
B. M. Dm Erkebisp Eskilds Stamme 197

B. M.

Forsog 
til en videre Oplysning 

om 

Urkebisp ESKILDS 
Stamme og Blod - Forvanktssab.

E
skild fordum Bisp udi Roeskild , og siden Erkebisp i Lund, 

har baade vcrret af saa anseelig en Stamme, og saa mang
foldig havt Haand med udi de fleste/ saavel Geistlige, som 
verdsilge Sager, fra Kong Erich Emunds Tiid af indtil 

Kong Waldemar den Stores Regiering / at ncesten alle Danffe 
Historier/ som ikke alt for loflige findes ffrevne, tillige jcevnligen 
melder om forbencrvnte Eskilds Slirgt, Hændelser og Bedrifter. 
Men hvor ofte end derom mcrldes, saa karrdMan dog ikke ncrgte, at 
der jo endnu den Dag i dag er, ey allene savnes en og anden merke- 
lig Omstændighed udi denne saa navnkundige Erkebispes Liv og Lev
net; men endog iblant de Efterretninger/ som overalt ere bekiendte, 
adffilligt findes, som baade burde, og ved idelig Fliid kunde firttes i et 
sierre Lys, end hidindtil er ffeet.

Iblant andet er hans Blod Forvandtssab og Stamme, som vis
selig var en af de anseeligste paa de Tider, et tilstrekkeligt Beviis her
på«, og eftersom jeg fornemmelig der af har tagen Anledning, ved 
denne Prove at givre et Forseg, om, og hvor viî>t det maatte lykkes, 
at rette og forege Fcrdemelandets Historie udi dette Stykke: Saa 
haaber jeg, at, siden jeg derfor lidet eller intet rerer ved de Ting, 
som tilforne noksom ere bekiendte, uden saa vidt det er forneden, til 
at oplyse andre ikke saa bekiendte Onrsicrndigheder, dette mig ikke 
meere ffa! leggcs til Last, end at jeg, hvor det ikke haver vcrret mig 
murligt, at udfinde gandffe klare og aabenbare Sandheder, har 
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maalt noyes med, at oplede det, fom synes riimeligstog med Sand
hed meeft overeenstemmende.

Ncesten alle vore Skribentere komme derudi overeens , at for« 
bencevnte Eskilds Formand, den forste Nordiste Erkebisp Adzer, til
lige haver vceret hans Farbroder, og er det saa meget desmindre at 
tvivle paa, som ey allene en gammel Fundatz, hvorom jeg agter siden 
videre at handle, klarligen herudi samtykker, inen endogsaa Saxo selv 
p. 250. det samme saa godt som bekrcrfter, sigendes, at imellem for« 
bencevnte Adzer og denne Eskild var det ncermeste Blodforvandstab. 
Naar dette nu scettes stråledes til en fast Grund, saa kand man end 
ydermeere deraf med samme Sikkerhed flutte, at, saasom Sveno 
Aggonis Leg. Caftrenf. Canuti M. c. XI. p. m. Igi. UdtrykkoligkN Vid- 
ner, at Erkebisp Adzers Fader var Svend Truidflbn, saa mase den 
selvsamme hcrderlige Mand/ som udi sin Did blev regnet iblant de 
fornemste Hovdinger udi Riget, have vceret Eskilds Farfader. End
nu videre or Let ligesaa uryggeligt og u-imodsigeligt, at forommceld- 
te Svend TruidiTon har havt tvende Boglcerde og tree Verdfligk/ fol« 
gelig overalt, fem Sonner/ hvilke Sveno Aggonis, enhver i sier, ved 
sit Navn/ opregner, nemlig Adzer Erkebisp i Lund, Svend Bisp udi 
Viborg/ Eskild, Aage og Chriftiern, som aUt tree vare navnkundige 
Hovidsmcend allerede udi K. Nieifis Regierings tiid. Altsaa kom
mer det til Slutning alleniste an paa Hoved Sporsmaalet: Hvilken 
af diste Svend Truidilbns fem Sonner med storste Rimelighed kand 
si)ncs/ at vcere Erkebisp Eskilds Fader ?

Til dette at oplyse kand jeg uden videre Forberedelse strap svare, 
at det ikke kand vcere den forste Adzer, saaftemt det ellers staaer fast, 
hvad allerede forhen er bleven stadfcrsted, nemlig at samme har varet 
hans Farbroder.

Men hvad den anden er angaaende ved Navn Svend, som var 
Bisp udi Viborg, saa vil, ferend noget vist kand; meldes derom, i 
Forveyen behoves en noyagtigere Forklaring over en herhen horende 
Omstcendighed. Samme bestaaer fornemmeligen derudi, at Mag« 
nus Matthiæ in Serie Epifcoporum Ecdeiiæ Lundenfis p. 29. udtryk« 
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keligen ffriver: "Efter Erkebisp Adzer kom Eskild, fømviivAdzers 
"BroderSon, tilforn Provst ndi Lund, men den Did Bisp i Roe- 
"ffild, hvorudover det siges udi en Fundatz, som de kalde det: udi 
"hans Faders og Farbroders sted blev hand Kirkens Fader, som ellers 
"var dens Sen" og derved giver Anledning/ at falde paa de Tanker, 
at/ saasom det er uimodsigeligt/ at udi disse Ord paa den eene Side 
ved Farbroderen ingen anden forstemes, end Adzer, det og ey kunde 
synes aldeeles urimeligt paa den anden Side/ at udtyde det Ord Fa
der paa Svend, som den ceñiste der iblant de ovrige Brodre var Bisp/ 
og i den henseende tillige kunde kaldes Kirkens Fader; helst da end- 
ogsaa andre udi den Tild sindes af hans Stand/ som iligemaade have 
levet udi LEgteffab. Men saa vist dette sidste/ og saa bekiendtdeter, 
at forend Pave Calixtus IL udi den geistlige Forsamling til Rheims, 
Aar 1119. forbod de Geistlige / bande at have Hustruer og Med Hu- 
struer, adffillige fer Exempel Othincarus, fordum Bisp udi Ribe/ ikke 
allene selv havde en Son ved Navn chriítiem, som efter hans Faders 
Dod blev sammesteds Bisp , men endogsaa denne Chriftierns Son 
Waldemar atter igien strcrbede efter, at komme i hans sted; Ja Bisp 
Ricolf til Odensee udi selvsamme Did/ som Svend styrede den Vi
borg ffe Kirke, aflagde sin Son Rodoiph med Sexten Mark reçut og 
flint Volv: Saa u vist er tvertimod det forsit/ og gaaer foranferte 
Udtydning i det ringeste saa langt fra Fundatzens egentlige Meed og 
Oyemcerke, at jeg endogsaa tor paastaae/ ar baade den/ som haver 
ffreven og oprettet den samme/ og Magnus Matthiæ, som beraaber 
sig derpaa/ herved aldrig engang har tcrnkt paa den Viborgffe Bisp 
Svend, etter paa noget/ fom i scrrdeleshed knude sigte til/ at holde 
ham for Eskilds Fader. Til den Ende vil der behoves forst/ noget 
nsyere at anmcerkes, at udi oven anforte Ord aldeles ikke tales om 
en naturlig/ men allencste om en geistlig Fader og Son/ i henseende 
til Bispe-Stolen paa den eene/ og til Provstiet paa den anden Side. 
Fremdcelesmaaikke forbiegaaes, at saavel Bispens hoyere/ som Prov
stens mindre Bestilling/ enhver efter sin Art/ vedkommer Kirken. 
Ndermeere kand ved Kirken paa dette Stcrd ikke forstaaes. den gand« 
ffe Christelige Kirke/ som er adspred over den heele Verden; thi det 
havde Paven forekommet , som allerede den Did havde begyndt at 
kalde sig Fîkdernes Fader, endffiont Gregorius M. forhen udtrykkelig 
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paastod / at saadan en Titel aldrig burde noget Mennisse rillegges. 
Desforuden, om man end ogsaa vilde formeene Lette at sigte til Len 
Dansse eller Nordiske Kirke i almindelighed/ oglpaastaae, at Svend 
kunde medregnes iblant dens Fcedre udi Le Tider, saavidt hand var 
Bisp ndi Viborg; saa vilde Ler dog altsammen intet hielpe til Ho» 
ved Sagen, saa lcenge Let er beviisligt, at endogsaa Eskild, La hand 
fik Erke Bispe-Stolen efter Adzer, ikke allene tilforn, men endogsaa, 
omtrent paa to Aar ncer, lige saa lcenge havde vceret Bisp udi Roe- 
ssild, som Svend udi Viborg, dersom det ellers er vist, at denne sidste 
fulgte efter Eskild, som siges at vcere Lod Aar 1133. folgelig er ingen 
anden Vry mecre til overs, end at, stiasom den Pavelige Nettes For
klare re tillige med andre, som have sogt, at oplyse alle flags gamle 
Kirkesager, erindre, at det Ord Kirke, endogsaa naar det staaergand- 
ske allene, tit og ofte betyder ikke uden Dom-eller Moder-Kirken; Li
geledes samme Ord fornemmellgen paa dette StceD forklares-, og ikke 
videre hentydes end til Hoved-Kirken, som paa den Tud var udi Lund; 
besynderlig, efterdi herved tillige meget vel kommer til paß, hvad disse 
selvsamme Skribentere ikke mindre pleye at indtrykke,sigende, at saasom 
en Abbed gemeenligen kaldes Klosterets Fader af M un kerne, saa og 
Kirke-Faderens Titel tillegges Bispen 1 særdeleshed af Kannrkerne 
udi Dom-Kirken, sorn derforogsaa indbyrdes hedeBrodre, hvor iblant 
Provsten beklcrder den fornemste Bestilling; og altsaa her udaf, saa- 
vel som afden heele Sammenhceng, intet videre folger, end at Adzer, 
som var Eskilds naturlige Farbroder, tillige blev agtet for hans geist- 
lige Fadcr i henseende tik, at hand havde vceret Erkebisp udi Lund, 
den Tiid Eskild ikkuns var Provst sammesioeds, indtil hand derfra 
blev forflyttet til Roessild, og siden udi Adzers Stced blev Erkebisp 
igien til Lund. Ja, om endogsaa alt dette ikke engang saa noye blev 
overvcyet, saa var det dog, og blev aldeeles u-begribeligt, hvorledes 
Eskild den Tiid hand efter Adzer blev Erkebisp, kunde siges tillige, 
at vcere kommen udi Svends stced, saa lcenge det staaer ved magt, at 
denne Viborgsse Bisp endnu var i levende Live, da saadan en For
andring udi Lund bliv foretagen, og hvad end mere er, efter Hvitfeids 
meget betydelige Vidnesbyrd ¡p. 103. endnu Aar 1140. tillige med 
Erkebisp Eskild og flere andre Nordisse Bisper selv haver underssre- 
ven Pavens Brev, son; Bisp Ricoif udi Fyen forskaffede Knurs
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Brodern e i Odensee, ti! nt vælge i fremtiden sammesteds eu Bisp, 
faa ofte behov giordcs. Endellgcn/ dersom den Fortcrttclse er tilfor
ladelig/ hvilken Exordium Magnum Ordinis Ciftercienfis 1.8. c. 26. 
udi Bertrand! Tifïier meget rare til Bsnasonte Aar 1660. udi otte Fo« 
lianter trykte Bibliøthecæ Patrum Ciftercienfium Tom« I. medde
ler om oftbemcrldte Svends Reise til Jerusalem, og derudaf allerede 
tilforn var bleven indfort udi Angeli Manriqve Ciftercienfium f, Ec- 
clefiafticorum Annalium a Condito Ciftercio Tom. II. p.I$2. fq. Saa 
haaber jeg visseligen, at alle og enhver stal tilstaae, at ey allene Svend 
udi Viborg, men endogsaa hans anden Broder/ og Svend Truidfibns 
tredie Son Eskild aldrig nogensinde bor ansies anderledes end for 
Erke bisp Eskilds Farbrodre/ som Manriqve ogsaa derfor reent, kalder 
dern Eskilli Primatis Daniæ avunculos. Jndholden er ungefter denne: 
"Bisp Svend udi Viborg elstede oprigtige« sinkiodelig Broder Eskild, 
"som var en Krigsmand, der giorde usigelig meget ont hver Dag, 
"og raade hannem efter adstillige andre Formaninger, at tage imod 
"det H. Korses Tegn, for at reise til Jerusalem. Eskild svarede: 
"hand kunde ingenlunde gisredet/ uden at den som gav Raadet/ vil*  
"de selv reise med hannem. Hvorpaa Bispen strax besluttede/ heller 
"at vove sig udi saa stor en Fare og Moje, end at verre stiodesles i 
"at frelse hans Broders Siel. De reiste derfor til Jerusalem, be*  
"sogde/ hàede og tilbade Herrens Begravelse, saavel som de evrige 
"hellige Stcrder; indtil de komme til et Stcrd, ikke langt fra Jeru*  
"salem/ som af Indbyggerne kaldes Pater Nofter, og da de fornam- 
"me/ at just der var Stcrdet, hvor Bonnens Kilde forst udveldede 
"udaf GUds Sons Mund, saa gik.de ind i Kirken som var samme*  
"stceds, bedendes indstcendigen, at HErren vilde forlade tiennent tie*  
"res Synd rc. Deres Lenste flog dem heller ikke ftyl ; thi da tie kom*  
"me fremtieles til Jordans Floden / og havde drukken udaf tiet hell. 
"Vand/ saa fattede Eskild ikke aliene hoye Tanker om GUdsBarm- 
"hiertighed, og bad at HErren vilde tage hannem til sigaftiennesyn*  
"dige Verden, men kiendte ogsaa paa timen at hans Lcengsil stulde 
"opft)ldes/ og dode paa stand mit udi sin Andagt. Da Bispen saae 
"det, enstede hand sig ligeledes Doden, sov ligeledes saligen hen tttit 
"HErren, og blev tillige med Broderen begraven udi forommceldte 
"Pater hofter Kirke, som siden blev nedreven indtil Grunden/ og
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’langt ypperligere igien opbygt udaf de Almisser som af de tvende 
"Bkhdre dertil var bleven bestikket. Disse hoylyksaljge Udlcrndingers 
"Samftcrnde (saaledes lyderSkribentens egne Ord/)varEskiid fordum 
"Erkebifp udi Danmark/ som ogsaa drog af dennem ikke allene Blodets 
"men ogsaa Troens og Andagtens Safft.rc." Og hvorforstulde denne 
Fortcrllelse ikke vcrre tilforladelig? Eengang er jo bekiendt/atBogen hvor- 
udafden er tagen, gemeenligen holdes for/at vcrre streven/ikke langt efter 
det Trettende Seculi Begyndelse/ endstiont Skribenten ikke forvîst kand 
navngives/0g ManriqveTom. I. p. 54. cy ter vove sig/ at í)OÍÍcHelinan- 
dum for dette Fosters egentlige Fader/ som andre tillegger Conrado 
Abbati Eversbacenfi. I hvordant end Ravnet har vceret/saa tilstaaer i 
det ringeste Skribenten selv 1. c. fordum at have vcrret et Lem 
udaf Clairvaux Kloster: Videre er ikke engang nsdig / at bevist/ at 
Erkebifp Eskild selv har baade vexlet Breve med den £.Bernhardus, 
og adskillige gange besogt hannem udi Clairvaux, ja hvad endnu mere 
er/ Aar 1177. selv givet sig udi selvsamme Kloster/ hvor hand deref
ter dode Aar 1181. Folgeligen har man allerede udi denne hensigt al- 
deeles ingen Aarsage til/ at underkiende en Efterretning/ som ikke al
lene stadfcrstes ved faa betydelige Omstændigheder/ men endogsaa, 
efter all Formodning / kunde si-nesallerforst ved Eskilds egen Fortcrl
lelse sammestcrds at vcrre bleven klrndbar. Men orn endogsaa dette 
ikke engang saa var/ saa sees dog klarligen udaf det ChroniconDano- 
rum & præcipue Sialandiæ, som Arn. Magnæus har ladet trykke og 
efter hans Regning er bleven streven udi det Trettende Seculo,p.2i. 
og p. 40. atExordiumMagnum, hvorudafden heeleFortcellelst er tagen, 
haver vcrret bckiendt endogsaa paa denTiid udiDannemark/da endnu en
deel levede/ hvis Forcrldre have kiendt baade Eskild og hans 2de Far- 
brodres Slcegt/ og folgelig havde det vcrret den Tiid endnu alt for 
tilig/ at binde saadanne Folk noget paa LErmen/ fom de maatte kun
ne fole pññ/ at vcrre ikkun Digt og Eventyr. Endeligen, dersom jeg 
endnu saa oprigtcligen stal vidne min Sandhed/ saa seer jeg udi heele 
Sammenhcrngen ikke det ringeste/ nogenledes magtpaaliggendk/ som 
i nogen Maade kunde synes/ at stride imod andre trövcrrdige Historier/ 
om de Tiders Bedrifter; og bekymrer jeg mig derfor ikke engang om 
en eller anden smaa Ting/ svm kunde synes/ at fmage mere efter
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en flags Overtroe, end efter en fuldkommen Sandhed, saalange flige 
smaa Ting end ogsaa aldeeles kand forbiegaaes, og ikke herer til Hs- 
ved-Sagen, hvilken áltenoste sigter til, at bevist/ at disse tvende Bro- 
dre paa deres Pelegrims Fard ere dede og begravne ikke langt fra Je
rusalem, udi en Kirke som blev igien opbygt af deres Almisser, og det 
som allermest paa dette Stad bor sees paa/ at Eskild ikke har varet 
hverken den eenes eller andens Son.

Jeg vilde onffe, at ligesaa tilstrakkelige Bevisligheder af mig kun- 
de ftemleggcs/ til at gotgiore fremdeeles/ hvad foren af Svend 
TruidiTons endnu svrige tvende Sonner nemlig Aage og Chriftiern 
med stsrste Rett kunde ansees at vare Erkebisp Eskilds Fader ; men i 
hvor meget jeg end haver strabct derefter/ saa har jeg dog hidindtil 
ingenlunde kunnet opnaae dette mit Snste. Tvertimod maa jeg til« 
staae/ at hvad i sardeleshed Aage er angaaende, jeg ikke eengang vide
re har fundet hans Navn anfort/ end jeg allerede tilforn har meldet 
udaf Svcnone Aggonis. Men saa u tilstrakkelig flige Anmerkninger 
ere for sig allene, saa nyttige og tienlige kand samme blive, naar der- 
ttl lagges adstillige andre Omstandig heder, og man af den allmin- 
delige Taushed, som udi dette Stykke findes hos de celdre Gkribente- 
re, tager Anledning til/ at flutte, at fordemeldte Aage er kommen 
af Dage udi hans beste Alder/ og ved saadant alt for tilig D ods-fald ble
ven forhindret fra, at giore sit Navn mere u-dodeligt i Faderne-Landets 
Chroniker formedelst en og anden navnkundig Bedrifft; allerheldst, da 
man aldrig kand nagte, at hand jo ligesaave!/ som hans tvende 
verdslige Brodre, baade i henseende til hans fornemme Stamme, er 
bleven dreven, og i henseende til det hannem betroede Hovitz Mands 
Mmbede, ligesaa meget var forbunden dertil, som i sardeleshed den 
Tiid, den Vendiste Krig imod Henrich G@dfkalks Son gav oversio- 
dig Leylighed under Hertug Knuds Anforstl, til at vove Liv og Blod 
til Kongens og Faderne Landets Nytte. Hertil kommer endnu videre 
en meget betydelig Efterretning som findes udi Magni Matthiæ Serie 
Epifcoporum Lundenfium p. 26, fq. 0M kN ^tifftelst, hvorved Erke
bisp Adzer t det mindste efter Aar 1123. sogte, at giore sig sårdeles 
fortjent af den Lundiste Kirke, besynderlig, bader tillige meldes, at 
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der om Isses Aar iizz. af Eskild selv, som den TLid var Provst sam- 
mestcrds, er bleven optegnet stråledes: "Fremdeles har Adzer ogsaa 
"rundelige« begavet den Lundiffe Kirke selv med adffilligt Gods/ som 
"han lagde dertil/ og noksom turde vcrre bekiendt; Ja hand stifftede 
"ogsaa Præbender, som man kalder dem, af Godset i Herffvested, 
"Borrebye og Sinbrisse. Men alt det Gods, som var lagt baade til 
"Prånderne og til Kirke»/ og hand deels selv moysonnnelig havde 
"samlet/ deels ogsaa krobt saa vel affine egne Fes id er eller Blods for- 
"vandte/ somafderes Arvinger/hvilke uden Betalning havde villet give 
"sit dertil/ da hand dog ikke vilde, at fligt ffulde vcere givet for irrtet, 
"dette Gods/ siger jeg, haver Adzer altsammen adffilt fra Erkebispe- 
"Seedet, paa det at det ffulde vcrreBrodernes/det er Cannikernes eget." 
Thi saasom derudi tydelige« meldes/ di Adzer en Deel af det opregnede 
Gods har kiobt af sine egne Freender eller Blodsforvante/ saa kand jo for 
det forste ikkencegtes, at til denne Titel ingen kunde vcere ncermere, end 
hans Broder-Born, helst da tillige ikke synes urimeligt, at der kunde 
have vceret Arvegods med iblant/ som Adzer efter sin Faders Dod 
maaffec ikkuns havde fanget Deel udi tillige rned en eller anden afsine 
Brodre, indtil hand endetigen ved Kiob og Udlosning blev gandffe Her
re og Mcefter deraf. Naar dette er vist, faa kand heller ikke tvilcs paa, 
at iblant hans Broder-Born ingen kunde vcere berettiget til at antage, 
og endnu langt rnindre til at afhcrndige sit Fcederne Gods/ forend 
Faderen, som her tillige maatte vcere Adzers Brodér, var dod. En
delige«, dersom en af Adzers Brodre allerede den Tid var dod, saa kand 
det ikke passe sig uden alleneste paa Aage, i henseende, at jeg alt forud ty- 
deligen har beviist at Svend og Eskild have v ceret til endnu idet mindste 
efter Aar 1140. Og denne liden Oplysning, saa u betydelig den og
saa st)nes i sig selv, kand i Mangel af fyndigere, eller udtrykkelige Vidnes
byrd alleneste vcere tilstrcekkelrg nok, til at udfinde, hvo egentlig haver 
vceret Erkebisp Eskilds Fader, naar man ydermere legger dertil, at 
efter Saxonis udtrykkelig Beretning, den samme nemlig Eskilds Fader 
ikke allene levde endnu den Tid forbemeldte Eskild var Bisp udi Roe- 
ffild, luen giorde sig endogsaa stlv Umage for, at forsone sin Son iglen 
med K. Eriell Emund, som nyeligen var bleven meget fortorned paa 
ham for det Opror, han over heele Siånd havde sogt at opreise imod 
Kongen. Saxonis Ord ere meget betydelige, og derfor aldeles vcerd
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udi deres fuldeSammmhUîg her at indfores L14. p. m. 249. fq. lyden
des saaledes"Der optcrndtes ungefcrr ftor Trcette og U eenighed imel
lem Kongen og Bisp Eskild af Roeffild, som siden udfaldt til en og 
"anden aabenbar Opror. Udi denne Sag wr Peder BothiidíTón ble» 
"ven meddeelaatig - - - dog veigrcde sig Skialms Sonner - - - 
"men saa uftraffelige disse siden bleve agtede derfor, faa aabenbarligen 
"folgede Straffen paa Eskilds Foretagende ; thi da Kongen kom tilbage 
"med den Jydffe Skibs Flode, saa maatte han til Straff reent ud- 
"betale Tyve Pund Guld ; og endda herudi detiene sig afsin Faders og 
"Farbroders Forbon. Men Peder BothiidiTön undgik den Straff, 
"Kongen havde tiltcenkt hannem, siden hand allerede var dod, forend 
"hansMisgierningkundehcrvnes paahannem." SaavitSaxo; hvor- 
udafi det allermindste sees, at Eskilds Fader var endnu i Live den Tid, 
folgeligen, naar man legger dertil,atSvend TruidíTóns Sonner Adzer, 
Svend, Eskild ikke vare uden Erkebispens Farbrodre, som tilforn tydeli- 
gen er bleven bevnsed, og deres fierde Broder Aage efter all Formodning 
allerede forhenvar dod ; Saa bliver det da til Slutning,om ikke en gand- 
ste klar og aabenbarSandhed,dog i det mindsteSandheden meget liig,at 
ingen anden kand vEreErkebispEskiidsFader,end den femte iblantSvend 
TruidíTóns Sonner ved Navn Chriítiern, fom i sirrdeleshed den Tiid 
beflittede sig paa, at stille Kongens Vrede imod hannem. Men hvad 
Farbroderen er angaaende, som den Tid tillige giorde Forbon, saa vil
de det vcrre meget vanffeligt, at udfinde paa hvad for en iblant dennem 
saadan Onistcriidighed riimeligst kunde passe sig. Dog tilftaar jeg, at, 
dersom jeg ffulde gicrtte, min Gicetzning allermindst havde faldet paa 
Adzer, omendffiontjeg finder, ntHvitfeld p. 102. udtrykkeligen nav
ner hannem: Og detallenifte i Anledning afSaxonis Ord, hvilke, saa 
vidt jeg kand ffion ne, synes at tale om Adzer, som om en tredie Person, 
naar hand strap og u-middelbar efter foranfordte Fortcellelse saaledes 
fortscrtter Historien : "Da samme Tid Adzer dode udi Lund, saa kom 
"Kongens og Almuens Stemme ey overeens i henseende til, hvo der 
"ffulde ftrttes udi hans Stcrd iglen. - - - Men dersom nogen, dette 
uanfeet,alligevel vilde alt for hart staue paa Hvitfelds Anseelse, eg endnu 
videre tage Anledning deraf, at falde paa de Tanker, at efterdi saaledes 
Saxonis Ordene findes, at vcrre de selvsamme, som jeg forhen til den 
gamle Eundalzes Oplysning ikkuns haver udtydet ril en Person, nemlig 
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til oftbemeitteAdzer, sammeForklaring endogfaa her kundehave Stced 
igien; folgeligen den ecnificAdzer, baabe font Eskilds naturlige Far- 
broder og som hans gejstlige Fader havde sogt , at udsone hannem med 
Kongen: Saa tilftaaer jeg endeligen/ hvad det forfte er angaaende, at 
have alt for ftor Hoyagtning for Hvitfeids berommelige Fortjeneste/ end 
at jeg turde fcette mig alt for lneget derimod, helft da denne Omftcendig- 
hed Hoved Sagen egentlige» ikke engang vedkommer. Men i henseen
de til det sidste/ som u jmodsigeljgen sigter til Hoved-Sagen, er det 
langt fra/ at jeg ved saadan en u-tiidig, eller dog i det mindste alt for ti
lig Dom ffulde lade mig paa eengang kyse ; tvertimod venter jeg/at Dom
men selv ffal blive magteslos iglen/ saa snart, paa den eene Side Funda- 
tzens/aavel som Saxonis Indhold og Oyemerke noget noyere bliver fra- 
ffildt fra hinandeu/ og paa den anden ©ifceHvitfeld forklares tibnfHvit- 
feid felv. Thi hvad det forfte er angaaende, saa er jo vift, at Fun- 
datzerne gemeenligen betrcesserikkuns een eller anden besynderlig Om- 
ftcendighed, fornemmeligen i Anledning afvisse geiftligeStiffkelflr, og 
derfor meftendecls ikke sigter/ uden tilvisse Personers Vitterlighed, scer- 
deles paa dette Stced udi Lund: Desforuden var Eskilds Forflyttelse 
fra Roeffild til Erkebispe Scedct udi Lund, fom haver givet Anledning 
til det heele Spillvcrk udi de Ord, Fader og Farbroder, overalt be- 
kiendt, den Tiid Fundatzen blev opretted: Ja, paa det at Skriveren 
ikke allene ffulde glcrdes ved denne dyrebare Spidsfindighed, saa haver 
hand tillige haft Omsorg for, at samme ffulde falde alle og enhver udi 
Oynene, saa fremt de ellers vilde give agt paa den heele TalesSammen- 
hceng med den Efterretning, som flettes forud, nemligm/ at Eskild 
tilforn havde vceret Provft udi Lund. Derimod kand det ingen vcere u- 
bekiendt, at ikke allene Saxonis Maal og Forflet var almindelig, men 
hand ogsaa langt mere har sogt/ at oplyse/ hvad den Tid kunde synes/ at 
hore til Hoved-Sagen udiden Danske Historie, end deslige mindre Om- 
ftcendigheder/ som denne Forbon kand agtes for, ved hvilken hand der
for ikkuns ved Leylighed rorer saa lidet, fom hans Forflett udkrcever. 
Tillmed var Saxo overalt ikke stor Elffer af dcflige Sqvalder, som el
lers Munkene fandt den ftorste Fornoyelse udi: Ja om hand ogsaa 
havde vceret det, saa var dog endnu ikke engang bleven talt om Eskilds 
Forflytning, og folgeligen vilde det jo paa hans Side have vceret lige 
saa u riimeligt, om han ikke desmindre ffulde have sigtet dertil, som
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det visskligen i henseende til Lceseren ffulde blive urnueligt, at lose 
denne Knude/ saa lcenge der var bleven glemt/ at erindre tillige, at 
Eskild forhen havde tnmt Provst udi Lund. Endelig for at komme 
engang til Slutningen/ saa er det saa langt fra, at/fordi Hváld ikke 
aldeles stemmer overeens med min Gicetning/ i henseende til Eskilds 
Farbroder/ denne ypperlige Skribent ligeledes ffulde staae mig imod, 
i henseende til sammes Fader/ at hand tvertimod ikke allene 1. c. noje 
fraffiller Faderen og Farbroderen fra hinanden/ men endogsaa udi 
Bispernes Cronike p. 45. udtrykkelige« samtykker i det, som jeg hid
indtil fornenrmeligen har sogt, at godtgiore, nemlig/ at Chriftiern 
Gammel var den oftbemeldte Erkeblsp Eskilds Fader; endffiont jeg 
maa tilstaae, at jeg udi Begyndelsen ikke mere havde lagt Mcrrke der
til/ end ncesten alle nyere Skribentere/ som aldeles haver forbiegaaet 
denne Efterretning.

Ester at jeg saaledes har hiulpen Erkebisp Eskild igien til en ra
det, som hand ncesten var bleven ffildt ved/ saa kunde ydermeere 
udaf dcn eenes saavel som den andens Historie kiendeligen godtgi^cs, 
hvor egentlig Trceet svarer til Frugten. Men da jeg deels frygter 
for, at dette vilde blive alt for vidtloftigt/ deels ogsaa enhver fom en 
alt for lofligen haver igiennemseet, hvad om Eskild og hans Bedriff- 
ter sindes antegnet, nokfom bekiendt er/ at denne Erkebifp var liaesaa 
hoy og myndig i henseende til hans medfodde Art og Tilboyeliahed 
som i henseende til hans Byrd og Slcrgt; desforuden hand udi Kicrk- 
og Mandhafftighed den Tiid neppe havde luge, og da eet og andet 
dristigt Stykke lykkedes hannem/ lod sig derved forfore, til at vove 
dct alleryderste/ ja endogsaa langt meere end hand nogensinde kunde 
forsvare: Saa vil jeg for den Aarfags ffyld ikke videre handle derom, 
men allemste noyes med, at viife med nogle faa Prover, hvorledes 
hans Fader Chriftiern havde lige de samme naturligeTilboyeligheder 
og i den henseende endogsaa bor kiendesvedforommcrldte hans Son. 
Thi da tamme Chriftiern endnu folgede K. Nielfis Hoffdrev U besindig
heden hannem allerede til at begaae den allerforste Overtrcedelfe imod 
den gamle Guards Rett, fom fra K. Knud den Stores Tiid ndi otte 
Kongers Regiering havde staaet u-krcrnket, den Tiid hand ved draaen 
Kaarde saarede sin Staldbroder Thure Dora, og derfor efter Lovens 
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Scrænghed som en Riding og Romnings Mand med Spott og Skiend- 
sel burde vævet dreven udaf Kongens Hoff, dersom ikke Lykken havde 
vildet hannem saa vel at hand formedelst Kongens Mildhed i hen
seende til hans fornemme Slægt/ efter Bo Hedenföns Kiendelft, ende- 
ligen flapp med at bode Kongen, Hoffmændene/ og den der var bleveu 
fornærmet/ hver fyrretive Mark, foruden toe Mark Guld til Gior- 
sum/ som Sveno Aggonis vidtlofftigen fortæller l. c. p. igo. Da 
hand omstder blev vred paa Kong Ñielfis Son Magnus, som dræbte 
Hertug Knud, Kong Waldemar den Stores Fader, udiHarresteds 
Skov/ og flog sig derfor til Erich Emunds Partie/ kom denne Kiæk- 
hed/ efter Saxonis L 14. p. 24z. og Svenonis AggonisHift. Dan. c. 7. 
p. no. Beretuing/ hannem saa dyrt at staae, at hand efter det ulyk
kelige Slag ved Ryneberg blev K. Nieifis Fange og siden ikke langt 
fra Sleßvig inaatte have et teminelig Haardt Fængsel/ udi Jærn og 
Boldter, indtil Erich Emund efter Kong Nieifis Dod sik Leylighed 
at stille hannem paa frie Fod igien. Dog stod hand derfor ikke alde
les fra den Blodgierighed/ som hannem nesten synes at have været 
medfod; tvertimod bragte Hand i folge af Saxonis Beretning p. 248. 
kort Tud derefter forommeldte K. Erich, til at lade drukne hans Halv- 
Broder Haralds Sonner imod det Lofte som denuem nyligen var ble« 
ven givet af Kongen/ og stadede altsaa den gang chriftiernsl Myn
dighed disse u lykkelige Personer saa meget/ fom den omsider visseligen 
gavnede baade Waldemar, Hertug Knuds SoN/ og Erich Lamm, da 
Chriftiern efter Kong Erich Emunds Dod overtalte Alinuen paa 
Landemode, til at santtykke den forste Riget/ og den sidste Formyn- 
derstabet, indtil Waldemar opnaade den Alder/ hvorudi hand selv 
kunde forestaae Regieringen, som Saxo jgien vidner p.250.

Dette maa være nok talt om Erkebisp Eskilds Fader Chriftiern 
8vendfibn,som efter Hvitfelds Vidnesbyrd blev kaldet Gammel/uden 
Tvivl for at.stille hannem desbedre fra en yngere Chriftiern Svendfton, 
om hvilken Saxo p. 355. melder, at hand siden blev forvist Landet/ fordi 
hand var med i det Forræderie / Magnus og andre smiddede imod 
Kong Waldemar den Store. Og saasom ellers gemeenligen et Lys 
optænder det andet/ saa haaber ieg, at denne foregaaende Oplysning 
visseligen stal give Anledning til at sporge og udlede Erkeblsp Eskild 
endnu fremdeles ikke allene en Broder, men endogsaa en Broder- 

Son;
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Son; Edct ringëstEkaüd-jeg ikke ncrgte , at «aar man til det, som 
hidindtil er bleven anfordt, setter endnu videre, hvad Saxo p. 279 
ikkuus korteligen berorer, nemlig at Chrifliern haver havt en Son 
ved Navn Aage, font efter alle Omstændigheder var ligesaa forvoven, 
som hans Fader; men Sveno Aggonis vidtloftigen forklarer, og til
lige tydelige» melder, at selvsamme Aage var hans egen kisdelig 
Fader, efter min Skionsomhed hverken Sammenhængen kand verre 
naturliger eller Slutningen rigtiger, end at selvsamme Aage ligesaa 
nodvendig maae have varet Erkebrsp Eskilds Brodér, som vores celd- 
fte Danffe Historie-Skriver Sveno Aggonis visseligen borat ansees for 
hans Broder-Son, hvis Beretning herom sindes stråledes p. no. 
’’Erich Emund og Kong Niels ffarmydzerede ideligen imsd hver- 
"andre, dog var disse de navnkundigste Stader, hvor Feldlflagene 
"stoede; thi da de forst floges udi Rynebierg, vandt Kong Niels og 
"tog min Far-Fader Chrifliern ikke allene fangen, men lod hannem og- 
"saa satte r Iernbolter ikke langt fra Slesvig. Nogen Tiid derefter 
"stod Slaget vediOttcnsh^lle Broe, hverK. Nielfis Partie atter sik 
"Ovcrhaand, og var Erich, da hans Krigs-Har var udi Flugten, ble- 
"ven fangen lige paa Stedet, dersom ikke Biôrn, som for hans berom- 
"melige Mandhaftigheds ffyld blev kaldet Jcernside, tillige med min 
"Fader Aage havde giort tapper Modstand midt paa Broen."

Saavldt Svenonis betydelige Ord bande om hans Fader og Farfa
der, i hvis Anledning det ikke er afVeyen at undersoge videre, deels om 
iscerdelcshed Aage borat ansees for ErkebispEskiläs fuld- eller Halv-Bro- 
der? decls ogsaa hvilken afdisse tvende Brodre haver varet den LEldstc? 
Skal jeg sige udi faae Ord hvad jeg meener baade om det eene og det an
det, saa synes mig ikke u riimeligt, at Chrifliern tvende gange haver 
vcrret gift, ogudideteeneLEgteffab avled Aage, udi det andet Eskild» 
Fornemmeligen da paa den ene Side Exordium Ord. Cifterc. 1. z. c. 25. 
og fcmiMfManriqvel.c.Tom.3. p.55. ligesaa klarligen bckrafter, at 
Eskild allerede den Tiid hand var bleven Munk udi Clairvaux Kloster, 
sogte at komme sin Halv Broder, hvilken tilforne var blcvm ihie'flagen, 
uden at kunne detiene sig afSacramenterne,ti! hielp baade med Boomer 
og Sielemesser; som paa den anden Side er Sandheden meget liig,hvad 
Otto Sperling udi hans larde Anmerkninger over Erkebisp Absalons Te-
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stammte p 34. haver antegned, nemlig/ atudideTidergemeenligen/ 
naar en Fader havde mere end eenSon/ den celdste blev verdflig!/ og 
den yngste Boglcerd.

Saa vist det ellers er/ at Erkebisp Eskild ikke har vceret gift/saa vist 
er det ogsaa, at hand, i det mindste udi LEgtestabet, aldrig haver haft 
hverken Born etter Borne born; Ikke desmindre finder jeg, at Anders 
Söffrenfön Vedel udi Saxonis Danffe Overscrttelse ikke allene kalder 
Karl og Knud, som maatte rornnle Landet/ fordi de vare med iflcrtted 
i Hertug Mogens Forrcederie/ og siden giorde Indfald udi Halland, hvor 
Karl endeligenfik sit Banesaar paa Valstceden/ og Knud blev henferdt 
udi Fcengsel til sin Stalldroder Mogens’, alt efter Saxonis Beretning 
x. Z48-og 36z., udtrykkelige» Eskilds Daatter-Born/ og derimod Er- 
kebifpen selv deres Morfader. Hvorudover jeg holder aldeles nodven- 
dig ved denne Leylighed/ at rette flig Forseelse, hvis Aarsag uden all 
Tvivl haver vceret/ at Overscetteren, maastee, den Tud ikke saa noye 
erindrede sig, at de tvende Latinffe Ord, Avus og Nepotes, som sam
mesteds lceses udi Saxone, foruden deres almindelige Bemerkelser end- 
ogsaa tit og ofte, besynderligen hos de sildigere Skribentere/ betegner 
paa den eene Side en Fader- eller Moder-Broder, og paa den anden 
Side Brodre- eller Systre-Born, folgeligen/ i -henseende dertil/ meer- 
bemeldte tvende Brvdre/ Karl og Knud, ingenlunde bor ansees for 
Eskilds Daatter- menj alleneste for hans Syster Born / som Hvitfeld 
ogsaa derfor udtrykkelige» kalderdennem p.139. endskionr hand tillige 
merkeligen tager ftyl, naar hand siger at deres troe Stallbroder udi For
ræderiet , ved Navn Bent, haver vceret Erkebispen ligcfaa ncer udi 
Byrd og Slcrgtffab/ som de andre tO/ tvertimod Saxonis udtrykkelige 
Vidnesbyrd/ formeldendes, at Benpar ikkuns en Halv Brodér, hvil
ken deres tilfcrlles Fader havde avled med en Slegfred Qvinde, p. 350. 
Men hvo denne tilfcrlles Fader egentlig haver vceret? det er et andet 
Sporsmaal/ hvis Oplosning paa dette Sted, vilde blive, om ikke saa 
meget vanffelig, dog idet ringeste alt for vidtleftig/ og vil jeg derfor/ 
saavel sont i Anledning afdenne Proves egentlige Oyemerke/hvilken ikke 
faa meget sigter til at oplyse Erkebisp Eskilds Svoger- som hans Blods- 
forvandtffab/ heller oppebie en anden Leylighed/ til at handle udforli- 
gere derom, end bestyldes for/ at have spildt alt for megen Tiib paa een- 
gang med disse smaae Tings Efterforskning.
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Da endeligen mere end een afvore Skribenters haver bersret, men 

saavidt mig er vitterligt, aldrig haver gotgiort, at Erkebisp Eskild, li« 
ge saavel som hans Farfader Svend Truidflon var fedt udaf Kongelig 
Stamme; Saa henstiller jeg,alleneste for at giere Forseg paa, hvorvidt 
endogsaa denne Mangel kunde erstattes, til andres Kiendelfe, om det 
burde agtes enten alt for dristigt, eller aldeeles u riimeligt, dersom man 
vilde falde paa de Tanker, at nu ommeldte Svend TruidiTons Fader var 
maaskee ingen anden, end den selvsamme Tmid, som efter Saxonis Be
retning i. io. p. m. 222. var Ulvonis Gallitiani Son. I det mindste sy
nes den Vey den allemcrrmeste, til at oplyse denne ellers meget dunkle 
Omstændighed udi Erkebisp Eskilds Liv og Levnet, saafremt man yder
mere lcegger dertil, hvad Saxo tillige vidner, nemlig, at Kong Erich 
Eyegodes Dronning ved Navn Bothildis var forbemeldte Truids Daat- 
ter; Fremdeles at den samme Truid udtrykkelige» titlegges Kongelig 
Myndighed iblant Gotherne, udi den Stamme-Tavle, som Ericus 
Benzelius forst haver ladet trykke bag ved Joh. Vaftovii Vitis Aqvilonia 
p. 78., ja ? at Wilheimus Abbed i Ebelholt tydeligen melder udi et 
Brev, som hand udi Erkebispens Navn, strev til Paven at foranforte 
Dronning Bothildis var fodt ud af denallercedelste Danske Stamme; 
folgeligen Slutningen alrsaa udaf den heele Sammenhceng vilde blive 
denne : at saavidt Erkepifp Eskilds Farfader Svend maatte agtes for 
den selvsamme Truids Son, og alrsaa tillige for Dronning Bothilds 
Broder, saa vidt ogsaa baade hand og hans Sonne-Son Eskild kunde 
holdes for at vcrre fodde ikke allene afKongelig, men endogsaa af celdre 
Danffe Kongers Stamme. Hertil kommerend videre adskillige andre 
Omstændigheder,besynderlig udiGhnstierns Hisiorie/som denne Gicrtz 
ning, om ikke understotter, dog visseligen ikkeheller omstoder. Iblant 
andre synes i særdeleshed det Had, hand fattede imod Magnus Kong 
Nielfis Son, efter hand havde drcebt Hertug Knud, saavel som den 
Huldskab, hand siden beviiste Knuds Son Waldemar, i at overtale Al
muen, til at samtykke hannem Riget efter Kong Erich Emunds Dod, ey 
u-tydeligen at give tilkiende saadan enVenffab og Kier!ighed,som baade 
blank Sydskende og ncrste Sydffende Born indbyrdes er hart ad saa 
godt som naturlig. Overalt bestyrkedes denne Gicrtzning oyensynlig 
ved Tid-Regningen, som klarligen kand sees afden Stamme Tavle, 
Hvormed jeg denne Prove flutter, fornemmeligen, for at bevise, at

Dd 2 Dronning
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Dronning Bothildis og Svend Truidiïbns Alder passer sig liaesaa vel 
sammen, som det er u imodsigeligt, at Deres Sonner, Hertug Knud og 
Chriftiern Svendfíbn, ikke mindre end føm deres Sonne Sonner/Kong 
Waldemar den Store og Erkebisp Eskild haver levet til een og den 
samme Tiid.

Ulvo Gallitianus

Truid UlsfHon
 

Dronning Bothildis Svend TruidiTon
 

Hertug Knud Eskild, Aage, Chriftiern. Adzer. Svend,

Waldemar Utt Store. Aage. Erkebisp Eskill. N,---------

Sveno Aggonis, Knud, Karl,


