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af  Robert Landeværn Ryholt
Da jeg var barn, kunne jeg ikke lide Johan Rantzau. Jeg holdt i stedet med Skipper Clement
og Christian II. For Rantzau var tysker (og hermed var meget sagt i den tolv-åriges univers),
og Clement dertil ”den lille mand”. Hvad angår Christian II, bød Sverige mig også dengang
imod,  så  ud  fra  devisen  ”min  fjendes  fjende  er  min  ven”  (i  øvrigt  et  ofte  upålideligt
navigationsinstrument)  stod  jeg  last  og  brast  med ”den anden Christian”.  Yderligere  to
forhold tilskyndede mig: Dels brød jeg mig ikke om oprør og afsættelse af  lovligt indsatte
konger,  dels virkede Christian II mere passioneret end Christian III,  der syntes mig for
politisk  og taktisk  kalkulerende:  Christian II  kunne have afsvoret  den lutherske lære og
derved gjort sine hoser grønnere hos Karl V, men han fastholdt sin evangeliske tro.  

Alt i alt kom Rantzau derved til at stå entydigt skidt i min vurdering. Han var en fjende.
Dertil en effektiv og dygtig en af  slagsen. Derfor vil jeg gerne takke Torben Bramming for,
at mit perspektiv nu – endelig – er blevet en kende mere nuanceret.

For forfatteren har skrevet en god bog om en afgørende person i dansk historie: Feltherren
og ”den gyldne ridder” Johan Rantzau. Indledningsvist  og i  sit  efterord antyder Torben
Bramming  –  et  kort  øjeblik  i  den  kontrafaktiske  historieskrivnings  fristende  vold  –  at
Danmarkshistorien netop kunne have fået et ganske andet forløb, hvis ikke Christian III
havde haft den dygtige Rantzau ved sin side.

”Det står skrevet i stjernerne!” Oldkirken anerkendte som oftest stjernerne som ”skrift”,
samtidig med at den afviste, at mennesker frugtbart kunne læse den, thi det var englenes
bog.  Dette  var  eksempelvis  Origenes af  Alexandrias  holdning til  sin  tids  optagethed af
astrologi. Denne oldkirkelige og pastorale visdom vandt dog ikke. Den hedenske astrologi
var stærkere,  og derfor var det ikke kun af  kuriøs interesse,  at Johan Rantzau blev født
under Mars’ tegn; ”under en martialsk stjerne”, som Bramming udtrykker det, hvorefter han
lader os følge Rantzaus opvækst, udvikling og uddannelse som landsknægt. Mor Rantzau
(hun hed Ölgard) havde nok gerne set det anderledes, for en af  hendes sønner var allerede
død i krig, da Johan var 7-8 år gammel. Ikke desto mindre tog Johan som 13-årig fat på den
specifikke soldater-uddannelse. Det var ikke usædvanligt på den tid. Dengang dimitterede
flere fra universitetet som 16-årige.

Interessant er også beskrivelsen af  Rantzaus pilgrimsfærd til ”det hellige land” som led i
hans dannelsesrejse. Han udnævnes til ”Ridder af  den Hellige Grav” (eller ”gylden ridder”)
og træder på den måde ind i en århundredgammel tradition for korsfarersymbolik. På vej
hjem til Tyskland kom han i audiens hos paven. Hvor Rantzau siden blev overbevist om
pavens vederstyggelighed, forblev han til sin død stolt af  sin status som ”gylden ridder”.
Den titel pegede for Rantzau formentlig tilbage til noget ægte og oprindeligt i kristentroen,



som paverne siden forsømte og af  og til forrådte, men som Rantzau så og genkendte i den
uforfærdede tyske munk Martin Luther.

Torben  Bramming  har  tidligere  skrevet  om  blandt  andet  Tidehvervs  historie,  om  den
moderne myte, om middelaldermunken Radulf  (sammen med Kurt Villadsen) og om den
følsomme digter Brorson. Nu altså om den krigshærdede Johan Rantzau. De tre sidstnævnte
bøger har en lokal Ribe-tilknytning, hvilket angiveligt har medvirket til at anspore Torben
Brammings interesse og skrivelyst.

I  det  hele  taget  mærker  man  i  Rantzau  –  Den  hellige  Kriger forfatterens  entusiasme  for
historien og glæden ved at fortælle om så barsk og fremmed en person, som Rantzau må
forekomme de fleste i 2017. Man smittes af  Torben Brammings fortælleglæde og efterlades
med et  ønske om,  at  der fandtes flere gode kilder  til  Rantzaus liv,  så  man kunne blive
klogere på ham. 

Man bliver nysgerrig og vil gerne vide mere, og her benytter forfatteren sig af  et greb, som
nogle  måske  vil  anse  for  betænkelig:  Den  kritiske  historiker-fantasis disciplinerede bud  på
udfyldning af  de huller i vor viden, som kilderne desværre har levnet os. Selv finder jeg det
forfriskende og legitimt, især fordi Torben Bramming hele tiden betoner det tentative i disse
dele af  fremstillingen.

Brammings kvalificerede gætterier gør, at kildernes mere nøjsomme meddelelser forlenes
med huld og krop. Vi ved fx, at Rantzau var med på rigsdagen i Worms i 1521, men Torben
Bramming  giver  os  et  bud på,  hvorledes  den holstenske/tyske  diplomat  og  toprådgiver
Rantzau kan have anskuet dén højpolitiske scene med de mange spændinger og interesser i
spil. Og Bramming lader Luther ankomme, så vi kan se det for os; og giver os landsknægten
Rantzaus muligvis misbilligende dom, da Luther  over  for det overvældende politiske og
gejstlige magtopbud synes at vakle i sin beslutsomhed – og hans bifald og begejstring, da
Luther står fast, fordi han finder sin samvittighed bundet af  Guds klare Ord.

Vi følger Rantzau undervejs i Grevens Fejde og under gennemførelsen af  den lutherske
reformation  i  Danmark,  og  ligeledes  ved  de  fortsatte  militære  kampagner,  herunder  i
Ditmarsken  1559,  hvor  Rantzau  også  havde  en  ganske  personlig  motivation,  idet  hans
storebror Breide blev dræbt under Kong Hans’ mislykkede felttog i 1500. Under Rantzaus
føring måtte ditmarskerne give fortabt.

I det hele taget var Rantzau en uhyre succesrig feltherre, og han blev tilsyneladende agtet
højt ikke kun på sin hjemegn, men i hele Europa. Flere fyrster søgte at hyre ham, men uden
held.

I modsætning til sit og tidens krigerstands store idol – Iliadens Akilleus – døde Rantzau i
1565 på Breitenburg i sin seng omgivet af  sin kone og hvem ellers hørte til ved et luthersk
dødsleje secundum artem moriendi, hvilket Bramming også fortæller om.



Der er grund til at takke Torben Bramming for den velskrevne og spændende bog om en
uhyre  vigtig  person  i  dansk  historie  –  uanset  om man deler  Brammings  kontrafaktiske
anelser eller ej.
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