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Thomas Heebøll-Holm
Den sidste viking? Erik Lams angreb på England i 1138
24. Okt. 2019 kl 19,30 – Thomas Heebøll-Holm, historiker på SDU med speciale i Middelalderen Foredrag: Den sidste viking? Erik Lams angreb på England i 1138 . . .I 1138 skulle den danske
kong Erik Lam ifølge en flamsk krønike angiveligt have angrebet England. Men passer det? Og hvis
det gør, hvorfor har vi så aldrig hørt om det i dansk historie? Disse spørgsmål samt en bredere
diskussion af Danmarks forhold til England og Frankrig i middelalderen vil blive behandlet i dette
foredrag, der både indeholder vikinger og konspirationer om hvad der virkeligt skete… Vi ser på de
historiske begivenheder der fandt sted i den tid hvor de store erobringer fandt sted. Det var dengang
hvor Danmark virkelig var en stormagt der blev regnet med i hele Europa. Thomas Heebøll-Holm,
historiker på SDU, har dykket mned i denne del af vor glorværdige historie hvor danerne drog ud på
togter og erobrede fjerne lande. Det er derfor at Thomes indrammer fortællingen med denne titel:
"Den sidste viking? Erik Lams angreb på England i 1138"
I 1138 skulle den danske kong Erik Lam ifølge en flamsk krønike angiveligt have angrebet
England. Men passer det? Og hvis det gør, hvorfor har vi så aldrig hørt om det i dansk historie?
Disse spørgsmål samt en bredere diskussion af Danmarks forhold til England og Frankrig i
middelalderen vil blive behandlet i dette foredrag, der både indeholder vikinger til konspirationer …
Erik Lams Englandstog (1138)
Staden, for i den derved opkomne Forvirring bedre at
kunne redde sig. Med den yderste Nød fuldbyrdedes
Kroningshøitidelighederne i Kirken, hvor William
tilsidst næsten befandt sig ganske alene med Præsterne,
da alle Andre styrtede ud, for at sørge for deres eller
deres Slægtninges Liv og Eiendom.
Kroningen ydede strax William den store Fordeel,
at mange mægtige Mænd underkastede sig ham. Ved
de store Pengesummer og Kostbarheder, som faldt i
Williams Hænder, og deriblandt ikke mindst ved den
af hans Forgænger fra den norske Konge Harald
Haardraade i Slaget ved Stanford-Bro erobrede
umaadelige Guldskat, kunde William desuden paa normannisk
Viis til sin Vaabenstyrke føie Bestikkelser og Gaver i
viid Udstrækning, for at fremme sin Magt. Allerede
Aaret efter (1067) var hans Herredømme saavidt
sikkret, idetmindste i det ved de tidligere Kampe med

de Danske stærkt svækkede angelsaxiske Sydengland,
at han selv kunde tilbringe en rum Tid i Normandiet,
medens hans Broder Biskop Odo førte Regjeringen i
det nyserobrede Land. Kampen om Herredømmet her
var dog endnu ingenlunde tilende, skjøndt det foreløbig
lykkedes William at dæmpe nogle truende indre
Uroligheder. Sønnerne af den i Slaget ved Hastings
faldne Kong Harald Godwinsøn havde nemlig i Forening
med Irer og Britter fra Wales gjort Angreb paa de
vestlige Kyster af England. Ligeledes var Staden
Exeter af Harald Godwinsøns Moder bleven ophidset til
en temmelig alvorlig Opstand. Ogsaa Edmund
Jernsides Sønnesøn, Kronprætendenten Edgar Etheling, som
endog lige efter Slaget ved Hastings var i London
udraabt til Englands Konge, havde begivet sig til

Brian Egede-Pedersen Cand. Mag. i historie
Tempelriddere i Memes og Manifester
Brian Egede-Pedersen der netop har været taler på International Medieval Congress i Leeds,
fortæller os om brugen af Tempelriddere i memes og manifestationer. Disse skrifter er ofte udformet
som manifester der politisk er langt ude på højrefløjen. Ved at studere vores fortid og anvendelsen
af fortidens historie til at finde vores egen, vil vi altid finde det være nødvendigt at kunne finde og
afdække aktuelle mønstre i vores eget samfund.
Tempelridderne har fascineret og skræmt folk langt tilbage i historien. De er skildret som kyske
helte og det godes forsvarere, og som blodtørstige og hævngerrige krigere. Deres dedikerede kamp
for en sag, som kan synes både misundelsesværdig og standhaftig. I dag, hvor det er mere end 700
år siden Tempelherreordenen blev opløst, lever historierne videre om de ædle munke med kors på
koften, skarpe sværd og skinnende rustning. For hvem var Tempelridderne egentlig? Var de modige
munkesoldater, der bravt beskyttede kristne pilgrimme på vej til Det Hellige Land?
I vor tid har flere personer på den yderste højrefløj taget traditionen op ved at skrive Manifester, der
forsvarede deres ofte morderiske handlinger, hvor de påstår at gøre denne verden bedre, ved at gøre
andre ondt.
Alt dette hører vi om i dette foredrag af Brian Egede-Pedersen.
Vi hører også om hvordan USA's præsident Donald Trump blev til vor tids moderne Tempelridder.

Christian 2. (1481-1559) er en af de mest kendte danske konger. Han var en magtfuld international
skikkelse, og da han kom til magten, var han konge af Danmark og Norge og arving til tronen i
Sverige. Han er omgærdet at myter og dramatiske historier. Mange kender ham fra Det
Stockholmske Blodbad i 1520 (som er forklaringen på hans navn i Sverige: Christian Tyran), fra
historierne om hans tvivlrådige sejlads frem og tilbage over Lillebælt utallige gange en vinternat i
1523 og fra kærlighedsforholdet til den smukke Dyveke, hvis mor Sigbrit blev kongens rådgiver.

Han er omdrejningspunkt i den måske mest kendte og elskede roman i Danmark, Johannes V.
Jensens Kongens Fald.
Og alligevel er der i Danmark ikke skrevet en egentlig biografi om Christian 2. siden 1800-tallet.
Det rådes der nu bod på med historikeren Lars Bisgaards nye biografi, som bl.a. i gennem et rigt
brevmateriale kommer tættere på mennesket bag myterne, end man før har været. Biografien
fortæller historien om Christians dramatiske liv og tid på kanten til Reformationen, og rydder
undervejs op i de mange historier og misforståelser, som knytter sig til hans person
------

Lars Bisgaard Ph.d. Lektor i historie SDU
Historien om Christian den 2. biografi
Christian 2. der levede fra 1481-1559 er en af de mest kendte danske konger. Han var en magtfuld
international skikkelse, og da han kom til magten, var han konge af Danmark og Norge og arving til
tronen i Sverige. Han er omgærdet af myter og dramatiske historier. Mange kender ham fra Det
Stockholmske Blodbad i 1520, fra kærlighedsforholdet til den smukke Dyveke, hvis mor Sigbrit
blev kongens rådgiver.
Og alligevel er der i Danmark ikke skrevet en egentlig biografi om Christian 2. siden 1800-tallet.
Det rådes der nu bod på med historikeren Lars Bisgaards nye biografi, hvor han fortæller om
historien gennem et rigt brevmateriale, der kommer tættere på mennesket bag myterne. Lars
Bisgaard fortæller historien om Christians dramatiske liv og tid på kanten til Reformationen, og
rydder undervejs op i de mange historier og misforståelser, som knytter sig til hans person.

Gennem historiens vingesus har danskerne skabt et lille, fredeligt, demokratisk og harmonisk
velfærdssamfund.
Alt dette og meget mere kan du høre om i efterårets forskellige foredrag i Historisk
Foredragsforening.
Vi starter ud igen med foredrag i september 2019
Vi ses..!

Med venlig hilsen
Peder Andersen
Foramnd

