
KOPIARK 17

SAXOS FANTASTISKE HISTORIE

Historien om Absalon og Valdemar har vi kun fordi en mand skrev det hele 
ned - nemlig Saxo. Saxo var den første der skrev Danskernes historie ned. 
Man mener, at han skrev en del af Danmarkshistorien i Sorø Kloster. Saxo 
var en lærd skriver. Han brugte omkring 20 år på at skrive danskernes historie 
fra den fjerne fortid og frem til omkring Valdemars død.

I 1182 ligger Valdemar Den Store for døden. Han er 51 år gammel og har Absalon 
ved sin side på sit dødsleje. Han kan være godt tilfreds, for han har opnået 
afsindig mange store ting sammen med Absalon. De har slået Venderne, sikret 
Danmark med en stærk kongemagt, bygget en masse klostre og kirker, hvilket 
betød meget for mennesker dengang, og Danmark er igen blevet et rigt land 
med ro og fred. Valdemar blev begravet i Sct. Bendts kirke, hvor hans far Knud Lavard også 
ligger begravet, og der ligger han stadig den dag i dag.

Saxo skriver en helt fantastisk fortælling, men hans arbejdsgiver var Absalon. Han lavede 
reklame for den herskende familie. I Saxos Danmarkshistorie er Absalon stjernen og Valdemar 
beskrives som fædrelandets strålende lys, tapper og gavmild, samt elsket for sin imødekom-
menhed. Men i dag kan historikerne ikke få det billede til at passe med, hvem Valdemar i virke-
ligheden må have været. For hvis nogen stod Valdemar i vejen, så var der kun en vej at gå: At 
få ham skaffet af vejen.
Saxos beskrivelser af blodgildet i Roskilde, ved vi derfor heller ikke om er korrekte. Måske var det 
egentlig omvendt: At Valdemar var den, der forsøgte at dræbe de andre for at blive ene-konge? 
Den virkelige, sande udlægning af historien finder vi aldrig frem til, men vi har stadig kilder som 
fx kirkerne og Knud Lavards kapel.

Spørgsmål: 

Hvad er det der er særligt ved Saxos Danmarkshistorie?

Hvad har Absalon opnået i sit liv?

Hvorfor skriver Saxo Danmarkshistorien? 

Hvor troværdig er Saxo som kilde/forfatter?

Hvilken betydning har det, at Saxo er betalt af Absalon?


