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Da foreningens beholdning af mønter er ved at være solgt,
vil vi gerne opfordre medlemmerne til at indlevere mønter til salg

Det Byzantinske Rige X
Af Svend Nørskov-Jensen

Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 14. september 2010
Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris
 1   52 22   36 43 260 64 360 85     0 106   20
 2   65 23     0 44     0 65   80 86   40 107   60
 3   40 24 1300 45     0 66   55 87     0 108   50
 4   45 25 1650 46   30 67     0 88     5 109   50
 5 1230 26 900 47   30 68     0 89     0 110   30
 6 510 27 110 48           30 69   54 90     0 111     0
 7   60 28 250 49   30 70   25 91     0 112     0
 8     0 29     0 50     0 71     5 92     0 113   46
 9   50 30     0 51   30 72   30 93     0 114   48
10   12 31 140 52   45 73   60 94     0 115   48
11   45 32   60 53 125 74   48 95   00 116   40
12     0 33   40 54     0 75   55 96     0 117   50
13   60 34 125 55 200 76   45 97   30 118   40
14     0 35     0 56   10 77   50 98   45 119   48
15   86 36     0 57 200 78   50 99   30 120   50
16 400 37     0 58 310 79   35 100   15 121   48
17   90 38     0 59 270 80   60 101   15 122   48
18   60 39     0 60   40 81   60 102   15 123   54
19   75 40     0 61   90 82   50 103   56 124   50
20     5 41   15 62   80 83     0 104   30 125   50
21   34 42   25 63 195 84     0 105   42 ©
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i NygadeHuset i Aabenraa

JOHN II, Comnenus (1118-1143). Alexius I‘s ældste søn besteg tronen under
stor modstand af hans ambitiøse søster,Anna Gomnena. Den nye kejser var
en højtbegavet hersker. På’ det militære område forøgede han den byzantinske
anseelse på Balkan ved at rense imperiet for patzinakkernes trussel
og ved at forstærke sin myndighed over serberne. Antiochia blev generobret som
højdepunkt på en sejrrig fremrykning gennem Kilikien, og en aftale blev indgået
med det tyske rige for at dæmme op mod den voksende, magt fra det normanniske
kongerige i Syditalien og på Sicilien. Hjemme var John opmærksom på de farlige
konsekvenser af handelsprivilegierne, som hans fader skænkede venetianerne, og
han forsøgte at indskrænke dem, men efter trusler om repressalier måtte han
opgive dette. John II’s regering blev afbrudt, da kejseren døde efter et jagtuheld, og
han blev efterfulgt af sin broder.

MANUEL I, Comnenus (1143-1180). Den nye kejser var stærkt optaget af
Vestens kultur, hvilket kom til at afspejle sig ved det byzantinske hof ved mange
latinske træk, for eksempel turneringer. Ankomsten af det andet korstog optog
kejseren, da nogle af de vestlige prinser var lige så interesserede i at erobre
Konstantinopel, som de var i at angribe de vantro. Men korstoget var en bundløs
fiasko; det bort ledte dog Manuel’s opmærksomhed nok til at tillade normanneren
Roger II at angribe det byzantinske Grækenland og plyndre de vigtige byer Korinth
og Thebes. I 1155 begyndte byzantinerne en optimistisk offensiv i Italien, som ikke
havde mærket byzantinsk indflydelse i næsten eet århundrede, og i begyndelsen
med ikke ringe held. Imidlertid krænkede denne fremrykning så mange andre
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magters interesser, at et modangreb hurtigt
blev arrangeret, og byzantinerne blev drevet
bort fra halvøen. Manuel havde større held i
Østen, hvor den armenske prins Thoros blev
afsat, og; de latinske korsfarerstater Antiochia
og Jerusalem anerkendte den byzantinske
kejsers overhøjhed. Lige så god lykke
opnåede Manuel’s interventioner i Ungarn og i
de serbiske områder,  men dette førte til et
modsætningsforhold mellem riget og dets
gamle allierede, Venedig. Kejserens største
fjende i den sidste del af hans
regeringsperiode var den mægtige tyske
kejser Frederik Barbarossa, og det var denne,
der var indirekte ansvarlig for den ulykke, der
kom over Manuel i 1176. Opmuntret af løfter
om støtte fra den tyske kejser brød sultanen
af Ikonien sin aftale med Byzans, og da
Manuel rykkede frem mod ham, vandt
tyrkerne en total sejr i det berømte slag ved
Myriocephalos. Manuel trak sig tilbage til sin
hovedstad som en brudt mand, og efter hans
død kun fire år senere, blev det hurtigt klart,
hvor megen skade, der var sket for staten ved
den tidligere kejsers overambitiøse. politik.
.
ALEXIUS II, Comnenus (1180-l183),
Manuel’s søn, var kun tolv år, da hans fader
døde. Regeringen blev ledet af hans moder,
kejserinde Mary af Antiochia men den
byzantinske offentlighed kunne ikke lide dette
vestlige regime, og der voksede hurtigt en
opposition op mod regeringen. Oppositionen
fandt en leder i Andronicus Comnenus, en
fætter til den tidligere kejser, og efter en kort
strid gjorde Andronicus sig selv til herre i
Konstantinopel. Mary blev henrettet, og den
uheldige Alexius II delte samme skæbne ikke
længe efter.

ANDRONICUS I, Comnenus (1183-1185). Hans regering var kort og
voldsom. Al-tid i totterne på sin fætter, kejser Manuel, havde Andronicus
stræbt efter en meget usædvanlig karriere som omvandrende lykkeridder.
Da han blev kaldt til tronen, i en alder i tresserne, besluttede han sig til at
fjerne alt, hvad der var korrupt i administrationen. Skønt hans intentioner
var de bed-ste, fik han. mange, fjender, og på grund af hans hensynsløse
fremgangsmåde udbrød der snart oprør i forskellige dele af riget. Den
byzantinske autoritet blev alvorligt svækket, og i august 1185 blev
Thessalonika, rigets næststørste by, hjemsøgt af normannerne. Den
panikslagne befolkning i Konstantinopel blev også truet af indtrængende og
rejste sig mod kejseren, der fik et frygteligt endeligt i hænderne på
pøbelen.

ISAK Comnenus, tronraner på Kypern (1184-1191), en grandnevø til
Manuel I, gjorde oprør mod Andronicus’ barske regime og etablerede sig
som selvstændig hersker over Kypern. Centralregeringen var ikke i stand
til at slå opstanden ned, og Isak beholdt sin stilling i syv år, indtil han
bukkede. under for Richard Løvehjerte fra England, som var i Østen i
forbindelse med det tredie korstog. Isak blev fængslet af Richard, og den
vigtige ø kom aldrig igen under Byzans.

ISAK II, Angelus (1185-1195). Efter revolutionen, der fjernede
Andronicus. I fra den byzantinske trone, blev Isak Angelus, en
efterkommer af Alexius I’s yngste datter, valgt som efterfølger. Den nye
hersker var ikke stærk nok til at takle imperiets voksende problemer, og det
blev sagt om ham, at han solgt ledelsesposter, som man solgte grøntsager
på et marked. Han tog imidlertid tyren ved hornene, da der udbrød oprør i
Bulgarien, og skønt han klarede sig med ære på slagmarken, var han ved
afslutningen på striden nødt til at acceptere oprettelsen af et uafhængigt
bulgarsk rige. På den tid blev riget hjemsøgt af det tredie korstog. Igen var
korstoget en fiasko hvad hovedformålet angik, men det gav byzantinerne
en masse bekymringer. Richard I Løvehjerte fra England erobrede øen
Kypern fra tronraneren Isak Comnenus. Kejseren brugte sine sidste år i
forsøg på at ødelægge det nyligt opståede bulgarske rige, men han havde
overhovedet ikke heldet med sig, og den 8. april 1195 blev han afsat og
blindet og hans ældre broder.

Forsættes i næste nummer.


