Sognets historie

Valdemar
den Unge
Som overskriften viser,
forlader vi sognets oldtid
for en stund. Ikke fordi
dette emne er udtømt; for
det er det langtfra. Men
en gang imellem kan det
være forfriskende at give
sig i kast med andre emner,
og forandring fryder som
bekendt. Fund og oplysninger vedrørende middelalderen i Raklev Sogn kan vi
vende tilbage til en anden
god gang. I dette og de
følgende numre af Raklev
Sogneblad skal det handle
om en historisk person, hvis
skæbne knytter sig til Røsnæs, og hvor såvel Røsnæs
som Raklev Sogn vil blive
inddraget.
Gennem en længere årrække har
undertegnede indsamlet diverse
oplysninger om Valdemar den Unge
med hovedvægten lagt på den tragiske vådeskudsulykke, hvorved
Valdemar kom ulykkeligt af dage.
At dette skete på Røsnæs, må
betragtes som en historisk kendsgerning. Men mere eksakt hvilket
sted på Røsnæs, det fandt sted, er
åbenbart mere kompliceret. I det
følgende vil en lang række kilder,
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som mere præcist udpeger stedet,
blive citeret. Man vil imidlertid
bemærke, at kilderne peger på flere
forskellige steder, hvor tragedien
udspandt sig. Da man, så vidt jeg
kan gennemskue det, reelt ikke
kender den eksakte lokalitet, kan
læseren således frit vælge mellem
disse muligheder. Og hvis der lokalt
er tradition for andre steder end
dem, der bliver nævnt i denne artikelserie, kan disse tilføjes. I givet
fald hører jeg gerne om det. Også
det sted på Valdemars legeme, hvor
den fatale pil trængte ind, er der lidt
uenighed om. Den opmærksomme
læser vil også bemærke, at en af
kilderne angiver en anden dato end
de øvrige.
Valdemar den Unge blev født i 1209
og døde den 28. november 1231.
Han var det eneste barn i Valdemar
Sejrs og dronning Dagmars ægteskab. Faderen tog ham allerede
som seksårig i 1215 til sin medkonge for at sikre tronfølgen. Samme
år blev drengen hyldet som konge
på Viborg Landsting, og i 1218 blev

han kronet i Slesvig af sin far under
overværelse af rigets biskopper.
Den 7. maj 1223 blev Valdemar
taget til fange af grev Henrik af
Schwerin sammen med sin far
under en jagt på Lyø. Den 19. april
1226 blev den unge Valdemar,
noget senere end faderen, befriet
efter en del diplomatiske forhandlinger.
I 1229 blev Valdemar den Unge
gift med Eleonore af Portugal, men
ægteskabet forblev barnløst, hvorfor tronen gik videre til Valdemars
halvbror Erik Plovpenning.
Den 28. november 1231 blev Valdemar den Unge dræbt ved et vådeskud under en jagt på Refsnæs.
I Trap Danmark 1858 kan man under
Raklev Sogn læse:
Valdemar den Andens Søn, den
unge Valdemar, undertiden kaldet
den Tredje, blev dræbt den 29de
Januar 1231 ved Vaadeskud i Røsnæs (Refsnæs) Skov. Sjællandske
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Antiquiteter i Geheime-Archivet for
1607 melde, at ”des til Amindelse
er opreist i Nyrup Lund, som han
blev skudt, 4 store Steen, een Mand
høi, paa en slet grøn Plads, noget
aflang; en af Stenene er stakket
siden bleven af Steden forrykt”. Nu
er Egnen ved Nyrup ganske skovløs, saa det er gaaet som den gamle
Kjæmpevise, der omhandler denne
ulykkelige Begivenhed, udsiger:

ge ham. Klapperne driver med Raab
Hjorten og Haren ind i Skoven. En
Hjort styrter frem. Herr Eskild spænder sin Bue; den Hjort skal blive
hans Bytte. Pilen gennemborer
Prinsens Bryst - han falder til Jorden fra sin Ganger og siger denne
Verden sit sidste Farvel. Rædselsslagne styrter hans Ledsagere til
for at hjælpe ham - for sent. Han er
død. Bæltets skrækslagne Vande
trækker sig tilbage fra Kysten.
Marsvinene og Fiskene opløfter en
høj Klage, selv Skærene sørger. Da
Kongen erfarer den skæbnesvangre
Nyhed, farer en stikkende Smerte
som af et Spyd gennem hans Hjerte.
Han vrider sine Hænder, til de knager, og saa forbander han Refsnæs.
”Herefter skal ingen Hare eller Hind
blive fundet - og intet Træ skal fra
nu af gro her. Paa Refsnæs, hvor
hidtil blomstrede Eg og Bøg, skal
fra nu af kun Tjørn og Hyben vokse -

Herefter skal Revsnæs finde den Vind
At der sig ei bjerge kan Raa eller
Hind.
Hvor Revsnæs før havde tusinde
Træer
Skal den hensvie stærkt Kuleveir.
Paa Revsnæs, hvor der stod Eger og
Bøg,
Herefter skal groe Skarns Hundeløg.
Før Lysten man faae paa Revsnæs
tilforn,
Herefter nep´ findes skal et Torn.

Den engelske rejsebogsforfatter
Horace Marryat (1818-1887) udgav
i 1860 bogværket: A Residence
in Jutland, The Danish Isles and
Copenhagen. Denne rejseguide
indeholder beskrivelser af Marryats
oplevelser samt oplysninger om
overnatningsmuligheder, rejseforbindelser etc. I samme forbindelse
besøgte Marryats også Holbæk
Amt. Om dette findes der en dansk
oversættelse med titlen Horace
Marryats Rejse gennem Holbæk
Amt 1858-60 ved kommunelærer
Kaj Eusebius Jacobsen, Holbæk.
Oversættelsen findes i Årbøger for
historisk forening for Holbæk Amt
1938 og bringes her i uddrag.
I en Afstand af omtrent 5 Km fra
Kallundborg ligger Landsbyen Refsnæs, Sjællands mest øde Næs, nu
et bart og trøstesløst Landskab,
men en Gang Jagtgrunde for Danmarks Konger. Det var her, Prins
Valdemar, Valdemar den Andens
Søn, under Forfølgelsen af en Kronhjort mødte en Skæbne lig den, der
blev vor Kong William Rufus til Del.
Fire kæmpemæssige Granitblokke,
der nu ikke længer er at finde, viste
engang, hvor Stedet var. Begivenheden beskrives paa følgende

Maade i den gamle Folkevise om
Dronning Leonora:
1) Leonora Dronning i Barsel nød
Sit unge Liv sætte til og blev død.
2) Hun kom til Danmark fra Portugal, Hun rejste bort til Guds Frydesal,
3) Hun glædes meget med Sjælen
i Englekor, Men Kroppen hviler i
Sanct Bentis Jord.
4) Hof holt hendes Herre paa Kallundborg. Han tænkte med Tiden at
slukke den Sorg.
5) Næppe var ni Maaneder gangen
nu, Den Herre fik Lyst at svale sin
Hu ...
Det er en Kendsgerning, at da han
havde sørget i ni Maaneder, havde
han faaet nok af det og beslutter
at more sig: ”Sadl mig”, udbryder
han, ”Svede¬fux”! og af Sted drager han paa Jagt. Saa haardt rider
han fra Daggry til Aften, at da han
ankommer til Refsnæs, har næppe
een Væbner været i Stand til at føl-

(Sidste Vers)
Med Liget den Klage til Ringsted gik
Sanct Bentis Kirke det Konge-Lig
fik. - Kong Valdemars Forbandelse gik
i Opfyldelse. Ingen Hare fra de
kongelige Skove eksisterer mere.
En enlig Hvidtjørn overlæsset med
snehvide Blomster, snoet og knastet som dem, der staar i Woodstock Park, er det eneste Minde
om de tidligere Jagtmarker. Kong
Valdemar og hele det danske Folk
kunde vel have Grund til at beklage
Tronarvingens Død (han var allerede valgt i sin Faders Levetid), den
gode Dronning Dagmars eneste
Efterkommer, thi tre mere ryggesløse Regenter end hans Halvbrødre,
Berengarias Sønner, har aldrig
besteget den danske Trone.
O, Danmark, om du din Skade forstod
Da maatte du græde det bare Blod.
(26. Vers.)
(Artiklen fortsættes).
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VALDEMAR DEN UNGE
(fortsat)

Af Jens Nielsen
Vi fortsætter med at gengive
nogle af de mange kilder, der
i kortere eller længere form er
nedskrevet om den tragiske
vådeskudsulykke på Røsnæs,
hvor Valdemar den Unge kom så
gruelig galt afsted, at han døde
af det.
SJÆLLANDSKE KRØNIKE. Rikke Agnete Olsen. 2. oplag. Wormianum 1988.
1209: Valdemars første søn Valdemar
blev født.
1223: Kong Valdemar og hans søn
kong Valdemar blev fanget ved svig
af grev Henrik, der var hans mand.
1231: Kong Valdemar den Unge døde.
Denne Valdemar, der var en god og
mild mand, blev året efter sin kroning, da han var på jagt i skoven på
Røsnæs, ved et uheld ramt i foden
med en armbrøstpil af en soldat.
SKALK Nr.1, 1992.
RIGETS HÅB. Af Troels B. Wingender.
Den periode af Danmarkshistorien,
der kaldes Valdemarstiden, hører
ikke til de for landet mindst betydningsfulde. Det lykkedes for kongerne med hjælp fra rigets stormænd,
verdslige som gejstlige, at styrke
deres magtposition, og at der samtidig var økonomisk opgang, bidrog
til succesen. Af "Valdemarer" var der
tre: Valdemar den Store, Knud den
Sjette (som altså ikke hed Valdemar)
og Valdemar Sejr; alle regerede efter
datidens forhold længe, sidstnævnte
endda længst af alle middelalderkonger. Sammenlagt beklædte de tronen
fra 1157 til 1241, altså i 84 år.
I virkeligheden var der endnu en
Valdemar, og det er ham, vi her skal
følge. Han fødtes 1209 som søn af
Valdemar Sejr og den folkekære
dronning Dagmar, men moderen
døde, da han var tre år, og faderen
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har han næppe set meget til i sin
første levetid; han var travlt optaget
af sine erobrings- og missionstogter
i henholdsvis Nordtyskland og Estland. Uinteresseret i sønnens fremtid
var han dog ikke, det fremgår af, at
han 1215 lod den da seksårige prins
kongehylde på Viborg landsting. Selve kroningen fandt sted i Slesvig tre
år senere, og den foregik med pomp
og pragt - kongen havde "sammenkaldt alle rigets første mænd, femten
biskopper, tre hertuger og tre grever
samt abbeder og adskillige andre".
Drengen var nu faderens medkonge
og, hvad vigtigere er, efterfølger.
Dette sidste var nemlig ikke nogen
given sag; i middelalderen (og formelt helt til enevældens indførelse)
var kongemagten ikke arvelig, den
nye regent skulle vælges, og der kunne være flere kandidater til embedet.
Men en mand af Valdemar Sejrs
støbning kunne altså omgå reglerne.
At sønnen virkelig betragtedes som
konge, fremgår af et pavebrev fra
1616, her omtales han udtrykkeligt
som konge af Danmark, og det var
endda inden, kroningen havde fundet sted.
For Valdemar den Unge, som han
kaldtes, tegnede fremtiden sig altså
lys, og mange har sikkert sat deres
lid til ham som den, der skulle videreføre Valdemarernes stolte traditioner. Valdemar Sejr stod da på sit livs
højde, men omslaget kom - brat og
uforberedt. Det skete maj 1223. De to
konger, den 53-årige og den 14-årige, nød da jagtens glæder på Lyø i
det sydfynske øhav. Med sig havde
de en gæst, grev Henrik af Schwerin,
ingen nær ven af Valdemar Sejr, der
egenmægtigt havde gjort sig til hans
lensherre, men etiketten blev overholdt, og man tog rigeligt for sig af

Røsnæsbøgen. Foto: Morten Lindhard

de våde varer under aftensmåltidet.
Ud på natten, hvor kongerne sov i
deres telt, brød greven ind med sine
mænd. De to blev taget i forvaring
og med skib ført til Tyskland, hvor
de måtte tilbringe tiden i forskellige
fangetårne.
Først hen ved tre år efter slap de fri,
og vilkårene for løsladelsen var hårde; udredning af en uhyrlig løsesum
over en årrække, afståelse af erobret
land og forskellige ydelser. Valdemar Sejr forsøgte at slå igen, men
det mislykkedes, og han opgav sine
stormagtsdrømme. Hans sidste år
gik med genoprettelsen af kronens
økonomi.
Valdemar den Unge var ved frigivelsen omkring de 17 og har vel så småt
begyndt at tage del i rigets styrelse,
men først og fremmest gjaldt det at
finde ham en passende ægtefælle.
Valget faldt på Eleonore af Portugal, en brordatter til Valdemar Sejrs
anden dronning, den upopulære
Bengerd. Helt uden politiske bagtanker var det vist ikke; alliancen kunne
givetvis blive til nytte for Valdemar,
når han til sin tid blev enekonge.
Ægteskabet kom i stand, men blev
ikke af lang varighed, blot to år senere døde den unge dronning i barselseng, og heller ikke barnet overlevede. Det var i august 1231, ulykkerne
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således væltede ind over kongehuset, men målet var endnu ikke fuldt.
I november samme år var Valdemar
den Unge igen på jagt, denne gang
på Røsnæs ved Kalundborg. Her blev
han "ved et uheld ramt i foden med
en armbrøstpil" og døde af såret,
22 år gammel. Sammen med sin
dronning ligger han begravet i Skt.
Bendts kirke i Ringsted.

pil, som gik gennem hans hjerte.
”Kongen befalede i sin sorg, at intet
træ skulle kaste sin skygge på den
forbandede jord, hvor Danmarks håb
blev dræbt. Den knitrende ild gik
snart over Røsnæs og lagde skovene øde. Her skulle i al fremtid alene
naturelementerne rase og stormen
herske. Røsnæs lå øde i sekler af år,
pisket af storme vinter og vår”.

Valdemar Sejr selv døde ti år senere.
Han efterfulgtes af sine tre sønner
med Bengerd - de blev konger efter
tur, men var ikke af faderens format,
og deres regeringstid, sammenlagt
18 år, indledte en lang og sørgelig
nedgangsperiode. Måske var det
gået anderledes, hvis deres halvbror
havde levet, for hvad kunne man ikke
vente sig af Dagmars søn? Om han
havde arvet sin efter sigende næsten
engleagtige mors egenskaber, ved
vi ganske vist ikke, men krøniken
karakteriserer ham dog som "en god
og mild mand".

Hvis det passer, at den ovenomtalte
”Røsnæsbøg” / ”Valdemarsbøg” /
”Kongebøg” allerede stod der i 1231,
står vi over for en dendrologisk sensation, for i diverse opslagsværker
kan man læse, at bøgen ”kun” bliver
indtil 350 år gammel. Sagnet om
”Kongebøgen” er nok af nyere dato,
da jeg ikke er stødt på det i de ældre
skriftlige kilder.

I en fin folder udgivet i maj 2013 med
titlen ”Røsnæs rundt. En kystrute
med en række landmarks” udarbejdet af Røsnæs Udviklings- og Beboerforening kan man læse: VINDEKILDE
er både navnet på et område og en
kilde. Kilden er 7 grader varm og
pibler året rundt op af jorden. Herfra
løber vandet igennem et sumpet
område igennem Vindekildeslugten
ned i havet. Kilden blev brugt til
vandindvinding indtil 1980. Området
ved kilden er sumpet mange steder.
Resterne af en tidligere sumpbæverfarm ses som to rækker betonrør
gravet ind i skrænten. 50 m nordøst
for kilden findes et af Røsnæs´ ældste træer: den gamle troldebøg. Et
sagn siger at træet var det eneste
overlevende træ, da Valdemar Sejr i
1231 befalede alle træer på Røsnæs
fældet.
Ifølge sagnet holdt Valdemar Sejr i
1231 en lystig jagt i den daværende
skov på Røsnæs. Jagten fik en brat
afslutning, da kongens søn Valdemar
den Unge blev truffet af en vildfaren

Hermed slutter serien om Valdemar
den Unge. Der findes sikkert andre
kilder end dem, der er nævnt i serien.
Den opmærksomme læser har sikkert
bemærket, at ikke alle kilder er helt
enige i alle punkter. Årstallet 1231 er
der dog, med en enkelt undtagelse,
enighed om.
Derimod er der åbenbart en hel del
usikkerhed om selve stedet, altså
bortset fra at det skete på Røsnæs.
Således er der nævnt flere
forskellige lokaliteter såvel i
Raklev som i Røsnæs Sogn.

Af gode grunde kan de vel ikke alle
sammen være rigtige og vel højst den
ene. I realiteten kender man måske
slet ikke det rette sted.
Det er ganske interessant at bemærke, at de ældste kilder angiver, at
Valdemar blev ramt af en vildfaren
pil i sin fod eller i sit ben. Skuddet
har vel næppe i sig selv været direkte
dræbende, men komplikationer som
betændelse eller blodforgiftning
kan have stødt til. Det sømmer sig
vel ikke for en konge at lide en så
forsmædelig død. Det er vel derfor,
senere kilder angiver, at pilen ramte
Valdemar i brystet eller i hjertet. Det
er der vel betydelig mere kongeværdighed over, når nu manden alligevel
var død.
Sluttelig kan det konstateres, at
der er angivet mere end ét sted på
Røsnæs, hvor Valdemar den Unge
ligger begravet. Men han blev
naturligvis ført til Sct. Bendts Kirke
i Ringsted, ligesom mange andre af
datidens konger.
Hvis du ligger inde med andre lokale
legender om Valdemar den Unge, vil
jeg gerne høre fra dig.

Christian d. 4. skænkede en
samling på 25 kongeportrætter, hvoraf de 17 er bevaret,
til Sorø Akademi nogenlunde
samtidig med, at han grundlagde byen. Teksten under
portrættet af Valdemar den
Unge meddeler: Waldemar - 3
- regerede 12 Aar / bleff skot
med en piil i sit bien paa jact i
Refnæs Skow ved Kallingborg
huor aff hand døde ANNO 1231
- begraffuen i Ringsted hos sin
forældre.
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