken. Kirkens Betydning 
var vel især, at den kunde modtage de fremmede

9*
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Købmænd, som kom til Slesvig for at handle. De 
havde derved større Tryghed, og det er sikkert 
rigtigt nok, at Kirken drog mere Handel til Byen, 
fordi den var Udtryk for Kristenkulturens Sejr, 
Selve den faste Menighed, som Ansgar fik dannet 
i vort Land, har derimod, hvad saa end hans 
Levned siger, kun været lille, Den bestod dels af 
dem, der tidligere var døbt i Hamburg eller i 
Dorstad, dels af enkelte, som nu antog Kristen
dommen. Af dem lod nogle sig døbe, andre (og 
vel nok de fleste) blev »Lærlinge og modtog Kor
sets Tegn«, d, v. s,: de blev primsignede og del
tog derefter i Gudstjenesten; selve Daaben op
satte de til deres Dødsleje ligesom saa mange i 
Oldtiden, f, Eks. Konstantin den Store, Men var 
Forholdene kun smaa og ufuldkomne, saa var 
dog hermed den første egentlige Me
nighed grundlagt indenfor Danmarks 
Grænser,



KAPITEL 22

Forberedelse til den svenske Mission.

Imidlertid havde vor Herre og Fader A n s g a r 
stor, hjertelig Medlidenhed med det svenske 

Folk, fordi de den Gang var forladt, uden Præsts 
Nærværelse, og han begyndte da at bede for
nævnte Kong Haarik, der i alt viste sig som 
hans Ven, om at han vilde hjælpe ham til atter 
at betræde dette Riges Grænser. Kongen optog 
denne hans Bøn med den største Velvilje og 
lovede at gøre det ved alle Midler.

Derfor begyndte vor Biskop at forhandle med 
Ærkebiskop Gauzbert om denne Sag; han 
sagde, at om Kristi Tro, som var begyndt i hine 
Egne, ikke ved deres Forsømmelse saa at sige 
skulde dø hen igen, var det nødvendigt atter at 
forsøge, om ikke hint Folk efter den Paamindelse, 
Gud havde givet dem*), vilde finde sig i, at Præ
ster opholdt sig hos dem.

Men ovennævnte Ærkebiskop Gauzbert, som 
ogsaa kaldtes Simon, svarede, at han, der var 
jaget ud derfra, ikke vovede at indfinde sig

*) Kap. 15.
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samme Sted, og at det heller ikke vilde nytte 
stort, men snarere vilde være farligt, naar Folk 
huskede, hvad før var sket og igen vakte Op
tøjer for hans Skyld. Saa syntes det ham rime
ligere, at den gik, som før havde paataget sig 
denne Sendelse og fundet venlig Modtagelse dér. 
Selv vilde han sende sin Søstersøn med ham, 
og blev der saa Lejlighed til at prædike, kunde 
han blive der og udføre Præsteembedet iblandt 
dem*).

Da dette saaledes var afgjort og besluttet 
imellem dem, fremstillede de sig for den naadige 
Kong Ludvig, forebragte ham Sagen paa denne 
Maade og udbad sig, at det maatte blive saa
ledes med hans Forlov. Han spurgte, om de selv 
havde været enige i dette Ønske, og fik det Svar 
af Hans Højærværdighed Ærkebiskop Gauz- 
b e r t: »I hvad angaar Guds Tjeneste,« sagde han, 
»har vi altid været og er vi enige, og vi ønsker 
med fælles Samtykke, at det maa blive saaledes.« 
Saa paalagde da Hans Højhed Kongen, der altid 
var beredvillig i Guds Sag, vor fromme Hyrde 
denne Sendelse for Kristi Navns Skyld, i Over
ensstemmelse med hvad de var blevet enige om, 
og Kongen paa sin Side gav ham ogsaa Ærinde 
med til den svenske Konge, ligesom hans Fader 
havde gjort**).

Saa begyndte da vor gudhengivne Fader at

♦) Hans Navn, Eribert, anføres først senere.
*♦) Se Kap. 9.
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gøre sig rede til denne Rejse, og han dreves 
brændende i Aanden til at udføre dette Ærinde 
jo før jo heller; thi opfyldt af et Syn, han havde 
haft, troede han, at denne Gerning var ham paa
lagt herovenfra.

Det syntes ham nemlig, at han var meget be
kymret (som han ogsaa virkelig var) for Rejsen 
selv, og det forekom ham, at han kom til et Sted, 
hvor der var en stor Række Bygninger og for
skellige Værelser. Dér mødte en ham, talte til 
ham og sagde: »Du skal ikke være bedrøvet over 
den Rejse, du ængstes for, og over de Ting, som 
er i dit Hjerte; thi her er en Profet, som skal 
give dig Oplysning om alle disse Ting. Og for at 
du ikke skal nære Tvivl om, hvem det er, vil 
jeg sige dig Profetens Navn. Det er den i sin Tid 
berømte Adalhard. Han er nu en Profet, som 
er sendt til dig fra Gud, og han skal forkynde 
dig, hvad der skal ske herefter.«

Ved at høre det blev han sjæleglad, og han 
syntes, at han svarede ham: »Herre, hvor skal 
jeg finde ham?« Men han svarede: »Det bliver 
din egen Sag at finde ham, og der er ingen, som 
maa vise dig Vej til ham!« Da forekom det ham, 
at han gik rundt om i Værelserne for at lede 
efter ham, og at han med det samme overlagde 
hos sig selv: »Dersom Manden,« sagde han, 
»uden at jeg spørger ham, forkynder mig, hvad 
jeg tænker paa, da vil jeg erkende ham for en 
virkelig Profet.« Da han saa kom til et lyst og



136

prægtigt Værelse, ser han ham sidde dér i sin 
Stol, og straks kendte han ham igen. Men han 
saae stift paa ham og tog straks med høj Røst 
saa til Orde:

»Hører, I Øer, og lytter, I Folk fra det fjærne: 
fra Moders Liv dig Herren haver kaldet, 
fra Moders Skød kom han dit Navn i Hu, 
som hvasse Sværd han gjorde Munden din, 
i Skyggen af din Haand han skjulte dig, sin

Tjener, 
som udvalgt Pil i Kogret han dig gemte, 
af dig, han sagde, jeg mig rose vil!«*)

Saa talte han, løftede sin Arm og strakte sin 
Haand imod ham. Da han saae det, nærmede 
han sig til hans Knæ i det Haab, at han vilde 
velsigne ham. Men hin føjede til:

»Og nu dig Herren dette lader sige, 
som danned dig fra Moders Liv til Tjener: 
Jeg satte dig til Hedningernes Lys, 
til Jordens Ende vær du dem til Frelse! 
thi Konger skal se op, og Fyrsterne sig rejse, 
tilbede ham, Israels hellige, din Herre, 
din Gud! thi dig han helliggøre skal!**)

♦) Gengivelse af Esa jas 49,1—3.
**) Esajas 49,5—7, en Del forkortet. De sidste Ord (thi 

dig han herliggøre skal) findes dog ikke her, men 
minder om Es. 55, 5.
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Dette Syn, som Guds Tjener havde haft længe 
før denne Rejse, gjorde ham viss i hans Sjæl, 
at det var efter Guds Befaling, at han følte Drift 
til hine Egne, og det mest ved det Ord, som lød 
saaledes: »Hører, I Øer,« fordi hele dette Land 
ligger paa Øer, og ved det, som fulgte straks 
efter: »Til Jordéns Ende vær du dem til Frelse!« 
fordi Verdens Ende mod Nord ligger op til de 
svenske Grænser. Og endelig gav det Ord#af Pro
feten Jeremias*), hvortil Slutningen var for
andret, nemlig: »thi dig han herliggøre skal!« 
hans Iver og Længsel den største Næring, fordi 
han troede, at det betegnede Martyrkronen, som 
for længe siden var lovet ham**).

♦) Fejlagtigt for Esajas.
*♦) Kap. 2.



KAPITEL 23

Ansgars anden svenske Rejse.

Som han nu var i Færd med at foretage denne 
Rejse, havde han med sig et Sendebud og 

Tegn fra nysnævnte Kong Haarik, og denne 
lod den svenske Konge, ved Navn Olav, hilse 
fra sig og sige, at »den Guds Tjener, som var 
sendt fra Kong Ludvig og kommen til hans Rige, 
kendte han meget nøje, og at han aldrig i sit Liv 
havde set saa god en Mand eller nogensinde havde 
truffet Mage til Ærlighed hos noget Menneske. 
Da han derfor havde lært hans store Hellighed 
og Godhed at kende, havde han givet ham Lov til 
i sit Rige at gøre, hvad han vilde, for at fremme 
Kristendommens Sag; og nu bad han Olav, at han 
ligeledes vilde tillade ham at gøre det samme i sit 
og, som han ønskede, bringe den kristne Guds
dyrkelse paa Fode; derved vilde han ikke udrette 
andet, end hvad godt og ret monne være!«

Saa begyndte Ansgar da den Rejse, han havde 
paataget sig. Efter en Sejlads paa næsten 20 
Dage kom han til B j ø r k ø, hvor han traf Kon
gen og Mængden af Folket forstyrret af en



139

skrækkelig Vildfarelse. Thi ved Indskydelse af 
Djævelen, som ganske rigtig foruds^a den gode 
Mands Komme, traf det paa selv samme Tid, at 
der kom en og sagde, at han havde været i de 
Guders Forsamling, som man mente ejede dette 
Land, og at han var sendt af dem for at forkynde 
Kongen og Folket følgende:

»I,« saa lød det, »har længe i os haft naadige 
Guder, og ved vor Hjælp har I gennem lange 
Tider med stor Overflødighed i Fred og Lykke 
haft det Land inde, som I bebor. I har ogsaa 
ydet os de Ofre og Gaver, I skyldte os, og vi har 
været tilfreds med eders Lydighed. Men nu baade 
holder I de sædvanlige Ofringer tilbage og er sene 
til at bringe eders frivillige Gaver, og hvad der 
endnu mere vækker vort Mishag, I indfører en 
fremmel Gud og tjener ham. Vil I derfor, at vi 
skal være naadige imod eder, saa forøg eders 
sparsomme Ofringer og giv os større Gaver, og 
især maa I ikke modtage den fremmede Guds 
Dyrkelse, som forkyndes os til Trods hos eder, 
eller give eder af med hans Tjeneste. Men der
som I endelig ønsker at have flere Guder, og vi 
ikke er eder nok, saa er vi enige om at optage 
eders fordums Konge Erik i vort Samfund, saa 
at han skal sættes i Gudernes Tal!«

Dette djævelske Ærinde blev, just da Biskop
pen ankom, offentlig udraabt og forvirrede sølles 
Sind, og en stor Vildfarelse og Forvirring havde 
opfyldt alles Hjerter. Thi baade rejste de et Hov
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til Ære for ovennævnte Konge, der var død for 
længe siden, og de begyndte at bringe Gaver og 
Ofre til ham som til en Gud. Biskoppen, som 
kom i det samme, begyndte at spørge sine Ven
ner, som han havde fra tidligere Tid, hvordan 
han skulde tale til Kongen i dette Anliggende. 
Disse gjorde sig al Umage for at raade ham der
fra og forsikrede, at det ikke var at tænke paa, 
at hans Sendelse under disse Omstændigheder 
vilde lykkes; men dersom han havde noget af 
Værdi, saa skulde han give det bort for at slippe 
levende derfra. »Nej!« sagde han til dem, »jeg 
vil intet give her i Løsepenge for mit Liv; thi der
som det saa behager min Herre, er jeg rede til for 
hans Skyld her at lide baade Pinsel og Død.«

Da han altsaa var i stor Bekymring for denne 
Sag, greb han endelig til det Raad, man gav ham, 
og indbød Kongen til sit Herberg. Han gjorde et 
Gæstebud for ham, bragte ham de Gaver, han for- 
maaede, og kom frem med det Ærinde, hvori han 
var sendt.

Thi i Forvejen var baade ved Haariks Sende
bud og ved Biskoppens Venner, som opholdt sig 
der, Aarsagen til hans Ankomst bleven meldt 
samme Konge. Denne fandt Behag baade i hans 
Kærlighed og Velvilje og i de Gaver, han havde 
bragt, og svarede, at han heller end gerne vilde 
gøre, hvad han tilskyndede ham til. »Men,« 
lagde han til, »der har før været Præster her, 
som ikke paa Kongens Bud men ved en Folke-



141

rejsning blev jaget herfra, og derfor hverken 
kan eller tør jeg give Lov til dette eders Ærinde 
uden først ved Lodkastning at have spurgt vore 
Guder til Raads og tillige faaet Folkets Vilje 
derom at vide. Lad dit Sendebud følge med til 
næste Thing, saa skal jeg tale din Sag for Fol
ket, og dersom det med Gudernes Samtykke bil
liger dit Ønske, saa vil det lykkes, som du at- 
traar; men hvis ikke, skal jeg ogsaa lade dig det 
vide.« Thi det er Skik dér til Lands, at ethvert 
offentligt Anliggende mere afhænger af Folkets 
enstemmige Vilje end af Kongens Magt.

Da vor fromme Hyrde havde faaet det Svar 
af Kongen, vendte han sig ganske til Herren som 
sin Tilflugt, holdt ved med Faste og Bøn og yd
mygede sig for Herrens Aasyn med et sønder- 
brudt og bedrøvet Hjerte1).

x) Ansgar maa antages at have foretaget sin 
anden Sverigsrejse snart efter Ardgars Hjem
komst. Hvis nu Ardgars Ophold i Sverige har 
været 851 eller 852 (se Kap. 15, Anm. 1), bliver 
Ansgars Rejse at sætte til 852 eller 853, snarest 
det sidste.

Haarik støttede ham, som man læser det i vort 
Kapitel, ved at lade et Sendebud følge ham med 
»Tegn«, en Ring eller noget andet, der kunde vise, 
at han kom i Haariks Ærinde.
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Den svenske Kong Olav omtales kun i »Ans- 
gars Levned« og som Følge deraf hos Adam af 
Bremen; Islænderne nævner ham ikke i de sven
ske Kongerækker.

Hvem den afdøde Erik, som optages i Guder
nes (d. v. s.: Landvætternes) Tal, kan være, er 
ogsaa usikkert. En islandsk Saga siger, at Brø
drene Bjørn og Ønundr fulgte efter Erik Refils
søn, der var en stor Hærmand og meget mægtig 
Konge; det kan maaske være ham.

Interessant er Efterretningen om en afdød 
Konge, der optages i Gudernes Kreds. I Vikinge
tiden er der Gæring og Uro i Sindene, man til
fredsstilles ikke længer af det tilvante og higer 
efter noget nyt. Den gamle Gudetro vakler, og 
Overtroen giver sig Udslag i Kaaring af henfarne 
Helte, støttet paa Mindelser om ældgammel Dyr
kelse af de afdødes Sjæle. — Ogsaa Lodkastning 
er et mærkeligt kulturhistorisk Træk,• og det er 
anden Gang det forekommer i Skildringen af den 
hedenske Verden i Sverige (se Kap. 16).

De svenske Konger har for øvrigt i følge »Ans- 
gars Levned« mindre Magt over Folket end de 
danske. Haarik kan uden Folkets Samtykke give 
Ansgar Fred og tillade ham at prædike; Jljørn 
og Olav derimod søger Thingskarernes Tilslut
ning



KAPITEL 24

Den kristne Gudsdyrkelse faar fast Fod 
i Sverige.

Men da han befandt sig i disse vanskelige 
og trykkende Omstændigheder, og Dagen 

nærmede sig, da Thinget skulde holdes, og han 
en Dag under den hellige Messetjeneste, medens 
Præsten stod for Alteret og talte de hellige Ind
stiftelsesord, laa paa sit Ansigt paa Jorden, fik 
han en Indskydelse herovenfra. Ved den Hellig- 
aands Gave fik han nemlig en indre Bestyrkelse 
og en fast Fortrøstning i Sjælen, hvoraf han 
kunde kende, at alt vilde lykkes for ham, som 
han ønskede det.

Derfor tilkendegav han efter Messen samme 
Præst, som var hans meget gode Ven, at han 
ikke behøvede at frygte, efterdi Guds Naade 
fulgte med ham1)* Da han spurgte, hvoraf han 
vidste det, svarede han, at det var ved Aanden 
indgivet ham herovenfra. Denne hans Sinds 
Oplysning genkendte hin Broder meget godt, 
fordi han før af mange Kendetegn havde erfaret, 
at han paa anden Maade blev trøstet af Gud.
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Sagens Udfald stadfæstede straks denne hans 
Sjæls Fortrøstning. Thi Kongen samlede først 
sine Høvdinger og begyndte at forhandle med 
dem om dette vor Faders Ærinde. Disse beslut
tede, at man ved Lodtrækning skulde udforske, 
hvad der var Gudernes Vilje i denne Sag. De 
gik derfor, som det var deres Sædvane, ud under 
aaben Himmel og kastede Lod, og Loddet viste, 
at det var med Guddommens Vilje, at Kristen
dommen dér skulde grundfæstes. En af Høvdin
gerne, som var Biskoppens Ven, lod ham straks 
vide, hvad Udfaldet var blevet, og til Trøst for 
hans Sjæl sendte han ham den kærlige Forma
ning: »Vær stærk og vær en Mand! thi Gud siger 
ikke nej til dit Ønske og dit Ærinde!« Saa tog 
han Mod til sig, glædede sig af fuldt Hjerte og 
jublede i Herren.

Da nu Thingdagen var kommen, som blev 
holdt i ovennævnte By B j ø r k ø, lod Kongen, 
saaledes som det er Skik og Brug hos dem, ved 
Heroldens Røst udraabe blandt Folket, hvad der 
var deres Ærinde. Aldrig saa snart fik de det at 
høre, før disse Folk, saa gale og forstyrrede som 
de i Forvejen var, begyndte at raabe hver paa 
sit og gøre Støj.

Men midt i denne almindelige Larm rejste sig 
saa en gammel Mand blandt Almuen og sagde: 
»Hør mig, Konge og Folk! Det er ikke først i 
Dag, at flere af os har faaet noget at vide om at 
dyrke hin Gud, og om at han formaaede at være
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dem til stor Hjælp, som haaber paa ham; thi 
det har mange af os alt ofte erfaret baade i Havs
nød og i al Slags Trængsel. Hvorfor kaster vi da 
det bort, som vi véd er nødvendigt og nyttigt for 
os? Det er jo ikke saa sjældent, at nogle af os 
rejste til Dorstad og frivillig antog denne Guds
dyrkelse, da de fornam, at det vilde blive dem 
til Gavn. Nu ligger der mangt et Baghold imel
lem, og ved Vikingernes Overfald er denne 
Rejse bleven meget farlig for os. Hvad vi før 
søgte med Bekymring, da det var saa langt borte, 
hvorfor tager vi ikke imod det, naar det her 
bydes os med det samme? Og naar vi har er
faret, at den Guds Naade har været os nyttig 
i mange Ting, hvorfor skulde vi da ikke gerne 
tillade, at hans Tjenere forblev hos os? Saa agt 
vort Raad, Folk, og kast ikke bort, hvad der er 
til eders eget Gavn! thi skulde det engang hæn- 
des, at vi mistede vore egne Guders Yndest, saa 
er det godt at have denne Guds Naade, som altid 
og i alle Ting kan og vil hjælpe dem, som paa
kalder ham.«

Da han havde talt saaledes, blev hele Folke
mængden enig og vedtog, at baade Præsterne 
maatte være hos dem, og alt hvad der hørte til 
Kristi Sakramenter maatte ske hos dem uden 
Modsigelse. Nu rejste Kongen sig fra Thinget og 
sendte straks sin Svend med Biskoppens Sende
bud og lod ham bringe den Besked, at Folket var 
enstemmig gaaet over til hans Mening, og dette

Ansgars Levned. 10
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var ham meget kært; men han kunde dog endnu 
ikke tilstaa ham fuld Tilladelse, førend han paa 
et andet Thing, som skulde holdes i en anden 
Del af hans Rige, meddelte det samme til de der 
boende Folk.

Da søgte atter vor Fader (velsignet være hans 
Minde!) sin Hjælp, som han plejede, og bad 
inderlig til den milde Gud, og se! Thingdagen 
kom, og Kongen lod ved Heroldens Røst Biskop
pens Ærinde udraabe og tillige bekendtgøre, hvad 
der var sagt og sket paa det forrige Thing. Og 
nu blev ved Guds naadige Forsyn alle Hjerter 
saaledes forenede, at de tilsammen roste det for
rige Things Beslutning og tilstod, at de ogsaa paa 
alle Maader vilde samtykke deri.2)

0 Præsten har enten været Gauzberts Slægt
ning Eribert, som var givet Ansgar som Med
hjælper, eller, da paagældende kaldes hans meget 
gode Ven, Rimbert, Bogens Forfatter. Det siges 
om ham i »Rimberts Levned«, at han var Ans- 
gars uadskillelige Ledsager paa Missionsrejserne 
(Kap. 5), og tillige, at hvor der i »Ansgars Lev
ned« omtales en meget fortrolig Lærling, der har 
Rimbert betegnet sig selv (Kap. 9). Det sidste 
er dog ikke tvingende, da det samme Udtryk i 
Begyndelsen af Kap. 22 bruges om Kong Haarik; 
muligvis kan det ogsaa gøres gældende, at Rim
bert endnu ved Ansgars Død kun skal have været 
Diakon (se Indledn.).
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2) De to forskellige Timing, som holdes, er maa- 
ske Svearnes og Gøternes; thi vel var Riget en 
Enhed, for saa vidt'der kun var én Konge, men 
den gamle Modsætning mellem de to Stammer 
gjorde sig endnu gældende; i senere Aarhundre- 
der traadte den endog endnu skarpere frem.

Ordføreren paa Bjørkø-Thinget <er tydelig nok 
ikke kristen; men skønt han ikke har opgivet 
A satroen, har han dog den Overbevisning, at og- 
saa den hvide Krist er en mægtig Gud, som det 
er værd at have til Ven eller i alt Fald ikke til 
Fjende. Saadanne Anskuelser kommer frem i 
Missionstiden. Det samme mente jo de to Haa- 
rik’er i Danmark.

10*



KAPITEL 25

En Kirkebygning i Sverige.

Herpaa kaldte Kongen Biskoppen til sig og 
fortalte ham, hvad der var sket, og han 

vedtog med alles enstemmige Vilje og Sam
tykke, at der baade maatte bygges Kirker hos 
dem og bo Præster dér, og at hvem af Folket 
der vilde have Lov til uden Modsigelse at blive 
kristen.

Men vor Herre og Hyrde anbefalede for
nævnte høj ærværdige Biskop Gauzberts Sø
stersøn Eribert*) til Kongen, for at han, støt
tet ved hans Hjælp og Værn, kunde forvalte de 
guddommelige Sakramenter dér. Kongen gav 
ham ogsaa i ovennævnte By en Hal, hvoraf han 
kunde danne et Bedehus, og Biskoppen købte 
en anden Hal med tilhørende Hus til Bolig for 
Præsten. Og idet Kongen bevidnede Biskoppen 
sin Yndest og Gunst, lovede han ogsaa at være 
fuldtro i enhver Henseende overfor hans Venner 
i deres Udøvelse af den kristne Gudsdyrkelse. Og 
da saaledes ved Guds Naade alt var vel udført, 
rejste Biskoppen hjem igen.1)

♦) I nogle Haandskrifter Erimbert.
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x) Det er aabenbart i Bjørkø, at Ansgar faar 
en Kirke. Hergejrs Kirke (se Kap. 10) har maa- 
ske ikke staaet ret længe efter hans Død; i alt 
Fald har den været privat Eje.



KAPITEL 26

Noget der gik forud for Kirkens Grundlæggelse 
i Sverige,

Medens vor hellige Fader gjorde sig rede til 
Rejsen, fik han ved guddommelig Aaben- 

barelse en Forudfølelse af den store Sjæleangst, 
som han udstod paa Rejsen selv.

Thi det syntes ham en Nat, at det var Her
rens Lidelses Tid, og at han var nærværende, da 
den Herre Jesus Kristus blev ført fra Pilatus til 
Herodes og fra Herodes til Pilatus, og fremdeles, 
at da han af Jøderne og Soldaterne blev bespyttet 
og bespottet og, som det forekom ham, blev hud
flettet paa alle Lemmer, at han da ikke kunde 
holde det ud, at Herren saaledes blev straffet, 
men løb til og stillede sig bag hans Ryg i Vejen 
for dem, der piskede, og at han selv paa sit eget 
Legeme optog alle de Piskeslag, de tilføjede Her
ren, kun at han ikke kunde afbøde Slagene mod 
hans Hoved, fordi Herren var høj af Vækst og 
et helt Hoved højere end ham.

Hvad dette Syn skulde betyde, erkendte den 
uovervindelige Kristi Stridsmand ikke, førend
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han var vendt tilbage fra denne Rejse og over
vejede i sit Sind, hvor megen Haan og Spot han 
dér havde udholdt, i hvor stor Trængsel han 
havde været, og hvor store Gudsbespottelser han 
dér havde døjet. Thi i aandelig Forstand, hvori 
han uden Tvivl har lidt for Kristus, har Kristus 
dér paany i sin Tjener udholdt den Skændsel, 
der før var ham tilføjet. Men det, at han ej kunde 
afbøde Slagene mod Herrens Hoved, det tilkende
gav efter hans Skøn — fordi Gud er Kristi Ho
ved*), at de Lidelser, som de hellige udholder i 
denne Verden for Kristi Skyld, til Dels ogsaa ved
rører Guds Majestæt, og dem tager han ligesom 
paa sig og lider med og taaler det vel til en Tid, 
men en Gang vil han dømme strængelig, som 
skrevet staar: »Mig hører Hævnen til, jeg vil be
tale, siger Herren«**).

♦) 1 Kor. 11,3.
*♦) Rom. 12,19 og Hebr. 10,30.



KAPITEL 27

Svenskernes Sejr ved Kristi Paakaldelse.

Vi maa dog heller ikke forbigaa Fortællingen 
om, hvorledes efter denne Rejse Herrens 

Kraft blev aabenbaret for det nys nævnte sven
ske Folk.

Fjærnt fra dem bor der nemlig et Folkefærd 
ved Navn Kurerne. Fordum havde de været 
Svenskernes Herredømme underkastet; men nu 
var det allerede længe siden, at de havde rejst sig, 
fordi de holdt det for vanærende Skam at være 
dem underlagt. Det vidste de Danske, og paa oven
nævnte Tid, da Biskoppen var kommet til Sverige, 
samlede de en Mængde Skibe, styrede til dette 
Land og vilde baade røve deres Gods og lægge dem 
under Aaget. Men Riget selv havde 5 Borge.

Da Folkene, som boede dér, havde faaet Nys 
om, at de kom, samlede de sig, stod mandelig imod 
og forsvarede deres Hjemstavn. De vandt Sejr; 
Halvdelen af Danskerne laa paa Valpladsen; ja, 
de tog endog Halvdelen af deres Flaade og gjorde 
et stort Bytte af Guld og Sølv.

Det hørte ovennævnte Kong 01 a v og det sven-
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ske Folk, og da de vilde indlægge sig den Berøm
melse, at de kunde udføre, hvad de Danske ikke 
havde kunnet, og da Kurerne' ogsaa før havde 
været dem underlagt, samlede de en talløs Hær, 
drog til hine Egne, og kom først uformodet til en 
Stad i deres Land, som hed Søborg, hvori der 
var 7000 stridbare Mænd; den hærgede og op- 
brændte de aldeles.

Deraf blev de overmodige, lod Skibene ligge, 
tilbagelagde hurtigt en Rejse paa 5 Dage og fo’r 
vildt frem mod en anden af deres Stæder, som 
kaldtes Apulia. I den Stad var der 15000 Kri
gere, og da Fjenden kom, indesluttede de sig i 
Borgen. De, der var udenfor, angreb Staden, de, 
der var indenfor, værgede sig mandelig, de der
inde forsvarede sig, de derude løb Storm; og saa- 
ledes hengik otte Dage, saa at der hver Dag blev 
stridt og kæmpet fra Morgen indtil Aften. Mange 
faldt paa begge Sider; men ingen af Parterne 
vandt Sejr.

Endelig paa den 9de Dag, se, saa blev Sven
skerne trætte af det idelige Blodbad; de begyndte 
at føle sig i Knibe, blev baade angst og bange og 
tænkte kun paa, hvorledes de kunde slippe bort 
derfra. »Her,« sagde de, »kommer vi ingen 
Vegne, og vore Skibe er langt borte!« (Thi der 
var som sagt 5 Dages Rejse til den Havn, hvor 
deres Skibe laa). Da de saaledes var ganske for
virrede og slet ikke vidste, hvad de skulde gøre, 
besluttede de ved Lodkastning at udforske, om



154

deres Guder vilde hjælpe dem, saa at de enten 
kunde vinde Sejr eller slippe levende bort derfra. 
De kastede altsaa Lod, men kunde ikke finde 
nogen af Guderne, som vilde være dem til Hjælp. 
Da det kom ud iblandt Folk, opstod der en Hylen 
og Sukken i Lejren, og de tabte rent Modet. 
»Hvad,« sagde de, »skal vi ulykkelige gøre? Gu
derne har forladt os, ingen af dem hjælper os! 
Hvor skal vi fly hen? Se, vore Skibe ligger langt 
borte! Flygter vi, vil de forfølge os og lægge os 
øde til sidste Mand! Hvad skal der blive af os?«

Da de var bragt i saa stor Knibe, var der nogle 
af Købmændene, der huskede paa Biskoppens 
Lærdom og Undervisning og gjorde dem følgende 
Forslag: »De Kristnes Gud,« sagde de, »hjælper 
ofte dem, der raaber til ham, han er en stærk 
Frelser. Lad os spørge, om han vil være med os, 
og af en villig Sjæl love ham Gaver, som han 
synes om.«

Paa alles Bøn og Begæring blev der kastet Lod, 
og det blev udfundet, at Kristus vilde hjælpe 
dem. Da dette blev offentlig forkyndt, og hver 
Mand fik det at vide, blev paa een Gang alles 
Hjerter saaledes styrkede, at de uden Frygt 
straks vilde rykke frem for at tage Byen. »Hvor
for,« sagde de, »skulde vi nu frygte eller være 
bange? Kristus er med os! Lad os stride og gaa 
frem som Mænd, intet vil kunne staa imod, Sej
ren er vis, det kan aldrig slaa fejl, fordi vi har 
den mægtigste af Guderne til vor Hjælper!« Alle
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stillede sig nu i Slagorden og drog med glad og 
kækt Mod frem for at indtage Byen.

Men da de havde omringet den og vilde be
gynde Kampen, bad de, der var derinde, at der 
maatte gives dem Lejlighed til at tale. Dette blev 
dem tilstaaet af de Svenskes Konge. De sagde 
dernæst: »Nu huer os Fred bedre end Fejde, og 
vi ønsker at indgaa Forbund med eder. Og for 
det første giver vi eder som Vederlag for Forbun
det alt det Bytte fra de Danske, vi forrige Aar 
har erhvervet os af Guld og Vaaben; dernæst 
byder vi for hver Mand, som bor i denne By, 
et halvt Pund Sølv, og desforuden vil vi svare 
eder den Skat, som vi før plejede at give eder, 
stille Gisler og fra nu af være eder hørige og 
lydige ligesom vi før har været.«

Efter dette Tilbud kunde de unge Karle ikke 
endda styre deres Mod; de var blevet endnu hid
sigere, og uforfærdede og uden Frygt længtes de 
kun efter Kamp og sagde, at de med Vaaben i 
Haand vilde ødelægge Byen og alt, hvad de ejede 
og føre dem selv fangne bort.

Men Kongen og Høvdingerne var klogere end 
som saa, de slog til, indgik Forbund og vendte 
glade hjem med utallige Kostbarheder og 30 
Gisler.

Da der nu var sluttet Fred og Forbund mel
lem dem, berømmede straks de Svenske vor Her
res Kristi Almagt og priste, det bedste de kunde, 
hans ophøjede Kraft, fordi han i Sandhed var
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stor over alle Guder, og begyndte omhyggelig at 
spørge, hvad Løfter de skulde gøre ham, ved 
hvem de havde opnaaet saa stor en Sejr. Saa 
lovede de da, undervist af de kristne Købmænd, 
som var til Stede hos dem, den Herre Kristus, 
en frivillig Faste, saaledes at naar de kom hjem 
og havde været hjemme 7 Dage, vilde de i andre 
7 Dage alle som én Mand afholde sig fra Kød. 
Men naar saa derefter 40 Dage var forløbne, vilde 
de ogsaa de følgende Dage ligeledes efter fælles 
Overenskomst beflitte sig paa Afholdenhed fra 
Kød. Hvad ogsaa skete, og alle, som havde været 
med, fuldførte denne Beslutning med villig Aand.

Siden var der ogsaa mange hos dem, som af 
Ærbødighed for og Kærlighed til Kristus be
gyndte at holde de Faster, som de kristne iagttog, 
og ved Almisser hjælpe Fattigfolk, fordi de havde 
faaet at vide, at det var Kristus kært.

Og saaledes kunde ovennævnte Præst E r i- 
bert med alles Bifald frit udføre Guds Tjene
ste iblandt dem, og da alle berømmede Kristi 
Magt, begyndte i de Egne den guddommelige 
Gudsdyrkelses Udøvelse fra den Tid af at ud
brede sig uden Modstand fra nogen Side1).

O Danskernes Vikingetog til Kurland er sam
tidigt med Ansgars Ophold i Sverige, altsaa vist
nok Aar 853, Svenskernes Aaret efter.
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Om Danskernes og Svenskernes Vikingetog til 
Kurland i 9. Aarhundrede haves ellers ikke Efter
retninger; men naar »Ansgars Levned« har dette 
Træk, da staar det fuldt ud til troende. Senere 
satte Danskerne sig fast i det tilgrænsende Sam
land (Øst-Preussen). Sakse fortæller et Sagn om, 
at en Broder til Harald Blaatand grundlagde 
Herredømme her, og Knud den Store regnede 
disse Egne til sit Rige. Inden Knud den Hellige 
blev Konge, kæmpede han med flere Smaakonger 
i »Østervejen«; men noget varigt Herredømme 
vandt Danskerne ikke. Kurerne vovede i Valde- 
marstiden i Vikingefærd helt hen til Danmark; 
men det blev hævnet (1170). Sammen med 
Esterne hærgede de dog især paa Sveriges Kyster. 
Det Herredømme, Svenskerne har haft i disse 
Egne paa Ansgars Tid, har vel ogsaa været saare 
kort.

Angaaende de to kuriske Byer vides ikke noget 
med Bestemthed; Søborg er et nordisk Navn, 
og hvad Kurerne har kaldt Byen, er ikke godt at 
sige; Apulia svarer til Appule, som nævnes i 
13. Aarhundrede, men senere er forsvundet. Op
givelserne om Byernes Folketal er meget over
drevne.

Atter her hører vi om Hedningernes Lodkast
ning. Mærkeligt er det dog især, at de endnu 
hedenske Mænd faster til Kristi Ære. Saa uklare 
kunde Tankerne være i en Tid, hvor det gamle 
og det nye brødes.



KAPITEL 28

Den danske Kirke vokser trods Forfølgelser.

Imidlertid skete det ved Guds Raadslutning, at 
ovennævnte Kong Haarik blev voldgæstet 

af Vikinger, idet nogle af hans Frænder vilde 
trænge ind i hans Rige, og han fik B^nesaar. 
Med ham faldt ligeledes for Sværdet alle de Stor- 
mænd i Landet, som før regnedes for at staa 
Biskoppen nær og høre til hans Venner.

Da saa sidenefter den ungje Jiaarik var 
bleven Konge efter ham, var der nogle af dem, 
han engang gjorde til sine Høvdinger og som 
hidtil havde været temmelig ukendte for Biskop
pen, der søgte at overtale ham til at nedbryde 
den Kirke, som var opbygget hos dem, og ud
rydde den kristelige Gudsdyrkelse, som var kom
met op dér. De sagde nemlig, at deres Guder var 
vrede paa dem, og alle disse Ulykker havde ramt 
dem, fordi de havde fundet sig i en anden og 
fremmed Guds Dyrkelse hos dem.

Af den Aarsag var det, at Jarlen i ovennævnte 
By Slesvig — han hed Hove —, som især 
var Modstander af denne Gudsdyrkelse, ophid-
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sede Kongen til at udrydde den kristelige Tro. 
Kirken, som var bygget dér, lod han lukke og 
forbød sammesteds Udøvelsen af den kristelige 
Gudsdyrkelse. Deraf var det ogsaa, at Stedets 
Præst, tvungen af den bitre Forfølgelse, drog til
bage derfra.

Herover var Biskoppen bleven meget bekym
ret og oVermaade bedrøvet, fordi han nu hos 
Haarik den unge manglede ajle de Venner, som 
han før havde vundet ved rige Gaver og ved hvem 
han kunde faa Kongen til at rette sig efter Her
rens Vilje. Da han derfor savnede menneskelig 
Hjælp, tog han, som han plejede, sin Tilflugt til 
den guddommelige. Og hans Haab slog ikke fejl; 
Herren trøstede ham nemlig med en aandelig 
Trøst i Sjælen, og han blev ganske vis paa, at 
det paa ingen Maade skulde gaa efter Kristi Fjen
ders Agt, og den Tro, som dér havde faaet Ind
gang, gaa til Grunde.

Hvad Herren saaledes lod ham forstaa, gik 
ikke længe efter i Opflydelse* Thi da han for 
denne Aar sags Skyld havde i Sinde at rejse til 
ovennævnte Konge, kom Herrens Naade ham i 
Forkøbet. Samme Konge forjog først nysnævnte 
Jarl fra den omtalte By, saa at han aldrig mere 
kunde komme tilbage i hans Yndest, og sendte 
derefter af sig selv et Sendebud til Biskoppen 
med det Ærinde at bede ham sende sin Præst 
tilbage til hans egen Kirke og forsikre, at han 
ikke mindre end Haarik den Gamle ønskede at
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gøre sig værdig til Kristi Gunst og Biskoppens 
Venskab.

Og da derefter vor ærværdige Hyrde selv havde 
faaet Adgang til Kongen med Bistand af den be
rømmelige Jarl Bor kar (som ogsaa før hos 
Haarik den Gamle havde været ham til Hjælp i 
alle Ting, og som formaaede meget hos begge 
Konger, fordi han var deres nær paarørende) blev 
han modtaget me4 saa stor Naade af den unge 
Haarik, at denne straks tilstod ham alt, hvad 
hans Formand havde tilladt i sit Rige til Kristen
dommens Tarv. Ja, han gav endog sit Samtykke 
til — hvad der hidtil tyktes Hedningerne en 
Skændsel — at der maatte være en Klokke i Kir
ken. Ligeledes skænkede han i en anden By i sit 
Rige, som hed Ribe, en Grund, hvorpaa en Kirke 
kunde bygges, og gav af sin kongelige Magt Til
ladelse til, at en Præst dér maatte have stadigt 
Ophold1).

9 Den danske Kirke, der nogen Tid havde 
trivedes, faar ogsaa en Trængselstid^ men den 
gaar sejrrig i}d af den.

Danske Vikinger, som havde slaaet sig ned i 
Frisland, hærgede paa deres Fædrelands Kyster. 
Maalet var at vinde Land ogsaa her. Den ældre 
Haarik overfaldes af Frænder, der vilde fra
røve ham Riget. Vi véd andetsteds fra, at det var 
hans Brodersøn Vikingen Gudorm (Gorm), der
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nu vendte sine Vaaben mod ham. I tre Dage blev 
der kæmpet; Forsøget kostede Gudorm Livet, 
men ogsaa Haarik den Gamle og næsten hele 
Kongeslægten faldt i Kampen; Drengen Haa
rik, der rimeligvis har været sin Navnes Søn 
eller Sønnesøn, blev tilbagebog ham tog man da 
til Konge. Det var AarfåS^

Ansgar har nu haft strenge Dage. Haarik 
den Unge gav efter for det hedenske Parti; 
Hove, der syntes at have været Grænsejarl i Søn
derjylland, lod Mariakirken lukke. Dog er det 
ikke rigtigt, naar Adam og Sakse gør Haarik til 
en grum Kristenforfølger.

Vikingelivets Ufred gjorde Stillingen end van
skeligere for den danske Mission. Den afdøde 
Kong Haraids Frænder nyttede Haariks Mindre- 
aarighed til ny Tog mod Danmark, og Haarik 
maatte tilsidst afstaa dem noget af Landet (857). 
Snart var han dog atter Enekonge, og samtidig 
slog han om i sin Holdning overfor Ansgar. Kri
sten blev han dog ikke; det kunde »Ansgars Lev
ned« ikke have forbigaaet. Men hvor langt han 
strakte sig, ses af et Brev, som den store Pave 
Nikolaus sendte Haarik i Ansgars sidste Leve- 
aar (864).

Af dette Brev fremgaar det, at den danske 
Konge, skønt udøbt, havde sendt Paven Gaver; 
de overbragtes af Biskop Salomon (og Præsten 
Nordf rid), hvis Ærinde til Rom var at søge Stad
fæstelse for Ansgars Bispedømme. Nikolaus roser 
Haarik, fordi han har stillet sig gunstig overfor 
Evangeliets Forkyndelse, men beder ham om
vende sig helt og lade sig døbe.

Ifølge »Ansgars Levned« viser Haarik den unge 
Missionen sin Gunst særlig ved to Ting. Først 
Tilladelsen til, at Kirken i Slesvig maatte have en

Ansgars Levned. 11
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Klokke. Dette var Hedningerne meget imod, 
Jordi de troede, at Klokkeklangen forjog Land
vætterne, en Overtro, som Kristne ogsaa nærede 
gennem mange af de følgende Aarhundreder. 
Dernæst dette, at Danmark nu fik sin anden 
Kirke, i Rib e, der havde stor Handel paa Fris
land, især Dorstad, og andre Vesterlande; den laa 
paa en Holm i Ribeaaen og havde god Indsejling 
fra Havet. Begge de Byer, hvor Ansgar rejste 
Kirker, var altsaa Mødested for kristne Køb
mænd. I ublandet hedenske Omgivelser fik den 
nidkære Forkynder ikke rejst noget Gudshus.

Adam af Bremen siger, at Ansgar betroede Kir
ken i Ribe til Præsten Rim b e r t. Han kan ikke 
være den samme som den danskfødte Rimbert, 
der blev sendt til Sverige samtidig (se Kap. 29). 
Heller ikke kan han være den samme som Ans- 
gars Efterfølger, da denne altid fulgte sin Lærer 
og ved hans Død endnu kun var Diakon. Beret
ningen hos Adam hidrører da snarest fra en Fejl
tagelse.



KAPITEL 29

Apostolske Mænd sendes til Sverige.
Ebos Spaadom om Kirken i Norden.

Medens dette gik for sig, sendte fornævnte 
højærværdige Biskop Gauzbert til det 

svenske Folk en Præst ved Navn Asfred, som 
var dansk af Fødsel og havde været opdraget af 
Hr. Ebo til Herrens Tjeneste.

Da han var kommet derhen, vendte oven
nævnte Præst E r i b e r t tilbage derfra; Asfred 
opholdt sig dér 3 Aars Tid eller mere efter alles 
enstemmige Ønske. Men siden, da han spurgte 
G a u z b e r t s Død, vendte han ogsaa tilbage der
fra, og da han havde opholdt sig en Tid lang hos 
os*), blev han angrebet af en besværlig Sygdom, 
Smerterne tog til, og han døde.

Da dette var sket, og Biskoppen ikke kunde 
finde sig i, at den dér opkomne kristne Tro skulde 
dø hen, besluttede han at sende sin egen Præst, 
som hed Regnbert, derover. Han var særdeles
♦) I Bremen.

11’
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skikket til denne Gerning og meget villig til den 
lange Rejse. Men da han ilede til den omtalte 
Havn Slesvig, hvor Skibene laa med de Køb
mænd, som skulde rejse med ham, traf det sig, 
at han undervejs ved Djævelens List faldt i et 
Baghold af danske Stimænd, blev berøvet, hvad 
han havde, og paa den hellige Marias Himmel
fartsdag fuldkommede han ved en salig Hengang 
det Løb, han med god Vilje havde begyndt.

Skønt denne Begivenhed gjorde Biskoppen 
megen Sorg, kunde han dog ingenlunde bort
drages fra, hvad han havde foresat sig. Men til 
denne Gerning indviede han ikke længe efter en 
anden til Biskop, som ogsaa var dansk af Fød
sel og hed R i m b e r t. Ham sendte han for Kristi 
Navns Skyld til hine Egne, og han blev velvillig 
modtaget af Kongen og Folket, og han har ved 
Guds Naade frit forvaltet de guddommelige Sa
kramenter hos dem indtil denne Dag. Han paa
lagde ham ligesom de øvrige Præster, som han før 
havde beskikket til Hedningerne, at de ikke 
skulde begære eller eftertragte nogens Ejendom, 
og manede dem saa inderlig til, at de hellere 
efter den salige Apostel Pauli Eksempel*) skulde 
arbejde med deres egne Hænder, og naar de havde 
Føde og Klæder, skulde de dermed lade sig nøje. 
Dog, hvad der hørte til deres og deres Følgesven
des Nødtørft, og desforuden hvad der maatte

♦) Ap. Gern. 18,3. 20—34.
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gives ud for at skaffe sig Venner, det forsynede 
han dem rigeligt med af sit eget1).

Omendskønt vor Fader under disse mangfol
dige og skiftende Tryk og Ængstelser, som vi har 
fortalt, at han udstod i samme Sendelse, altid 
som sagt blev styrket ved Indskydelse heroven- 
fra, for at han ikke skulde opgive det begyndte 
Værk, saa havde han desforuden en ikke ringe 
Trøst i denne Sag baade af den Fromhed og af 
den Sjæls Fyrighed, der var hos ovennævnte 
Ærkebiskop af Reims, Hr. Eb o, der først havde 
overtaget denne Sendelse. Thi brændende i Aand 
og Hjerte, som han var for Hedningernes Kal
delse, opfordrede han ham bestandig til at for
kynde Troens Naade for hine Egne og paaminde 
ham ivrig om ikke at slippe, hvad der var be- 
gyndt.

Tilskyndet ved hans Formaningsord og den 
store Sindsfyrighed, der brændte i den gode Mand 
for denne Sag, drog han uden Vaklen Omsorg 
for det ham betroede Kald og kunde aldrig ved 
nogen ubelejlig Modgang drages bort fra det be
gyndte Værk.

Og skønt de Raad og Formaninger var utallige, 
hvormed ovennævnte Ypperstepræst trøstede og 
glædede vor Faders Hjerte, kunde han dog især 
aldrig glemme den Samtale, de havde haft, da de 
sidste Gang taltes ved i denne Verden om dette 
Anliggende. Thi da vor Biskop havde opregnet 
de mange Vanskeligheder, som var mødt ham,
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og spurgte ham, hvad han tænkte om denne Sen- 
delse, og bad, ja fordrede af ham, at han vilde 
sige det, dersom han havde et eller andet Trø
stens Ord i denne Henseende, saa var det, som 
om en profetisk Aand kom over ham, og han 
svarede:

»Jeg er vi s s paa,« sagde han, »at hvad 
vi har begyndt at arbejde for Kristi 
Navns Skyld, skal bære Frugt i Her
ren. Thi det er min Tillid, og saaledes 
tror jeg fast, ja véd det vist, at om det 
ogsaa stundom for Syndens Skyld 
skal blive ligesom forhindret, hvad 
vi har begyndt hos hine Folkefærd, 
skal det dog aldrig gaa helt tilbage, 
men bære Frugt ved Guds Naade og 
lykkes, indtil Herrens Navn naaer 
til Verdens Ende.«2)

Denne var altsaa deres Tro; de Søgte med dette 
Sind de fremmede Hedningers Grænser, og med 
en saadan gudelig Kærlighed stred de for Her
ren, af hvem de ogsaa upaatvivlelig skal faa Løn 
for deres Arbejde. Dette fromme Sind veg aldrig 
fra vor Herres og Faders Sjæl, og han ophørte 
aldrig at bede for Hedningernes Frelse'. Tvært
imod, skønt hans Stift næsten bestandig rundt 
om blev ødelagt af Vikinger, som kom fra de nys
nævnte Hedningefolk, og hans Hus og Gaard blev 
udplyndret, bad han bestandig for sine Modstan
dere og Efterstræbere og anraabte uden Ophør
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den barmhjertige Gud for deres Omvendelse, som 
tilføjede ham ondt, og begærede, at det ikke 
maatte tilregnes dem, at de, ukendte med Guds 
Retfærdighed og bedragne ved en djævelsk Vild
farelse, øvede Fjendskab mod de kristne.

Saadan brændende Bekymring havde han for 
denne sin Embedsgerning, at han endog paa 
Sottesengen aldrig ophørte at tænke paa og virke 
for den, førend han drog sit sidste Suk. I denne 
fromme Iver blev han borttaget fra Verden, og 
vi tror, at han ved Guds Naade som Løn for hin 
gode Strid vil paa den almindelige Opstandelses
dag herlig og salig gaa ind i Himmeriges Rige, 
ledsaget af en stor Skare af troende, som han har 
vundet for Herren af det danske og svenske Folk.

9 Vi læser her, at Ansgar aldrig glemte den 
fjærne svenske Menighed i Bjørkø; tre Mænd blev 
sendt dertil, den ene dog ikke af Ansgar, men 
af Gauzbert.

Den første var den danskfødte Asfred, der 
drog tilbage ved Rygtet om Gauzberts Død, fordi 
det var i hans Navn, at han havde virket. Gauz- 
berts Død var ved Aar 859. 1 Osnabrück, hvor 
han havde været Biskop i sine sidste Aar, ærede 
man ham som Martyr; men der foreligger ingen 
Efterretninger om hans Død, maaske er han ble
ven dræbt ved et af Normannernes Hærgetog.

Den anden Præst naaede ikke til sin Menighed, 
men den tredje, der tilmed indviedes til Biskop,
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den danske Rimbert, lykkedes det at udfolde 
en velsignelsesrig Virksomhed; det fælles nordi
ske Sprog, »den danske Tunge«, har vel ogsaa 
lettet ham,den en Del. Han er vistnok kommen 
til Sverige 860 og siges at have virket der »indtil 
denne Dag«; paa den Tid altsaa, da Ærkebiskop 
Rimbert og hans Medforfatter skrev »Ansgars 
Levned«, var den danskfødte Rimbert endnu 
Biskop i Bjørkø (ved Aar 870).

2) Den Samtale mellem Ansgar og Ærkebiskop 
Eb o af Reims, som Forfatteren lader være 
Afslutningen paa Skildringen af Ansgars Mis
sionsvirksomhed, har ikke fundet Sted efter de 
Begivenheder, der fortælles sidst; dengang var 
Ebo nemlig død. Ebos Trøst og Opmuntring, som 
kom i rette Øjeblik, maa være fra Tiden før Gen
optagelsen og Forkyndelsen i Danmark.

Da Ebo er en saa betydelig Mand, skal hans 
Skæbne her omtales i Korthed (i Anm. 1 til 
Kap. 12 er fortalt om hans Ophøjelse og Missions
gerning).

Skønt hans Ungdomsven Ludvig den 
Fromme havde hævet ham fra de vordnedes 
Stand til det mest ansete Ærkesæde, sluttede han 
sig dog til hans oprørske Sønner (833); da Kej
seren var bleven afsat paa Rigsdagen i Compiegne, 
fik Ebo sat igennem, at han endda underkastede 
sig offentlig Kirkebod: Sværdbæltet blev ham fra- 
revet, og han blev iført Haarskjorten (Ludvig 
den Frommes Afsættelse er allerede omtalt i 
Kap. 14, Anm. 1).

Men denne Hjerteløshed vakte Afsky hos de 
fleste. Da det bratte Omslag kom, og Kejseren 
fik sin Magt tilbage, flygtede Ebo fra sit Ærke
sæde; hans Agt var at søge Tilflugt i Danmark
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— en Krønikeskriver fra Hildesheirn siger, at han 
kom til Ansgar —, men han blev grebet og sat i 
Fængsel i Bonifatiusklosteret i Fulda.

Paa Mødet i Thionville (835), hvor Kejser Lud
vig blev genindsat, bekendte Ebo sin Brøde og 
erklærede sig selv uværdig til sit Embede, hvor- 
paa de forsamlede Biskopper afsatte ham, og han 
blev atter ført til sit Kloster.

Efter Ludvig den Frommes Død (840) vendte 
han ved Lothars Hjælp tilbage til sit Ærkesæde; 
men under den voldsomme Broderkrig, der nu 
begyndte, blev han fordreven af iKarl denSkal- 
dede og maatte flygte til L^^haj\ Af ham fik 
han nogle Abbedier, da Paven (Sergius II) vægre
de sig ved at give ham Reims tilbage; men da 
han ogsaa faldt i Unaade hos Lothar, drog han 
til den tred je af Brødrene, Ludvigden Tyske. 
Han modtog ham godt og gjord^Tidm til Biskop 
i Hildesheirn, hvor han blev til sin Død 85L

Ebo mindes som en utaknelnmelig og haard- 
hjertet Mand. Men det skal siges, at han ikke 
begyndte sin ulykkelige Kamp af Hensyn til sin 
egen Person; med hensynsløs Iver stred han for 
Kirkens Selvstændighed og Vel; som saa mange 
andre af Datidens betydelige Mænd har han set, 
hvorledes Ludvig i sin Svaghed skadede Karl den 
Stores Rige (se Kap. 6, Anm. 2), og han har an
set det for sin Pligt at træde op mod sin Ven 
og overhugge de Baand, der knyttede dem sam
men, for at gøre sit til at sikre Riget og Kirken.

Ebo har ogsaa sikkert haft sine gode Sider, og 
her kan da blandt andet nævnes hans Iver for 
Missionen, som ikke kølnedes; Ansgars Ærefrygt 
og Hengivenhed for ham tør være en Borgen her
for. Og — for at anføre de Ord, som Historikeren 
A. D. Jørgensen siger — »det var heller ikke lidet,
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Ansgar skyldte denne Karakter og fyrige Aand. 
Ikke blot havde han brudt Vej baade hos Kejse
ren, Paven og i det fremmede Land; han vedblev 
bestandig at støtte sin fromme og gudhengivne, 
men ikke sjælden overvældede og klejnmodige 
Ven... Saa lad da disse to Mænd staa ved Siden 
af hinanden i den nordiske Kirkes Daggry, den 
rene ved Siden af den urene, den lidenskabeligt 
hensynsløse Aand ved Siden af den jomfruelige, 
drømmerige Sjæl; det Værk, som de grundlagde, 
kom til at bære Præg af dem begge: saa hvile 
da ogsaa over det den Velsignelse, hvori de 
mødtes!«



KAPITEL 30

Den hellige Ansgars Bodfærdighed, Bønner 
og Almisser.

Da vi nu har talt saa meget om hans Missions
gerning og om den Omhu, han anvendte paa 
andres Frelse, saa er det vistnok ogsaa paa Tide 

at fortælle, hvorledes han i sit eget Indre øvede 
sig for at frelse sin egen Sjæl, og hvordan han 
i Gudsfrygt bestandig spægede sit Legeme.

Hvorledes han hos Eder i Klosteret udmærkede 
sig ved nøjsom Levevis og Gudfrygtighedsøvelse, 
behøver jeg ikke at sige Eder, det véd I bedst 
selv; dog var han, som vi har hørt, alt i sin Op
vækst og som Yngling Genstand for de gamles 
og bedagedes Beundring og Efterligning.

Men da han saa hos os var bleven Biskop, 
gjorde han sig ikke alene al Flid for paa alle 
Maader at fuldkomme, hvad han i Klosteret havde 
begyndt, men ogsaa at efterligne alle de helliges, 
især dog den salige Martins Levned. Thi han 
bar en Haar skjorte paa sit bare Legeme, ikke 
alene om Dagen, men ogsaa om Natten.1)

Fremdeles, hvor meget han end bestræbte sig
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for, som han havde læst i dennes Levnedsbeskri
velse, at gavne Folk ved at prædike Herrens Ord, 
søgte han dog stundom Ensomhed for at øve 
sig i gudelig Betragtning. Dertil havde han og- 
saa bygget sig en passende lille Bolig, som han 
kaldte: »Sorgens venlige Hvilested«. Dér 
dvælede han med nogle faa Venner og boede for 
sig selv, saa ofte han kunde være fri fra Prædi
ken og Kirketjeneste og fra at foruroliges af Hed
ningerne, dog saaledes, at han aldrig foretrak 
egen Bekvemmelighed og Lyst til Ensomhed for, 
hvad der kunde gavne den Hjord, som var ham 
betroet. Fremdeles, saa længe han paa nogen 
Maade var i Besiddelse af Ungdoms Kraft, plejede 
han ofte at tage Brød til sig efter Vægt og Vand 
efter Maal, især naar han kunde leve i Ensom
hed.

Paa den Tid blev han, som han selv forsikrede, 
ikke lidet fristet af Forfængelighedsdjævelen. Thi 
Menneskeslægtens Fjende søgte at smitte hans 
Sjæl med nysnævnte Pest, og han syntes stor i sine 
egne Øjne, fordi han kunde leve saa afholdende.

Herover blev han saa bedrøvet, vendte sig af 
al Magt i Bønnen til sin fromme Herre og be
gærede, at han ved sin Naade vilde fri ham fra 
denne fordærvelige Ugudelighed. Hvad ogsaa 
skete. Og da han stred heftig i Bønnen for denne 
Sag, syntes det ham en Nat, da han var falden 
i Søvn, at det var, ligesom han blev hendragen til 
Himlen, og at hele Verden ligesom svandt ind til
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en hæslig Dal, hvorfra dog nu og da de from
mes Sjæle ved Englenes særlige Tjeneste blev 
revet ud og ført til Himlen. I denne mørke Dal 
blev der vist ham noget, der saa ud som den Sæd, 
hvoraf Menneskearten har sin Oprindelse. Og da 
han betragtede alt dette med Undren og Gru, fik 
han Befaling at give Agt paa, af hvilken Begyn
delse han kom til vdette Liv, og der blev sagt: 
»Hvorfra,« saa lød det, »kan nogen Stolthed 
komme i et Menneske, der er fremkommet af saa 
ringe Oprindelse i Graadens Dal, og som ikke 
har, hvad godt der maatte findes hos ham, af sig 
selv, men af ham, fra hvem al god og al fuld
kommen Gave kommer*). Naar du derfor,« lød 
det videre, »skulde blive fristet af nogen Forfæn- 
geligheds Pest, saa tænk paa dette og kom i Hu, 
hvorfra du har dit Udspring, og ved Guds Naade 
skal du blive fri!« Hvad ogsaa skete saaledes.

Men nu, efter at han var bleven gammel, kunde 
han ikke være saa afholdende i Spise; dog var 
hans Drik bestandig Vand, kun at han, mere for 
at undgaa Forfængelighed end for Behageligheds 
Skyld, blandede nogle Draaber Vin i det Vand, 
han skulde drikke. Fordi han imidlertid i sin Al
derdom ikke kunde leve saa tarvelig som før, 
søgte han at bøde derpaa ved Almisser og Bøn
ner og mange andre gode Gerninger. Thi for den

*) Anvendelse af Jak. 1,17: Al god Gave og al fuldkom
men Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes 
Fader o. s. v.
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Sags Skyld løskøbte man mange Fanger og skæn
kede dem Friheden. Men nogle af dem, som 
kunde være skikkede dertil, lod han undervise i 
den hellige Skrift for at opdrage dem til Guds 
Tjeneste.

Fremdeles, hvor megen Flid han anvendte paa 
at lægge sig selv til Fromhed og Kærlighed til 
Gud, det beviser de store Haandskrifter, vi har, 
som han selv med egen Haand har afskrevet 
Bogstav for Bogstav. Disse Bøger ses alene at 
indeholde det, som hører til den almægtige Guds 
Pris og til Synderes Revselse, ogsaa til at be
rømme et saligt og evigt Liv og vække Gru for 
Helvede samt hvad der vedrører Anger og Sam
vittighedsnag. Det véd ogsaa Brødrene, baade de 
der opholder sig hos Eder og de i Ny Korvej, 
af hvem han hyppigt til dette Brug begærede 
Haandskrifter, og som ogsaa sendte ham saa- 
danne.

Men han kunde aldrig faa nok, fordi han vilde 
tilbringe hele sit Liv i Sorg og Taarer. Thi om- 
endskønt Hjertets Bedrøvelse hyppigt bragte ham 
til at græde, syntes det ham aldrig at være nok, 
før han i det sidste Aar af sit Liv af Herrens 
Godhed fik den Naade, han ogsaa længe havde 
søgt efter, at han kunde græde, saa ofte han kun 
vilde. Desuden føjede han af de mest rørende 
Steder, som han tog af den hellige Skrift, til 
alle Salmerne (nemlig et til hver Salme) et eget 
Hjertesuk, som han plejede at kalde »Offerrø-
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gelse«*), for at Salmerne af denne Aarsag kunde 
være ham saa meget mere behagelig. I denne 
»Røgelse« brød han sig ikke saa meget om, hvor
dan Ordene var sat sammen, men søgte kun Hjer
tets Rørelse. Deri lover han snart Guds Almagt 
og Dom, snart laster og dadler han sig selv, snart 
priser han de hellige salige, som adlyder Gud, 
snart sørger han over de elendige og Synderne, 
og han sagde altid om sig selv, at han var den 
værste af dem allesammen.

Naar andre sang Salmer med ham, og Salmen 
var til Ende, plejede han saa sagte at nynne disse 
Hjertesuk hos sig selv, og han vilde ikke sige 
dem højt til nogen.

Dog var der en af vore, som var hans fortro
lige Ven**), og som ved at bede ham meget derom 
endelig fik ham til at sige ham »Røgelsen« Ord 
til andet, just som han plejede at synge den. Det 
skrev han op, dog viste han det ikke til nogen i 
vor Faders levende Live; men efter hans Død gav 
han denne Opskrift, til hvem der havde Lyst at 
læse den.

Medens han sang Salmer, plejede han tillige 
ofte at foretage sig et Haandarbejde; thi paa de 
Tider knyttede han gerne Fiskegarn***).

Men med Salmerne selv havde han en vis Ind-

*) Se Tillæg II.
*♦) Rimbert selv.

*) Hans Forbillede har været Paulus, der ernærede sig 
ved Haandgerning, Teltmagerarbejdet (Ap. Gern. 18,3).
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deling, nogle som han sang om Natten, nogle 
om Dagen, nogle naar han beredte sig til at synge 
Messe, nogle naar han igen klædte sig af og gik 
i Seng. Men om Morgenen, naar han klædte sig 
paa og vaskede sine Hænder, sang han altid Li- 
taniet; og saa gik han til Kirke og lod holde 3 
eller 4 Messer, medens han selv stod hos og gjorde 
Tjeneste. Dog paa den fastsatte, lovbestemte Tid 
om Dagen sang han selv Højmessen, uden naar 
der var tilstødt ham en eller anden Upasselighed, 
for saa hørte han til.

Men hvo kan beskrive, hvor rund han var til 
at give Almisse, da han ønskede at bortgive alt, 
hvad han havde til de nødlidende, efter Guds 
Vilje. Thi hvorsomhelst han vidste, der var 
nogen, som led Nød, fik han travlt med at hjælpe 
ham, saa vidt han kunde; og ikke alene i sit eget 
Stift, men ogsaa dem, som boede paa langt bort
liggende Steder, råkte han en hjælpsom Haand.

Navnlig havde han stiftet et Hospital (Fat
tighus) i Bremen, hvortil han lagde Tienden af 
nogle Landsbyer» for baade de fattige daglig 
kunde optages dér og de syge plejes.

I hele sin Embedstid uddelte han ogsaa til de 
fattiges Behov Tiende af sit Kvæg og af alle 
sine Indtægter, ogsaa Tiende af de Tiender, der 
tilkom ham; og hvad for Penge eller anden Af
gift han fik ind, gav han Tiende af til Fordel for 
de trængende. Hvert 5te Aar gav han desuden



177

paany Tiende til Almisseuddeling af alt sit Kvæg, 
selvom han ogsaa havde svaret Tiende af det før. 
Ogsaa af de Penge, som kom ind til Klosterkir
kerne, bestemte han en Fjerdedel til samme Brug.

Han havde altid den største Omhu for fader
løse og Enker, og hvorsomhelst han vidste, der 
var Eneboere, enten det var Mænd eller Kvinder, 
søgte han ved hyppige Besøg og Gaver at styrke 
dem i Guds Tjeneste og staa dem bi med Hjælp 
til deres Nødtørft. Han havde ogsaa altid i sit 
eget Belte en Pengepung, for at, naar det traf, 
at der kom en trængende, og hans Almisse-Ud
deler ikke var til Stede, han da selv øjeblikkelig 
kunde have noget at give bort.

Thi han stræbte tilfulde at opfylde hint Ord 
af den salige Job*), ikke engang at lade Enkens 
Øjne vente en liden Stund; og saaledes søgte han 
paa alle Maader baade at være den blindes Øje 
og den haltes Fod, og de fattiges Fader. Men i 
Fastetiden lod han daglig i Bremen 4 fattige be
spise, nemlig 2 Mænd og 2 Kvinder. Mændenes 
Fødder toede han selv sammen med Brødrene; 
men Kvindernes toede paa hans Vegne i oven
nævnte Fattighus en Nonne, hvis Lydighed mod 
Gud og fromme Kærlighed han nøje kendte.

Endelig, naar han som Biskop drog om i Sog
nene, bød han, førend han selv gik til Bords, at 
de fattige skulde føres ind; selv bragte han dem
*) Job 31,16 er her tænkt paa.

Ansgars Levned. ] 2
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da Vånd til at to deres Hænder og gjorde Tak
sigelse og skænkede i for dem; og først naar han 
havde faaet dem sat til Bords, gik han til sit 
Maaltid med sine Gæster.2)

Som Vidnesbyrd om hans inderlige Medliden
hed og Fromhed maa vi anføre, hvad vi engang 
saa, da han blandt mange andre havde løskøbt 
en vis Enkes Søn, der var ført bort som Fange 
til et langt bprtliggende Sted, Sverige nemlig, og 
havde ført ham hjem med sig til Fædrelandet; 
thi da Moderen med Glæde saa ham igen og, som 
Kvinder plejer, stod for hans Ansigt og græd af 
Glæde, blev ogsaa Biskoppen rørt og græd ikke 
mindre; straks skænkede han Enkens Søn Fri
heden og gav ham tilbage til Moderen og lod dem 
gaa glade hjem.

Og fordi hans Borgerskab, efter den salige 
Apostel Pauli Ord*), altid var i Himlen, blev han 
ofte paa Jorden oplyst ved himmelske Aaben- 
baringer, saaledes som vi alt har fortalt (skønt 
vi har forbigaaet meget), saa at næsten alt, hvad 
der skulde møde ham, blev ham stadig i Forvejen 
tilkendegivet enten ved en Drøm eller ved en 
Aabenbarelse dybt i Sjælen eller ved en Henryk
kelse. Med hvad vi har sagt der skete i Sjælen, 
det gik efter vor Mening saaledes til, som naar 
der læses i Apostlenes Gerninger**); »Aanden,« 
hedder det, »sagde til Filip«.

♦) Filipp. 3,20.
♦♦) Ap. Gern. 8,29.
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Til alt af Vigtighed, som han skulde bestemme, 
vilde han have Betænkningstid, og han fattede 
ikke let nogen Beslutning, førend han blev op
lyst af Guds Naade og følte i sin egen Sjæl, hvad 
der var det bedste; men naar han saaledes var 
bleven vis i sin Sag ved en Besøgelse herovenfra, 
fattede han straks i sin Sjæl Beslutning om, hvad 
der var at gøre.

Fremdeles, hvad han saa i Drømme, var — som 
vi alt ovenfor har anført mange Eksempler paa 
— saa sikkert, at vi ikke kan mindes, at\det no
gensinde slog fejl. Som Bevis herpaa vil vi an
føre noget, som vi hidtil har forbigaaet.

Førend han blev kaldet til Bremerkirken*) 
syntes han en Nat, at han var kommet til et meget 
behageligt Sted, hvor han traf den salige Apostel 
Peter. Og da han beundrede ham, kom der 
nogle Mennesker og bad ham (nemlig den salige 
Peter), at han vilde beskikke dem en Lærer og 
Hyrde. Og da han svarede dem: »Det er ham, 
som I bør have til Hyrde,« og viste med det 
samme hen paa Biskoppen, som stod for hans 
Aasyn, saa syntes han, at der skete et stort Jord
skælv, og at han selv faldt til Jorden, og at der 
kom en Røst over ham og en stor Sødhed i Sjæ
len (nemlig den Helligaands Salvelse), saa han 
følte sig ligesom fornyet i Kristi Naade. Men 
den Røst, der kom, lyste ligesom Velsignelse over 
ham.

*) Se Kap. 19. 12*
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Derpaa syntes det ham, som om de nysnævnte 
Mænd atter mindede Apostelen om, at han skulde 
beskikke dem en Lærer; thi de syntes at være 
misfornøjede med det, han før havde foresiaaet 
dem. Da var det, som om han blev vred og sva
rede dem: »Har jeg ikke sagt eder, at det burde 
være ham, som dér staar? Hvorfor har I tvivlet? 
Hørte I ikke den Helligaands Røst, som faldt 
over ham for at indvie ham til eders Hyrde?«

Ved dette Ord vaagnede han op af Drømmen 
(som han havde haft 3 Aar, førend han blev kal
det til at styre Bremer-Kirken) og blev ganske 
vis paa, at han skulde drage et eller andet Sted 
hen i Herrens Navn; men hvorhen, det vidste 
han ikke. Men efter at han paa Kongens Befa
ling kom til ovennævnte Kirke og fik at vide, at 
den var indviet til Sankt Peters Ære, og han 
dér ogsaa traf nogle, som ikke tog imod ham med 
Velvilje, saa huskede han paa sit Syn, og det var 
Aarsagen til, at han overtog Stiftets Styrelse; thi 
ellers, sagde og forsikrede han, havde han aldrig 
gjort det.

Ogsaa dengang han havde ovennævnte Tur
hol t Kloster i Besiddelse, og da jo al hans 
Omhu gjaldt Hedningerne for at gavne dem ved 
sin Missionsgerning, købte han nogle Drenge af 
normannisk eller vendisk Slægt og satte dem i 
Skole i samme Kloster, for at de skulde opfostres 
til Herrens Stridsmænd. Saa snart fornævnte 
R e g i n a r fik den Gaard, tog han nogle af dem
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bort derfra og sendte dem hen at gøre Trælle
arbejde i hans Tjeneste. Herover blev Biskoppen 
meget bekymret; men kort efter havde han det 
Drømmesyn, at han var kommet ind i et Hus 
og dér havde truffet Hans Højhed Kong Karl og 
denne Reginar selv, og han syntes, at han skændte 
paa dem for de samme Drenges Skyld og stod 
paa, at han havde ladet dem opføde til den al
mægtige Guds Tjeneste og ikke for, at de skulde 
trælle for Reginar. Ved dette Ord syntes han, at 
samme Reginar løftede sin Fod og sparkede Bi
skoppen i Ansigtet. Da dette var sket, syntes han 
straks, at Jesus Kristus stod hos ham og sagde 
til ovennævnte Konge og til Reginar: »Hvorfor 
vanærer I denne Mand saa skammelig? I skal 
vide, at han har en Herre, og I skal ikke gaa Straf 
forbi for denne Sag.« Over disse Ord blev de 
forskrækkede og forvirrede; men Biskoppen vaag- 
nede.

Og at dette hans Syn var sandt, derom vidner 
den guddommelige Straf, som kom over Reginar 
selv. Thi ikke længe efter paadrog han sig Kon
gens Vrede og mistede samme Kloster med alt, 
hvad han havde faaet af Kongen, og kunde aldrig 
mere genvinde hans Yndest.
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x) Den hellige Martin, Biskop af Tours (død 
400), er Fader til Munkevæsenet i Frankrig. Han 
var oprindelig Kriger, men allerede i den Stilling, 
og førend han endnu var døbt, viste han sin 
sjældne Ædelmodighed; da han engang paa en 
kold Vinterdag mødte en Tigger i Pjalter, skar 
han sin Kappe over og gav ham det ene Stykke. 
For sin Fromhed og sit asketiske Levned blev han 
holdt højt i Ære; tillige indlagde han sig stor 
Berømmelse ved sine ihærdige Bestræbelser for 
at udrydde Resterne af Hedenskabet og give Fol
ket den rette Kristenkundskab.

H aar sk j or t en var af grov og kradsende 
Uld; for at spæge sig bar man den umiddelbart 
paa Kroppen, og den har sikkert voldet megen 
Kløe og Pine.

2) Til denne almindelige Skildring af Ansgars 
ydmyge Selvfornægtelse og Godgørenhed kan vi 
endnu tilføje en Del.

Naar det læses, at Ansgar løskøbte Fanger (i 
den Henseende efterlignede Rimbert ham, se 
Indledn.) og lod en Del af dem opdrage til at 
blive Præster, maa det bemærkes, at denne Ud
dannelse er foregaaet i Klo s trene, der under 
de daværende Forhold maatte blive en Slags Præ- 
steskoler. At Ansgar har stiftet fire Klostre, om
tales først hos Adam af Bremen, men maa sik
kert staa til troende.

Det første var Klosteret i Ham bur g, der blev 
ødelagt af Vikingerne tilligemed Kirken; rimelig
vis har Ansgar faaet det opført igen, da han var 
bleven Ærkebiskop over de forenede Stifter.

Det andet var det, som han grundlagde ved 
Gaarden Ramesloh, som han fik af Ikia, da
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han ved Hamburgs Brand havde mistet alt; her 
samlede han sine bortflygtede Munke.

Det tredje var Klosteret i B r em en; Adam for
tæller om dets Munke, at de gik med Kannikers 
Klædning i Stedet for at være iført Munkekutten, 
men for øvrigt levede efter Benediktiner  reglen.

Endelig fik han oprettet et Nonnekloster i Bre- 
mens Omegn i Birxinon eller Brixen, til 
hvilket den fromme Liutgard, der selv klostergav 
sig her, skænkede hele sin Formue.

Men det var ikke blot til disse Stiftelser, at han 
anvendte de Midler, der stod til hans Raadighed; 
i Bremen fik han rejst et Hus, der var et Hjem 
for fattige og et Herberge for syge; tillige mod
tog man broderligt paa et saadant Sted de frem
mede. Saadanne kristelige Gæstehuse fandtes 
trindt om i Byerne; den store Basilios i Kappado- 
kien (død 378) er den, der først har fremkaldt 
en saadan Institution.

Dette Herberg i Bremen blev udvidet først af 
Rimbert, dernæst af Adaldag, men senere blev det 
ligefrem udplyndret af Stiftets egen Viceprovst, 
under hvis Varetægt det stod, saa at de fattige 
fandtes døde paa Gaderne.

Ligesom Ansgar lod sig det være meget magt- 
paaliggende at sørge for de fattige, faderløse og 
Enkerne, saaledes støttede han ogsaa Eneboere 
af begge Køn; det tilbagetrukne Livs Stilhed til
talte ham meget, og han levede selv som Eneboer 
nu og da, saaledes som hans Levned fortæller 
det.

Man véd ogsaa andet Steds fra, at det var hans 
Glæde at bringe saadanne Mænd og Kvinder 
Gaver og samtale med dem; især drog han ofte 
den lange Vej til Bodedalen øst for Harzen, skønt 
det laa udenfor hans eget Stift i Halberstadts
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Bispedømme, for at besøge den fromme Liut- 
berg, som boede i en Hule og lærte unge Piger 
Salmesang og Haandarbejde. (Hendes Bolig fin
des endnu, overbygget med et Kloster og en Kirke, 
Michaelstein.)

Som Eksempel paa Ansgars Ydmyghed anføres 
her i hans Levned, at han i Fastetiden vaskede 
de fattiges Fødder; den høje Ærkebiskop har heri 
efterlignet en Skik hos Benediktinermunkene, 
som for at øve sig i Selvfornægtelse ofte vaskede 
hverandres Fødder. Kirkemødet i Achen 817 
gjorde det til Lov for Munkene i Fastetiden, og 
Skærtorsdag skulde Abbeden efter Kristi Forbil
lede vaske og endda kysse sine Munkes Fødder. 
Det samme gælder Ansgars Sædvane, at lade de 
fattige faa Tiende af Stiftets Indtægter.

Andre Beviser paa Ansgars Ydmyghed er For
tællingen i Begyndelsen af Kap. 33, ligeledes det 
eneste Brev fra ham, man har tilbage, i hvilket 
han berømmer Ebos Fortjeneste af Missionen, 
men tier stille med sin egen, der dog var langt 
større (se Tillæg II), og endvidere hans Ord om 
Rimbert, som han mente var mere værdig til at 
være Ærkebiskop, end han selv til at beklæde det 
laveste kirkelige Embede (se Indledn.).



KAPITEL 31

Guddommelige Oplysninger. Jærtegn.

Men vi maa ikke glemme at anføre, hvordan 
og hvor stor han var med Hensyn til sin 

Naadegave som Hyrde. Paa ham har vi ret er
faret, hvor sandt det er, hvad den salige Gregor 
har sagt om Kirkens Hyrder i sin Udlægning ved
rørende de Hyrder, som ved Herrens Fødsel holdt 
Nattevagt over deres Hjord*). »Hvad tyder det 
paa,« siger han, »at Englen aabenbaredes for de 
Hyrder, som holdt Nattevagt, og at Guds Herlig
hed omskinnede dem, uden netop paa dette, at 
de fremfor andre værdiges at skue det ophøjede, 
som véd omhyggeligt at vogte de troendes Hjord, 
og medens de selv med Fromhed vaager over 
Hjorden, bliver rigeligt overstraalede af den gud
dommelige Naade.«

At Guds Naade nemlig ledsagede ham i al hans 
Gerning, det har vi mange Beviser og Prøver 
paa. Thi at han under sin omhyggelige Vagt over 
Hjorden værdiges mange høje Syner, og at han

♦) Gregor den Stores 8de Homili til Evangelierne.
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hyppig i Sjælen blev besøgt med en guddomme
lig Beaandelse herovenfra, det har vi alt ovenfor 
udførlig vist. Men ogsaa i det udvortes var han 
rigelig overstraalet af Guds Naade. Naar han 
prædikede, var hans Tale gennemstrømmet af 
stor Liflighed, men kunde dog ogsaa til Tider 
indjage Gysen, saa det var godt at mærke, at hans 
Ord blev læmpede efter Aandens Indgydelse, 
hvorved han, idet han blandede det strenge med 
det milde, vakte en mægtig Forudfølelse af 
Dommedagen, da Herren, naar han kommer, vil 
aabenbares baade forfærdelig for Syndere og mild 
for de retfærdige. Ved denne Naade var der 
nemlig selv i hans Udtale og Aasyn noget saa 
vidunderligt, at medens de mægtige og rige, men 
mest dog de trodsige og frække, saae paa ham 
med Gru, betragtede de ringe ham som en Broder, 
men de fattige ærede ham med den inderligste 
Kærlighed som en Fader.

Og skønt han forsigtig skyede al Pralen jned 
Jærtegn, saa udeblev disse dog ikke, hvor lidet 
han end søgte dem; dette blev bevist ved den ind
lysende Kendsgerning, at nemlig Guds Befaling, 
som udgik af hans Mund, ikke faldt til Jorden. 
Thi eja han engang i Frisland, nemlig i 
O s t e r g a u-Egnen, paa en Søndag prædikede 
for Folket og blandt andet sagde, at ingen om 
Helligdagen maatte udføre noget Trællearbejde, 
saa vaj* der nogle af dem saå trodsige og daar- 
lige, at da de kom hjem, og det var smukt Vejr,
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gik de ud paa Engen, rev Hø og satte i Stak. 
Da det var sket, og det lakkede ad Aften, blev 
alle de Stakke, som den Dag var sat, fortærede 
af Lynild, medens de, som var sat de foregaaende 
Dage, og som stod midt imellem de andre, stod 
urørt. Folk der i Egnen, som saae Røgen langt 
borte, troede, at Fjenden var i Landet, og blev 
meget bange. Men da de nærmere havde under
søgt, hvordan Sagen virkelig forholdt sig, erfa
rede de,* at det blot var nogle trodsige Personer, 
som havde faaet deres Straf.



KAPITEL 32

Nogle Fanger hos Holstenerne sættes i Frihed.

Vi tror heller ikke, at vi med Tavshed bør 
forbigaa, at Nordalbingernje engang 

havde svarlig forsyndet sig, og deres Synd var 
meget gruelig og af følgende Beskaffenhed: Da 
nogle Fanger, som var ranede fra kristne Lande 
og førte til Barbarernes Lande*), blev haardt pla
gede hos de fremmede og i Haab om at undslippe 
flygtede derfra og kom til de kristne, nemlig til 
de ovennævnte Nordalbinger (der, som man véd, 
er Hedningernes Naboer), tog de dem, saa snart 
de var kommet til dem, uden al Barmhjertighed 
til Fange og lagde dem i Lænker; nogle af dem 
solgte de igen til Hedningerne, andre gjorde de 
til Trælle for sig selv eller falbød dem til andre 
kristne.

Da nu Biskoppen havde faaet det at vide, blev 
han meget bedrøvet over, at saa stor en Misger
ning var begaaet i hans Stift; men hvordan der 
skulde raades Bod derpaa, kunde han ikke rigtig
♦) Her menes Danmark og snarest Sønderjylland.
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begribe, eftersom flere, der var indviklede i denne 
skændige Forbrydelse, henregnedes til de mæg
tige og fornemme i Landet. Da han nu var meget 
beklemt over denne Sag, kom en Nat paa sædvan
lig Maade den guddommelige Trøst til ham.

Thi det syntes ham, at den Herre Jesus var i 
den nærværende Verden ligesaadan som i gamle 
Dage, da han ved sit Jordeliv lærte Folk og fore
gik dem med sit Eksempel; ogsaa forekom det 
ham, at der var en Mængde troende med ham, 
og at han selv, Biskdppen, var med ham paa den 
samme Rejse, glad og fornøjet som de andre, 
fordi der, som ham syntes, ingen Modsigelse var, 
men en Skræk fra Gud var faldet paa de trodsige. 
De undertrykte blev befriede, og der kom en stor 
Ro over alle, saa han syntes, der var ingen Mod
stand eller Modgang paa Rejsen selv.

Styrket ved dette Syn beredte han sig at rejse 
til fornævnte F^lk i sit Stift, for at han nemlig 
baade paa en eller anden Maade kunde fri de 
Stakler, som uretmæssig var gjort til Trælle og 
solgt, og for at han ved Guds Naade kunde hin
dre, at nogen i Fremtiden skulde vove at begaa 
en saa stor Misgerning. Paa denne Rejse for
undte Herren ham nemlig saa stor en Naade, og 
Frygt for hans Anseelse ind jog de trodsige saa 
stor en Rædsel, at skønt de var fornemme og 
havde slem Magt, var der dog ingen af dem, der 
paa nogen Maade vovede at modsætte sig hans 
Raad eller Befaling. Men de Stakler blev opsøgt
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paa de Steder, hvortil de var solgt, fik deres Fri
hed og blev sluppet løs, saa at de kunde gaa, 
hvorhen de vilde.

Og for at nu ingen i Fremtiden med List skulde 
sno sig fra denne Sag, kom de overens om, at 
ingen af dem, som havde vanæret sig ved oven
nævnte Røvergerning, maatte forsvare sig enten 
med Ed eller med Vidne, men at enten den selv, 
som blev beskyldt, eller i alt Fald den Fange, 
som beskyldte en anden, skulde underkaste sig 
den almægtige Guds Dom.

Herved gav Herren paa denne Rejse et sikkert 
Bevis paa det, han havde lovet de troende, sigen
de: »Se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens 
Ende«*). Thi med saa stor Lykke og Glæde fuld
førte han den Rejse, at nogle af dem, som led
sagede ham, maatte sige, at de aldrig i deres Dage 
havde gjort saa god og saa behagelig en Rejse. 
»Nu véd vi,« sagde de, »tilvisse, at Herren har 
været med os.«1)

O N or dal bi ng evnende saksiske Stam
mer nord for Elben, (Holstern^ (efter hvem Hol
sten har Navn), Sturmarerne og Ditmarskerne. 
Sidst af alle Tyskere var de omvendt til Kristen
dommen, og i deres Færd var der ofte Mindelser 
om hedensk Sæd og Skik.

Gudsdommene var Prøver, ved hvis Ud-

♦) Math. 28, 20.
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fald man mente, at Gud aabenbarede den skjulte 
Sandhed.

Blandt Gudsdommene var Ildprøverne de 
almindeligst brugte; de bestod i, at den ankla
gede enten bar glødende Jærn paa sin bare Haand 
et vist Antal Skridt (Jærnbyrd), eller at han bar
fodet gik over ni glødende Plovjærn; viste ved
kommende sig efter tre Dages Forløb at være 
uskadt, var det godtgjort, at han havde Ret i 
sin Sag.

Ved Siden heraf brugtes T vekamp ogsaa som 
en Gudsdom.

Tankegangen er derfor væsentlig hedensk; men 
Kirkens Mænd har bidraget meget til, at Guds
dommene i disse Aarhundreder kom til at spille 
saa stor en Rolle. Takket være denne Overtro 
havde Præstestanden forøget Magt over Sindene; 
men Gudsdommene var tillige et Middel til at 
trænge den gamle germanske Renselseséd tilbage, 
og her gjorde ægte kirkelige Grunde sig gæl
dende, da Eden sikkert blev meget misbrugt.

Forøvrigt blev Gudsdommene bekæmpet af to 
af Tidens dygtigste Mænd, Ærkebiskop Agobard 
af Lyon (død 840) og Pave Nikolaus den Store. 
Senere Paver, og det netop de største, fordømte 
ligeledes Gudsdommene og gav dem Dødsstødet; 
som folkelig Overtro holdt tilsvarende Skikke sig 
dog længe; men de havde ikke Kirkens Stempel.



KAPITEL 33

Den hellige Ansgars Sygdom.

Men hvor mange der blev helbredet ved hans 
Bøn og Salvelse med den hellige Olie, kan 

vi ikke opregne*). Thi da det var blevet be
kendt ved manges Vidnesbyrd, plejede de syge 
ikke alene fra hans Stift, men ogsaa langvejs fra, 
flokkevis at komme til ham og bede, at han vilde 
helbrede dem.

Dog vilde han hellere, at alt dette skulde for
ties end udbredes. Da der engang i hans Nær
værelse blev Tale om saadanne Jærtegn, sagde 
han da ogsaa til en af sine fortrolige: »Dersom 
jeg formaaede noget hos min Herre, er der ét 
Jærtegn, jeg vilde Kede ham tilstaa mig, det nem
lig, at han ved sin Naade vilde gøre et godt Menne
ske af mig.«

Og skønt hans Liv var saaledes, besværedes 
han dog næsten bestandig af svageligt Helbred; 
thi hele hans Liv var hartad et Martyrdom, og

*) Jfr. Jak. 5,14 og Mark. 6.13. Her er ikke Tale om 
„den sidste Olie“, et af de 7 katolske Sakramenter; 
det opstod først senere.
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det paa Grund af de saare mange Besværlighe
der baade hos fremmede og i hans eget Stift, 
som Følge af Barbarernes Indfald og Hærgnin
ger, og dertil de ildesindedes Modstand, hvortil 
kommer den Plage, som han af Kærlighed til 
Kristus aldrig ophørte at tilføje sig selv paa sit 
eget Legeme*).

Men — nu maa vi jo til det, som vi efter saa 
mange søde og salige Ting ogsaa nødes til at be
rette, og som vi ikke formaar at udvikle uden 
med et sorgfuldt Hjerte. Thi i sin Alders 64de 
Aar, men i sit Bispedømmes 34te, begyndte han 
at lide af en svær legemlig Sygdom: vedvarende 
Blodgang. Da han led heftigt af den i lang Tid, 
nemlig i 4 Maaneder og derover, og følte, at denne 
Trængsel var til Døden, takkede han altid Gud 
og sagde, at samme Besværlighed var mindre, 
end han ved sine Synder havde fortjent, og gen
tog idelig det Ord af den salige Job**): »Skulde 
vi alene tage imod det gode af Gud og ikke tage 
imod det onde?« Dog fordi han ifølge de Syner, 
vi før har fortalt, at han havde haft***), troede, 
at han snarere skulde ende ved Martyrdom end 
ved en saadan Svækkelse, blev han meget bedrø
vet og begyndte at tilegne sig selv og sine Syn
der, at han ved egen Brøde var ligesom bedraget

*) Her tænkes paa Haarskjorten, som han altid bar 
(Kap. 30).

♦♦) De bebrejdende Ord til hans Hustru, Job 2,10.
♦♦♦) Kap. 2 og 22.

Ansgars Levned. 13
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for sit sikreste Haab, og gentog idelig hint Sal
mistens Ord*): »Herre! Du er retfærdig, og din 
Dom er ret!«

Samme Sorg klagede og aabenbarede han for 
sin nærmeste Discipel, som var hans fortro
lige**), og denne gjorde sig megen Umage for at 
trøste ham, idet han sagde, at det ikke havde 
været ham lovet, at han skulde dræbes med 

j Sværd eller brændes med Ild eller druknes i 
i Vand, men at han skulde komme til Herren med 
i Martyrkronen. Dog kunde han paa ingen Maade 
tage imod Trøsten. Da han derefter ofte havde 
Samtaler om denne Sag med sin ovennævnte 
Discipel, og denne gjorde sig den største Flid for 
at trøste ham og huske ham paa, hvor meget han 
havde udstaaet i Herrens Tjeneste, hvor megen 
Besværlighed han havde baaret paa sit Legeme, 
og om han end intet saadant havde lidt, kunne 
denne sidste svære og meget langvarige Svaghed 
mere end tilstrækkeligt ved Guds Naade tilregnes 
ham som et Martyrdom, — vilde han dog paa 
ingen Maade lade sig trøste, men holdt fast ved 
ovennævnte Sorg.

Derfor var Herren selv saa god at trøste sin 
Tjener, dog denne Gang ikke som før ved en 
Drøm, men paa en en endnu tydeligere Maade, 
for at han ved sin Naade kunde give ham Læge
dom for saa stor en Sorg. Thi da han en Gang

♦) Salme 119, 137.
♦♦) Sikkert Rimbert.
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stod ved Messen i Bedehuset og var saa meget be
kymret for selv samme Sag, faldt han pludselig 
i en Sjæls-Henrykkelse og hørte saaledes vaagen 
en Røst, som satte ham stærkt i Rette, fordi han 
nogen Sinde havde kunnet gøre sig skyldig i at 
tvivle paa, hvad Gud havde lovet, ret som om 
nogen Synd kunde gøre Guds Kærlighed til intet. 
»Tro derfor fast,« lød det, »og tvivl ingenlunde 
paa, at Gud ved sin Naade vil gøre begge Dele 
ved dig, nemlig baade forlade dig dine Synder, 
for hvilke du nu er bekymret, og opfylde alt, hvad 
han har lovet!«

Da han havde faaet dette trøstefulde Tilsagn, 
trøstede han ogsaa sig selv.

13*



KAPITEL 34

Ansgars Død og Begravelse,

Fra den Tid af begyndte han med stor Omhu 
at besørge og ordne alting i sit Stift og lod 

derhos Apostelsædets Privilegier, som var givet 
med Hensyn til hans Sendelse, afskrive i mange 
Afskrifter og sendte dem næsten til alle Bisper 
i Kong Ludvigs Rige. Ogsaa Kong Ludvig selv 
og hans Søn af samme Navn tilstillede han en 
Afskrift og sendte et Brev med fra sig selv, i hvil
ket han bad, at de vilde have disse Ting i Erin
dring, og derhos tillige, naar Omstændighederne 
krævede det, vilde yde deres Hjælp, for at Plant
ningen selv ved Guds Naade og ved deres Med
virkning kunde vokse og bære Frugt hos Hed
ningerne.1)

Men da han nu tre Maaneder i Træk led af 
ovennævnte Sygdom, og Helligtrekongers Dag var 
gaaet, begyndte han at ønske, at det maatte blive 
ham forundt paa Marias Renselsesdag at gaa 
ind til Herrens Herlighed.*)

*) Marias Renselsesfest eller Kyndelmisse (missa 
eandelarum, Lysenes Messe, fordi Lysene indviedes 
denne Dag) 2den Februar.
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Da denne Fest altsaa nærmede sig, bød han, at 
et Maaltid skulde beredes for Klerkene og for de 
fattige, saa at paa den højhellige Dag kunde holde 
Gæstebud. Han bød ogsaa, at der skulde støbes 
3 store Vokslys af hans eget allerbedste Voks, 
og da de var færdige, lod han dem bringe til sig 
paa selve ovennævnte Fests Helligaften, og da 
det var sket, lod han det ene tænde foran den 
hellige Marias Alter og det andet foran den 
hellige Peters Alter, men. det tredje foran den 
hellige Johannes Døbers Alter, med det 
Ønske, at de samme maatte modtage ham, naar 
han gik ud af Legemet, som fordum i ovennævnte 
Syn havde været hans Førere.*)

I øvrigt var han saa udmattet og svækket ved 
denne Sygdom, at der nu næsten ikke var andet 
tilbage af hans Legeme end Skind og Ben. Dog 
øvede han sig bestandig i at love Gud. Men da 
nysnævnte Højtidsdag oprandt, læste næsten alle 
de tilstedeværende Præster Messe for ham, lige
som de havde plejet daglig at gøre. Men selv tog 
han sig for at anordne, hvorledes der skulde tales 
til Folket, og sagde, at han samme Dag intet vilde 
nyde, førend Højmessen var ude. Da den var til 
Ende, og han havde spist og drukket en Smule, 
stræbte han med al Flid næsten hele Dagen igen
nem at formane sine og at opflamme dem til 
Herrens Tjeneste og at opmuntre dem, snart alle,

♦) Kap. 2.
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snart hver især, som det kunde falde for ham, 
til at tjene Gud. Dog var hans Omhu og Bekym
ring mest henvendt paa den Sendelse til Hednin
gerne, der var ham betroet.

Ligeledes tilbragte han næsten den hele føl
gende Nat med saadanne Paamindelser. Men 
Brødrene, som var til Stede og udførte Litaniet 
og sang Salmerne for hans Bortgang, som Brug 
er, bad han selv, at de ogsaa vilde synge den Lov
sang, som er forfattet til at prise Gud med, nem
lig: »O, store Gud, vi love dig,«*) og der
efter Fællestroen, som er sat paa Vers af 
den salige Athanasius.**)

Men da det var blevet Morgen***), læste næsten 
alle de Præster, som var til Stede, den hellige, 
højtidelige Messe for ham, og da han var delagtig
gjort i Herrens Legeme og Blod, bad han med 
oprakte Hænder, at den gode Gud vilde tilgive 
enhver, som paa nogen Maade havde syndet imod 
ham. Derpaa begyndte han hyppigt at gentage 
Bibelsprogene: »Kom mig i Hu efter din 
Miskundhed, for din Godheds Skyld, 
Herre!« og: »Gud, vær mig Synder naa- 
dig!« og: »I din Haand befaler jeg min

♦) Den berømte gamle Hymne; Te deum laudamus.
♦♦) Det saakaldte athanasianske Symbol. Det har Navn 

efter den store aleksandrinske Biskop Athanasios 
(t 373), men er i Virkeligheden flere Aarhundreder 
yngre og af vesterlandsk Oprindelse.

***) Den 3dje Februar (865).
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Aand, du forløste mig, Herre, du Sand- 
hedsGud!«*) Da han selv hyppigt havde gen
taget dette og alt flere Gange for Stakaandet- 
hed ikke formaaede at sige det igen, bad han en 
Broder, at han i hans Sted vilde blive ved med 
at udsige disse Ord, og med Øjnene fæstede paa 
Himlen befalede han sin Sjæl til Guds Naade og 
opgav Aanden.2)

Da hans Legeme, tvættet og klædt som Skik 
er, var lagt paa Baaren og ført til Kirken, for
nyedes det Træk af Hellig Martins Historie, nem
lig den almindelige Sorg og den enstemmige 
Klage, især dog af Klerke, faderløse, Enker, 
umyndige og fattige. Thi omendskønt der ingen 
Tvivl kan være om hans Salighed, hvilket fromt 
eller troende Menneske skulde dog kunne af
holde sig fra saa velberettiget en Graad, nu da 
vi stod forladte tilbage efter ham, hos hvem 
alene næsten alle de gamle helliges Dyder levende 
fremtraadte?

Thi for straks at begynde med alle de ud
valgtes Hoved, efterfulgte han, selv fattig, den 
fattige Kr i s tu s. Med Apostlene forlod han 
alt**), og med Johannes Døber tilbragte 
han sin første Ungdomstid fjærnt fra den lar
mende Hob og søgte Klosterets Ensomhed. Og

♦) Salme 25, 7. — Luk. 18,13. — Salme 31, 6 (de første Ord 
er ogsaa Herrens Dødsord paa Korset, Luk. 23, 46).

♦♦) Jfr. Peters Ord til Kristus: »Vi har forladt alt og fulgt 
dig.“ Matth. 19,27.
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da han dér, alt som Tiden gik, Dag for Dag var 
vokset op og var gaaet frem fra Dyd tilDyd og 
var beskikket til som et udvalgt Redskab med 
den salige Apostel Paulus at bære Kristi Navn 
frem for Hedningerne*), overtog han siden, med 
Apostelfyrsten Peter, Hyrdeomsorgen for Kristi 
Hjord**), og hvordan og hvorvidt han udførte 
dette Embede, synes bedst at kunne ses deraf, at 
han ligesom svævende imellem Himmel og Jord, 
delt imellem Gud og Næsten, snart var fordybet 
i guddommelige Syner og himmelske Aabenbarin- 
ger, samt ordnede de ham betroede Sjæles Lev
ned og Handlinger. Med dobbelte Vinger var han 
saaledes dygtig til virksom Daad og gudelig Be
tragtning; thi eftersom alle de rene af Hjertet, 
som Evangelierne lærer, skal se Gud***), forblev 
han, dertil udvalgt, ligesom den hellige Apostel 
og Evangelist Johannes, altid jomfruelig ren 
baade paa Sjæl og Legeme, men derhos var han 
saa fuldkommen i Kærlighed til alle, at han 
endog méd den salige Martyrfyrste Stephanus, 
bad for sine Forf ølgere, t)

Ja, salig tilvisse den Mand og værdig til den

♦) Ap. Gern. 7, 60.
♦♦) Jfr. Herrens Ord til Ananias om Paulus: Han er mig 

et udvalgt Redskab til at bringe mit Navn for Hed
ninger og Israels Børn (Ap. Gern. 9,15).

♦♦♦) Jfr. de Ord, som Kristus efter sin Opstandelse 3 Gange 
siger til denne Apostel: „Vogt mine Lam!“ (Joh. 
21,15—17).

t) Matth. 5,8.
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største Ros og Berømmelse, hvem det blev for
undt saaledes og saa vidt at efterligne saa stor 
en Mand og hos sig alene at forene saa manges 
Dyder, som hellig paa Sjæl og kysk paa Legeme 
skal med Jomfruerne følge Lammet, ihvor det 
gaar*), som altid varagtig i Kristi Bekendelse 
skal indtage eh meget ærefuld Plads blandt »Be
kenderne«, han som med Apostlene i alle Tings 
Fornyelse skal sidde paa hint ophøjede Dom
mersæde**) for at dømme den Verden, som han 
havde foragtet, og med Martyrerne modtage Ret
færdighedens Krone og Martyrdommets Palme!

Der er, som vi véd, to Slags Martyrdom***), 
det ene lønligt, naar Kirken har Fred, det andet 
aabenbart, naar Forfølgelsens Dag er for Haan
den. Viljen havde han til dem begge, og det sid
ste naaede han saa at sige ved sin Higen. Fordi 
han nemlig altid Dag for Dag paa Hjertets Alter 
ofrede Gud Taarer, Nattevaagen, Faste, Kødets 
Spægelse og de kødelige Lysters Dødelse, saa op- 
naaede han efter Ønske det Martyrium, som han 
ikke kunde komme til i Fredens Tid. Og fordi 
han ikke manglede Modet til et aabenbart, legem
ligt Martyrdom under Forfølgeres Sværd, blev 
hans Vilje taget i Gerningens Sted.

Dog, at han ogsaa havde det Martyrdom i Ger-

*) Joh. Aab. 14,4.
Matth. 19,28.

♦♦♦) Efter Gregor den Stores Fortolkning til de 7 Bods
salmer.
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ningen, kan vi ikke aldeles benægte, naar vi læg
ger Mærke til hans store Møjsommeligheder for 
Herrens Skyld — efter Apostelens Ord*): »Ofte 
paa Rejser, i Farligheder i Vandstrømme, i Far
ligheder blandt Røvere, i Farligheder af mit Folk, 
i Farligheder af Hedninger, i Farligheder i Ør
ken, i Farligheder i Byer, i Farligheder blandt 
falske Brødre, i Arbejde og Møje, ofte i Natte- 
vaagen, i Sult og Tørst, ofte i Fasten, i Kulde og 
Nøgenhed, foruden hvad der kommer til: det dag- 
lige Overløb af Bekymringer for alle Menigheder. 
Hvo var skrøbelig, og han ikke ogsaa skrøbelig? 
hvo forargedes, og han brændte ikke?«
/ Den altsaa, der for Herrens Skyld er fortæret 
^f saa megen og saa stor baade Legemstynge og 
Sjælekval, hvorledes kan han med Rette siges 
ingen Martyr at være?^ Thi dersom alene et Liv, 
som endte med Pinsel, skulde regnes for Martyr- 
dom, vilde Herren paa ingen Maade have sagt, 
at den hellige Evangelist Johannes**) skulde 
drikke hans Kalk, da vi dog véd, at han ikke 
endte Livet ved en voldsom Død. Og derfor, der
som vi ikke tvivler paa, at Johannes efter Menin
gen i Herrens Ord skal regnes blandt Martyrerne, 
bør vi heller ikke være uenige med os selv om, 
at det gælder den i Sandhed hellige, høj salige 
Mand, som er gaaet forud for os.

Thi han var Martyr, fordi efter Apostelens

♦) 2. Kor. 11,26—29 (sidste Vers lidt forandret).
♦♦) Matth. 20,23.
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Ord*) baade Verden var ham korsfæstet og han 
Verden. Han var Martyr, fordi han under Djæve
lens Fristelser, under Kødets Tillokkelser, under 
Hedningernes Forfølgelser, altid forblev uforfær
det, altid urokkelig, altid uovervindelig i Kristi 
Bekendelse indtil sit Livs Ende. Han var Martyr, 
fordi, al den Stund Martyr betyder Vidne, han 
altid var et Vidne om Guds Ord og om vort 
kristne Navn!
/ Ingen skal heller undre sig over, at han ikke 
naaede til den Slags Martyrium, som han selv 
ønskede med den største Længsel, og som han 
troede, var ham tilsagt flere Gange; thi det er 
vist, at det heller ikke var ham lovet lige efter 
Ordet. Og vistnok kunde i et aabenbart, legem
ligt Martyr dom maaske nogen Selvophøjelse have 
indsneget sig i hans Sjæl. For at det kunde blive 
afværget, gjorde det guddommelige Forsyn baade 
Løftet og Opfyldelsen saaledes, at baade hans 
Fortjeneste ikke blev mindre og Ydmygelsen be
varet, som er alle Dyders Vogterske^.

Da det nu fremlyser af, hvad ovenfor er for
talt, hvor hellig og hvor værdig for Gud denne 
Mand var, saa staar kun tilbage, at ligesom han 
i alle Ting var Kristi Efterfølger, vi ogsaa be
stræber os for at være hans Efterfølgere.

Saaledes vil det nemlig kunne lade sig gøre, 
at baade han altid vil kunne leve med os her 
paa Jorden indtil Verdens Ende, og vi kan vær-

♦) Gal. 6,14.
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diges, naar dette Liv er udløbet, at leve med 
ham i Himlen. Thi han vil leve med os paa 
Jorden, naar vi har ham for Øje i et helligt Liv 
og Ihukommelse af hans Lære; og vi skal leve 
med ham i Himlen, naar vi efter hans Eksempel 
stedse med al vor Længsel og af al vor Kraft 
stræber hen til ham, til hvem han gik forud for 
os, Jesus Kristus vor Herre, som med Fader og 
Helligaand lever og regerer, Gud fra Evighed til 
Evighed. Amen!

*) Pave Nikolaus’ Bulle om det hamburgske 
Ærkesæde er udstedt 86b. Det var altsaa lige i 
Slutningen af sin Levetid, at Ansgar udfoldede 
denne Iver for at gøre Bullen kendt i vide Kredse 
for saaledes at sikre Ærkesædet mod Angreb. 
Sammen med Afskrifterne udsendte han flere 
Breve, blandt dem det eneste, man nu har fra 
ham. Ogsaa Kong .Ludvig den Tyske fik, som 
vi læser det, en Afskrift, og ligeledes hans Søn 
Ludvig.

Denne fik efter Faderens Død (876) en Del 
af Riget, Frankernes og Saksernes Land, medens 
hans Brødre Karlman og Karl den Tykke fik 
det øvrige. Den nye Deling svækkede naturlig
vis Riget; Normannernes Hærgninger tog til, 
og fra andre Sider blev der ogsaa bragt Nød og
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Elendighed over Landet. Ludvig Hl døde alle
rede 882.

/
2) Ansgars Død var 3. Februar 8 6 5, 

som man véd det af Adam af Bremen; hans Syg
dom, som varede godt og vel fire Maaneder (se 
forrige Kapitel) er altsaa begyndt i Efteraaret 
864.

Det var Rimbert, som ved Ansgars Døds
leje efter hans Opfordring bad den sidste Bøn 
for ham; her i »Ansgars Levned« siges der kun, 
at det var »en Broder«; men i »Rimberts Levned«, 
Kap. 9, fortælles det, at den døende Ærkebiskop 
ønskede, at netop Rimbert skulde bede for ham, 
»da han paa Grund af hans Livs Fortjeneste ikke 
tvivlede paa, at han vilde blive bønhørt i sin Bøn 
for ham, og da han ikke gjorde Forskel paa, hvad 
Rimbert gjorde, og hvad han selv havde gjort, 
fordi der altid i dem var ét Hjerte og én Sjæl, 
én. Aand og én Tro.«
S Endnu samme Dag blev Ansgars Legeme under 
stor Sorg og Klage begravet i Bremens Peters- 
kirke foran Jomfru Marias Alter, og ligeledes 
samme Dag blev Rimbert af Klerkerne og Folket 
valgt til at være hans Efterfølger, saaledes som 
Ansgar tre Dage før havde sagt ham/

Snart efter blev Ansgar regnet olandt Hel
generne, hans Lig blev taget op og skrinlagt. 
»Nordens Apostel« blev holdt højt i Ære, hans 
Dødsdag højtideligholdtes med Pragt, Kirker ind
viedes til ham, saaledes især i Bremen og Ham
burg; mindre mærkes det i Norden, men det kom
mer af de kirkelige Paavirkninger fra England 
og Frankrig.

Det varede heller ikke længe, inden man tog 
Relikvier af ham; saaledes skænkede Ærke-
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biskop Adalbert Abbeden i Corbie en Armknok
kel af Ansgar, hvilket foranledigede Waldos Digt 
(se Indledn.); i Norden har senere Lund, Ros
kilde og Viborg faaet lignende Stykker, og i Ham
burg skal man have opbevaret hans Hoved, ind
fattet i Sølv.
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I. Pave Nikolaus Ps Brev til Haarik den Unge. 
(Se Kap. 28, Anm. I.)

»Biskop Nikolaus, Guds Tjeneres Tjener*), til 
Haarik, de Danskes Konge.

Meget har jeg takket den almægtige Gud ved 
vor Broder og Medbiskop Salomons Komme, han, 
som sendt af vor berømmelige Søn Kong Ludvig 
baade bragte dine Gaver og glædede os højligt 
ved at fortælle om den Tro, som du kendes at 
have allerede før Daaben ved Guds dragende 
Barmh jertighed.

Og derfor løfter vi vore Øjne til ham, der alene 
er den sande, den ene og almægtige, og ydmygt 
anraaber vi uden Ophør hans Mildhed om din 
Frelse, at han, der sagde, at Lyset skulde skinne 
frem af Mørket, og som i sit Navn og ved sin 
dragende Naade med sin hellige Aands Oplysning 
alene spredte Uvidenheds og Vantros Taage fra 
deres Hjerte, som skulde tro, og som ogsaa alle
rede med sin sædvanlige Kærlighed har sørget 
for at vise sin Barhjertigheds Gerning paa dig, — 
at han ogsaa maa aabne dine Øjne til at erkende 
Sandheden, jage Uvidenheds dunkle Skygger fra 
din Sjæl, bryde dit Hjertes haarde Dække, vise

*) servus servorum Dei, en Titel, som Gregor den Store 
havde optaget fra Benediktinermunkene, og som hans 
Efterfølgere brugte efter ham.

Ansgars Levned. ] 4
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dig den sande Tros Lys, drage dig til sin Sand
heds Erkendelse og lede dig til sin Lægedoms 
Kilde*), til sit uforgængelige Rige og det evige 
Liv, hvor der er Glæde uden Sorg, Mættelse uden 
Lede, vedvarende Sundhed, Liv uden Ende og 
Fred uden Ophør, hvor fuld Tryghed varer ved 
og evig Herlighed: hvor Gud ses, som han er**), 
og alle retfærdige skal herske med hamt og deres 
Herredømme skal ikke indsnævres af Grænser og 
ængstes ved Kampe eller indesluttes af Skranker, 
ophøre og afsluttes.

Da vi erkender det, vi, der har Kristi Tro og 
kalder os kristne, tror vi paa ham, der har lovet 
os saadant Liv og sligt Herredømme. Ja, langt 
mere tjener vi ham for hint Livs Skyld end for 
dette Liv, som helt er fuldt af Elendighed, fuldt 
af Farer, hvor der er stadig Sorg, Nydelse med 
Smerte, kortvarig Sundhed, dødeligt Liv, Strid og 
kun truet Sikkerhed, en Herlighed, der hurtigt 
forgaar, hvorom der er skrevet: En Krigstjeneste 
er Menneskets Liv paa Jord, og hans Dage som en 
Daglejers***), — hvor der jo er et stakket Herre
dømme, der rystes ved idelige Krige og inden føje 
Tid rives Ejeren df Hænde, tages det ikke fra 
ham ved Mands Vælde, saa dog ved Dødens Lod.

Hør da op med at dyrke Af guder og lad af 
med længer at trælle for Djævle! »thi alle Hed
ningernes Guder er Djævle,« siger Salmisten, 
»men Herren er den, som har skabt Himlene«^). 
Derfor er det den, der frembragte, ikke den, der 
blev frembragt, Skaberen og ikke Skabningen, 
som bør dyrkes. Thi se I dine Guder er gjort af

*) Daaben.
1. Joh. 3, 2.

***) Job 7,1.
t) Salme 96, 5.
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Menneskehænder, de er døve, stumme, blinde, og 
betænk dog selv dette: hvad Frelse kan de bringe 
dig, da de jo dog, saa som de er uden Sans, ikke 
formaar at hjælpe sig selv?

Dyrk da Gud, tilbed ham, tjen ene og alene 
ham, som er almægtig, alt styrende, uudsigelig, 
uden Grænse, uendelig, oprigtig, uforanderlig, 
uindskrænket, udødelig, algod, fuldt ud barm
hjertig, fuldt ud hellig, som baade kan hjælpe 
dig i denne Verden og gøre dig salig i den kom
mende, han, som efter Døden vil give dig uende
ligt Liv, og naar du dyrker og elsker ham fuld
komment, vil tildele dig et Rige, der slet ikke 
kender til Undergang og heller ikke véd af nogen 
Aftagen!

Al Lysets Gud, den almægtige, oplyse dit 
Hjerte og værdiges at føre dig til sin Sandheds 
Erkendelse!*

14*



IL Ansgar som Forfatter.

Skønt Ansgars Storhed maa søge^ i hans Virk
somhed som Prædikant for Hedninger og kristne 
og i den glødende Iver, hvormed han tilsidesatte 
alle Hensyn til sin egen Person for at hellige sig 
til den brydsomme Gerning, han var kaldet til, 
saa er det dog ikke uden Interesse at betragte det 
Eftermæle, som han selv har sat i Litteraturen. 
Det maa straks siges, at Ansgar ikke er frem
ragende som Forfatter; han har ikke efterladt sig 
ret meget, og det, vi kender fra hans Haand, er 
ikke præget af Originalitet; men dog kan det føje 
enkelte Træk til Billedet af ham.

Ovenfor i Kap. 30 fortælles det, at Ansgar af
skrev hele Bøger af opbyggeligt Indhold; Haand- 
skrifterne fik han især fra Korvej og fra Moder- 
klosteret i Frankrig, og det har snarest været 
Gregor den Stores og andre Kirkelæreres Værker. 
Heri er der altsaa ingen Antydning af selvstæn
dig Forfattervirksomhed. Men lidt nedenfor for
tælles der, at Ansgar til hver af Salmerne brugte 
en lille Bøn, som han kaldte »pigmentum«; 
disse Bønner sagde han ved sig selv, haaF Sal
merne var sungne i Kirken, og ingen anden fik 
nogen af dem at høre, indtil han tilsidst gav efter 
for sin Vens (Rimberts) indtrængende Opfordrin
ger og dikterede ham dem, saa de blev kendt efter



213

Ansgars Død. Her har hans Levnedstegning et 
tydeligt Vidnesbyrd om, at han har efterladt sig 
et lille skriftligt Værk.

Om Indholdet af disse pigmenta siges der sam
me Sted, at det er saavel Lovprisning af Guds Al
magt som Glæde over de hellige og Sorg over Syn 
derne, samt Bebrejdelse og Dadel mod ham selv.

Titlen »pigmentum« eller i Flertal »pigmenta« 
forklares forskelligt.

Nogle opfatter det som »Kryddervin«, og det 
latinske Ord brugtes vitterligt i Middelalderen om 
en med Honning og andre Krydderier tillavet Vin.

Andre oversætter det ved »Røgelse«, som der 
staar i den gamle Udgave fra Bogtrykkerkunstens 
første Tid. (Denne kendes kun i et eneste Eks
emplar, som, efter at man gennem flere Aarhun- 
dreder havde anset Ansgars pigmenta for tabt, 
blev fundet af Dr. Lappenberg, der har ladet det 
aftrykke 1847.) For denne Opfattelse taler det, 
at Bønnen under Billedet af den opstigende Rø
gelseduft har bibelsk Hjemmel; det hedder saa- 
ledes Salme /4/, 2: »Lad min Bøn staa for dit 
Aasyn som et Røgelsesoffer«, og Joh. Aab. 5, 8: 
».. . hver af dem havde Strængeleg og Guldskaale, 
fulde af Røgelse, hvilket er de helliges Bønner«, 
jfr. Joh. Aab. 8, 3—4; dertil kommer, at dette 
Billede er brugt af Ansgar selv i hans pigmenta 
(se nedenfor, den næstsidste af de oversatte Bøn
ner). Ordet er da ogsaa andetsteds paa omtrent 
samme Tid brugt i Betydningen »Røgelse«. Jeg 
skulde derfor tro, at denne Tolkning er den rette.

Pigmenta er altsaa korte Bønner til hver af de 
150 gammeltestamentlige Salmer — naturligvis i 
den latinske Bibeloversættelse, Vulgata — samt 
nogle andre Kirkebønner.

Salmebønnerne slutter sig mer eller mindre til
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den paagældende Salme; ofte er Forbindelsen 
mellem den temmelig løs, idet Bønnen ikke gen
tager Salmens Tankegang, men griber en eller 
flere Strofer af den — undertiden nogle, som har 
ganske underordnet Betydning — der saa er 
Grundlaget for Ansgars egne Ord; ofte svarer dog 
Grundstemningen i Bønnen og Salmen godt til 
hinanden.

De fleste af pigmenta er smukke, men betyde
lige er de ikke; de vidner ikke om en Teologs 
Granskninger, men om et religiøst Sinds umid
delbare Følelser.

Formen var i Følge »Ansgars Levned« rent un
derordnet, og Sætningsbygningen falder da og- 
saa ofte nok baade tungt og kunstigt.

For øvrigt er Ansgars pigmenta til Dels ikke 
originale; en Mængde af dem er fundne i et af 
Alkuins Skrifter.

Som Prøv/ gengives her et lille Udvalg i Over
sættelse:

Til Salme 1: Gør os, kære Herre, ligesom til et rigt 
Frugttræ for dit Aasgn, for at vi, van
dede ved din Regn, maa blive værdige 
til at behage dig ved Overflod af god 
Frugt.

— S. 2: Bryd, Herre, vore Synders Baand, for 
at vi som dine Tjenere maa evne at 
tjene dig i Frygt og Ærbødighed.

— S. 6: Gud, Grundlægger af alt, hør vor Gragd 
og vor bedende Røst og giv os evig 
Lægedom for vore Skrøbeligheder, saa 
at din Barmhjertighed altid maa trøste 
os, idet du naadigt modtager vort tunge 
Suk.
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Til S, 7: Gud, du alt prøvende, bønhør os, fri os 
fra vore Forfølgere og lad os i Forvent
ning om din Dom give nøje Agt paa 
vort Sind, at vi maa gengælde vore 
Fjender med godt for ondt.

— S. 9 (efter Vulgata, hos os Salmerne 9 og 
10): Lad altid din Kærligheds Øre være 
aabent for vore Bekendelser, milde 
Gud, du som aldrig har plejet at for
lade dem, der satte deres Haab til dig, 
at vi maa ophøjes fra den evige Døds 
Porte og formaa at undfly den frygte
lige Fristelses skjulte Snarer.

— S. 15 (vor S. 16): Bevar, o Herre, dem, der 
haaber paa.dig, og udfør din Vilje paa 
os, saa at vi, forherligede ved din Op
standelses Glæde, maa blive værdige til 
at forsamles med alle dine hellige ved 
din højre Haand.

— S. 18 (vor S. 19): Kærligste Gud, du, som 
skrider frem fra Jomfruburets Skjul 
og har sat dig som vor Frelser ved din 
Faders højre, vi paakalder din uende
lige Barmhjertighed, om at det maa for
undes os, omvendte ved din Lov, op
lyste ved dine Bud, oplærte ved dine 
Vidnesbyrd, at frelses baade fra andres 
og fra egne skjulte Synder.

— S. 21 (vor S. 22): Gud, al Barmhjertigheds 
Kilde, du som for vor Skyld nedsteg i 
en Jomfrus Liv, blev udstrakt paa Kor
set, gennemboret med Nagler, medens 
man endog kastede Lod om dine Klæ
der, vi beder, at du ikke vil glemme 
denne Miskundhed, men være den, der 
udriver Folket af Løvens Gab, du som
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engang var en Frelser for Fædrene, der 
haabede paa dig.

Til S. 50 (51): Gud, den evigt barmhjertige Tre
enigheds uudsigelige Navn, du som ren
ser det menneskelige Brysts Dyb fra 
Synderne og gør det saa skært som Sne, 
ak forny i vort Hjerte din hellige Aand, 
ved hvilken vi kan forkynde dine Lov
sange, at vi, styrkede ved den rette høje 
Aand, maa blive værdige til at faa Op
hold i de evige Boliger i det himmelske 
Jerusalem*.

— S. 68 (69): Naadigste Herre! hør os, saa sandt 
du er vor Frelser at vi, befriede fra al 
Syndens Urenhed, maa blive værdige til 
at indskrives i det himmelske Livs Bog.

— S. 89 (90): Uendelige Gud, som har saaet de 
lysende Stjerner, du, som efter Nattens 
Flugt atter giver nyt Lys, helliggør os, 
idet din Naade tilgiver os, og led os alle 
vore Dage, at vi maa blive værdige at 
naa til Beskuelsen af din Salighed.

— S. 101 (102): Du bønhørende Herre! vend din 
Hu til dine ydmyge Tjeneres Bøn, 
at vi maa give Agt paa vore Synder og 
bortrive dem som Hø, og at vi maa Un
dres ved at se hen til din himmelske 
Naade.

— S. 117 (118): Du gode og barmhjertige, som 
baade trøster Synderne i deres Kvaler 
og opfylder de retfærdiges Pauluner 
med Fryd, ophøj dog din Kirke ved din 
mægtige højre Haands Vælde, for at 
den maa blive Retfærdigheds Port for 
de troende og ved fast Tro knytte sig 
saa inderligt til dig, dens Hjørnesten,
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at den altid i din Opstandelses Herlig
hed maa juble ved dig, Jesus.

Til S. 136 (137); Du almægtige Løser af vort Fan
genskab! giv os at synge dine Lovsange 
med aandelig Samklang, for at de, som 
ved deres Syndeskyld var gjort land
flygtige, paa ny maa blive Himlens Bor
gere ved din mægtige højre Arms Hjælp.

— S. 146 (147): Gud, det himmelske Jerusalems 
Bygmester, som kender Stjernernes Tal 
og nævner hver enkelt med Navn, ak 
læg dem, hvis Hjerte er sønderknust, 
saml de adspredte og gør os rige ved 
din uendelige Visdom.

Som Prøve paa de andre Bønner kan anføres: 
a) Du hellige, velsignede, herlige, du mæg

tige, evige Gud! Modtag naadig dit Folks 
Bøn i din Barmhjertighed og Vælde, for 
at vort Offer til dig, vore hellige Bønner, 
ved din salige Moders, den evige Jomfru 
Marias Forbøn maa stige op som Aften
røgelsens yndige Duft.

b) Du naadige, barmhjertige Gud, som ve
derkvæger og frelser de sørgende, giver de 
svage Kraft og de udholdende Hæders
kransen, bønhør mig, din elendige og 
uværdige Tjener, der paakalder din Mild
hed ved dine Salmer, saa at jeg — om 
end ufortjent — maa holdes værdig til at 
faa, hvad jeg her har bedet om.

Ifølge Adam af Bremen er Ansgar endvidere 
Forfatter til et opbyggeligt Skrift om Bremens 
første Biskop, Angelsakseren W ille had, den 
berømte Alkuins Lærling (død 789). Bogen fal-
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der imidlertid i to Afsnit, der er saa skarpt ad
skilte, at de næppe kan være af samme'Forfatter.

Første Del (Kap. 1—12) handler om Wille- 
hads Missionsgerning først i Frisland og dernæst 
i det nys erobrede Saksland; herfra fordrives han 
ved en hedensk Rejsning, men da Sakserne paa- 
ny er betvungne, vender han tilbage som Biskop. 
Dette Afsnit er næppe forfattet af Ansgar.

Anden Del (Kap. 13—21) er væsenligst en 
Fortegnelse over de 3b Jærtegn, der knyttedes til 
Willehads Grav; de fleste af de helbredte er Kvin
der, Sygdommene især Blindhed og Lamhed, og 
Tiden angives at være Aar 860. Sluttelig fortælles 
om den af Ansgar besørgede Overflyttelse af Wil
lehads Lig til den nye Stenkirke; men denne Be
givenhed maa være gaaet forud for Jærtegnene. 
Ansgar har blot ikke villlet fremhæve for Læse
ren, at disse Helbredelser var sket, efter at han 
havde ladet Willehads Legeme flytte.

Denne sidste Del af Skriftet er sikkert af Ans
gar. I Tyskland spirede Jærtegnsf or tællinger den 
Gang frem med stor Frodighed, foranlediget ved 
Overflyttelsen af den hellige Vitus til Korvej (836, 
jfr. Kap. 5, Anm.), af den hellige Alexander til 
Wildeshausen (851) og flere lignende Begiven
heder, og saadanne Tanker fandt Jordbund hos 
en Mand som Ansgar, der med sin stærke Tro 
og barnlige Fantasi idelig sporede den guddom
melige Indgriben. Optegnelsen af disse Jærtegn 
maatte derfor ligge ham nær.

Endvidere har Ansgar skrevet en Del Breve, 
der dog næppe har været synderlig ejendomme
lige. 1 »Ansgars Levned«, Kap. 3b, fortælles der, 
at han sammen med Afskrifter af Nikolaus’s Bulle 
sendte Kong Ludvig og hans Søn Opfordring til at 
mindes de pavelige Privilegier og støtte Missionen,



219

hvis det behøvedes. Og Adam af Bremen medde
ler, at Ansgar indtrængende formanede sine Em- 
bedsbrødre, de tyske Bisper, til at vaage over Her
rens Hjord, og det baade mundtligt og skrift
ligt, endvidere at han sendte Breve til de dan
ske Konger, i hvilke han naturligvis har lagt 
dem paa Sinde at antage Kristentroen; Adam til
føjer, at der endnu er flere saadanne Breve til
bage, og anfører lidt af et enkelt af dem. Paa
gældende Brev har været bestemt til at følge med 
de omtalte Afskrifter af Bullen. Indholdet er en 
sammentrængt Beretning om den nordiske Mis
sion, i hvilken Ebo af Reims træder stærkt i For
grunden, medens Ansgar ikke minder om sin 
egen Virksomhed. Dette er Udtryk for hans Yd
myghed og for hans Kærlighed til den Mand, der 
trods sine virkelige Fortjenester var hadet og af
skyet af de fleste. Men skønt han ikke nævner 
sig selv i sin Udsigt over den nordiske Kirkes 
Grundlæggelse, ender han dog med nogle Linier, 
der er som en Overskrift over hans egen Gerning: 
»Ved Kristi Barmhjertighed er hans Kirke nu 
grundlagt baade hos de Danske og Svenske, og 
Præsterne røgter deres faste Embede uden at blive 
hindret.«
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