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Edel - grevinde af
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dronning af
Danmark,
hertuginde af
Apulien
Af
Pia Sigmund

1080 eller 1081 kom en 15-15-årig pige til
Danmark for at blive gift med landets ny-
valgte konge, Knud. Fem-seks år senere måt-
te hun flygte hrem til sin far, hertugen af
Flandern, med det ene af tre små børn, efter
at Knud var blevet myrdet i Albani kirke i
Odense. Den unge dronning hed Edel. I sine
fem-seks år som dronning af Danmark rejste
hun sandsynligvis rundt i Danmark med sin
mand, fra kongsgård til kongsgård, og har
derfor også tilbragt nogen tid i Odense. I

Fynske Arbøger 2003 kan man læse om kong
Knud (den Hellige) og om Edels og Knuds
søn Karl, der blev hertug af Flandern. Her
følger en fortsættelse af beretningen om
Knud og Karl, denne gang med dronning
Edel som centrum.

En europæisk kvinde omkring år 1100

Knud den Helliges dronning Edel levede
i en spændende brydningstid - årtierne i
slutningen af 1000-tallet og begyndelsen
af 11OO-tallet, hvor de europæiske kon-
gedømmer tog form, hvor de moderne
retssamfund gradvist blev etablerede,
hvor konger og paver stredes, hvor der
kæmpedes om magten over vigtige land-
områder som England og Syditalien. Hun
oplevede det første korstog på nær hånd;
flere af hendes familiemedlemmer del-
tog. Hun levede i tre af tidens europæi-
ske magtcentre: Flandern, Danmark og
det sydlige Italien.

Hun kom vidt omkring og må have talt
flere sprog. Hun kendte og mødte man-
ge af Europas mest indflydelsesrige per-
soner; en del af det første korstogs delta-
gere og mange pilgrimme passerede hen-
des bopæl i Italien. Vi kan forestille os,
at hun var værtinde for dem et stykke
tid, før deres rejse videre mod øst.

Det mest bemærkelsesværdige er, at
hendes første mand og hendes ældste søn
begge blev myrdede i en kirke, og begge
blev helgenkårede.

Edel var opkaldt efter sin farmor Addle,
prinsesse af Frankrig, datter af den fran-
ske konge Robert 2.lDanmark blev hun
til Edel, den ædle. Der lå en særlig klang
i navnet Edel, som med tiden og med
myternes fremkomst blev synonyme
med dronning Edel, og som stemte præ-
cis med tidens ridderideal:Ædle menne-
sker var uskyldige; de kæmpede for det
gode og for kristne idealer i en verden
truet af det onde. Uden tanke for egen
vinding kæmpede de for Gud og deres
fyrste, opfyldt af ædle motiver og noble
handlinger.

Kvindernes liv er sjældent velbeskrevet
i samtidens litteratur. Det var mændene,
der fik levnedsbeskrivelser. Derfor hand-
ler de samtidige hovedkilder om Edels
mand og sØn: oPassio", kong Knuds
lidelseshistorie, blev skrevet mellem 1095
og 1098. Munken Ælnoth skrev "Knud
den Hellige" mellem 1720 og 7124, og
endelig skrev notaren Galbert fra Brtigge
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Europa i 1000-
tallet. - Edel blev

født i Flandern,
kom til Danmark
16 eller 17 år
gømmel, blev
dronning, men
måtte flygte til-
bage til Flandern
som 22-årig
enke. 28 år gam-
mel kom hun til
Apulien i det
sydøstlige ltalien,
hvor hun blev
herhrginde. (Efter
Gyldendal og
Politikens Dan-
markshistorie,
Bind 4, 1989)

om hendes søns kamp og drab kort efter
hansdødi lI27,"Historia S. Caroli Daniu.

Edel selv nævnes kun i ganske få sæt-

ninger. Vi har heller ingen billeder af
hende. Der var endnu ikke tradition for
portrætter. Tidens store mænd derimod
lod sig symbolsk afbilde på segl og mØn-
ter.

Dronning Edels liv falder i fem vidt
forskellige afsnit:

16 år (1065-1080/1) hos forældrene i
Flandern, 5-6 år (1080/1-1086) som dron-
ning af Danmark, hvor hun fik tre børn
med sin første mand, kong Knud (den
Hellige), 6 år (1086-1092) hos forældrene
i Flandern med sønnen, Karl, 79 år (7092-
1111) som hertuginde af Apulien (i Syd-
italien), hvor hun fik tre børn med sin
anden mand, Roger Borsa, og endelig 4

år (1111-1115) som enke og regent for
sØnnen Vilhelm.

Edel var en bemærkelsesværdig kvinde,
som vi dog bedst kender gennem hen-
des families bedrifter.

Familien: far og bror

Hendes far, Robert Friser, greve af Flan-
dern (?-1093), blev regerende greve af
Flandern ved først at gifte sig med gre-
ven af Frislands enke, Gertrud, dernæst
-1O7 7- ved at fortrænge sin afdøde brors,
grev Balduin af Flanderns, unge sØn.'
Samme år vandt han et afgørende slag
over den franske konge.

Robert Friser støttede oprindelig den
normanniske hertug Vilhelm Erobreren
(1027-7087) på dennes togt i England,
men blev uvenner med ham. Derefter
slog han sig sammen med Svend Estrid-
sens sØn Knud (senere den Hellige), den
franske konge, Philip 1. og flere andre, og
sammen lagde de planer om at bekrige
Vilhelm og indtage England.

Robert var vasal af Frankrigs konge.
Men i løbet af hans og hans efterfølgeres
regeringstid blev Flandern et mere selv-
stændigt land. Robert var en stærk her-
sker, der forbød stormændene at bygge
borge, håndhævede torve- og vejfreden
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og fremmede handelen. Han blev der-
med et forbillede for sin kommende svi-
gersØn, Knud.2

Mellem 1086 og 1090 drog Robert med
600 riddere på en årelang pilgrimsreise
til Det hellige Land. På vejen gæstede han
hertug Roger Borsa i Apulien og aftalte
ægteskab for Edel, der netop var blevet
enke. Robert var en velhavende mand.
Hans store rejse må have været uhyre
kostbar; men han afslog at modtage ga-
ver i form af sølv og guld fra Roger Borsa.
Robert ville kun modtage relikvier.3 Må-
ske var pilgrimsrejsen og relikvierne ud-
tryk for en soning af hans kup mod Bal-
duins søn. I al fald var Roberts Flandern
allerede da folkerigt, byerne voksede, og
handel og håndværk trivedes.

Edels bror, Robert 2. af Flandern, var
en af hovedmændene bag det første kors-
tog, 1096-1100. Korstogets deltagere be-
vægede sig ad fire ruter gennem Europa,
før alle mødtes i Konstantinopel foråret
1,097 . Robert var anfører for den gruppe,
hvis vej gik gennem Alperne og Italien
til Apulien. Herfra seilede korsfarerne
over Adriaterhavet.a Først mere end to år
senere, 15. juli 1099, erobrede korsfarerne
det eftertragtede mål: Jerusalem. Robert
herskede over Flandern 1093-1111.

Gift med kong Knud

Edels første mand, den danske konge
Knud (den Hellige) (o. 1045-1086) var en
af Svend Estridsens mange børn. Ifølge
overleveringen havde han omkring en
snes sØnner og døtre.s Der var ingen
tronfølgelov, og flere af brødrene havde
kongeambitioner. Fem af dem fik deres
ønske opfyldt. I løbet af 58 år blev både
Harald Hen, Knud den Hellige, Oluf Hun-
ger, Erik Ejegod og Niels konger af Dan-
mark.

Knud var måske den mest ambitiøse
af brødrene. Som ung hentede han me-
gen ære ved to erobringstogter i England.
Han bragte relikvier af de to engelske
helgener Oswald ogAlban med sig hiem.
Hans skuffelse må have været stor, da

hirdmændene i 1076 valgte den mindre
militante Harald til konge, som den før-
ste af Svendssønnerne.

Efter englandstogtet i 1075 gæstede
Knud Robert 1. i Flandern, og her plan-
Iagde de to mænd deres kommende alli-
ance. Robert lovede sin unge datter Edel
til Knud, hvis denne kunne stØtte Robert
med at indtage England.

Efter Haralds død i 1080 blev Knud
endelig valgt til konge af Danmark. Han
giftede sig med Edel, tog fat på en del
samfundsmæssige reformer og fortsatte
med planlægningen af det internationale
englandstogt. Det var hans agt at erobre
endnu mere ære og prestige med togtet,
også langt uden for Danmarks grænser,
men naturligvis også at hente rigdomme
og få mulighed for at åbne op for han-
delssamkvem i en trekant Danmark -
England - Flandern. Hans regeringspro-
gram indebar store planer indenrigs så-

vel som udenrigs, og han lagde hårdt ud.
I løbet af hans kun seks år ved magten,
nåede meget at ske - for meget og for
hurtigt for de fleste danske stormænd,
skulle det vise sig. Knud var også kirke-
politiker og støttede kirkerne med gave-
breve og edikter. Han gav store gaver til
Viborg, Odense, Roskilde og Lunds kir-
ker. I Odense satte han gang i byggeriet
af den første stenkirke.

Der er en hel vifte af mulige årsager
til, at han blev dræbt af en skare stor-
mænd i Albani trækirke i Odense 10. iuli
1086.6 Stormændene indvilligede i at
stØtte Knud på hans englandstogt i 1085
og havde store udgifter til udskrivningen,
men forgæves. Togtet blev aflyst. De var
imod at skulle stille op igen til et nyt togt
året efter. Stormændene var imod Knuds
stillingtagen i striden mellem kejser Hen-
rik 4. og paven. Knud støttede pave Gre-
gor 7 ., mens stormændene fandt det klo-
gere at stØtte Henrik 4. og hans modpave
Clemens 3. Stormændene og andre med
dem fandt, at kongens embedsmænd tog
for hårdt fat.7 Kongen indførte tiende,
påbød fastetider og fred på helligdage og
indførte fredsregler. Muligvis blev Knud
alvorligt modarbejdet af sin bror Oluf.8
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Kalkmaleri i Fienrrcslev Kirke ved Sorø. Edels datterdatter Inge rcekker en guldring op mod
Gnd, nrens hendes mønd Asser Rrg skænker Gud kirken. - Der lindes ikke noget billede af
Edel; men rnåske var lrun kkedt som Inge i lttrtg kiortel , kappe med longe hcengecermer,
hue med pelskont og hcengesnip. Moden forondrede sig ktut langsomt. (Akvarel øf lacob
Kornerup af kalkmaleriet. Efter Gyltlenclol og Politikens Danmarkshistorie, Bittd 1, 1989)

Og endelig: Hidtil var landet blevet sty-
ret kollektivt med vigtige afgørelser på
tinge og nedarvede love. Nu lod Knud
sine fogeder forfølge og undersøge rets-
sager.i)

Sankt Oswalds relikvier lå på altret i
Skt. Albans kirke i Odense, da Knud blev
dræbt. Oswald var konge af England i

begyndelsen af 600-tallet. Han tjente
måske som eksempel og forbillede for
Knud, idet han var konge, hærfører og
kristen foregangsmand. Muligvis har
Oswalds skæbne endda tilskyndet Knud
til at søge tilflugt i kirken, vel vidende,
at han måske ikke ville slippe levende ud
igen.lo
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Kongefamilien havde ikke et fast til-
holdssted. Knud rejste rundt til de for-
skellige landsdele, og vi må formode, at
Edel var med, Iedsaget af et følge af tje-
nestefolk. Vi kender kongsgårde i Oden-
se, Slesvig, Roskilde; men da de var af træ,
er de ikke bevarede.

Der er uenighed om, hvor dronning
Edel befandt sig den 10. juli 1086. Saxo
skriver, at Knud havde sendt hende hiem
til Flandern med børnene. Ælnoths
Knudslegende fortæller den romantiske
historie om, at den ædle dronning var
med i Odense: "Efter drabet på Knud
kommer hun om natten til kirken for at
hente hans jordiske rester, som hun øn-
sker at føre med sig... Da Edel kommer
ind i nattens mulm, oplyses kirken plud-
selig af et stærkt lys fra himmelen. Dron-
ningen og hendes følge beslutter, at dette
jærtegn må tolkes sådan, at Knuds le-
geme ikke må flyttes. Edel forlader da
hans legeme, men bliver hos ham med
sjæIen."11

Måske blev hun på slottet i Slesvig og
tog ikke med sin mand på hans tur til
Nordjylland og tilbage gennem Jylland
til Fyn. Efter drabet flygtede hun til Flan-
dern med sØnnen Karl. I 1090 gav hun
en donation til kirken i Reims for sin af-
døde mands sjæls frelse.12

Ved en storslået ceremoni 19. april
1100 blev Knud helgenkåret i den halv-
færdige frådstenskirke, som han selv
havde sat i gang. Præster og munke fra
Evesham i England havde bygget en kult
op omkring Knud. Der var sandsynligvis
allerede bygget et kloster af træ. Knuds
knogler blev taget op fra stensarkofagen
i krypten og lagt i et fornemt udsmykket
og udstyret skrin på højaltret. Ælnoth
beretter, at ceremonien blev gennemført
af biskop Hubald sammen med "alle Dan-
marks bisper og en mængde præster<
,under højtidelig læsning og umådelig
glæde." Der blev komponeret en særlig
liturgisk musik, som blev fremført af kir-
kens munke. Måske var der flere instru-
menter i brug. Davids 150. salme kan
være inspiration til Ælnoths tekst: "Org-
ler, blidt tonende fløiter klinger sammen

livsaligt, cithren med plektret de slår,
man synger dejlige salmer."13

Sønnen Karl

Edels ældste søn Karl (o. 1082-1127)blev
opkaldt efter Karl den Store og dennes
søn Karl den Skaldede, den første fyrste
af Flandern og forfar til Edel. Karl var ikke
et dansk kongenavn. Hvilke dynastiske
planer havde Knud og Edel med deres
søn? Knud havde flere brødre og nevØer,
som ønskede at blive konge af Danmark.
Det var oplagt, men usikkett, om den lille
kongesøn kunne blive konge af Dan-
mark. Dertil kom, at Edels bror Robert i
Flandern endnu ingen mandlig arving
havde. Måske drømte panet om et stor-
rige i Nordeuropa, en forening af Dan-
mark, England og Flandern med dansk
overhoved? Edel måtte tage Karl med sig
hjem til Flandern og lade ham vokse op
der. Som potentiel arving til den danske
trone var drengen i fate, mens Knuds bror
og efterfølger Olaf regerede.

Karl blev ved hoffet i Flandern, selv om
han kun var omkring otte-ti år gammel,
da hans mor blev gift i Syditalien. Det
var ganske almindeligt, at fyrstesØnner
boede ved et fremmed hof i denne alder.
Her var de i lære som page. De lærte at
bruge våben, de gennemgik en hård fy-
sisk træning, de lærte at ride, de opvar-
tede deres herre og frue.

Som ung drog Karl til Jerusalem med
sin morbror Robert 2.,1IO7-7108. Også
dengang kunne man lære en del ved at
rejse ud. Karl må have fået øjnene op for
de fattiges vilkår, for manglende lov og
retfærdighed, for magtforhold - alle ele-
menter, der kom til at præge hans ind-
stilling fremover.

Efter fætteren, grev Baudoins død,blev
han greve af Flandern, Karl 13., kaldet
Karl den Danske, mens han levede, og
Karl den Gode efter sin død.

Karl må have nydt tillid og have været
i besiddelse af lederegenskaber. I 7123
blev han tilbudt at blive konge af Jerusa-
lem, et tilbud mange andre fyrster ville
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Ørnetceppet fra Knud den Helliges helgenskrin. Til skrinlæggelsen i 1100 sendte Edel rige
gaveL sandsynligvis også ørnetceppet, et silketceppe med sortblå Ørne på rØd baggrund.
Helgenkongens knogler svøbtes i dette tceppe, der sandsyrtligvis er vcevet i Syditalien i
slutningen af 1000-tallet.I dag måler tæppet 110 gange 133 cm; men det har oprindelig
vceret mindst 195 cm. bredt. Mønge hør i tidens løb ville sikre sig en stump af Edels gave.
(Efter Gyldendal og Politikens Dønmarkshistorie, Bind 4, 1989)

have ofret meget for; men Karl takkede
nej. Vi må antage, at han så realistisk på
sin situation og på sine mål: Han kunne
gØre mere for befolkningen i Flandern
end ved at være krigerkonge i Jerusalem.

To år efter fik Karl tilbudt at blive kej-
ser af Tyskland efter Henrik 5.'s død, og
igen afslog han.

Karl beskrives som retfærdig, fredsel-
skende og godgørende. Han gav landet
love og kirken store gaver. 34 kirkelove
er kendt.la Han beskrives som ualminde-
lig høj.rs

Der var flere årsager til, at Karl var for-
hadt. Den vægtigste lå i kredsen omkring
den mægtige Erembaldfamilie, som sad
tungt på mange af landets vigtigste po-
ster. Da Karl forsøgte at fratage dem de-
res embeder, sammensværgede de sig
mod ham.

Han blev myrdet i Sct. Donatiankirken
i Brtigge 2. marts 1727. Straks opstod en
kult omkring hans grav, og han fik
helgenstatus; men helgenkåret blev han
først i 1884. Hans (helgen)skrin blev flyt-
tet til Sct. Saveurkirken i Brr.igge i 7794.I
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samme kirke findes et billede af ham af
ukendt dato, men med årstallet 1609,
sandsynligvis året for en restaurering.16

I 1905 modtog Albani Kirke i Odense
et skrin dekoreret med perler og sten.
Midt i udsmykningen sidder et lille tyndt
stykke, ca. 5 mm i diameter, af Karls
knogler.

Døtrene Cecilie og lngegerd

Meget tyder på, at Edels og Knuds to små
døtre, Cecilie og Ingegerd, blev adopte-
ret af Knuds bror Erik (Ejegod) og den-
nes kone Bodil, og at de tog pigerne med
på deres flugt til Sverige i 1086. Da Erik
ni år senere blev konge af Danmark, er
pigerne måske kommet med ham tilbage.

Den ældste datter, Cecilie, blev gift
med den svenske stormand Erik Jarlsen.
Erik gik i dansk tjeneste, blev jarl over
Falster og en tid hertug i Slesvig. lføIge
Saxo ejede Erik en kongsgård i Harald-
sted på Sjælland.

Der var tæt familiesammenhold. Knud
Lavard (Erik Ejegods søn) besøgte sin
kusine Cecilie i Haraldsted efter julegildet
i Roskilde i 1131. Han lod sig lokke ud i
skoven og blev myrdet af fætteren Mag-
nus, kong Niels' søn.

7 år gammel mistede Knud Lavard sin
far. Han voksede op, fØrst hos Skjalm
Hvide, dernæst hos den tyske kong Lo-
thar 3., som ikke selv havde sØnner.

Cecilie og Erik Jarlsen var forældre til
børnene Knud, Karl (opkaldt efter hen-
holdsvis morfar og morbror) og Inge.
Inge giftede sig med Asser Rig Skjalmsen
Hvide. Deres sØnner var Absalon og
Esbern Snare. Knud Lavards søn, Valde-
mar, som blev født en uge efter sin fars
død, blev sat i pleje og voksede op hos
Inge og Asser Rig.17

Den yngste datter Ingegerd blev også
gift med en svensk stormand: Folke Folk-
unge. Deres børnvar de første folkunger.

Deres søn, Arnold (Arnulf) af Dan-
mark, blev sendt til Flandern som ung.
Sandsynligvis blev han opdraget hos sin
morbror, Karl den Danske, som ikke

havde børn i sit ægteskab. Igen ser vi
dynastisk planlægning ved navngivning
af et drengebarn. Arnulf var et flandersk
fyrstenavn. Som dattersøn af Edel kun-
ne han komme i betragtning som fyrste
af Flandern, hvis landet skulle stå uden
regent.

Efter Karls død i 1127 var Arnold 6n af
flere, der under borgerkrigslignende til-
stande stredes om magten i landet; men
han havde ikke heldet med sig.18

Svogeren Erik Ejegod

Edels svoger, Erik Ejegod, stod på Knuds
side ved oprøret i 1086. Han var med
Knud i Odense, men undslap til Sverige
sammen med en tredje bror, Svend. Ef-
ter Oluf Hungers død i 1095 blev Erik
konge af Danmark. Han må have haft en
kanonisering af Knud højt prioriteret.
Allerede omkring tre år efter rejste han
til Italien for at ansøge paven om at ind-
stille Knud til helgenkåring og at få op-
rettet ærkebispesæde i Lund. Begge dele
lykkedes.

Der blev kåret helgener i mange euro-
pæiske fyrstehuse omkring denne tid. En
konge, der blev myrdet i en kirke, måtte
blive helgenkåret. Til en helgenkåring
behøvedes mindst to ingredienser. Der
skulle ske undere ved gerningsstedet el-
ler ved graven, og der skulle skrives en
krønike om den afdøde. Erik lod en munk
skrive et Vita, og senere lod kong Niels
munken Ælnoth skrive Knuds krønike.

Mon ikke kong Erik og dronning Bo-
dil besøgte Edel og hendes nye mand
hertug Roger Borsa for at fortælle om
kanoniseringsplanerne og fortælle nyt
hjemmefra, ikke mindst om Edels to
døtre i Danmark og Sverige, da de rejste
på pilgrimsrejse?

Gaver til Odense

Meget taler for, at det var Edel, der satte
nogle store vævearbeider i gang, bl.a. et
silketæppe i byzantinsk stil, som skulle
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svøbes om Knuds knogler, og et silke-
pudebetræk. Ælnoth skriver i sin krønike,
at Edel sendte sine gaver til Danmark "tilpryd for hendes elskede mands jordiske
Ievningero fra "Italiens yderste egnen, så

de kunne være rettidigt i Odense til ka-
noniseringen.le

Nogle af gaverne er (vel)bevarede: Et
pudebetræk af gul silke med mønster af
blå fugle og et ca. 110 gange 133 cm stort
klæde af rødbrun silke med indvævede
sortblå Ørne, Ørnetæppet. Tæppet er
vævet i byzantinsk stil. Purpurfarven
signalerer fyrstelig brug. Vi må forestille
os træskrinet, som Knuds knogler ligger
i, strålende besat med ædelstene, der med
stor sandsynlighed også blev sendt fra
Edel i Syditalien.

Muligvis var Erik Ejegod og dronning
Bodil med ved festligheden i Odense i
1100, hvor Knud blev helgenkåret, lige-
som Knuds og Edels døtre, Cecilie og
Ingegerd, der nu var omkring 15-18 år
gamle.

Gift med hertug Roger

Edels anden mand, hertug Roger Borsa
af Apulien, var sØtr af Robert Guiscard

Pude med fuglemønstret
s ilkeb etr crk, s andsynligv i s

brugt som for i Knud den
Helliges helgenskrin og som
Ørnetæpp et s andsynligvi s

6n af dronning Edels gavet
(Efter Danmarks Kirker IX,
Odense Amt)

en af Tancred de Hautevilles mange sØn-
ner. På nær den ældste drog alle hans 12
sØnner fra Normandiet til det sydlige Ita-
lien for at prøve lykken og erobre land,
ære og rigdomme. Flere af dem blev som
Robert grever og hertuger. Robert selv
blev hertug af Apulien og Calabrier', ryr-
ste af Sicilien.

Da der er flere i familien med navnet
Roger, først en afklaring. Hertug Roger,
kaldet Borsa (italiensk: pung), født o.
1055, var sØn af Robert Guiscard, var
hertug 1085-1111 og giftede sig med Edel
7092. Grev Roger var Robert Guiscards
yngre bror, født 1031, død 7104, som
blev greve af Sicilien. Grev Rogers sØn
Roger, født 1096, blev til Roger II.

Normannerne begyndte deres erobring
af det sydlige Italien i 1030 med nogle
småstater omkring Napoli. Efterhånden
som flere og flere af de 11 Hauteville-
brødre kom til, hjalp de hinanden med
at indtage byer og småstater. De indtog
Capua og Calabrien mellem 1057 og
1063, fulgt af Amalfi, Benevento, Salerno,
Bari og Brindisi mellem 1071 og 1080.

Sicilien var den hårdeste nød at knæk-
ke, her hed parolen hellig krig, fordi øen
var befolket af muslimske arabere. De
satte sig grundigt til modværge; hele 31
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år varede indtagelsen. 1091 var Øen en-
delig normannårnes. Aret før var Malta
blevet indtaget.

De to brødre, hertug Robert Guiscard
og grev Roger, hjalp og støttede hinan-
den med den langvarige erobring af Sici-
lien. Robert var den ledende kraft ved
belejringen af Palermo, mens Roger el-
Iers var den ledende hærfører.

Roger hjalp til gengæld Robert med at
indtage Calabrien. Brødrene havde pa-
vens opbakning, idet Robert aflagde tro-
skabsed til pave Nicolai 1059.

Omkring 1098 var grev Roger så mæg-
tig som ingen anden fyrste i Europa.20

Normannerne var meget åbne over for
det nye, der mødte dem. De optog Syd-
italiens byzantinske skikke i byggeri og i
livsstil, de inviterede og lyttede til gejst-
lige og lærde fra hele middelhavsområ-
det.

Da det sydlige Italien og Sicilien var
indtaget, vendte brødrene sig mod lan-
dene øst for Adriaterhavet. Konstantino-
pel var det fjerne måI. Roger Borsas æl-
dre halvbror, Bohemund, blev udset til
leder af erobringerne østpå. Han indtog
de landområder, der i store træk svarer
til de nuværende stater Albanien og Ma-
kedonien og det nordlige Grækenland.

Svogeren Bohemund

Robert Guiscard bestemte, at Roger Borsa
skulle være hans efterfølger som hertug
af Apulien, mens Bohemund skulle have
de erobrede lande øst for Adriaterhavet.
Hvorfor skulle nu den yngste bror arve
det attraktive italienske rige, mens den
ældste bror måtte lade sig nøje med ud-
sigten til erobringer øsIpå? Sandsynlig-
vis er forklaringen, at Rogers mor var en
italiensk, lombardisk prinsesse, og at be-
folkningen derfor accepterede Roger som
indfødt italiener, mens Bohemunds mor,
Alberada, var indvandret fra Normandiet.
Robert lod sig skille fra hende for at kun-
ne gifte sig med den italienske prinsesse.2l

Efter Roberts død i 1085 satte Bohe-
mund sig imod afgørelsen, fordi hans

lande alligevel ikke stod til rådighed. Han
følte sig snydt og tog derfor bl.a. Bari og
Tarent fra Roger. De 11 første år efter fa-
derens dødvar en evig ufredstid mellem
de to brødre, Bohemund og Roger.

Men der var ikke længere tid til at
tænke på broderkamp, da Pave Urban 2.
kaldte Europa til det første korstog i 1095.
Bohemund blev en af førerne af korsto-
get, som begyndte året efter. Derved fik
Roger fred for sin bror. Bohemund var
førende ved indtagelsen af den vigtige by
Antiochia i 1098 og blev udnævnt til fyr-
ste af Antiochia. Han blev taget til fange
i 1100 og først løsladt 1103 ved hjælp af
en mægtig løsesum.

Knud den Helliges yngre bror Svend
deltog i korstoget sammen med 1500
danske riddere. De blev dræbt på vejen
til det hellige land på den anatolske høj-
slette i Tyrkiet.

Et øjenvidne

Vi ved ikke, hvordan Edel og hendes
nærmeste så ud. Der er kun bevaret en
udførlig skildrig af en eneste slægtning:
Bohemund, Roger Borsas bror. Måske lig-
nede Roger ham?

Øjenvidnet er Anna Comnena, den
byzantinske kejser Alexios Comnenos'
datter. Hun skrev i Alexiaden: "Hvis man
i enkeltheder skal give en yderligere be-
skrivelse af denne barbar, så var han så

høj af skikkelse, at han næsterr ragede en
alen op over selv de højeste. Han var
slank og slet ikke tyk, med brede skuldre,
veludviklet brystkasse og kraftige arme...
Hans hud var meget hvid, men i hans
ansigt blandedes det hvide med rødt.
Hans hår var helt lyst ... Der stod en vis
charme omkring denne kriger, men den
blev alligevel spoleret af et eller andet
frygtindgydende, som udstrålede fra
hans væsen. Thi denne mand var i hele
sin fremtræden hård og vild, både i sin
skikkelse og i sit blik, og selv hans latter
fik hans omgivelser til at skælve... Han
havde en behændig og listig sjæl og var
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fuld af snedige kneb ved alle lejligheder.
Hans ord var i virkeligheden meget vel-
beregnede, og hans svar altid tvetydige.
Denne mand var i den grad overlegen,
at han kun stod tilbage for min fader,
hvad angik lykke, veltalenhed og natu-
rens andre gaver.<22

Efterhånden som normannernes ero-
bring af Syditalien og Sicilien var over-
stået, gik de i gang med at bygge kirker.
Arene omkring og efter 1100 var en liv-
lig kirkebyggeperiode. De normanniske
fyrster havde brug for begravelseskirker.
Hver by af en vis størrelse måtte have sin

Knud den Stores engel-
ske dronning Emma i
1010. - Der findes kun
ganske få billeder af
kvincler fra 1000- og
1l)}-tnllet, men heri-
mellem et af Emma,
h is svigerinde Estrid
var Krurd den Helliges

farmor. (Tegning fra
Encomium Emmse i
The British Library,
London. Efter Gylden-
dal og Politikens
Danmarkshistorie,
Bind 3, 19BB)

kirke. Edel var til daglig omgivet af store
byggepladser.

5ønnen Vilhelm

Edel fik tre sønner med Roger Borsa. To
af dem - Louis og Guiscard - døde som
børn. Den yngste søn Vilhelm (o.7097-
7727) blev greve af Apulien som Guiller-
mo 2., men først efter at Edel havde
regeret for ham i nogle år efter Roger
Borsas død i 1111.

Der er ikke mange henvisninger til

.llll::lli::
i l,l:: l i:l

,..:lllir:iiil
', .,',:.,,1]i::l

' :::aaaa::

'..,:::illl'

r::al:l::l

,:irrl:lll

i l ', i:l:l: i

.:. t:a::,,.:

:,'l':':',',::

. .rrlliill.

.:aaa:,:.
'.iallri

. i:i:r:ir'

I

I

I

I

Fynske Årbøger 2004



Edel - grevinde af Flandern, dronning af Danmørk, hertuginde øf Apulien 25

Vilhelm i litteraturen. Det ser ud til, at
han havde svært ved at sætte sig igen-
nem over for de mange konkurrenter til
hertugtitlen. Mange grever, adelsmænd
og bystater kæmpede om magten.23

En kilde siger, at han døde af sorg, da
han hørte om drabet på sin halvbror, Karl
den Gode i Flandern.za En anden kilde
beretter, at han blev begravet i Salernos
domkirke, tildækket af sin kone Gaitel-
grimas'lange, afklippede hår.2s Hans fars
fætter Roger 2., ovettog herredømmet
over Apulien.

Dronning og menneske

Hvordan var hun så, dronning Edel? Vi
må forestille os en høi og, smuk kvinde.
Mindst en af hendes sØnner var usæd-
vanlig høj. Hun må have været attraktiv
af udseende for at blive gift med en så

mægtig mand som Roger Borsa på et tids-
punkt, hvor hun havde født tre børn.
Hun var from og vidste, at smukke og
dyre gaver hørte sig til ved en helgens
grav. Hun må fra barn af have været klar
over, at nok var hun grevinde af Flan-
dern; men først og fremmest var hun et
led i sin fars dynastiske og politiske over-
vejelser. Hun havde styrke nok til selv at
overtage regeringen for sin unge søn, da
hendes anden mand døde. Hun må have
talt flere sprog; som modersmål neder-
landsk, og dertil i al fald nordfransk
(fransk var korsfarernes sprog) og itali-
ensk, muligvis også gammeldansk og
plattysk. Måske har hun også haft et godt
kendskab til latin.

En verdenskvinde i en overgangstid

Edel fik en usædvanlig skæbne. Hun blev
gift med en konge, der blev helligkåret,
og hun blev mor til en fyrste, der også
skulle blive helligkåret.
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