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Sidste nyt fra slagmarken ved Næstved lørdag 14. juni 1259 

Vor dronning Margrethe Sambiria, også kaldet Margrethe Sprænghest, har netop overlevet et 

voldsomt slag her ved Næstved, hvor hun i spidsen for en bondehær mødte fyrst Jaromir fra Rügen, 

som repræsenterede ærkebispen med en professionel lejehær i hans kamp mod tronen. Dronningens 

garde reddede hende ud af slaget, og hun er nu i sikkerhed på en hemmelig adresse. 

Margrethe er enke efter kong Christoffer, som døde i Ribe 29. maj. Det siges, at han blev forgiftet, 

da han modtog den hellige nadver i domkirken. En ny konge er endnu ikke kåret, så Margrethe 

kæmpede i går for tronen og sin lille søn Erik, som ventes at blive den næste konge af Danmark. 

Dronningen drømmer om kvindelig arvefølge og vil skrive til paven om netop det spørgsmål. Men 

der kommer nok til at gå lang tid, før noget sådant kommer på tale i Danmark, så vi håber, at Erik 

holder, til han kan blive kronet som Danmarks konge. 

Fyrst Jaromir ankom til egnen for få dage siden. Hans hær vandt i går en overvældende sejr over 

Margrethes bønder. Et stor antal, kongens jurist taler om 1.800 bønder og krigsmænd, blev liggende 

på slagmarken. Bispen af Roskilde var til stede og besluttede, at de ikke måtte begraves i indviet 

jord, eftersom kongen var bandlyst. De døde er derfor blevet kulet ned i massegrave på slagmarken. 

Man venter dog, at de pårørende henter deres kære i den kommende tid, når der er faldet ro på, og 

begraver dem på deres sognekirkegårde. 

Vi får det i øvrigt med slagmarken ved Næstved ligesom gallerne har det med Alesia, hvor Cæsar 

overvandt Vercingetorix i 52 f.Kr. Vi ved ikke, hvor det slag stod! 

Palle af Karrebæk, Anno Domini 1259/2022 

Læs mere 

Hjemmesiden www.pallebirk.dk, under Næstved og Omegn:2 artikler om Slaget ved Næstved 1259, 

med litteraturhenvisninger.  


