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Harald
Blåtands dåb
Skal man tro de gyldne relieffer fra Tamdrup kirke, blev Harald Blåtand
omvendt til kristendommen, da en missionær bar jernbyrd for ham og
derpå døbte ham. Den helt samtidige Widukind fortæller også, at Harald blev omvendt til kristendommen af en missionær og derpå forbød
dyrkelsen af de gamle guder til fordel for kristendommens treenige
Gud. Ved nærmere eftersyn fortæller de to kilder imidlertid ikke den
samme historie.
Niels luNd

De gyldne plader i Tamdrup
Jamen, Harald Blåtand blev da døbt af Poppo, siddende i en tønde. Det fremgår jo
klart af det gyldne relief fra Tamdrup. Det kan der vel ikke være nogen tvivl om?
Det kan der faktisk ved nærmere eftersyn. På prædikestolen i Tamdrup kirke nær
Horsens opsatte man omkring 1600 et antal gyldne relieffer, som formentlig stammer fra dels et frontale, dels et andet inventarstykke, måske et relikvieskrin, måske
et andet alterfrontale eller et retabel. Fra prædikestolen kom pladerne i 1873 til
Nationalmuseet, hvor man siden har arbejdet med at ordne pladerne og rekonstruere
deres oprindelige sammenhæng. De stammer fra omkring 1200.
Af frontalet er bevaret 22 opdrevne, graverede og forgyldte kobberplader med en
majestasfremstilling, evangelistsymbolerne og en række scener fra biblen. Fra det >



andet inventarstykke er bevaret syv plader med motiver, der fremstiller legenden om
Poppo, der bærer jernbyrd for Harald Blåtand og siden døber ham. Disse syv pladers
rækkefølge er omstridt. På den, der oftest sættes som den første, taler en biskop,
eller en ærkebiskop – det kan man ikke se, for hans hue er klippet af – til kongen,
Harald Blåtand, der hæver sin højre hånd med løftet pegefi nger imod ham. De næste
to plader viser selve jernbyrden. På den ene har Poppo en jernhandske på sin højre
hånd; denne handske opvarmer han i ilden. På den anden viser han jernhandsken
frem for kongen, idet han løfter den i sin venstre hånd; i sin højre hånd holder han
en bog. Jernbyrden ansås for vellykket, hvis hånden bagefter var uskadt, enten med
det samme eller efter otte dage i forbinding.
Det ene af de syv plader fra Tamdrup
viser en biskop til venstre og en konge
til højre. Biskoppens hue er klippet af,
så man kan ikke se om han er ærkebiskop. (Nationalmuseet)

Scenen her tolkes oftest som Poppos fremvisning af sin uskadte hånd efter jernbyrden
– fordi han er afbildet som biskop, og han erhvervede jo bispeværdigheden ved sin
dåd – men det er også foreslået, at han her demonstrerer handsken for kongen forud
for jernbyrden – fordi han endnu ikke har fået glorie. Man tør nok sige, at hvis han
først har opvarmet handsken til det gloende på sin højre hånd og derpå har overbevist
kongen ved hjælp af sin uskadte venstre hånd, så foreligger der et bedrag – et fromt
bedrag uden tvivl, men alligevel! Man må foretrække den tolkning, at scenen viser
en demonstration af handsken forud for selve jernbyrden.
På den fjerde plade ses så kongens dåb. Kong Harald sidder i en tønde, man holdt
jo på fuld neddypning, og døbes af en biskop, der nu har glorie på. De tre følgende
plader viser forskellige scener, som formentlig er fulgt efter dåben, en messe, en
bøn og indstiftelsen af et frontale.

Widukind om Poppos jernbyrd
Denne fremstilling i billeder af Poppos jernbyrd og Harald Blåtands dåb opfattes
gerne som en billedversion af Widukinds fortælling om begivenheden:
Biskop Poppo opvarmer jernhandsken. (Nationalmuseet)
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»Danerne var fra gammel tid kristne, men tjente ikke desto mindre afguderne efter hedningesskik.
Nu hændte det en gang, at der ved et gæstebud, hvor kongen var tilstede, opstod en diskussion
om dyrkelsen af guderne, idet danerne påstod, at Kristus nok var en gud, men at der også var
andre guder, der var større end han, da de lod menneskene se langt større tegn og undere end
Kristus. Herimod vidnede en klerk, der nu har viet Gud sit liv, en biskop ved navn Poppo, at
der var én eneste sand gud og fader og hans enbaarne søn vor herre Jesus Kristus og den Helligaand, medens billedstøtterne var dæmoner og ikke guder. Kong Harald, om hvem det siges,
at han var ivrig efter at høre, men sendrægtig i at tale, spurgte ham nu, om han var villig til
at bevise denne tro på sig selv, hvortil Poppo uden tøven svarede ja. Kongen lod så klerken sætte
under opsyn til dagen efter, og da det var blevet morgen, lod han et stort, tungt stykke jern
ophede og bød klerken bære det glødende jern for den katolske tro. Den Kristi bekender greb
uden tøven jernet og bar det så længe kongen bestemte. Han fremviste så sin uskadte hånd og
sandsynliggjorde således den katolske tro for alle. Omvendt til denne [tro] bestemte kongen, at
Kristus skulle dyrkes som eneste gud og bød de folk, han herskede over, at forkaste afguderne,
og han viste senere præsterne og Guds tjenere skyldig ære.«
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Samme historie?
Der er dog visse uoverensstemmelser mellem de to historier. Hos Widukind løfter
Poppo en klump glødende jern, men bærer ikke en glødende handske. Handsken
optræder første gang kort efter 1100 i en fortælling om Trierbispernes gerninger, og
herfra fandt den vej til andre kilder. Også Saxo kendte den version af historien, men
lod ganske vist Poppo optræde under Sven Tveskæg. Det er imidlertid kun et teknisk
spørgsmål. En langt mere betydningsfuld uoverensstemmelse er det, at i Widukinds
version, som er skrevet 967-68 og altså er næsten samtidig med begivenheden, efterfølges jernbyrden ikke af nogen dåb. Det har måske sin naturlige forklaring deri, at
Widukinds beretning slet ikke er nogen beretning om Harald Blåtands omvendelse
og dåb. Tværtimod, fortæller han, var danerne kristne fra gammel tid, men trods det
dyrkede de fortsat deres gamle guder ved siden af Kristus, fordi de på visse punkter
holdt dem for stærkere end Kristus. De var altså synkretister, og det var ikke ualmindeligt, at nys kristnede havde svært ved at slippe deres gamle guder fra den ene dag
til den anden. Beda fortæller i sin engelske kirkehistorie om kong Rædwald af East
Anglia, der døde senest 627, at »han efter de gamle samaritaneres skik syntes at tjene
både Kristus og de guder, han tjente før; i den samme helligdom havde han både et
alter bestemt for den kristne gudstjeneste og et lille alter, hvor han frembar ofre til
dæmonerne (H. E. ii: 1).« Hvor hedenskaben havde betragtet de gamle guder som
sammensatte, de kunne være mægtige og velvillige, hjælpsomme, eller de kunne være
ondskabsfulde og smålige, drillende, så fremstillede kristendommen dem alene som
ondskabsfulde og upålidelige; de skulle modarbejdes og ikke forsones ved ofre.
Hvis danerne således var kristne allerede, blot på en ufuldkommen og halvhjertet
måde, så var Poppos opgave ikke at omvende dem til kristendommen eller at opnå
kongens eller folkets dåb. Den var kun at overbevise dem om, at Kristus i enhver
henseende var den stærkeste, at de gamle guder var magtesløse og kunne undværes. Det er da også lige præcis, hvad Widukind opregner som resultatet af Poppos
indsats: »Den Kristi bekender greb uden tøven jernet og bar det så længe kongen
bestemte. Han fremviste så sin uskadte hånd og sandsynliggjorde således den katolske tro for alle. Omvendt til denne [tro] bestemte kongen at Kristus skulle dyrkes
som den eneste gud og bød de folk, han herskede over, at forkaste afguderne, og han
viste senere præsterne og Guds tjenere skyldig ære.« Man bør derfor ikke undre
sig over, at der ikke følger nogen dåb efter jernbyrden hos Widukind, for uanset de
vanskeligheder, vi fra andre kilder kender til med at få danerne til at modtage dåben
før på dødslejet, så må vi gå ud fra, at Widukind ikke ville regne dem for kristne,
hvis de ikke var døbt. Primsigning kunne være et skridt på vejen, men dåben var
kirkens optagelsesritual.

Hvornår blev Harald egentlig døbt?
De mest spændende problemer i denne sammenhæng er derfor ikke at forklare,
hvornår eller hvorfor Widukinds jernklump blev til en handske, men at forklare
hvornår og hvorfor man kom ind på, at Poppos jernbyrd førte til Haralds omvendelse
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Biskop Poppo bære jernbyrden og
viser det for kongen.
(Nationalmuseet)

Kong Harald, siddende i en tønde,
lader sig døbe af en biskop.
(Nationalmuseet)
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Det første rigtige vidnesbyrd om kristendommens komme til Danmark
er Harald Blåtands store runesten i
Jelling, hvor han bekendtgør, at han
kristnede danerne. Motivet på B-siden
er ofte tolket som en løve i kamp
med en slange, men Egon Wamers
har givet gode grunde til at opfatte det
store dyr som en hjort snarere end en
løve; hjorte er hyppigt afbildet i kamp
med slanger, således på mønter slået
i Hedeby tidligt i 800-tallet.



til kristendommen og efterfulgtes af hans dåb. Og hvis Harald på tidspunktet for
Poppos besøg allerede var kristen og døbt, hvornår var han da blevet døbt?
Adam af Bremen har en anden historie om Haralds dåb end Widukind. Poppo
var nemlig forbundet med Köln, og det passede dårligt i Hamborg-Bremens kram at
lade kölnerne have nogen som helst andel i kristendommens udbredelse i Danmark.
Adam lader derfor Poppo omvende den svenske konge Erik Sejrssæl og giver Otto
den Store æren for Haralds dåb, idet han lader Otto foretage et sejrrigt felttog op i
Jylland til Limfjorden. I den forbindelse påtvang kejseren kong Harald og hans familie
dåben; Sven Tveskæg skal ved den lejlighed have fået navnet Sven-Otto.
Imidlertid er det forlængst erkendt, at Ottos felttog op i Jylland er en konstruktion
af Adam på grundlag af Otto 2.s felttog i 973-74. Det fandt ikke sted, og så kan det
ikke have ført til Haralds dåb. Man kan heller ikke bruge den udvej, at hvis det var
Otto 2., der førte felttoget, så var det nok også ham, der tvangsdøbte Harald Blåtand.
Det ville placere begivenheden efter 973, men for det første tyder andre kilder på,
at Otto 2.s felttog blot gik til Hedeby, for det andet tilskriver Widukind i sin første
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redaktion fra 967 ikke danerne eller deres konge noget behov for omvendelse eller
dåb, kun for en korrektion af deres religiøse praksis.
Den ældste Danmarkshistorie, Roskildekrøniken, er forfærdelig rodet med hensyn
til Jellingedynastiet. Grundlæggende overtager den dog Adams påstand, at hvor
Gorm den Gamle var afvisende over for kristendommen, så var Harald positiv, og
den oplyser, at da Harald havde efterfulgt Gorm på tronen, blev han gjort kristen
– men intet om, hvordan eller af hvem.
Sven Aggesen ved heller ikke, hvornår Harald blev døbt. Han fortæller på den ene
side, at Harald lod sine forældre højsætte på hedensk vis, på den anden side at Harald
var den første, der med afsky vendte sig væk fra afgudsdyrkelsens smudsigheder og
tilbad Kristi kors. Det klinger lidt af Widukind, at det var afgudsdyrkelsens afskaffelse, der var det væsentlige i Haralds indsats.
Det samme gælder for et kildested, som man ofte har brugt til at tidsfæste Haralds
dåb, nemlig kölnermunken Ruotgers biografi af Bruno, der var ærkebisp af Köln
93-6. Han fortæller, hvorledes i Brunos tid, som et resultat af hans fortjeneste,
normannernes konge Harald med en stor mængde af sit folk forkastede billedstøtternes forfængelighed og gav deres nakke under kongernes konge Kristus. Ruotger
skrev i 968-69, næsten samtidig med Widukind. Han siger ikke, som Widukind, at
danerne var kristne fra gammel tid, men det er den samme historie om opgivelsen
af afgudsdyrkelsen, han fortæller.
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Nærbillede af Jellingestenens slange.
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> Hvornår blev danerne egentlig kristne?

Nu er det ikke godt at vide, hvad Widukind mere præcist mente med udtrykket ‘fra
gammel tid’, men hvis danerne var kristne og Harald døbt, før ærkebisp Bruno døde
i 96, hvor Poppo altså senest kan have aflagt sit besøg, så er der ikke noget stort
spillerum. Gorm den Gamle døde i 98, og da gav Harald ham en hedensk begravelse i en høj. Ville han mon have gjort det, hvis han selv og danerne var kristne? Så
fortog den sønlige respekt for faderens tro sig i hvert fald hurtigt, for ikke så længe
efter flyttede han faderens jordiske rester fra gravkammeret i nordhøjen over i en
kristen begravelse i kirken i Jelling.
Vi ved også nu, at selv om mange danske utvivlsomt har kendt til kristendommen længe før Harald Blåtands tid, så findes der ikke spor af kristen gudsdyrkelse i
Danmark før midten af 900-tallet, og endda først for alvor efter år 1000. Derfor er
den sandsynligste løsning måske, at Widukind har ment, at når sakserkongen Henrik
Fuglefænger i 934 tvang danerne til omvendelse,
så var de dermed kristne, omend Kristus
ikke blev enerådende før senere.

Tegning af de to sider af Jellingestenen med henholdsvis Hjortesiden og
Kristus.

Niels Lund er professor, dr. phil. ved
Saxo-Instituttet, afdeling for historie,
Københavns Universitet.
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