KOPIARK 1

ASSER RIG

Forældre: Skjalm Hvide og Signe
Født: ca. 1080
Gift med: Fru Inge
Børn: Esbern Snare, Absalon, Valdemar (fostersøn) og
Ingefred Assersdatter
Død: Ca. 1151
Gravsted: Sorø Klosterkirke
Asser Rig var en rig og magtfuld stormand. Han og Fru
Inge boede på en gård ved Fjenneslev. Her byggede de
Fjenneslev kirke tæt på deres gård.
Da Asser Rigs fosterbror Knud Lavard bliver dræbt,
kommer hans søn, Valdemar, til at bo hos Asser Rig og
Fru Inge. Man kan derfor sige, at Asser Rig er Valdemars
plejefar.
Asser Rig levede som munk i Sorø, de sidste år af sit liv.
Det var en aftale han havde lavet med sin kone Fru Inge.

FRU INGE

Forældre: Erik Jarl af Falster og Cecilia Knudsdatter af
Danmark
Født: ca. 1100
Gift med: Asser Rig
Børn: Esbern Snarre, Absalon, fostersønnen Valdemar
og Ingefred Assersdatter
Død: Ca. 1157
Gravsted: Sorø Kirke
Da Asser Rig drog i krig, fik Fru Inge ansvaret for, at kirken
i Fjenneslev blev bygget færdig.
Sagnet fortæller, at Asser Rig, inden han tager afsted,
hvisker hende i øret, at hvis hun føder en søn skal hun
sørge for at kirken får et tårn, men hvis det bliver en datter, skal kirken have et spir. Da Asser Rig kommer hjem
ser han, at kirken har to tårne og han ved så, at han har
fået to sønner. Fortællingen passer dog ikke helt, for de
to sønner, Absalon og Esbern, var ikke tvillinger.

KNUD LAVARD

Forældre: Kong Erik Ejegod og dronning Bodil
Født: 1096
Ægteskab: Ingeborg
Børn: Valdemar (Den store) - og 3 andre søskende.
Død: D. 7. januar 1131, dræbt i Haraldsted skov
Gravsted: Sct. Bendts Kirke
Da Knud var 9 år, døde hans forældre på en rejse til Det
hellige land (Israel), og han kom i pleje hos den berømte
og rige familie Skjalm Hvide.
Knud havde en fætter, der hed Magnus, og han ville
godt være konge. Han så Knud Lavard, som en stor
konkurrent. Derfor endte det med, at Knud Lavard blev
dræbt af hans egen fætter, for Magnus troede, at han så
automatisk ville blive konge. Men sådan gik det ikke.
Mordet udløste borgerkrig i Danmark, og den varede i
30 år, da man ikke kunne blive enige om, hvem der skulle
være konge.
Knud Lavard ender med at blive kåret til helgen, og
Knud Lavards kapel bliver bygget efter hans død.

ESBERN SNARE

Forældre: Asser Rig og Fru Inge
Født: 1127
Gift med: Gift 3 gange
Børn: 3 sønner og 2 døtre
Død: 1204
Gravsted: Sorø Klosterkirke
Esbern er Absalons storebror og Valdemars fosterbror.
Esbern var Valdemars nære allierede og en af hans vigtigste medarbejdere.
Han deltog både i Slaget på Grathe Hede, hvor Valdemar sejrede og blev enekonge, og han deltog i korstog
mod Venderne.
Esbern og Absalon var tæt forbundet som brødre - og
de var tro støtter til Valdemar. Esbern døde i 1204, det siges,
at han faldt ned af en trappe og brækkede nakken.
Esbern Snare er meget kendt for at være grundlægger af
byen Kalundborg.

ABSALON

Forældre: Asser Rig og Fru Inge
Født: 1128
Gift med: Levede i cølibat og var derfor ikke gift.
Børn: Ingen
Død: 21. marts 1201
Gravsted: Sorø kirke
Absalon var en tro støtte for Kong Valdemar. Han var
hans gode ven og vigtige rådgiver. Det ville Valdemar
gerne takke Absalon for og derfor sørgede han for, at
Absalon blev biskop af Roskilde i 1158-1192 og ærkebiskop
af Lund i 1178-1201, der var det højeste kirkelige embede i
Norden.
Men han får også et len ved navn ‘Havn’, som gave i
1160. Her bygger han en borg og byen kender vi i dag
som København. Han er derfor Københavns grundlægger.
Absalon havde et stort ønske om at få skrevet Danmarks
historie og betalte derfor Saxo for at skrive den.

VALDEMAR DEN STORE

Forældre: Knud Lavard og Ingeborg
Født: 14. januar 1131
Gift med: Sofie
Børn: Knud 4., Valdemar 2. Sejr, Ingeborg, Richiza, Helene og med ‘frillen’ Tove, fik han Christoffer.
Død: 12. maj 1182
Gravsted: Sankt Bendts kirke
Valdemar kom i pleje hos Asser Rig og Fru Inge, da hans
far, Knud, bliver dræbt. Han vokser derfor op sammen
med de to lidt ældre brødre, Esbern og Absalon og
søsteren Ingefred.
Valdemar og hans to fætre Svend og Knud havde delt
kongemagten imellem sig og regerede over hver deres del af Danmark. Fætteren Svend vil dog helst være
konge over hele Danmark og angriber derfor Knud og
Valdemar, ved det vi i dag kender som ‘Blodgildet i Roskilde’, hvor Knud dør.
Valdemar vinder senere over Svend i et opgør på Grathe
Hede, og han bliver derfor enekonge.
Valdemar bidrog til, at der blev bygget en lang række
kirker og borge i Danmark. Mange af disse er der stadig
i dag.

SAXO GRAMMATICUS

Forældre: ?
Født: 1160
Gift med: ?
Børn: ?
Død: efter 1208 formodentlig død i 1220
Gravsted: Det menes, at han er begravet i Roskilde
Domkirke.
Saxo var stor tilhænger og støtte af både Absalon og
Valdemar.
Saxo var ansat, som Absalons ‘klerk’ (sekretær). Saxo
skrev den første Danmarkshistorie. Han kaldte den
’Gesta Danorum’. Det er latin og betyder ‘Danernes bedrifter’. Den beskriver Danmarks allerførste historie frem
til 1185 og var et bestillingsarbejde fra Absalon. Han var
20 år om at skrive Danmarkshistorien og er derfor årsag
til, at vi i dag kender til Danmarks tidligste historie.

HVEM FÅR KORTET?
I har nu læst om de historiske personer og skal se, hvor meget I kan huske om dem.
I skal først klippe personkortene ud.
Læs hvad opgaven går ud på, inden I starter.
1) I skal lægge alle kortene med de historiske personer foran jer med bagsiden opad.
2) En fra jeres gruppe starter med at trække et af personkortene, men kortet må ikke vises til jer andre.
3) Den der har kortet læser en tilfældig linje højt om personen. De andre lytter og tænker over, om de kan gætte,
hvem det er.
4) Hvis ingen kan gætte personen ved første linje, der er læst højt, så læses næste linje højt og gruppen forsøger
at gætte, osv.
5) I fortsætter indtil, der er en fra gruppen, der har gættet personen. Den der gætter rigtigt får kortet.
6) Hvis ingen kan gætte personen, lægges kortet tilbage i bunken.
7) I kan skiftes til at være den der læser højt fra kortet og til at gætte.
8) Målet er at få flest kort.

