Karl den Stores Levned
Bogen
Einhard: Vita et gesta Caroli Magni. Køln 1521
Einhards Levnedsbeskrivelse af kejser Karl den Store
(frankisk konge 768-814, romersk kejser 800-814) blev
skrevet kort efter dennes død i 814. Ud over at beskrive
kejserens personlige egenskaber og hans regeringsform handler bogen mest om hans krige, specielt krigene
mod sarascenerne (araberne) i Spanien 777-78 samt de
langvarige krige mod sakserne, der stod på næsten uafbrudt fra 773 til 804. Under disse krige blev danerne under
ledelse af kong Godfred indblandet i europæisk storpolitik,
af hvilken grund bogen også er en vigtig kilde til ældre
dansk historie.
Einhards skildring er en af de berømteste historiefremstillinger fra ældre europæisk middelalder og er bl.a. et fornemt eksempel på den såkaldte ”karolingiske renæssance”. Den er skrevet i et næsten klassisk latin og er
bevidst bygget op med forbillede i den romerske historieskriver Svetons biografi over kejser Augustus.
Skolens eksemplar er trykt i Köln 1521 og anses af kendere som en stor sjældenhed p.g.a. dens særlige pergamentsindbinding.

Forfatteren
Forfatteren Einhard (eller Eginhard) var munk i
det berømte kloster i Fulda (i dag en by i delstaten Hessen, men dengang et vigtigt kultur- og
kunstcenter i Karl den Stores rige). Han var en
særdeles lærd mand og blev flere gange brugt
som kejserens betroede sendebud, bl.a. under
en sendelse til pave Leo 3. i Rom i året 806.
Som historisk kilde er Einhards kejserbiografi
langt fra uden fejl, men dens vigtigste fortrin er,
at Einhard selv levede på stort set samme tid
som de begivenheder, han skildrer.

Baggrunden
Efter det Vestromerske Riges sammenbrud i
400-tallet prægedes store dele af Europa af
opløsning, krige og folkevandringer. Af de
mange germanske folkeslag opstod de moderne europæiske stater, vi kender i dag.
Størst blandt disse var Frankerriget, det senere Frankrig, for hvis konger det i 700-tallet
lykkedes at standse den arabiske fremtrængen syd fra op igennem Spanien og Sydfrankrig.
Karl den Store (kaldt således
allerede i levende live) skabte
et kæmperige, Karolingerriget, hvilket dannede baggrund
for pave Leo 3.’s kroning af
ham som kejser i Peterskirken i
Rom juledag i året 800. Idéen
var at etablere et Imperium
Christianum, der ganske vist
tog forbillede i Romerriget, men hvis ideologi
og love byggede på kristne værdier og normer.
Som sådan kom Karl den Stores rige til at
danne forbillede for ideen om et samlet Europa helt op til vore dages EU. Med Karl den
Store fødtes det, der ofte kaldes ”den vestlige
verden”.
Riget bragte betydelig økonomisk og kulturel
fremgang. Bl.a. førte ”den karolingiske renæssance” til etablering af de såkaldte scholae palatinae, der senere blev til de middelalderlige dom- eller katedralskoler og dermed
forløbere for skoler som f.eks. vore dages
Haderslev Katedralskole!

