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Gennem tiden har mørket skjult mangen en lyssky gerning, og den 22. 
november 1286 var ingen undtagelse. Kong Erik Klipping blev dolket 
ihjel af 56 stik, og de skyldige forsvandt i ly af den midtjyske nat.

Talrige efterforskere – fra B.S. Ingemann til Ebbe Kløvedal Reich – har 
siden forsøgt at finde frem til morderne i Finderup Lade. Nu har også 
historikeren Thomas Heebøll-Holm sat sig for at opklare sagen.

Han afslører allerede på side 6, hvem han tror begik mordet, men han 
bevarer spændingen ved at begive sig ud i en morderligt spændende 
diskussion af, hvor magtfuld en konge egentlig må være, hvordan en 
konge bør bruge sin magt, og hvornår et folk må styrte en tyran, der 
misbruger magten. Bogen afrundes med en parallel til vor tid, hvor 
konger sjældnere myrdes, men hvor utilfredse undersåtter fortsat 
protesterer mod egenrådig magtudøvelse, fx ved at afbrænde en dukke 
af en statsminister i en lygtepæl.
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Forfatteren siger: 

”Det er i grunden meget lidt, vi ved med sikkerhed om mordet på Erik 
Klipping, på Sankt Cæcilie nat. Vi ved dog, at forbrydelsen fandt sted i 
Finderup, 10 kilometer sydvest for Viborg, og at kongen led en voldelig 
død. Men mange mysterier omgærder stadig mordet. Og det hjælper ikke, 
at samtidens kilder synes lige så usikre på, hvad der er foregået. Så lad os 
som mesterdetektiven Hercule Poirot aktivere the little grey cells og forsøge 
at gennemgå de begrænsede beviser.”

Om forfatteren
Thomas Heebøll-Holm (født 1978) er historiker på Syddansk 
Universitet. Han er ekspert i middelalderens politiske og militære 
historie, især i Danmark, England og Frankrig. Han er vært på den 
populære podcast Mægtige Middelalder.

Om serien
Det sidste kongemord er 63. bog i serien 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, 
der bl.a. omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.
dk.
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