1. mars 2007, rettet 12. desember 2010

CV for Theoderik den store
Navn
Þiudareiks (gotisk) (=folkets konge)
Flavius Theodoricus (romersk)
Theodoric (engelsk)
Theoderik (skandinavisk)
Personlige data
•
født 454 e.Kr., ved Neusiedler See (på grensen mellom dagens
Østerrike og Ungarn)
•
sønn av den østgotiske stammekongen Theodemir
•
kristen, arianer
•
gift to ganger, sist med Audofleda, søster til frankerkongen Klodvig 1
•
død 30. august 526, i Ravenna
Utdannelse
Som åtteåring sendt til det keiserlige hoff i Konstantinopel, som gissel
for en avtale inngått mellom onkelen Valamer og den østromerske keiser
Leo i 461. Utdannet som embetsmann ved det keiserlig hoff, under tidens
mest anerkjente lærere. Viste særlig interesse og dyktighet i militære
disipliner. Som 19-åring tillatt å vende tilbake til sitt folk.

Erfaring
•

•

•
•

474-488, etter farens død, stammekonge, forente østgotene, flyttet dem
til nytt land i nåværende Bulgaria, støttet den østromerske keiser Zeno
(Leos etterfølger) i kritiske situasjoner.
483-488 Magister militium per Oriens (Øverstkommanderende for den
østlige militærregion i Romerriket), utnevnt av Zeno.
484 romersk konsul
488-526 formelt østgotenes konge i Romerriket, med mandat fra
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•

•
•

•

keiseren.
488 påbegynte erobringen av Italia, under avtale med Zeno, med
vestgoteren Odovakar som hovedmotstander. Flyttet østgotene, antatt
ca 100.000 mennesker, til Italia.
493 Odovakar nedkjempet.
493-526 Theoderik etablert i Ravenna, som konge over det romerske
Italia, såvel som over østgotene. Holdt freden mellom folkegruppene,
tross delvis separat lovverk og administrasjon. Sikret religionsfrihet.
Overholdt i hovedtrekk avtalen med keiseren, også under Zenos
etterfølgere, en avtale som bl.a. sikret romernes rettigheter under
østgotenes monopol på væpnet makt i store deler av Italia.
511-526 reelt også vestgotenes konge, formelt som regent for sin
dattersønn Amalrik (barnekonge)

Vurdering
Theoderik har fått et legendarisk ettermæle for sin dyktighet i
håndteringen av folkevandringstidens utfordringer. Med kombinasjon av
diplomati (herunder ekteskapsdiplomati) og militær innsats kom han
fordelaktig ut i utallige konfrontasjoner med ulike grupperinger, spesielt
vestgotene, vandalene og frankerne. Theoderik er blitt stående som en
enestående klok og rettskaffen hersker, personlig dyktig og modig, og
med en utpreget evne til å se og engasjere talent hos andre. Det siste kan
besøkende til Ravenna stadig se resultater av, femten århundrer etter hans
tid.
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