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Ansgar's mission i Norden

Ansgar’s mission i Skandinavien siges at være
genfortalt af missionæren Rimbert, der efterfulgte
Ansgar år 865. Det er ikke meget man ved om
Rimbert’s person eller liv som missionær og det er
langt fra sikkert, at Ansgars Levned - ’Vita Ans-

garii’ - er nedskrevet af  Rimbert selv. Ansgars
Levned er en hagiografi, en helgenbeskrivelse,
hvis formål er at ophøje Ansgar til helgen.

Med hensyn til danernes liv og virke findes meget
få skrifter, der beretter om det nordlige folk i tiden
op til 800-tallet og derfor er Rimbert’s bog om
Ansgar værdifuld, selvom den er en hagiografi. Dog
er der en del uoverensstemmelser i beretningen
sammenholdt med de samtidige kilder. Lad os se
på en kronologisk gennemgang af forløbet1 med
kommetarer til Rimbert’s tekster.

Ebo’s mission år 822-23
Sommeren år 823 drog ærkebiskop Ebo af Reims
sammen med biskop Willerich af Bremen og abbed
Wala af  Corbie, grever og et stor følge nordpå for
at kristne danerne. Som base for missionen skæn-
kede kejser Ludvig den Fromme år 822 legationen
et holstensk gods ’Welanao’, der kunne huse ge-
sandtskabet og en planlagt skole for oplæring af
danske drenge i kristendommen. Godset lå ved
Münsterdorf og byen Itzehoe ved bifloden Stör,
der løber ud i Elben1.1.

Kommentar:

Forud for missionen blev der i Attigny (Palatium
Attiniacum) afholdt en kombineret Rigs-samling
og Biskops-synode i august 822. Biskoppernes
synode omhandlede bl.a. procedurer omkring
afståelse af  kirkens ejendom samt reformer
vedrørende 6 kanons på prædiken, forbedring af
præsterne uddannelsessystem og Simoni - som
efterfølgende skulle publiceres1.2.

På denne sybode blev det besluttet at give Ebo
af  Reims et apostolsk legat (legatio), dvs. en fuld-
magt med hvilken han blev betroet den pavelige
legation. På mødet deltog Ludvig's brødre Drogo,
Hugo og Theoderich. Denne mission nåede dog
aldrig indover danernes grænsemark.

~

Ansgar & Autbert’s mission år 826-27
Efter dåben af eksilkongen Harald Klak år 8262 i
St. Alban's kirke i Mainz og bekræftet af pave
Eugen II, blev næste trin i missionsfremstødet , at
missionærerne Ansgar og Autbert, som delegeret
under ærkebiskop Ebo’s myndighed (Ebonis
archiepiscopi Remensis legationem), sejlede ned ad
Rhinen på et skib som ærkebiskop Hadebold af
Köln havde stillet til rådighed. I den frisiske
handelsby Dorestad gik delegationen fra borde for
at drage videre til lenet Rüstringen »Hriustri« ved
floden Wesers munding, som kejseren havde over-
ladt Harald Klak. Her blev de to missionspræster
de næste to år, hvor de fik oprettet en skole for
tolv eller flere drenge, hvoraf nogle var Harald
Klak’s egne og andre frikøbte slaver. Efter to år
blev Autbert syg og måtte sendes tilbage til klostret
Ny Corvey (Corbie).

Rimbert:
de conversione Herioldi regis, qualiter ipse

pariter et Autbertus per concessionem

Walae abbatis atque iussionem imperatoris

cum eo directi sint ad partes Danorum.

Rimbert:

ac peracto biennio aut eo amplius memo-

ratus frater Autbertus, infirmitate graves-

cente, ad Novam Corbeiam deductus, ibi

defunctus sit.

Adam af Bremen:
Itaque biennium in regno Danorum com-

morati, multos ex gentibus ad fidem con-

verterunt christianam.

Kommentar:

Rimbert skriver, at efter Harald’s dåb skulle de
rejse til dele af danernes område (partes Dano-
rum) og Adam følger op med, at de brugte to år
af  deres liv i danernes rige (regno Danorum). Med
stor sikkerhed bekræfter mange kilder at Harald
Klak blev døbt år 826. Mange forskellige kilder
dokumenterer ligeledes, at Harald Klak og Ansgar
blev forvist år 827 af  kong Erik 1.3 Man får for-
nemmelsen af, at der har været en form for kon-
takt til danerne, men at Harald og Ansgar blev af-
vist.
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Rimbert forklarer desuden, at Autbert missio-
nerede i to år - eller mere - efter deres ankomst,
hvilket bringer os frem til årene 828-829 - indtil
han blev syg.

Det synes - mellem linjerne - som om Ansgar
og Autbert drev denne mission sammen3.1, men en
del litteratur antyder desuden, at missionen aldring
nåede længere end til lenet Rüstringen, hvor de
blev indlogeret hos ekskonge Harald Klak.

Sendebud fra Sueonum år 829
Året 829 blev Ansgar hjemkaldt fra Rüstringen i
forbindelse med, at kejser Ludvig den Fromme
havde modtaget sendebud fra ’Sueonum’ som
efterspurgte missionærer.

Rimbert:
De legatione Sueonum ad imperatorem

Hludowicum, postulantium, ut sisi prae-

dicatores verbi Dei mitteret.

Rimbert:

Interim vero contigit, legatos Sueonum ad

memoratum principem venisse Hludowicum.

Rimbert år 829:

Qui pro Christi nomine in illas partes ire vellet,

aut certe qui cum Herioldo moraretur, et is qui

cum eo erat servus Dei Anskarius illam

susciperet legationem.

Rimbert år 830:

Tunc Dei ordinate providentia socium illi ex

vestra fraternitate venerabilis abbas invenit

Witmarum, tanto opera satis et condignum

et voluntarium. Porro cum Herioldo esse

disposuit patrem devotissimum Gislema-

rum, fide et operibus bonis probatum atque

in zelo Dei ferventissimum.

Adam af Bremen:

Inde reversi, cum denuo ab imperatore

postulati essent, ultimos Sueonum populos

euangelii gratia temptare, intrepidus atleta

Christi Ansgarius, assumptis secum fratribus

Gislemaro et Witmaro doctoribus, gaudens

pervenit in Daniam. Ubi relinquens Gislemarum

cum Haraldo, ipse in Sueoniam transfretavit

cum Witmaro.

Kommentar:

Rimberts information om sendebud fra svearne er
omdiskuteret og kan ikke bekræftes af  andre kilder.
Hverken Annales Regni Francorum, Ludvig-biografier

eller Einhards årsbøger omtaler denne delegation
(legatos) fra Sueonum. Nogle kilder refererer endda
kilden som om det var sveakongen Bjørn, der havde
sendt gesandter til Ludvig den Fromme. Hvis det
sidste var tilfældet skulle der ha’ stået ’legati regis
Sveonum’.

Året 829 afholdt Ludvig den Fromme modta-
gelse af gesandter i Aachen den 1. Juli (conventu
et legationes) - og efterfølgende rigs-samling i Au-
gust i Worms. Annales Regni Francorum beretter
samme år at Ludvig modtog mange (plurimas)
gesandtskaber både fra Rom og Benevento samt
andre fjerne lande (longinquis terris).

Granskes dette tema er udgangspunktet, at
kirkens mission nu to gange er mislykkedes og en
mere farbar vej til ’normannerne’ måtte findes. Den
ældre historieskrivning mener, at en forklaring kan
være et kristent mindretal af frisiske handelsfolk i
Birka og omegn, hvilket dokumenteres af to sven-
ske runesten4. Friserne blev kristnet i det 8. årh. af
St. Wilfrid, St. Willibrord5, St. Bonifacius6 og
Luidger. Både Langebek7, Alexander Bugge og
Stjerna bærer Rimbert’s historie om sendebudene
videre -

Interim vero contigit, legatos sveonum, ad

memoratum principem venisse Ludovicum,

qvi inter alia legationis suæ mandata

clementissimo Cæsari innotuerunt, esse

multos in gente sua, qvi christianæ religi-

ones cultum suscipere desiderarent, regis

qvoqve sui animum ad hoc satis benivolum,

ut ibi sacerdotes Dei esse permitteret,

tantum ejus munificentia mererentur, ut eis

prædicatores destinaret idoneos.

Interim
Kejser Ludvig den Fromme rådførte sig først med
abbed Wala af  Corbie før han besluttede, at Ansgar
skulle påtage sig opgaven med at missionerer hos
svearne. Som hjælper fik han anvist munken
Witmar, ligeledes fra Corbie.

Kejserens kontakt til Benediktinermunk og
abbed Wala må være sket før Ludvig den Fromme
brød med sin søn og medkejser Lothar. Det sidste~
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dokument hvor begges underskrifter findes, er
dateret til den 11. September 8297.1. Samtidig blev
(den Lother-tro) abbed Wala forvist fra Hoffet som
rådgiver - og måtte forblive i Corbie.

Rimbert beretter om en problemfyldt rejse med
sørøvere, over land og gennem skove og søer, før
de nåede frem til bestemmelsesstedet Birka (Byrca).

Kommentar:

Der må have været en del forberedelser til rejsen,
hvilket fremgår af teksterne. Det var Ansgar, der
påtog sig ansvaret for missionen (illam susciperet
legationem). Som det ses tog munkene Gislemar
og Witmar med til missionsstationen i Rüstringen
(Herioldo, Haraldo), som lærere (doctoribus), der
begge lykkelige og glade (gaudens) ankom til ’Da-
niam’. Gislemar blev efterladt i missionen for at
drive den videre sammen med Harald Klak. Sam-
tidig anvendtes basen som springbræt for forbere-
delserne til den videre rejse af Ansgar og munken
Witmar.

Ansgar & Witmars Birka-rejse 829-831
Ifølge Rimbert blev Ansgar og Witmar udsat for
mange farer og kvaler indtil de nåede frem til Bir-
ka/Björkö i Mälaren, hvor de blev vel modtaget.
Missionen stod under kong Bjørns beskyttelse og
deres første menighed var en blanding af kristne
slaver og indfødte købmænd, der havde ladet sig
døbe under besøg i Dorestad (frisere?). Hertil
knyttes en kommentar om, at også mænd af vore
folk samt købmænd herfra (Hamborg-Bremen) og
Dorestad, kunne frit besøge de steder (handelsby-
er), som ikke tidligere havde været muligt.

Rimbert:
Multi namque ibi antea erant christiani, qui vel

in Dorstado vel in Hammaburg baptizati

fuerant, quorum quidam primores / ipsius vici

habebantur, et gaudebant facultatem sibi

datam christianitatem suam observandi.

Rimbert:
ita ut etiam gentis huius homines absque ullo

pavore, quod antea non licebat, et negatia-

tores tam hinc quam ex Dorstado locum ipsum

libere expeterent.

Rimbert:
Qualiter pervenientes and portum qui dicitur

Byrca, benigne a rege sueonum Bern vocato

suscepti sint. Et quod facultas eis data sit

praedicandi. Quodque cum aliis pluribus etiam

Herigarius vici ipsius, fidei credulitatem

susceperit.

Rimbert:
Ubi benigne a rege eorum, qui Bern voca-batur,

suscepti sunt.

Rimbert:
Inter quos etiam praefectus vici ipsius et

consiliarius regis admodum illi amabilis

Herigarius.

Kommentar:

Det fremgår af teksterne, at de her kommer til en
havn, der hedder Birka og blev godt modtaget af
sveakongen (rege sueonum) Bjørn (Bern) [ . .] Selv
i Hergeir’s (Herigarius) bygd8 (vici ipsius) blev
troen godt modtaget.

Læg mærke til, at Rimbert kalder kongen for
’rege eorum’ dvs. - deres konge - i stedet for at ti-
tulere ham med ’rex’. Hergeir var - som ’praefectus
vici’ - den øverste for en handelsplads ’vici’. Et
andet sted nævner Rimbert Birka som ’portus reg-
ni’. Ingen tvivl om, at Hergeir har rangeret højt i
hierarkiet og været tæt på kongen (consilarius regis).
Et andet sted kalder Rimbert Hergeir for
’praefectus ipsius loci’ dvs. den øverste præfekt for
området.

Ham(ma)burg som ærkebispedømme?
Ansgar og Witmar rejste hjem igen første halvdel
af 831 og medbragte vidnesbyrd på deres gerninger
underskrevet af kong Bjørn med egen hånd og med
bogstaver, der var formet efter deres skik (runer).
Det tyder på at kongen ikke var latinkyndig.

Der blev efterfølgende og om sommeren aflagt
en positiv beretning til kejser Ludvig den Fromme
i Ingelheim, der genoptog sin fars tanker om
oprettelse af et bispedømme i Nord (Saxoniae
regione). Det var netop Karl den Store, der først
opdelte Sachsen i bispedømmer -

Osnabrück

Paderborn

Münster

Minden



Bremen

Verden

Halberstadt

Et bispesynode blev afholdt 831 i Ingelheim, hvor
det blev besluttet at regionen på den anden side af
Elben blev inddraget som retsområde, tidligere ejet
af  bispedømmerne Verden og Bremen (episcopatus
divisit). Dette område blev nu underlagt et nyop-
rettet ærkebispedømme (sedem constituit archi-
episcopalem) i Hamburg (civitate Hammaburg) -
som støtte for de nordiske missioner.

Der kendes til tre synoder år 831, hvor én er
afholdt den 1. februar i Aachen, én den 1. maj i
Ingelheim og én i november i Diedenhofen.

Kommentar:

Arkæologiske Museum i Hamburg har i 2014
publiceret afgørende nyt om det tidligste Hamburg.
Chef-arkæolog Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss og
udgravningsleder Kay-Peter Suchowa har stået for
nye afslørende udgravninger af det ældste Ham-
burg og har desuden forsøgt at finde pladsen for
Ansgars første kirke - som beskrevet af Rimbert.

Udgravningerne har afsløret, at da Ansgar år
831 ankom til Hamburg fandt han et antal huse,
der lå omkring en stormandsgård. Hele bebyg-
gelsen har været beskyttet af  en simpel konstruktion
bestående af  en rund vold udført i træ og jord
beliggende på et plateau af  geest. Borgområdet har
været 75 meter i diameter placeret mellem Alster
og Elben.

Den mindste og tidligste voldgrav går helt
tilbage til det 8. årh. og er således meget ældre end
tidligere antaget. En senere voldgrav er opfyldt i
år 850, hvilket matcher kildernes beskrivelse af
vikingernes razzia i 845. Det tredje og sidste vold-
anlæg blev bygget omkring år 900. Analysen er
primært baseret på keramikfund og analyser af
mindre trærester.

’Hammaburg’ var således allerede en bosættelse engang

i 700-tallet, grundlagt af ukendte folk - og Rimberts

legende om Karl den Store’s tanker og Ludvig den

Frommes anlæggelse af  Hammaburg som ærkesæde -

er en myte. Navnet  Hammaburg er ligeledes et indicium,

hvor 'Ham' eller 'Hamme' oprindeligt er saksisk og

betyder lavland, eng eller vådområde.

 Fortolkningen bliver da, at den borgkonstruktion
Ansgar ankom til allerede var det andet borganlæg,
hvor der på det tidspunkt levede henved 200 folk
både indenfor og udenfor voldene. Øverste vogter
af  borgen på det tidpunkt var Burggraf  Bernhard.

Arkæologerne fik problemer med at finde
Ansgars kirke som Adam af Bremen nævner år
1074. Ingen af de tre udførte udgravninger har
fundet beviser på kirkebyggeri. Hypotesen er pt.
derfor, at da borgen på Ansgars tid allerede var
tæt bebygget fik han af  Burggraf  Bernhard tildelt
en byggegrund udenfor den yderste voldring,
sandsynligvis dér, hvor den nuværende St. Petri
kirke ligger8.1.

Ansgar bliver bispeviet 831
Annales Bartholiniani:

Anscharius ordinatus Archiepiscopus. Danicum

Ludovico fædus firmant.

Rimbert:

Ad hanc ergo sedem dominom et patrem

nostrum sanctissimum Anskarium praedictus

imperator sollemniter consecrari fecit archi-

episcopum per manus Drogonis Mettensis

praesulis et summae sanctaeque palatinae

dignitatis tunc archicappellani, astantibus

archiepiscopis Ebone Remensi, Hetti Treve-

rensi et Otgario Magonciacensi, una cum

pluribus aliis in conventu imperii praesulibus

congregatis, assistentibus quoque et consen-

tientibus ac pariter consecrantibus Helmgaudo

et Willerico episcopis, a quibus iam dictas

parroechiae illius partes commendatas rece-

perat9.

Adam af Bremen:

Hoc factum est anno Domini 832, qui est Ludvici

imperatoris, Willerici Bremensis episcopi.

Consecratus est autem a Drogone Metensi

episcopo, caesaris fratre germano, astantibus

atque faventibus Odgario Mogontiensi, Ebone

Remensi, Heddi Treverensi et aliis; consen-

tientibus etiam Willerico Bremensi et Helin-

gaudo Ferdensi episcopis . . .

Ansgars bispevielse var en usædvanlig højtide-
lighed, foretaget på en bispesynode af kejserens
bror Drogo, (Diogo, Drago) - biskop af  Metz -
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samt efterfølgende ærkekapellan hos Ludvig den
Fromme. Tilstede var tre ærkebiskopper Ebo af

Reims (Ebone Remensi), Hetti af Trier (Hetti
Treverensi) og Otgar af  Mainz (Otgario Magoncia-
censi). Herunder andre biskopper som Helmgaud
(Helmgaudo) af  Verden og Willerik (Willerico -
elev af Willehad) af Bremen. Bispevielsen blev
afholdt november året 831 i Diedenhofen/Thi-
onville9.1.

Kommentar:

Både Rimbert og Adam af Bremen bekræfter at
Ansgar blev bispeviet ca. år 831/32. Rimbert
fortæller, at Ansgar allerede den 6. januar havde
han været syg i tre måneder - og at han døde én
måned senere den 3. februar 865. Videre hedder
det - at det hændte i hans alders 64' år og hans
bispedømmes 34' år, at hans fire måneders lange
sygdom indtraf.

Den senere kilde 'Chronicon Breve Bremense'
beretter, at Ansgar blev ordineret i det 42' år efter
bispevielsen af  Willerich af  Bremen i år 789. Begge
kilder når frem til året 831 - selvom Adam
fastholder år 832.

~
Rimbert nævner i alt seks personer hvoraf

hovedpersonen er Ludvig den Frommes halvbroder
Drogo, der år 823 blev biskop af  Metz og tilhørte
den kejsertro fraktion.

Derimod blev den Lother-tro ærkebiskop og
nuværende leder af Hofkapellet - Hilduin af St.
Dennis - afsat år 830 indtil striden mellem Ludvig
og sønnen Lother bilægges 1. maj 831. Hilduin
genindsættes herefter som ærkekapellan indtil år
834, hvor Ludvig udnævner sin bror Drogo, som
ny leder.

Ansgar nævner Drogo som biskop af Metz
(Mettensis praesulis) samt at han derefter (år 834)
opnår værdighed som ærkekapellan (dignitatis tunc
archicappellani), leder af  Hofkapellet og dermed
ærkebiskop. Kildekritikken (af  Knibbs) må bygge
på et misfortolkning, da 'tunc' på latin har betyd-
ningen derpå, derefter, herefter. Ansgar påstår ikke, at
Drogo var ærkekapellan ved Ansgars bispeindvielse,
som anført af  Knibbs.

~
De to biskopper's - Helmgaud af  Verden og

Willerik (Willerico) af Bremen - deltagelse skal

desuden ses som deres accept af de afståede om-
råder fra begges bispesæder, for dannelsen af  et
nyt bispesæde Hammaburg. Deres medvirken
bekræfter dette forløb. Historikere der gransker
ægtheden af dokumenter anerkender iøvrigt, at
ærkebiskop Otgar assisterede ved bispevielsen af
Ansgar år 8319.2.

Et forfalsket dokument af 15. maj 834
Der eksisterer et såkaldt ’stiftende privilegium’ af
834. Den problematiske tekst lyder:

“Ærkebiskop Otgar er aktuel på en Rigs-samling i

Aachen, hvor kong Ludvig den Fromme udnævner

Ansgar til ærkebiskop af  Hamburg” 9.3.

Dette diplom har været omdiskuteret i omkring
150 år.

Allerede i 1877 blev dokumentet undersøgt af
Böhmer/Will, der mente det var en forfalskning,
men år 1912 argumenterede Hermann Joachim for,
at dokumentet var ægte. Granskningen fortsatte år
1918 af  Bernard Schmeidler og i nyere tid formu-
lerede Brigitte Wavre 1991 den teori, at det var
Ansgar selv der stod bag forfalskningen - og i 2008
var det Thomas Klapheck’s tur. En del af  Wavre’s
fortolkning har Eric Knibbs i 2011 adopteret i sin
grundige analyse som når frem til den teori, at
Ansgars bispevielse fandt sted den 15. maj 834.
Fornylig og i 2014 nåede Henrik Janson i sin
granskning frem til, at år 831/32 må være datoen
for Ansgars bispevielse og den efterfølgende dato
15. maj 834 - skal ses som dokument for tidspunktet
for bispesædet Hammaburg stiftelse.

Hvornår og hvorfor skete en mulig forfalskning?

I 2014 blev der oprettet et forskerteam med
emnet „Edition der Urkunden Ludwigs des
Frommen” ved Universitetet i Bonn under ledelse
af  historiker og diplom-ekspert Prof. Dr. Theo
Kölzer9.4. Dette review nåede frem til det faktum,
at dokumentet fra 834 er en forfalskning - hvilket
man i lang tid har vidst.

Bispesædet Bremen var tidligere underlagt
ærkebispen i Köln, men efter rigsdelingen år 843
ønskede Bremen at tilslutte sig Hamburg for sam-
men at udøve sin påvirkning af den nordlige grænse
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mod danerne. På baggrund af  disse bestræbelser
og på grund af  striden med Köln, blev det falske
stiftelsesdokument år 890 fremstillet af de gejst-
lige i Bremen for - legitimt - at bevise et oprinde-
ligt og tidligt ærkebispedømme i Hamburg. Det
lykkedes.  År 893 lod pave Formosus sig overbevise
og besluttede sig for at oprette et selvstændigt dob-
belt ærkebispedømme Hamburg-Bremen.

Undersøgelsens resultat blev, at Ansgar kom til
Hamburg år 831 og fungerede som missionsbiskop
indtil han på grund af  vikingernes overfald 84510

flygtede til Bremen. Der hersker dog stadig tvivl
om han var reel biskop i Hamburg - og ærkebiskop
blev han nok først udnævnt til af pave Nikolaus I
den 31. maj 864 i Bremen - godt et år før hans død.

Forskerne er dog enige om, at den ny omvur-
dering ikke ændrer noget ved Ansgars virke, men
kun på hans status.

Ansgar og pave Gregor IV
Efterfølgende - vinteren 831-32 - rejste Ansgar til
Rom for at modtage sit pavelige legat (legatio) af
pave Gregor IV. Han havde følgeskab af  kejserlige
repræsentanter som to biskopper og en greve. Pa-
ven overrakte ham desuden palliet (pallium) -
tegnet på den ærkebiskoppelige værdighed.

Kommentar:

Efterhånden er det tydeligt at Rimberts beretning
- på visse punkter - er noget forvirret og ikke
hænger sammen, da mange detaljerede fakta kan
kontrolleres af de officielle diplomer og årsberet-
ninger. Ansgar blev ikke udnævnt til ærkebiskop i
831 - men missionbiskop i det nystiftede bispesæde
Hammaburg. Således må den efterfølgende beret-
ning om Ansgars besøg hos Paven være ren fiktion.

Revideret kronologi i henhold til historiske
kilder:

Ludvig den Fromme modtog sendebud fra ’Sueonum’ -

den 1. juli 829 i Aachen.

Ludvig den Fromme rådførte sig med abbed Wala af

Corbie ang. Ansgar - før 11. september 829.

Ansgar & Witmars rejste til Sverige - fra omkring

okt./nov. 829 til april 831.

Ansgars beretning til kejser Ludvig den Fromme. (?)

Kejserens stiftelse af  bispedømmet Hammaburg - 1.

maj 831 i Ingelheim.

Bispesynode, Ansgars vielse til missionsbiskop -

november 831 i Diedenhofen/Thionville.

Interim
Efterfølgende påtog ærkebiskop Ebo af Reims sig
en mere administrativ rolle, hvor han udnævnte
sin søstersøn Gautbert til missionsbiskop for
svearne - og Ansgar som ansvarlig for at kristne
danerne.

Ansgar fik udover Hammaburg tildelt klostret
’Turholt’ (Gallia Turholt) i Thorout i Vestflandern
tæt på danernes land.

Gautbert’s mission i Birka 832-35 til 845
Som nævnt blev det Ebo af  Reims, der blev an-
svarlig for den næste rejse til Birka, da Ansgar skulle
tage sig af  danerne. Derfor blev Ebo’s frænde og
nevø - Gautbert - udvalgt og bispeviet for sammen
med sin nevø Nithard, at tage til Birka. Gautbert
fik ligeledes overdraget det holstenske gods
’Welanao’ ved byen Itzehoe og bifloden Stör, så
han havde et sikkert tilholdssted. Antageligt rejste
Gautbert afsted år 832 eller 833.

Rimbert:
Ut etiam quidam rex Sueonum nomine

Anoundus . . .

Rimbert af Langebek:
Gautbertus primo autumno, ut puto, Ebbonis

vice legatus, in Sveciam mittitur. Honorifice ibi

rege & populo susceptus, cæpit publice evan-

gelium fidei prædicare.

I begyndelsen af  efteråret (autumno), tror jeg, blev det

tid til at Ebo’s legat - Gautbert - blev sendt til svearne.

Dér blev han ærefuldt modtaget af kongen (rege) og

folket (populo) og begyndte offentligt at prædike evangelie

og tro.

På et tidspunkt blev missionen udsat for en
hedensk reaktion, hvor Gautbert’s hus blev ud-
plyndret, kirken revet ned og hans fælle og nevø
Nithard blev med sværd hugget ihjel for øjnene af
biskoppen, som selv blev lagt i lænker sam-men
med sine folk, fordrevet og ført til grænsen.
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Kommentar:

Der er tvivl om hvor lang tid Gautbert reelt op-
holdt sig i Birka. De fleste kilder nævner ca. 10 år
og da vi med sikkerhed ved, at Gaubert tog hjem
år 845 - må han være taget afsted i perioden 832-
835. Ærkebiskop Ebo af Reims mistede på et tids-
punkt indflydelse på missionen, da han brød med
kejser Ludvig den Fromme. Da denne atter kom
til magten 1. marts 834, blev Ebo efterfølgende
afsat. Noget tyder på at biskop Gautbert da allerede
var i Birka. Udover kong Bjørn nævnes nu også en
kong Anund (Anoundus).

Ansgar og perioden 832 til 845
Som nævnt synes Ansgar i disse år helt optaget af
sit eget bispeansvar. Hans vita er i hvert tilfælde
tavs om missionsarbejde og det meddeler kun, at
han købte danske og vendiske drenge og løskøbte
kristne fanger, som han alle inddrog til oplæring
ved missionsskolen.

Den lange tavshed omkring Ansgar blev først
afbrudt i 840’erne. Da ramtes missionen af  hård
modgang. Ved Frankerrigets deling i Verdun 843
mistede Hamburg det rige Turholt kloster, der
tilfaldt det vestfrankiske rige og kejser Karl den
Skaldede - og 845 blev Hamburg erobret og
plyndret af danske vikinger, hvor kirke, kloster og
bibliotek brændte, mens Ansgar og hans folk måtte
flygte tomhændede bortset fra relikvierne. Her
trådte en kristen kvinde - Ikia - til og tilbød Ansgar
ophold på sin gård Ramsola (Ramesloh), der lå i
bispedømmet Verden, ca. 22 km fra Hamburg11.

Sølvsmykker fundet i Birka-grave på Björkö.

10

Fra det klokkeproducernede kloster Fulda, der er fra år 744,

skriver abbed Hrabanus Maurus år 831 til biskop Gautbert, at

han med det første vil afsende en håndklokke (unnam gloggam et

unum tintinnagulum).

Kommentar:

I tiden efter at Harald Klak fik lenet Rüstringen,
plyndredes frisernes handelsby Dorestad regel-
mæssigt hvert år af vikinger i perioden 834-37 - og
det ligner mere en planlagt kampagne end tilfældige
togter.

Togtet år 838 led skibbrud, da man løb ind i en
storm - i hvilken de fleste druknede. Dorestad
hærges igen årene 846, 847, 857 og 863.

Således tyder intet på et fredeligt forhold mel-
lem kong Erik 1.’s styre, frankerriget og den katolske
kirkes mission i områderne nord for Elben. Egentlig
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ganske underligt, at der i denne urolige periode
kunne gennemføres endnu en missionsrejse til
Birka. Som beskrevet blev Gautbert’s hus år 845
udplyndret, kirken revet ned og hans fælle og nevø
Nithard blev hugget ihjel. Samtlige folk knyttet til
missionen blev fordrevet. Sammenholdt med at
Hamburg ødelægges samme år, ligner de fleste
ulykker en koordineret politisk indsats af  norman-
nerne.

KRONOLOGI

År 834; En flåde af danere ankom til Frisland (In-
terim etiam classis de Danis veniens in Frisiam) til
et sted kaldet handelspladsen (emporium) Do-
restad, hvor de hærgede og ødelagde alting12.

År 836; Erik 1. (iflg. S. Bertin: konge fra 813 til
854) sender gesandter til Aachen.

“På det tidpunkt hærgede Normannerne atter Dore-

stad og Frisland (Eodem tempore Nordmanni

Dorestadum et Frisiam rursum depopulati sunt). Men

Erik 1. (Horich), danernes konge (Sed et Horich rex

Danorum), sendte gesandter til rigsdagen hvor de tilbød

venskab og samarbejde og forklarede, at kongen på ingen

måde stod inde for det skete”.

År 837; Hertug og lensgreve Hemming, bror til
Harald Klak, dræbes på Walcheren.

“I det 24. år forkyndte kejseren, at han med sin hær

ville gå til Rom med sine sønner Pippin og Ludvig og

oprettede på nogle steder borge mod danerne (contra

Danaos). Men danerne (Danai) kom med skib til en

borg, dræbte der en stor mængde kristne, og der faldt

også Hemming, der var af  dansk æt (qui erat ex stirpe

Danorum), en såre kristelig hertug, samt endnu en

hertug, Ekkehard, og mange af  kejserens stormænd

(Eggihardum eiusdem loci comitem et Hemmingum

Halbdani (1) filium)”13.

År 838; Erik 1.’s uforskammede krav om formyn-
derskab af bl.a. friserne.

År 839; Erik 1. sender gesandter til Aachen.

År 845; Erik 1. sender en flåde ad Elben og øde-
lægger Hamburg, hvorfra Ansgar må flygte14.

“Normannernes konge Erik sendte 600 skibe op ad

Elben i Tyskland mod Ludvig (Nortmannorum rex

Oricus sexcentas naves per Albim fluvium in Ger-

manniam adversus Hludowicum dirigit). Sakserne gik

imod dem og mens slaget stod på var herren Jesus Christ

med dem og de sejrede”.

Tiden efter Gautbert’s mission 846-853
Gudfreds søn, Erik 1. havde konstant stået fjendt-
ligt over for Frankerriget og trods forsikring om
det modsatte, havde han tolereret og støttet
vikingeangreb. Selv havde kongen et par gange
deltaget i angreb på Frisland samt 845 plyndret
Hamburg.

Hvad der kort før 850 fik fjendskabet afløst med
fred og venskab vides ikke, men nu fik missionen
bedre vilkår. Ansgar virkede formentlig som en
slags mellemmand mellem den tyske konge og kong
Erik 1.’s styre. I den grad vandt Ansgar kong Erik’s
gunst, at han i Hedeby eller Sliaswich skænkede
jord til en kirke og tillod, at en præst måtte døbe
og lede den kristne kult. Samtidig genåbnedes
kirken i Birka/Björkö, hvortil Ansgar sendte den
ikke præsteviede eneboer Ardgar, nærmest som
kapellan for præfekt Hergeir15.

KRONOLOGI

År 846; Anscharius prædicatores mittit in

Daniam.

Ansgar sender prædikanter til Daniam16.

År 847; Hlotarius, Hlodowicus, & Carolus,

legatos ad Oric danorum regem destinant,

mandantes, ut suos christianorum infestati-

onibus cohiberet, sin alias, bello se impeten-

dum nullatenus dubitaret.

Lothar I, Ludvig II og Karl II sender gesandter til kong

Erik 1. - og beordrer (mandantes) ham, at dæmme op

(cohiberet) for hans angreb (infestationibus) mod de

kristne - og hvis ikke - vil der uden tvivl (dubitaret)

blive krig (bello)17.

År 848; Anscharius Horicum regem ad

christum inflectit.

Ansgar får Erik 1. venligt stemt overfor kristendom-

men18. Rimbert mener nu at Erik 1. er enekonge.

~
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År 849; Ecclesiam in Slesvic, permissu Horici,

extruit Anscharius.

Kong Erik 1. giver Ansgar tilladelse til at bygge en

kirke i ’Slesvic’ 19, men døbes ikke selv.

“Det indrømmede han med største velvilje og i Slesvig,

en søstad i hans rige, som var meget skikket dertil og

ligger nær vor egn, et sted, hvor købmænd kom sammen

fra alle kanter, tillod han ham at bygge en kirke”20.

År 850; Anscharius, cum misso Horici regis, ad

Olaum regem Sveciæ venit.

Ansgar på besøg hos kong Erik 1. - for at (aftale) besøg

kong Olef/Oleph i ’Sveciæ’ 21.

År 850; Langebek: Post quorum necem, Oricus

five Ericus monarciam regni Danorum

assecutus eft. Potius partis regni Danorum five

Jutiæ.

Efter deres død (necem) dvs. gudfredsønnerne er Oricus

eller Ericus nu enehersker (monarciam) i Danorum -

eller i en del af riget eller Jylland.

År 851; Rimbert: Pro qua re dominus et pater

noster Anskarius nimio merore anxius,

christianae religionis fidem ibi coeptam perire

non sufferens, et maxime filiolo suo, quem

supra memoravimus, Herigario condo-lens,

quendam anachoretam Ardgarium nomine illas

in partes direxit et ut specialius eidem

adhaereret praecepit.

Langebek: Ardgarius eremita im Sveciam, fere

septem annis Pastore destitutam, ab Anschr-

ario mittitur.

Efter næsten syv (septem) år uden præst på stedet

(Birka), var vor herre og far Ansgar plaget af  sorg og

angst (merore anxius), da han ikke kunne bære, at den

spirende (coeptam) kristne tro (fidem) på stedet skulle

tabes, og fordi han i høj grad sørgede over sin ’kære’ søn

(filiolo suo) - Hergeir - med familie, sender Ansgar

eneboeren (anachoretam) Ardgar.

År 852; Langebek: Herigarius Bircæ præfec-tus

& christianismi in Svecia protector, moritur.

Anscharius cum Erico rege Dano-rum.

Hergeir Birka’s præfekt og forsvarer af  kristendom-

men, dør (moritur). Ansgar besøger Erik 1.

853-54; Rimbert:

Erik 1. falder i kamp mod brodersønnen Gudurm.

Erik 2. efterfølger kong Erik 1. som jysk konge (Orieus

jr. Puer).

Ansgars og Rimberts rejse til Birka 853-
Da Gautbert ikke ville forlade sit nyerhvervede
bispesæde i Osnabrück drog Ansgar selv på ny til
Birka, under hensyn til Ebo-beskikkelsen ledsaget
af en slægtning af Gautbert - nevø Erimbert - og
med anbefalingsskrivelser fra både den danske og
den tyske konge. Ansgar overvandt hurtigt den
kristenfjendtlige stemning og der etableredes en
kirke med præster og officiel gudstjeneste. Og
menigheden voksede.

Rimbert 852-853: “Profectionem itaque hanc

suscepturus, iam dicti regis Horico missum

pariter et signum secum habuit. Qui regi (regis)

sueonum nomine Olef (Oleph) partis suae

mandatum tale intimari iussit: servum Dei, qui

ex parte Hludowici regis missus fines regni eius

peteret, sibi per omnia cognitum fore, ac se in

vita sua numquam tam bonum vidisse hominem

nec in quolibet mortalium aliquando tantam

fidem invenisse”.

Således, efter at have påtaget sig rejsen (profectionem),

sendte (missum) nævnte kong Erik 1. et ’tegn’ (signum)

sammen (pariter) med ham (Ansgar). En del af et

sådant mandat (mandatum) til kongen af  svearne ved

navn Olef (bestod af) en anmodning og beordrede

(iussit):

Denne guds tjener, som blev sendt (missus) til grænserne

(fines) for sit kandidatur (peteret), en del af kong

Ludvigs rige, var (vel)kendt af ham (Erik 1.) og at

han aldrig før i sit liv (vita) havde set så god (bonum) en

mand eller på noget tidspunkt - i en mand - fundet

(invenisse) så stor tro (fidem).

mandatum = bemyndigelse.

Kommentar:

Det præcise årstal for denne rejse er vanskeligt at
fastsætte. Både Adam og Langebek skriver, at efter
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præfekt Hergeirs død - ca. 852, blev eneboeren
Ardgar ladt alene tilbage.

Langebek: Ardgarius anachoreta (eneboer)

sveciam relinquit.

Af Langebeks kronologi fremgår det, at først
år 853 er Ansgar og Rimbert tilbage i Birka. Af de
nævnte to anbefalingsskrivelser fremgår det af
teksterne, at bemyndigelsen (mandata ludovico) kun
vedrører Ansgars fortsatte kandidatur i Bremen
med ansvar for Skandinavien. Dertil kommer et
såkaldt ’tegn’ (signum) som Erik 1. lader fremstille
til Ansgar. Det er muligt Ansgar havde et mundtligt
budskab med, fra kong Ludvig.

v

Rekonstruktion af  Hammaburg før år 845 i fugleperspektiv af  Tim-John Müller, Archäologisches Museum Hamburg.
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Selv om Rimberts Ansgars Levned - Vita Ansgarii

- skønnes at være nedskrevet omkring år 870, er
den overleverede tekst en rekonstruktion. Det er
muligt at kontrollere tekstens sandhedsværdi, ved
at tjekke informationerne med Adam af  Bremens
værk om Den Hammaburgiske Kirkes Historie fra
ca. år 1070. Visse teksters indhold viser, at Adam
har haft et forlæg af  Rimberts fortælling.

Eksempel -

Adam af Bremen: Extimplo atleta intrepidus

Horici regis missum rogavit atque sigillum, et a

litore Danorum transfretans in Sueoniam

pervenit.

Tilsyneladende frygtløs (intrepidus) bad denne strids-

mand (rogavit atleta) om at kong Erik 1. (med)sendte

(missum) et ’segl’ (sigillum) og fra danernes kyst (litore)

og efter at have passeret havet (transfretans), ankom

(de) til svearnes land.

sigillum = segl; diminutiv af signum = tegn

Jeg er ikke klar over om der allerede eksisterer
en sådan komparativ analyse af Rimbert/Adam?
Lingvistisk er jeg heller ikke kompetent til at vur-
dere om den eksisterende latinske tekst modsvarer
samtidens udtryksmåde.

Interessant er det, at Erik 1. som konge af en
del af Jylland, udarbejder et ’mandatum’ som
Ansgar skal overbringe til kong Olef af Birka.
Belært af den tidligere fejlslagne mission i Birka
forsøgte Ansgar nu at indhente den nødvendige
kongelige tilladelse til at forsætte kirkens arbejde.
Taktisk var det nok klogt.

Men havde Erik 1. virkelig både magt og kom-
petence til at beordre kong Olef, eller var det blot
Ansgar og Rimberts opfattelse af  det ’tegn’ kon-
gen havde givet dem med. Tilsyneladende virkede
det efter hensigten - og ja, måske var Erik 1. en
slags overkonge.

Ifølge utallige frankiske annaler var Erik 1. søn

af  kong Gudfred og regerede i mere end 40 år.
Annalerne fortæller samtidig af Gudfred havde en
bror, så udover mindst fem (5) gudfredssønner er
også fem (5) brorsønner eller nevøer til Gudfred
kendt. De nævnte konger i Birka - Bjørn (Bern),
Anund (Anoundus) og Olef (Oleph) - er alle plau-
sible sønnesønner af  Gudfred og hans bror. Den
mest kendte af en sandsynlig brorsøn til Gudfred
er legenden Ragnar Lodbrog22.

Erik 2. junior - der afløser Erik 1. senior i det
sydlige Jylland - er således søn af en af kongerne
og ættelinjen i den sidste række.

Hvad betyder dette? Et svea-regime i det sydlige Jylland

siden kong Gudfreds dyst med Karl den Store?

Bekræfter dette teorien omkring ‘The North-
ern Arc’23 - og at “den, der kontrollerer handels-
ruten (leden) ligeledes er den egentlige magthaver
i området?”

v

I og for sig er det faktisk Rimbert selv, der le-
verer det afgørende bevis.

Rimbert beretter om en skrækkelig vildfarelse,
der havde grebet både folket og kongen i Birka,
der på et tidspunkt havde rejst et tempel til ære for
deres afdøde konge Erik, samt ofrede og tilbad ham
som en gud.

Rimbert: Porro, si etiam plurus deos habere

desideratis, et nos vobis non sufficimus, Eri-

cum quondam regem vestrum nos unanimes in

collegium nostrum asciscimus, ut sit unus de

numero deorum.

Endvidere, hvis du ønsker (desideratis) at have flere

guder (deos), og vi ikke er dig nok (sufficimus), så er vi

enige om at optage (asciscimus) jeres tidligere (quondam)

konge Erik 1. (Ericum) i vor (nostrum) kreds, så han

er en blandt (unus de numero) guderne (deorum).

Adam af Bremen: Colunt et deos ex homini-

bus factos, quos pro ingentibus factis

Reflektering
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immortalitate donant, sicut in Vita sancti

Anscarii leguntur Hericum regem fecisse.

De tilbeder (colunt) guder (deos), der før var mænd

(hominibus), hvem de giver (donant) udødelighed

(immortalitate) efter deres store (ingentibus) gerninger

(factis); det kan man læse (leguntur) i Vita sancti

Anscarii at kong Erik 1. (Hericum) gjorde (fecisse).

Langebek: Olavum regem bircæ invenit &

populum nimio errore consusum, Ericum

enim quondam regem suum in numerum

deorum re tulerent, ejusque honori &

templum & sacrificia statuerant.

Langebek oplister her blot et resumé.

~
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Efter gammel hedensk skik ærer befolkningen deres nu

afdøde kong Erik 1. og sender ofre til de nordiske guder

på vegne af deres konge gennem mere end 40 år. Endda

har der måske været afholdt en begravelsesceremoni med

tilhørende ritual, da Erik 1. uden tvivl er blevet fragtet

til sin hjemegn og bisat dér. Det er tydeligt at se i teksten

at missionærerne ikke er bekendt med ritualerne, men

ser en slags konkurrence i forhold til deres egen ’Hvide

Krist’.

Læg mærke til at Erik 1. benævnes som Ericum,

hvilket er første gang i utallige tekster jeg har set det

stavet så korrekt. Den Erik 1. der i kilderne optræder

i den sydlige del af Jylland og som nu hædres af befolk-

ningen i Birka - dør samme år. På den tid eksisterede

kun én konge med navnet Erik og samtidig med så

langt et renommé, der fortjente befolkningens hæder.

En par sider fra Vita Anskarii.

v



Hele denne problemstilling har vakt min inter-
esse - og derfor har jeg forsøgt at finde mulige
originaltekster frem som 'de frankiske annaler', for
at dybdeanalysere og konkludere på den samlede
kontekst. Jeg har nu studeret både ældre og nyere
litteratur om Rimberts ’Vita Ansgarii’ - der er
vurderet til at være fra ca. år 870. Flere af disse
værker er kommenterede og som sådan fortolkede.

Netop tolkningen er årsag til en vis historisk
forvirring. Jeg er selv faldet i denne grøft, hvor en
del kilder mener, at der allerede ved ærkebiskops
Ebo’s mission år 823 og den efterfølgende mis-
sion med Ansgar og Autbert år 826, var kontakt
til kong Erik 1.’s styre - og at Hedeby blev besøgt.
Intet i kilderne bekræfter dette, tværtimod omtales
jævnligt det fjendtlige forhold mellem frankerne
og normannerne. Måske år 827, hvor Harald Klak
forvises af  Erik 1. - kommer Ansgar med i denne
proces, der er ren politisk.

Ansgar og Witmar’s første mission til Birka
(828/29-831) synes at være gennemført uden Erik
1.’s accept, med eller uden eventuelle sendebud
fra Birka, der alene er omtalt af Rimbert. Gaut-
bert’s mission (832/835-845) blev igangsat af  Ebo
af Reims, hvor Ansgar nok ikke har haft den store
indflydelse på forløbet.

År 845 udløses et langvarigt politisk forløb i en
konfrontation mellem frankere og normanner, der
medfører, at Hamburg blev ødelagt og brændt af -
og samtidig ødelægges missionen i Birka. Det
politiske magtspil kulminerer og først år 847 ven-
des denne udvikling, måske grundet to årsager.

De tre frankerkonger Lothar I, Ludvig II og Karl

II truer nu Erik 1. med krig - og de følgende to år
ændrer Erik 1. pludselig holdning til kristendom-
men. Et sted mellem år 848-850 dør de sidste af
gudfredssønnerne, hvilket gør Erik 1. - som søn af
Gudfred - til enehersker. Den tidligere kollektive
beslutningsproces er nu afløst af hans egen poli-
tiske holdning og vurdering.

Afrunding

Så er der spørgsmålet om, hvad denne konge i
virkeligheden hed. Jeg har nærstuderet Langebek’s
studie af Ansgar samt hans mange faktuelle hen-
visninger til forskellige annaler, hvilket giver et
objektivt billede af hans arbejde. Flere steder be-
skriver Langebek kongen som Oricus eller Ericus

og kalder ham for Erici 1. Ingen tvivl om, at mag-
ten fra år 850 og fremadrettet lå hos Erik 1. seni-
or for efterfølgende at overgå til Erik 2. junior.
Begge nævnes af  kilderne som konge af  en del af
Jylland.

v

Den danske historiker Jacob Langebek (1710-
1775) skrev sidst i 1700-tallet, at der muligvis
fandtes en dagbog skrevet af  Ansgar. Det fik en
anden dansk historiker Peter Frederik Suhm (1728-
1798) til at tage kontakt til Paven, som må have
været Pave Pius VI (1717-1799).

Suhm fremsendte - som gave - det femte bind
af  ’Scriptores Rerum Danicarum’ og spurgte sam-
tidig, om han måtte låne Ansgar's dagbog.

Paven takkede Suhm for det fremsendte bind,
som havde glædet ham meget ved, at læse om de
nordiske landes kirkelige og borgerlige historie
samt de mange anmærkninger, der ledsagede de
forskellige afsnit.

Som tak sendte Paven Suhm et eksemplar af  en
ny udgave af  biskop Maximus Taurinensis værker,
som han havde lade udarbejde og offentliggjort år
1784 i 'Propaganda'.

Paven havde dog gerne sendt Ansgar's dagbog
men denne var forgæves blevet eftersøgt i det
Vaticanske og i det Barberinske bibliotek og der
udtales tvivl om, at en eftersøgning i andre romer-
ske biblioteker ville føre til samme negative re-
sultat.

Det er således yderst tvivlsomt, om Ansgar's
dagbog nogensinde er blevet bragt til Rom, da an-
nalerne fra Corbie intet beretter om denne sag.

v
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