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Tvekampe spille i Nordens ældre Historie en saare betydelig 

Rolle. Hos Snorro og Saxo omtales og beskrives de meget ofte; 
og af de andre skandinaviske Historier er neppe nogen, hvis 
Helt ikke paa een eller anden Maade ved dem har udmærket sig. 
1 Frodes Love nævnes de udrrykkeligen ; og, vilde nogen paatage 
sig det vist nok vanskelige Arbcidc med kritisk Oje at opsöge og 
samle de maaskec endda ikke saa faa Brudstykker af traditionelle 
Love, ' som hist og her findes i Danmark for Harald Blaatands, 
i Norge for Hagen Adelsteens Tider, saa kunde det vel godt- 
gjores, at Tvekampene vare ligesaa vigtig en Deel af Nordens æld
ste Lovgivning, som de i den senere og ved Christclige Regenters 
indforte — hvad der er mærkeligt nok — aldeles ere forbigaaedc. 
I alle Forretninger,' hvor der var Sporgsmaal om Mit og Dir; 
i alle Æres- og Tvivls-Sager brugdes Tvekampe; de vare Ho- 
vedbeviis i Rettergang, og saa at sige en Middelpunkt i den æld
ste Lovkyndighcd.

Tvekampe viste Nordboens Charakter i sit sande Lys. Paa 
den ene Side Spor af Vildhed, Raahed, og Hævngierrighed^
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paa den anden Trofasthed, Tapperhed og Ædelmod; øg i de 
fleste Tilfælde tör man vel paastaae, at de sidste Egenskaber 
fordunklede de forst?. Uden Tvivl have de senere Duellers Mis- 
Bruge bidraget meget til at kaste en Skygge paa de Nordiske Tve
kampe. Den rænkende Historiker forstijaer at skielnc mellem 
Tidsaldrenes og Nationernes ulige Aand; hver Oplyst veed, at 
de saa kaldte Æres-Kampe i vore Dage stride iigesaa meget 
mod borgerlig Orden, som deres Udfald er et svagt Værn for 
den formeentligen krænkede Ære, og et slet Beviis enten paa sandt 
Heltemod eller paa en retfærdig Sag. Men unægtejigt er det dog, 
ar ligesom Dueller i Nutiden ere en Snylteplante, der stundum 
manes frem som Kaadhcds og Frækheds vanærende Paaskud, saa 
havde de derimod deres rett.e Hiem i Nordens Hedenold, og her til
kom mange Betragtninger, der yisre dem i en saare hæderfuld Skik
kelse.

En sund Siæl i et kæmpestærkt Legem maatte medvirke til 
at give Nordboen en vældig Folelse af overvættes Kraft. Hans 
hele Liv, tilbragr paa Tog og i Feide, var næsten idel Kraftyttring. 
Hvor megen Tillokkelse var her ikke til Vc1d og Overmagten^ 
vilkaarlige Brug! Men for disse satte Hoimodighcd en onskelig 
Modvægt. Helt kaldtes kun den — det igienrage Sagaerne saa 
ofre — der streifede og rogtede, der revsede Rovere og Rans- 
mænd, men lod Bonde, Borger og Handlende med Fred. Tve
kampene selv vare et Foster af Ædelmod. De vare en Tomme, 
man paalagde sig, for at dæmpe Lidenskabelighed. Endog Ro
vere læses ikke letteligen at have bortranet en Pige, uden forst at 
lade Faderen vide, at han maatte om en vis Tid lave si? til 
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Holmgang for at beskytte sin Datter. Sædvsnligen bestemtes Tve
kampen p.u Thingene, hvor alrsaa Sagen med koldere Overlæg kun
de overvejes og behandles. Man tænke sig disse offentlige For
samlingssteder. De vare store Folkehöitider, som enhver Huus- 
fader sædvanligen besögde. Der skede et höitideligt Offer. Der 
var almindeligt Marked. Der glædede man sig tilhobe. Der af
gjorde man Statens vigtigste Anliggender. Der viste sig en Nor
dens Bande i al sin Værdighed. Huuslig Velstand, Tilfredshed 
med sine Kaar , Ligelighed blandt alle, ædel Stolthed og Kraftig
hed besiælede Bcraadslagningcrne. I disse ægte Nordiske Sam
menkomster aftaltes Holmgangene, og stundum bleve de og paa 
disse fuldforte. Under Tvekamps Holdelse var langt fra alting af
hængigt af de Kæmpendes Hidsighed eller Huskud. Visse Keg
ler maatte iagttages, og saasnart Bloder flod, maatte Holmgæn
gerne, saa nödigen de end ville, ophore med Striden. Nordboen 
vidste, hvor vidt Privathævn kan gaae, naar den folger blot 
Lidenskabeligheds Tilsagn. Vi læse jo om de Vilde, at de for 
Hævnens Sodhed opofrre ci blot dem selv, men endog deres Born, 
saa at hele Slægter paa den Maade udryddes. I vort Norden gav 
man Privathævn en öjebliklig, dog indskrænker, Tumleplads, 
for at spare Slægtninger og Venner og Borgerkrige. Ved Chri- 
srendommens Indförclse formildedes Sæderne, dog langsomt og 
efterhaanden ; Tvekampene, som andre Oldtidens Vedtægter, for
svandt. Vist nok miskiender Ingen hiin Forandrings velgiören- 
de Indflydelse; dog mærkedes de forst efter nogle Aarhundrcdes 
Mellemrum.; men, for at blive staaende ved vor Giensrand, hvad 
satte Pavc'dommer isredet for Nordboernes ærlige Tvekampe? Jernbyr
ders Bedragerier!

Fid. Sei. Skr, Fl Dal. 1 Hafte 1809. E e
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Maae jeg tillade mig, som Indledning til den folgende Urt- 
dersogelse, kortcligen at fortælle om en Nordisk Holmgang? Jeg 
vælger en Begivenhed, hvor en Dansk og Norsk Helt, i Anled
ning af et paa den ene Side begaaet betydeligt Feilrrin, kappedes om 
at overgase hinanden i Srandhafrighed og Höimod. Saxo og Oluf 
Tryggvesens Saga have nedtegnet den ; og den er særkilr behand
let i en egen i Sverrig af Jonas Gndmundi udgiver, og fra dé 
tindre Fortællingsmaader temmelig afvigende. Skandinavisk Saga,

I Frodes, som Suhm mener, den 6te, men efter de fleste*  * 
den ßdies eller den Fredegodes Tid, var Hogni, cn udmærket 
Helt, Underkonge i Jylland, og Strømmenes Forsvarer. Paa 
en Reise til Norge, hvor han drak Bragebægeret efter sin Vens 
Kong Hiorvards Död, lærte han at kiende og agte Hiorvards Sön 
den unge Hedin, hvis Skiönhed, Mod, Hurtighed og Legemsfær
digheder tildroge ham alles Beundring. I hinandens Selskab giorde 
disse ade Venner et Tog til Rusland og Ostersøen, og efter Hog- 
nis Tilskyndelse gik Hedin siden i Frodes Tieneste og blev hans 
Mand. Hogni havde en eneste Datter, den ved sin Skiönhed 
berömte Hildur. Da han og Hedin engang havde herjet paa Or- 
kenöerne, kom de vel seirende fra Kampen, men vare begge 
saarede, og maatte tage til Helgenæs, Hognis Hiemstavn, for 
at faae Saarene lægte. Her saae den Norske Yngling forste Gang 
den smukke Hildur, hvis Haand og Hierte han alt for længe si
den havde giort Lofte om at ville erholde. Fælleds Fare paa sid
ste Tog havde knyttet Danen og Nordmanden end nærmere til hin
anden. Hogni grov et Huld i Jorden med sit Spyd, lod sit 
Blod löbe deri, og bad Hedin gtore det samme; derpaa blande-
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ele lim Blodet med Jorden og rakte Hedin Hunden; de tilsvore 
hverandre evigt Venskab, og at den ene skulde hævne den andens 
Död. Saaledes vare de, som Oldtiden kaldte der, Fosrbrödre. 
Hildur og Hedin fattede Godhed for hinanden; og snart haabede 
Hogni, efter at have besögt Frode i Leire, i selve Kongens Nær
værelse paa Helgenæs at drikke sin Svigersöns Fæsreol med hans 
Datter. Men da Hedin havde været hos Leirckongen, skulde han 
gjore en kort Reise til Norge, for at underrette sine Frænder om 
Gifrermaaler, og der at ordne forskiellige Anliggender. Vindeti 
var imod, og ved at seilc forbi Jyllands Kyst var han uforsigtig 
nok til at aflægge Hildur, uden Faderens Vidende, et Besög paa 
Helgenæs. Folgen blev, at han begik den i Nordboens Öine 
utilgivelige Misgierning, at misbruge sin Forlovedes Yndest. Det 
lynsnare Rygte bringer Hogni Efterretning om Hildurs Beskieni- 
melse. Faderen iler til Helgenæs, treffer Forforeren, og und
siger ham. Han rakte Sværdet i Veirer. ’’Dette, sagde han, skat 
"rette mellem mig og dig, fra dette Öjeblik er du min Fiende, 
"hvor og naar jeg moder dig væbnet.ti Hedin drager til Frode, 
for ved hans Mægling at tilfredstille Hogni, men Svigerfaderen 
er uforsonlig. Han lægger sig for ham i Isefiorden, og udæsker 
ham til et Fcldrslag. Hedin tilbod Enckamp ; men da Hogni ei vil
de dette, voldgives Frode Sagen. Kongen foredrager den for 
Thinget i Leire til almindelig Afgiörelse. Hogni var uböjelig, og 
endelig bestemmes det, at Tvekamp skal afgiöre Sagen. Dagen 
var aftalt, og Pladsen aftegnet ved en Kreds af store Stene. 
Dommerne toge Sæde for at mærke paa Huggene. Folket stod i 
taus Forventning. Hogni tog Hedin ved Haanden og sagde: Kom 
min Ven, Æren kalder os, vi vaagne i Dag, som Venner, hos

E e 2
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Alfader. Hcdin fulgde ham med stadige Skridt, og saaledes 
traadde de ind i Kredsen. Mængden ledsagede dem med disse 
Ord: De gaae til Dilden, som Venner og Fostbrüdre. Kam
pen begyndte. Begge sögde giensidigen at skaanc hinanden, men 
selv at udsætte sig for dræbende Hug. Hedin fik et svært Saar, 
men Hogni ynkedes over hans Ungdom og Skiönhed, og sparede 
ham. Det Öaske, enhver af dem havde havt, at döe i Kampen, 
blev denne Gang ikke opfyldt; men da Aarsagen til Misfornöiel- 
sen vedblev, enedes man om, at reise til Hithinsöe i Rogaland 
i Norge og der at fornye Striden. Efterat man paa begge Sider 
havde sögt at giöre Fornærmelsens Erindring saa levende, som 
mueligt, endtes Kampen saaledes, at Hogni stedte sit Spyd i 
Hedins Bryst, og i samme Øjeblik klovcde dennes Sværd Hognis 
blottede Hoved. Rygtet tilfojede, at Hildur længdes saameget 
efter sin Mand, at hun ved sine Vers hver Nat opvækkede de 
Döde, hvilke derpaa fornyede Kampen, som skulde vedvare ind
til Ragnarockr eller Verdens Ende. Og deraf skal de gamle Skal
de have kaldet Krigen Hildurs Lceg.

Anfortc Fortælling kunde forelöbigen give et Begreb om 
nordiske Tvekampe, og deres Forbindelse med Nordboens Cha- 
rakteer. Men disse Fægtninger fortiene nöjere og i det Enkelte 
at undersöges; thi endskiönt deres Beskaffenhed i forskielligc 
Henseender er af vore store Oldgrandskere, en Worm v Bartho
lin, Arnesen, Schiönning, Erichsen, Suhrn og andre, leilig- 
hedsviis bleven oplyst, saa savnes dog hos os et eget Skrift, der h

omfatter deres Natur og Væsen, og sammenstiller det vigtigste 
af hvad de Nordiske Forfattere om dem have nedtegnet. Da des
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uden mange af de Kilder, som her skulde benyttes, deels endnu 
ere utrykte, f. Ex. Varnsdäla, Svarfdala, Kormaks, Floamanna, 
Liosvetninga og andre Islandske Historier, blandt hvilke især de 
4 forste indeholde klassiske Steder Tvekampe angaaende; deels 
maae söges i Islandske og Svenske Udgaver af Sagaer, der for 
det mecste ere meget vanskelige at overkomme, f. Ex. dc Skal- 
holrske og Holumske Saga-Editioner, Biorneis Kæmpetharer, de 
af l’eringskiold, Recnhielm, Salan, Verelius, Gudmund Oluf- 
sen og andre besörgede Skandinaviske Historier m. m.; saa vil 
den, der har Ledighed til ar benytte alle hine Kilder, foruden de 
af den Arna-Magnæanske Commission, af Suhm og Erichsen, ud-

* givne ypperlige Norsk- Islandske Skrifter, der nu udgiöre io Bind.
i 4to, og 2 i gvo, — altid finde meget at tilföie de ældre Old- 
grandskeres Bemærkninger. Jeg vover da herved at fremlægge, 
til det Kongelige Danske Videnskabers Selskabs overbærende Be- 
dömmelse, et Forsög til en Skildring af Tvekampene i vort Nor
diske Hedenold. Efter at have anfort en og anden kort Bemærk
ning om deres Oprindelse, skulle vi angive deres forskiclligc Ar- 

•*  ter, og derpaa fremstille nogle af de ældste og mærkeligste i
Nordens Historie forekommende Fægtninger af dette Slags; vi 
skulle enkelt giennemgaae saavcl Forberedelserne til Tvekampene, 
som disse Fægtningers, især Holmgangenes, egne Love; og endeli- 
gen kaste et Blik paa Slutningen af deres Historie under Heden- 
dommet, og deres Ophor med samme.

I.*
Tvekampenes Oprindelse i Norden maa, som allerede er an

tydet, uden Tvivl söges i Nordboens Bevidsthed og Fölelse af ual
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mindelige Legems og Siels - Kræfter. Det er saa naturligt, at 
Nationer i en raaere Tilstand, ved at fole deres physiske Styrkes 
Overvægt over andre, ansce samme som Beviis for deres Ret i 
paakomne Tvistigheder; og, naar denne giöres dem stridig, ud
fordre den formeentligen fornærmende til at prove Styrke med 
sig, for saaledes at bevise sine Grundes Gyldighed. Saadan For- 
vexling af moralske og physiske Begreber vil den ofte træffe paa, 
der forfölger Folkenes Culturhistorie. Naar altsaa alle gamle Fol
keslag paa deres forste Trin til Uddannelse vil befindes at have 
havt Tvekampe, saa bliver her kun for os at bemærke: deels at 
det Nordiske Klima, som mere gunstigt for alle Legems-, og da 
For endeel ogsaa for visse Sidekræfters Udvikling ril Kæmpestyrke 
og Kæmpeaand, gave Tvekampene i disse Egne en egen fra an
dre meget forskiellig Retning; dcels at man, i Overeenstemmel- 
se med det, Historien lærer om vort Nordens forste Befolkning 
af Nationer fra Tanais’s Bredder, fra Landene ved det Kaspiske 
Hav, fra de Kaukasiske og Nordskythiskc Egne, kan i Reisebe- 
skrivelser- forfölge temmelig sikkre Spor til Tvekampe af Nordisk 
Charakteer; og at man atter med end större Sikkerhed kan vise, 
hvorledes Tvekampe fra Norden, og igiennem Nordiske Natio
ner, have meddeelt sig forskiellige Europæiske Folkeslag; hvorle
des de efter disses Tænkemaade og Beskaffenhed, have antaget et 
saavel fra de Nordiske, som fra hinanden indbyrdes, afvigende Præg.

Gmelin og andre have hos Kamschadalerne endnu i vore Ti
der fundet Tvekampe, hvilke de, uden at kiende vore Sagaers Be
retninger, nætop have beskrevet som disse. De ved Don, 
ved Volga og i Sibérien værende Steenmonumenter, af hvilke nogle 
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med stor Rimelighed kunne antages at være Kampepladse, ere al
deles som de Nordiske, men forekomme ingensteds uden i vort 
Nord, og i nogle Egne af Skotland, England og Nordrydskland*  
Om Steenkrcdse i Georgien har Chardin giort samme Bemærkning.

Basnage har i 5te Kapitel af sin velskrcvne : Dissertation hi
storique sur les duels, korteligen udviklet, hvorledes Duellerne fra 
Norden udbredte sig blandt Middelalderens Folkeslag. Vellejus Pa
terculus omtaler allerede i Augusts Tid de Germaniske Nationers 
Dueller. De Franske og Engelske selv tilstaae at have faaet Tve
kampsvedtægter fra Normannerne, de Spanske fra Gotherne, og de 
Italienske fra Longobarderne. Naar de Saliske og Ripuariske Love, 
naar Sachsen- og Schwaben-Spiegel auctorisere Dueller, saa ved
kommer dette os her kun for saa vidt, som vor Frode den ?des 
Love, der tillode Tvekampe, ustridigen ere ældre end disse. The- 
odorichs og Luitprands forgiævcs Bestræbelser for at afskaffe Duel
ler, den forste hos Gotherne, den sidste hos Longobarderne, vise 
disse Nationers Vedholdenhed ved Fortids Skikke, men de vise 
og, at cn Nordisk Plante ikke, uden at vanslægte til Vildskud, 
kunde trives paa sydlig Grund.

At Fortællinger om Tvekampe hos os haves ligesaa tidligen, 
som Historien begynder, er ikke underligt, da ogsaa Mytholo
gien nævner dem. Ifólge 16de Fabel i den prosaiske Edda an
tages Uller, Thor» Frillesön, for at være Tvekampenes Gud. 
Den tilföier, at til ham plejede Enekæmpere at giöre Lofter: à 
bann er heiret i Einvigom. Den Danske Historie omtaler alle
rede Kong Skiolds, og den Norske Kong Norrs Tvekampe. Ef- 



rer Saxo udfordrede Skiold den Aiemanniske Anfører Scaro i 
begge Krigshæres, den Danskes og Tydskes, Paasyn. Han ned- 
lagde sin Modstander, og gjorde Alcmannernc skatskyldige. Stri
dens Anledning var den smukke Alvildc, som Skiold derpaa æg
tede, og avlede Gram med hende. Ligeledes forekommer hos 
Suhm (Krit, Hist. 2 D., S. 72), den Beretning, at Skiold tilsend
te en i Skaane regierende Kong Arislus en Opfordring at give sig 
under ham, men, da han derpaa fik Afslag, bekrigede og fæl
dede ham i en Tvekamp. Fortællingen om denne ellers ubekiendte 
Arislas,, som formodes at være giort af Saxos Attains, er om- 
stændeligen og i sin hele Sammenhæng udført i en haandskreven 
tydsk Danmarks Historie i Folio fra det Suhmiske Bibliothek.

Den mærkværdige Norges Deling (ved Enden af iste Aar- 
hundrede efter Chr.) som det vigtige Skrift Fundin Noregs hos 
Biörner fortæller, foranledigedes ved en Begivenhed, hvori en Tve
kamp var indflertet. Thorre, en Jorhunsk Fyrste, havde 2de Son
ner Norr og Gorr, og en Datter Goc; Faderen var en stor Blot
mand d. e. holdt betydelige Ofl-fingsr til Guderne. Især gav han 
hvert Aar, midt om Vinteren, en stor Oflcrfesr, for at faae 
Snee og godt Fore. Ofleret kaldtes Thorrcblor, og Festens Man
ned, de 2 sidste Uger af Januar, og 2 første af Februar, heed 
Thorre. Under denne Höitid blev Goë af en Kong Hrolf i 
Bierge paa Hedemarken, Asa-Thors Sönncsön , saa hemmeligen 
bortført, at Ingen vidste, hvad der var blevet af hende. Man 
sögde Goë allevegne; man giorde i den paa Thorre følgende 
Xfaaned, som nu kaldtes Goë, er nyt Olier for ar faae hendes 
Opholdsted af Guderne'at vide, men alt var forgiævcs. Efrcr 
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3 Aars Forlöb giorde Brödrene det höitidelige Lofte, at ville op
søge hende, Norr til Lands og Gorr til Vands. De reiste, den 
ene med Krigsmagt, den anden med Flaade, og undcrlagde 
sig alie de Egne, hvorigiennem de kom. Efter lang Omflakken 
mödtes de i Nörrefiord i Soknedal, men Goë havde de ikke fun
det. De skiltes atter ad ; og da Norr tog Vejen tilbage over 
Fieldene til Upland, stödre han midt om Vinrercn just paa Bier- 
ge i Hedemarken, hvor Hrolf var Konge. Hrolf og Norr 
skulde nu ved Enekamp afgiore det Mellemværende. Kampen 
holdtes ; men de skiltes ad uden Blod. Ved Goes Megling for
ligtes de paa de Vilkaar, at Hrolf beholdt Goë, og underkastede 
sig Norrs Overherskab, Norr derimod tog Hrolf s Sostcr Hodda 
til Ægte. Norr fortsatte sine Erobringer i Osten, men vendte 
sig siden mod Vest, og efter at have ved Havsiden atter truffet 
sin Broder, deeltc han de giorte Erobringer saaledes med ham, 
at han selv beholdt det faste Land fra Goth-Elven til Jotunheim, 
men Gorr fik alle uden for beliggende Oer.

IL

Ved Tvekampene havde megen Forskiellighcd Sted, med 
Hensyn deels til deres Foranledning, deels til Stedet og Maaden, 
hvorpaa de holdtes, deels ogsaa til deres lovlige Gyldighed og de 
paa dem grundede Rettigheder.

Da slige Fægtningers Hensigt var -at hævde antastet Ære, 
eller at tiltvinge sig formcentlige Rettigheders Indrømmelse, saa 
udelukke vi af Tvekampes Tal saadanne Slagsmaal mellem ede 
Personer, som holdtes for Spög, eller blot for at prøve Styrke, 

Jrni. Sti. Skr. Zz7 Deel. 1 i gcy. F f
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eller öve sîg i Legemsfærdigheder. De i vore gamle Historier 
sædvanligst forekommende Anledninger ril virkelige Tvekampe vare;, 
et Lands eller Steds Eiendotnsrigelse, Begier ing om andres Godses, 
Riges, Kones, eller Dörtres Overladelse, Fordring om Erstat
ning eller Haevn, for tilføjet Skade, Skam eller Uref, og Lyst 
til saaledes at faae hurtig Ende paa en vanskelig, vidtlöftig og lange 
udseende Rettergangs - Tvisrighed.

Da de med Harald- Haarfrgers Haardhed og Enevælde mis
fornøjede Norske i hele Hobe droge til Island, læses ofre om 
den Skik> at Anføreren, naar han nærmede sig Öen, kastede Ser- 
stokkerne d. e. Filler, prydede oven til med Thors eller cn an
den Guds Hoved, der stode ved Husets Hôisæde, over Borde, 
o'g valgde det Sted, hvor de flöde i Land,- til Middelpunkten 
for den Landstrækning, han der vilde tilegne sig. Der afstak han 
sin Vanning, og bemægtigede sig hele den Landsrrækning, som 
man kunde overreise fra Kl. 6 Om Morgenen til 6 om Aftenen. 
Man plejede at tænde Ild, baade der, hvor Dagreisen begyndtes 
og hvor den endres, og dette kaldtes: med Ild at overfire saa- 
dant er Stykke Land. Den vigtige Historie Landnama, hvoraf 
haves en meget korrekt Kim sk. Udgave, omtaler ofre disse Skikke, 
og erindrer ikke sielden om , at saadan en Bcsiddelsestager, naar 
han undertiden inden denne Landstrækning indbefirtede Stykker af 
en anden för ham i Naboelaget nedsat Occupators Jord, lod Tve
kamp skille Trætten mellem sig og denne. Man efterses f. Ex., 
hvad der fortælles om Isolph, Hallkiel og Hrolleif ved deres An
komst til Lander.
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Ï den af Reenhielm udgivne Thorstein Vikingsons Saga *)  
berettes i edet og 4de Kapitel, at da Ring, en Fylkekonge i 
Sverrig havde en smuk Datter Hunvor, kom cn Kæmpe Harck 
Jernhaiis, der kaldte sig Sön af Kol Kroppinbak Konge i Jnder- 
land, og tilfalde Ring paa hans Floisæde saaledes: ’’Mit Ærende 
pr, at du giver i min Vold din Datter, dit Land og dine Un- 
dersaatrer. De fleste maae tilstaae, at det vil gaae bedre med 
Riger, om jeg styrer det, end du, der er svag og gammel. 
Finder du dig i ar afstaae Riget, da skal, jeg vise dig den Gunst 
at tage din Datter Hunvor til Hustru; men er du ikke villig 
dertil, saa dræber jeg dig, bemægtiget’ mig dit Rige, og tager 
Hunvor til Frille,ci Kongen kom i stor Forlegenhed; men ende-, 
ligen formaaede man Helten Viking fra Vi fills Oe til at mode Harck 
i en Tvekamp, hvori han klöyede Voldsmandens I-Ioved, og til 
Belönning fik Hunvor til sin Fæsremo. At nogle af Nordens 
egne Kæmper tillade sig saadanne Voldsforsög, sees af adskillige 
Exempler; og 22de Kap. af Grettjs Saga, der staaer i Lavmand 
Marcusens Holumske Saga-Samling i 4to, viser, at Rovere og 
Sdmæjid vare i icd.e Aarhundred komne i Vane med ar udfor-

*) Denne Saga er cu Roman» der i egeritligen historiske» chronologiske, 
geo.graphiske og deslige Spó'rgsmaale ikke bor bruges; men 
hvor det kommer an paa Sæders Skildring, og gamle Vedtægters 
Forklaring, er den ligesaa brugbar, som de reen historiske, 
da Forfatteren har abstraheret sine Charakterer af virkelige Old- 
tidssæder, og troeligen tegnet disse.

F f 2

i 
dre rige og anseelige Bonder til Tvekamp, for at aftvinge dem 
Gods eller Hustruer.



22S
”Det var Lov i ilte Aarhundred, ar den, der var foru- 

’’rettet af en anden, skulde udfordre den anden til Tvekamp.<t 
Saaledes heder det med tydelige Ord i Gunnlaugs S. 11 te Kap. 
hvorom vi siden skulle tale. I Henseende til Processer maa det 
være nok at anföre eet Excmpel af de mange, der findes i den 
lærerige *)  Niais S., hvis Forfatter allevegne viser sig, som sær
deles lovkyndig. De lærde Oplysninger, der ere tilfójede i 
den Arnamagnæanske Commissions for er par Aars Tid siden ud
komne Oversættelse og Noter til denne Historie, giöre ofte her- 
paa opmærksom. I 54de Kap. heder der, ar Asgrim Ellidagrimsson 
havde en Sag paa Landsrhinger med Ulf Uggason, i hvilken det 
var hændet ham, som sielden plejede ar skee, at han havde for
seer sig i at anlægge den, og isteden for 9 ikkun udnævnet 5 
Bonder, som Sandemænd. Modstanderen betiende sig af den
ne Feil, for at giöre Sagen til Intet. Da Gunnar mærkede dette, 
traadde han frem, og sagde ril Ulf Uggason : dersom du forfor
deler Folks Ret, skal jeg udfordre dig til Holmgang.

Tvekampe vare overhovedet af 3 Slags, Einvig, Holm
gang og Kergang. Einvig kaldtes saa, fordi man fægtede i saa- 
danne een mod een, uden nöiagtige Bestemmelser i Henseende 
til Sted, Huggenes Folge, eller deslige; man kæmpede, om
man vilde, paa fri Mark, uden en vis Kredsomgivning, og
fulgde hvad Regler man selv behagede ar aftale. Den utrykte 
Kormaks S, hvis Helt levede noget efter Harald Haarfagers Tid, 
skiller tydeligen mellem Einvig og Holmgang, naar den i 7de 

•) en af de bedste og sandfærdigste Nordiske Historier, der med Sand
druhed forbinder de naiveste Skildringer af Oldtiden.
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Kap. lader Holmgangsmanden Berse sige til Kormak: ”Du udæske
de mig til Holmgang, men derimod .tilbyder jeg dig Einvig. 
Du er cn ung' og uerfaren Mand. Holmgang har srrænge og 
vanskelige Regler, som ikke finde Sted ved Einvig. Kormak
svarede: ”Dct vil gaae dig ligesaa slet i Einvig; derfor vil 
jeg underkaste mig den Fare, der er ved Holmgang, og i alle 
Ting vise mig ligesaa kiæk som du.(i Holmgang har sit Navn af 
de Holme, undertiden i Soer beliggende, stundum paa Öer, der 
valgtes ti) saadanne Fægtningers Anstillelse. Ofte reiste man til 
langt fraliggende Steder, hvor man til denne Hensigt havde af- 
ralr ar modes. Men som oftest var ved Thingct en Öe eller 
Holm, som til dette Brug bestemtes, f. Ex. Öen i Öxeraa paa Is
land, som Gunnlaugs S. omtaler. Ikke sielden lod man det være 
nok at tage et Sted, der enten af Naturen var indhegnet, eller 
som man til dette Brug indcirklede med Stene. For Holmgang 
havde Lov, eller Vedtægt foreskrevet srrænge og vidtlöfrige Reg
ler, som i det Folgende særskilt skulle blive angivne. Jfør/prøg 
var benævnet deraf, ar de Kæmpende skulde nedstige i et Kar, 
on naar der var lukket derover, skulde de med forskiellip-e Vaa- 
ben angribe hinanden. Denne Art af Kampe omtales ingensteds 
uden i den utrykte Floamanna S. 17de Kapitel. Thorgils, Hi
storiens Helt, giorde en Handels - Reise ril Opland og Sverrig, 
og var om Vinteren hos en velhavende Bonde ved Navn Thrand. 
Til dennes Datter Sigrid beilede Randvid , en ildesindet og stri
dig Mand. Faderen afslog Giftcrmaaler. Randvid udfordrede ham 
derfor til Kergang: Thorgils tilbod sin Vært at fægte i hans Sted, 
og Thrand modtog Tilbudet med Glæde. Thorgils havde et Sværd, 
kaldet Jardhausnaut ; derimod holdt Randvid et Træknæble i 



Haanden, i Al. langt og meget tykt; og nu blev der lukket 
over Karret. Randvid bad Thorgils at begynde Angrebet; thi 
han var den udfordrende. Det giorde han, og gav saadant et 
Stod til Træknæblet, at det sprang i Stykker, og Sværdet tilli
ge gik Randvid i Livet. Denne sagde, ræk mig nu Sværdet, 
og tag imod Træknæblet; sia vil jeg give dig et Stod. Thor
gils svarede: det er, synes mig, blevet til- Spaaner, og er 
ikke mere et Knæble. Kort efter döde Randvid. Han havde 
stolet paa sin Tryllekonsr, og nedlagt mange i dette Slags Tve
kampe. Saa besynderlig end denne Fægtningsmaade forekommer 
os, saa mærkeligt er der dog, at man endnu i Landet Valders

X
i Norge gienkiender noget Lignende i Levningerne af den Skik, 
som der længe har vedligeholdt sig, at spænde sig sammen i 
hverandres Belte, og slaaes med Knive, Derom synger Digteren 
i Oden til Selskabsbrodrene (Forsog i de skiönpc øg nyttige Vi
denskaber Crc Sr. No. 13.)

Trættekiær Valdris Brudebord lad vælte;
Og med sin Nabo spænde knivfuldt Belte;
Slipper, I Venner! naar I ville drikke,

Barbarers Skikke.

Ligesaa skal man *)  nogle Steder i Franken, i Middelalderen 
have havt den Skik, at af tvende Kæmpende, et Mandfolk og 
et Fruentimmer, var den ene Mand med Nederdelen af Kroppen 
nedgravet i Jorden, og med Armene, Legemets Overdeel og 
en Kolbe af al Magt forsvarede sig mod den angribende Qvinde.

*) Jfr. D. J. C. Id. Dreyers Anmerkung von den ehemaligen gerichtli
chen Duellgeserzén, i Finns Samling verm i s c hr en Abhandlungen. 
Ro.tok u. Wismnr 1754. I. Th. S-, i59.
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I Henseende til de af Tvekampenes Udfald folgende Rettig
heder > kom det uden Tvivl an paa, om de blot holdtes efter 
privat Aftale, eller de vare til Thinge erklærede. I sidste Til
fælde er der ingen Tvivl om, at de havde fuldkommen lovlig 
Gyldighed. I den meget lærerige og sanddrue Egils S., som 
den Arnamagnæanske Commission i 1809 har udgiver, læses i 
det 66 til 6 yde Kap. om Egills Tvist med Atle i Askum paa Öen 
Fenhring i Norge. Han affordrede denne sin Kone Asgcrds Arve
gods. Han tilbod Atle en Stævning til Gulething, og de udæske
de hinanden til Tvekamp. Historiens Ord ere disse: ”Da Atle
drog til Thinge med dem, der skulde sværge i hans Sag, gik 
Egill mod ham, og sagde, at han ikke vilde tage hans Eed for 
sit Gods. Jeg vil, siger han, tilbyde dig andre Love, de nem
lig, at vi skulle holde Tvekampe her paa Thinger, og den, som faaer 
Sejer, beholde dette Gods. Det som Egil sagde, var og Lov, 
og en gammel Sædvane, at enhver Mand havde Ret til at udfor
dre Modparten ril Tvekamp, hvad enten han skulde forsvare eller 
söge en Sag. Atle svarede, at han ikke vilde undslaae sig for 
at holde Tvekamp med Egil, thi du (sagde han) tilbyder mig 
der, som jeg burde have tilbudet.(i At Folket paa Thinget kun
de domme Parterne til Holmgang, sees tydeligen af Hedins oven
for anforre Historie. At Tvekampens Udfald havde juridisk Kraft, 
sluttes med Sikkerhed deraf, at den Seirende bemægtigede sig, og 
beholdt upaaanket den Faldnes Gods og Ejendomme, at man i 
ingen Sag finder Exempel paa, at nogen blev tiltalt for Drab i en 
Holmgang, og at ligesaalidet en saadan Banemand erlagde Drabs
boder, som den Dödes Slægtning havde nogen Eftermaalsret i 
denne Anledning.
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III. . ’*
Vi gaae nu over til at nævne nogle af de mærkværdigste i 

Nordens ældste Historie forekommende Holmgange, cg Holm- 
gangsmænd. Men da den store Mængde af saadanne gior Valget 
vanskeligt, saa troe vi at burde forbigaae de mythiske eller alde
les fabelagtige, og opholde os meest ved dem, der have noget 
eget hos sig, som kan tjene til i Almindelighed ar oplyse den 
Tids Tvekamps-Aand.

Om Kong Frode den Fredgode selv fortæller Saxo i 5te Bog, 
at han angreb Froger, Son af Angul, Konge i Angeln, hvem 
man kalder den Saxiske Odin, Faderen havde givet Froger den 
Kraft, at han ikke kunde overvindes uden af den, som i Strid 
med sin Haand optog Stövet under hans Fodder. Med ham holdt 
Frode en Tvekamp p.ia Frodöe, i det Tronhiemske, tær ved Chri- 
s-riansund Frode brugde List. Han foregav ar være uerfaren i 
Fægtekonstei, og udbad sig at lære den af Froger. Denne, 
stolt og fornöjet derover, beskrev forst paa Jorden tvende Rum i 
Airkantede Figurer; og nu skulde hver af dem tage Plads i een 
af disse. Derefter foreslog Frode at bytte Sted og Vaaben, 
hvortil Froger saameget lettere gav ¿it Samtykke, som Frodes 
Pantser, Hielm og Kaardegreb glindsede af Guld. Saasnart Fro
ger forlod sir Rum, optog Frode Stöver. Han begyndte derpaa 
Kampen, og Angler-Kongen faldt.

At Heltenes Liv i Hedcnoldet ikke var meget ander end 
Overgang fri en Tvekamp ril en anden, viser Halfdans af Snorro 
og Saxo beskrevne Historie. Han levede i Slutningen af 4de



Aarhundrede, var med sin Brodér Fridlev den gdie Dansk Konge, 
men efter at have erobrer Sverrig opholdt sig nicest i dette Rige. 
En Sivald havde paa de Svenske Thing formaaet sine Landsmænd 
til at giöre Opror mod Halfdan. Sivaid havde 7 Sonner, alle 
vilde Berserker, sam, naar Raserier paakom, slugcde gloende Kul, 
bede i deres Skiolde, og lob i Ilden. Opforerne udæskede Half
dan ril Kamp mod dem alle. Han svarede, at det ei var bru
geligt at stride imod Here end to af Gangen, men, opfordret ved 
Modstanderens krænkende Bebreidelser, modtog dog Udæskningen. 
Forbitrrer oprykkede han i en Skov en Eeg med sin Rod, og 
giorde sig deraf cn Kölle. Han sang paa Stedet en Vise, hvori 
det hedder, at han med denne Kölle skulde sonderbryde Udaads- 
mændenes Rygge. Han mödte i Kampen og nedlagde dem alle. 
Neppe var denne Sejer vunden, for en Hclsingisk Berserk Hart- 
been, der drog om, ranede og voldtog Kongedottre, udæskede 
Halfdan til at fægte med ham og hans 12 Kæmper, den ene ef
ter den anden. Kongen indfandt sig, og, skiönt Hartbeen ge
bærdede sig med al en Berserks frygtelige Rasenhed, ja slog endog 
6 af sine egne Kæmper til Dödc, dræbde fdalfdan ham med en 
stor Hammer. Kort efter herjede Finlænderen Egrher paa de 
Svenske Kyster. Halfdan holdt fórst en Söctrcfning med ham; 
men da denne var uafgiorende, gik han Dagen efter mod ham i 
Tvekamp og ihiclslog ham. Som sand Helt var han altid villig 
til den undertryktes Forsvar, og viste sig endog mod Fienden 
ædelmodig og tienstfærdig. Grim, en vældig Kæmpe, fordrede 
af Haudur Konge paa Hadeland hans Datter Thorvilde til Ægte, 
eller, hvis dene afsloges, Tvekamp. Faderen var ei stærk nok 
til selv at prove Kræfter med Grim; men Halfdan drog i hans 

yiti. Se/ Skr. Kl Deel, 1 Httfte 1809. G g
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Sted» Han giorde sig, hedder det, gandske ukiendeftg, og 
trak forst paa Pladsen sit Sværd; men da? han mærkede, det var 
dövet, kastede han det paa Jorden, drog hasrig et andet, hug 
dermed til Grim,, og klo vede Pantzer og Skiold; aldrig,, sagde 
Grim,, saae jeg en Gammel at fægte diærveligere> og klorede 
med der samme Halfdans Skiold, men maatte bode det med höi*  
re Haand, som Halfdan i samme Öjeblik afhuggede. Grim tog 
Sværdet i venstre,, og stak Halfdan i Laarct. Denne kunde nu 
have dræbt Grim, men skiænkede ham dog Livet imod*  at hatt 
löste sig med en anseelig Betaling, og Thorilde blev Halfdans 
Belönning. Skiönt Halfdan havde fortrængt Aun fra Sverrigs 
Throne, saa indsatte han dog, da han selv var barnlos, denne 
ril sin*  og Sverrigs*  Arving, og reddede Auns Datter Sigrid fra en 
Viking Ebbes Vold, som forl'angde hende udleveret. Efter Half
dans Raad. gav Aun paa Skrömt sit Minde ril Sigrids Ægteskab 
med Ebbe. Da Bryllupet skulde holdes og alle havde raget Sæde, 
kommer Halfdan forklædt ind, og spörger, Hvorledes Ebbe en*  
Almucsmand1 torde begiære en Konges Datter, og udböd ham der- 
paa ril Kamp. Ebbe svarede y ar Strid om Natten sommede 
Spøgelser, men Strid*  om Dagen Mennesker. Halfdan gienmæ
lede, at Maanens Skin grorde Narren Dagen big. Ebbe nödtes 
da til at gaae fra Fæstens ÖT til’ Tvekamp, og mistede Livet. 
Dog nok om Halfdan; Disse 5 ieierrige Tvekampe fuldfordc 
Helten i mindre end 20 Aan*

Samsce havde den Ære it Blive Skuepladsen fór en af de be- 
jömtesre Holmgange i vort Nord. Den Behagelige, af Vereliur 
i Sverrig, og hot os af Suhm udgivne Hervarrar-Saga berener 
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denne Begivenhed i en meget naiv Fortælling. Arngrim^ Konge 
i det Norske Helgoland, avlede 12 Sonner, alle vældige Berserker 
blandt hvilke især Angantyr, Seming og Hiorvard ere navnkun
dige, og ikke roindre deres Sværde, som benævnes: Tir fing, 
Mistcltein og Hrotta. Ved et Gilde paa Bolm hos deres Fader, 
giorde Hiorvard det Loire at ægte den Svenske Konge Yngvers 
smukke Datter Ingeborg. De droge kort efter, for at opnaae den
ne Hensig’, til Upsal. Hos Ungve vare paa samme Tid 2 ud
mærkede Helte Hialmar, kaldet Hugprude, og Odd den vidtberci-' 
tte eller Örvar.odd, -som Kongens Mænd. Disse tvende havde 
først i en Træfning prøver hinandens Kræfter, og derpaa opretter 
Staldbroderskab under disse mærkelige Love: “At ingen maatte 
æde raadt eller allene mellem et Klæd,e perset Kiöd ; ingen udplyn
dre Bönder eller Kiôbmænd, .men kun rage hos dem saa meget 
som behovcdes til nôdvændig Underholdning; ingen röve fra fore
kommende Fruentimmer, hvor rige disse end maatte være; in
gen bortföre dem med sig til Skibene,,{ Hiorvard begicrde nu 
Prindsessen til Ægte. Der samme giorde Hialmar. Kongen der
over forlegen ,ov.erladcr Valget ril Ingeborg selv, og hun erklær- 
rede sig for Hialmar. Hiorvard udæskede sin Medbeiler til Tve
kamp, og det aftaledes, at denne skulde holdes paa Sam- 
söe. Der indfandt sig Hiorvard med Angantyr, og sine 10 an- 
Arc Brödre paa den ene, Hialmar og Örvarodd paa den an
den Side. Bcrserkebrödrenes ubændige Rasenhed, den Vildhed, 
hvormed de ödclagde hele Besætningen paa derçs Modstanderes 
Skib, læse man i -den anförte Saga. Os vedkommer fornemmeli-' 
gen Kampen, der anstilledes saaledes, at Hialmar, rustet med 
Brynje, gik mod Angantyr; Odd væbnet med en Kölle stillede sig 
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ene mod HÏorvard og hans övrige Brödre. Han fordrede dem 
ud den ene efter den anden, og nedlagde dem alle. Hialmar 
dræbde vel Angantyr, men fik selv 16 Saar, hvoraf han döde. 
Odd begravede ifølge en för Kampen truffen Aftale Angantyr og 
hans Brödre paa Stedet med deres Vaaben; og nogle henfore endnu 
de 12 paa Samsöe i en Cirkel ved Stranden liggende Höje ; til 
denne Begivenhed; men Hialmars Liig förde han til Sigrun, hvor 
hans Forlovede af Sorg skiide sig ved Livet.

En af Norges diærveste Helte var Kong Ale den Frækné' 
fra Hringerige, hvis Bedrifter Saxo vidtlöfrigcn fortæller. Efter 
allerede i sit 15de Aar at have dræbt en Herse fra Thellemarken 
Gunner, der med sin Sön Glim rövede i Eidaskogen, befriede 
han Kong Oluf iVærmeland fra tvende Voldsmænd Hialt og Skare, 
som afførdrede ham hans Datter Asa. Ale gik til Kongen for
klædt som Bonde og tilbod sig at möde dem i Enekamp. Ham 
lovedes derfor Asa selv til Belönning. Prindsessen var nysgier- 
rig efter at see sin tilkommende Brudgom; men ved sit skarpe 
og bistre Ojcsyn indjog han hende saadan en Skræk, at hun 3 
Gange besvimede. Og det var ikke underligt; thi, som der 
hedder i det gamle Sprog, havde han Ægishialm i Augum, og kun
de ved sit barske Blik skrække Stærkodder selv. Men kort efter vi
ste han sig i sin Kongepragt og gav sig tilkiende. Han nedlagde 
derpaa hine Voldsmænd med deres Folge, 12 i Taller, paa en i en 
Sö beliggende Holm, fik Asa til Ægte, og avlede en Sön Ögmund 
med hende. Erici Pommerani Krönike fortæller om samme, at 
han, udfordrer til en Enekamp i Sverrig, fægtede förste Dag
mod 1, anden Dag mod a, tredie mod 3, fierde mod 4, og 



saa fremdeles i il Dage, og nedlagde alle tilhobe. Der var den 
samme Ale, der i Bravallaslager anfördc paa Harald Hilderands 
Flaade, og siden, efter at have fortrængt Skioldmöen Herha, blev 
Konge paa de danske Oer.

Ei mindre beromt var Frithiof, Son af Thorstein, der tien
de hos Bele, Kongen i Sogn, og siden efter mange Gienvordig- 
heder erholdt dennes Rige. Frithiofs Saga i Biorners Kæmpcthater 
har optegnet hans Heltedaad. Ogsaa han fik Navnet hin Frækne 
af sin Styrke og sit Heltemod. Han havde mere end to Mands 
Kræfter, og paa Kiækhed gav han udmærket Prove i en Tvekamp 
med Niorfue, Konge i Upland. Da Frithiof horde, at denne 
bekrigede Kong Hring i Hringarike, reiste han med sin Ven 
Biörn uanmodet til Hrings Hielp; thi Niorfue var Sön af Jökul, 
og denne havde havt gammelt Fiendskab til Thorstein, Frithiofs 
Fader, formedelst et i Familien begaact Mord. Ved Frithiofs 
Ankomst havde Niorfue allerede udæsket Hring til Tvekamp. 
Kongen, selv gammel, var glad ved at finde en Helt, der vilde 
gaae i hans Sted. Kampen aabnedes srrax, den yar alvorlig og 
haard. Efter at have vexlet nogle Ord mod hinanden, begyndte 
man med Piilskud. Derpaa drog man Sværdene, greb Skioldene 
og gik hverandre ind paa Livet. Den ene vceg ikke en Fodbred 
for den anden; Skiold srödte mod Skiold; Sværdene mödtes, og 
giede krafteslöse ned af de haarde Hielme, eller afbödedes af 
Skioldene. Endelig giorde Niorfue et Trin tilbage, kastede sit 
Skiold paa Ryggen, fartede Sværdet med begge Hænder, og hug 
til Frithiof, saa hans Hielm faldt i to Stykker paa Jorden. Nu 
huggede Frithiof; Sværdet trængde giennem Harnitken dybt ned 



i den venstre Skulder, og skiide Ledet ad. Da han ikke ‘hastig 
nok kunde faae det ud Igicn, lod han det sidde, greb Niorfue i 
begge Sider, og kastede ham til Jorden. Han tog en stor Steen, 
som laae ved hans Födder, löftede den höit op over Niorfue» 
Hoved, og spurgde, om han vilde leve, som hans Ven? 
Nej, jeg vil ööe, som din Fiende, skreeg han, og svingede 
Sværdet; og Frithiof knusede hans Hoved. Hr-ing fattede ved 
denne Ledighed Agtelse og Venskab for Helten, og lönnede ham 
siden ved at give ham sin Fæstemoe Ingeborg til Ægte, ydmyge 
hans Avindsmænd Belçs stolte Sonner? og give ham sit Rige ef
ter sin Död.

Ogsaa Digtere mode vi ei sielden i vort Hedenold især paa 
Island som Holmgangsmænd. Hvo kiender ikke Gretter, Nial 
og Egill? Den af Erichsen med saa sielden Lærdom besörgcd© 
Ormsrunga-Saga afgiver end mærkværdigere Exempler herpaa, 
Gunnlaug, Son af Iliug Suarte en anseelig Mand fra Borgerfiorden, 
som levede i Begyndelsen af Xlde Aarh., havde trolovet sig med 
Helge, Datter af hans Faders Ven Thorstein, og var derpaa reist 
bort for at see fremmede Lande, med Lofte, at komme om 3 
Aar tilbage, dog at Svigerfaderen, hvis han udeblev, kunde ef
ter den Tid give sin Datter til en anden. Han besögde Hakon 
Jarl paa Hladen, Kong Ethelred i London, Kong Sigcryc i Dub
lin; han reiste til Orkenoerne, Gothland, og Svialand; og paj 
disse Steder sang han til Fyrsternes Ære, og skaffede sig derved 
mange kostbare Gaver; ved Pröver paa Hchem-od vand-t han An
seelse; men paadrog sig og ved Pral, Stiklen og Ubesindighed 
mange Avindsmænd. Under sit forste Ophold hos-Ethelred mo



der ham en »ror og stærk Mand som siger til ham: Laan mig 
Nordmand nogle Penge. Det giordc han efter kort Betænkning, 
imod Lofte til bestemt Tid ar faae dem tilbage. Gunnlaug er
farer snart, at det var en Ransmand og Viking, gaaer da til 
ham, men faacr tit Svar, at han intet kunde vente. Digteren 
udfordrer ham da efter tre Nætters Frist til Holmgang. Rove
ren loe og modtog Udæskningen. Efter Kongens Raad holdt 
Gunnlaug sit eger Sværd aabenlysr, men hemmeligen baf han et 
atorre Sværd, som Kongen havde givet ham, hvis Fæste var bun
det til| hans Haand. Thorgrim begierede at see hans Glavind, 
og da Digteren viste ham sit eget, sagde han; det er et lidet 
Sværd; for sligt Vaaben frygter jeg ikke; og strax hug han til 
ham, og klövede haqs Skiold. Nu hævede Gunnlaug Kongens 
Sværd og gav ham Banchug; thi i Tillid til Ubetydeligheden af 
hans Modstanders Vaaben, havde han ikke brudt sig om at dæk
ke sit Legem. Da Gunnlaug kom til Ole Svenske, Eric Seier- 
sæls Son, i Upsal, traf han der en anden Islænder fra Mosfel, 
paa Syderlandet, Rafn Önundsen. Efter Sædvane bad Ormstunge 
Kongen at höre en Sang forfattet til hans Ære. Rafn, der lige
ledes som Digter havde opvarter Kongen med en Prove af samme 
Indhold, udbad sig at hores forst, da han var kommen forst; 
men Ole, der vel havde mærket Gunnlaugs Hidsighed, föjede 
dennes Begiering og lod derefter Rafns Vers forelæse. Imidlertid 
var her de tvende Digteres Forfatter-Avind opvakt. Rafn fandt 
Gunnlaugs Digt for boblende, og denne paastod, ar hiins var vander. 
Nok, Rafn reiste forbittret bort, og lod sig forstaae med, at han 
vel skulde give ham et Saar, der kom til at ömme. Han drog 
til Island, friede til Helge,^Gunnlaugs Fæstemôe, og da han cf
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ter 3 Aars Forlöb ei kom tilbage — han blev nemlig opholdt un
der det andet Besög hos hans Vclgiorer Kong Ethelred — gifrede 

' han sig med hende, skiönr meget mod hendes Villie. Imidler
tid var Ormstungc undervejs, og indtraf paa Stedet kort efter
Bryllupet.
fundet sig 
sen her?
at du har
delav imod mig.
get efter 3 Nætters Frist paa Oxeraas Holm.
bydelsen.
Da Rafn skulde begynde Angrebet, hug han i den översre Rand af
Gunnlaugs Skiold, med saadan en Kraft, at Sværdet brast ved

Ved næste Thing, da en talrig Forsamling havde ind- 
ved Lovbierger, udraaber Gunnlaug: Er Ratn Onun-d-

- r . r

da denne svarede: ja, vedblev han saaledes: Du veed, 
ægtet min Trolovede, og derved viist et fiendtiigt Sin- 

Dcrfor indbyder jeg dig til Tvekamp her paa Thin- 
Rafn modtog Ind-

Kampen gik for sig med de tilbørlige Ceremonier.

Haandfanget, og Odden, som prallede tilbage fra Skioldet, fiol 
op i Gunnlaugs Kind, og gav ham et let Saar. Strax lagde Slægt- 
ningerne -sig derimellem, og paastode, at Striden efter Kampelovene 
burde være endt. Gunnlaug erklærede Rafn overvunden, som 
vaabcnlos; men Rafn paastod, at Gunnlaug havde tabt, da han 
var saaret. Man skildes for denne Gang mjsfornöiede ad. Kort 
efter bleve de begge enige, at de vilde reise udenlands, og der 
modes ril Tvistens endelige Afgiörelse. Efter 2 Aars Omflakken 
traf de endelig hinanden Öst i Sverrig ved Dyngiunæs i Væredalen. 
Da deres Medfölgere ikke vilde være uvirksomme Tilskuere af 
Kampen, begyndte först Striden giensidigen med disse; men efter 
at de vare dræbte, angreb Gunnlaug Rafn, og med det Sværd, 

; han havde faaet af Kong Ethelred, fcfhug hans <ne Fod, saa han 
maarte störte sig til en Træbul. Gunnlaug meente nu Kampen 
var endt, da Rafn var sat ud af Stand- til at fægte, men denne
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sagde: jeg kunde endnu holde ud, naar jeg fik lidet at læske 
mig paa. Men da Gunnlaug bragde ham i sin Hielm noget Vand 
af en Bæk, hævede Rafn sit Sværd og saarede denne i Hoveder. 
Forbittret gav Gunnlaug ham et Banehugf, men döde selv kort 
efter Kampen.

Efter alle hidtil anförte Exempler, er det ikke utroeligt, naar 
det i Fundinn Noregs S. g. siges om Ketil Raum, Harald Haar- 
fagers Ven, en af sin Tids srörste Helte, at han seirede i 24 
Enekampe; eller naar Kæmpen Otulfaxe, der havde faaet Banesaar 
af Thorstein Vikingson, siger i dennes Saga 23 Kap. Du Thor- 
srein har gjort et anseeligt Manddoms Stykke i at nedlægge mig, thi 
jeg har holdt 90 Feltslage, jeg har prövet 80 Tvekampe, og, 
denne ene undtagen, seiret i dem alle.

IV.

Forberedelserne til Tvekampe, især til Holmgange, vare mange 
og forskiellige. Enten Striden skulde holdes strax eller om no
gen Tid, havde Parterne meget ar aftale. Ved Strids-Pladsen vare 
ei færre Ting at iagttage; og for Tilfælde af Udeblivelse vare 
meget strænge Bestemmelser fastsatte.

Tiden og Stedet, hvorpaa Kampen skulde holdes, var det, 
hvorom man forst maarte blive enige. Onskcde man hastig Ende 
derpaa, berammede man sædvanligen den ßdie Dag efter Udfor
dringen, eller, som det hedder i det gamle Sprog, à priggia natta 
fresti (efter 3 Nætrers Frist); thi som Nordboerne benævnede 
Aaret efter Vinteren, saa regnede de Tiden efter Nætterne.

Kid. Sti. Skr. Kl Deel. 1 Haftt 1809. H h



ï Ormsturtgâs Àiue Kap. have vi havt Bcviis derfor. Vare Parterne 
mindre Utaalmodige, saa fastsattes undertiden en halv Maaned. 
Saaledes i den haandskrevne Kormaks-Saga 6te Kapitel. Men skul
de Holmgangen holdes udenlands, forstaaer det sig af sig selv, at et 
længere Tidsrum maatte giensidigen indrötnmes, og stundum 
forgik, ' som vi i Gunnlaugs Historie have seer, hele Aar, inden 
man traf hinanden. Besværligheden ved den Tids Keiser med*  
4örde dette.

Stedet, hvor man modtes, Var i Skyndings-Tilfælde, 
gierne cn indhægnet Plads eller Hohn ved Thingct selv. Saale
des Öxeraa-Holm paa Island. Denne Bemærkning er i Undersö- 

'gelsernc om vore Nordiske Höje og Sreensætninger, hvori vi her 
i ¿ivrigt ci kunne indladt os, af ikke liden Vigtighed; deels 
er det rimeligt, at mange af de i vore Lande endnu til værende 
med Steen omsatte aflange Höje med de sædvnnligen paa dem fore
kommende 3 Afdelinger, og disse atter hver for sig med Steen 
omhægnede, have nætop havt 2 af disse Afdelinger bestemte, den 
ene til Things, den anden til Tvekamps Holdelse; deels kunne 
vi med Sandsynlighed antage, at nogle af de Steenomfatninger 
paa flad Jord, som saa jævnligen forefindes, i Danmark for det 
meste aflang firkantede, i Norge og Svcrrig oftest runde, have 
været ril Holmgang bestemte. Af fremmede Steder, hvortil ma» 
reiste, have vi ovenfor nævnet Samsiie i Danmark, Vors og Hi- 
thinsoc i Norge, Dungiunæs i Svcrrig, og af de Norsk-Island
ske Historier erfares, at Oer i Gotha-Elven, ja endog Vennersoen, 
naar den var tilfrossen, have været Kiodepladse for Holmgangs- 
mænd.
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En vigtig Gienstand for Tvckæmpernes Aftaler -var, hvorle
des ved deres Searelse eller Dod skulde forholdes. Vedtægten be- 
stemde, at den, hvis Blod farst flod, skulde ansecs for at have tabt, 
og, som det hedte, löse sir Liv afHolmgangen, det kom altsaa kun 
an paa ar enes om Penge- Summen (Holmlaufn). Var intet i For
vejen fastsat, saa kunde den Seircndc sætte denne saa stor som han 
vilde. Den af Lavmand Marcussen i 8vo med andre Historier ud
givne Gisle Sursans Saga i ^cl-ic Cap, bevidner dette. Efter den 
haandskrevne Kormaks-Sagas 17de Kap. havde Thorvadd, der 
tabde, forpligtet sig, til ar löse sig med sin Ring. Den sæd
vanlige Löse&um, som næsren i alle Sagaer nævnes, var 3 Mark 
Sölv; hvilket, naar een Mark Guld efter Oluf Tryggvesens Sa
ga eden D. S. -26. beregnes at være 12 Mark Solv, og antages at 
svare til 160 Rdlr. i klingende, vilde belobe omtrent til 40 Rd. 
Dog forekom denne Sum Nogle ar være for, ringe. I den paa 
Suhms Bekostning udgivne Vigaglums Saga 4de Kap. hedder der, 
st, da Islænderen Eyolf var til Julegilde paa Vors j Norge, ud
fordrede Asgaur, en Viking, en af hans Verts Venner ved Navn 
Tborctein,. Eyolf tilbyder sig at gaae i dcr.nes Sted mod Volds
manden. Da Asgaulr talte om 5 Mk. i Losepcnge, siger Eyolf: 
Jeg anseer mig ikke pligtig hertil, thi dii dommer .selv, hvor 
meget du er værd, og sætter .paa dig splv en Friis, som i mit 
Fædreneland (island) gielder for en Træl. Maaskce fortröd Eyolf 
paa, at Asgault fordrede mere end den almindeligen vedtagne Sum. 
I den uudg.ivne Droplaugar-Sonar - Sega forlanger Gauss i et lig
nende Tilfælde 6 Mk.; og i -Sturlaugs - Saga, udgiven i Svcrrig ved 
Gudmund Olpfsen, fordrer Koli 20 Mk. Sölv,

H h 2
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At det stundum ogsaa betingedes, at der skulde sorges for 
de Nedlagres Begravelse, sees tydeligen af Orvarodds ovenfor efter 
Hervarar Saga beskrevne Omsorg for Angantyrs og Brödres Liig.

Efrerat alle omtalte Punkter vare afgiorte, stod Halmgæn- 
gerens hele Hu til den forehavende Kamp, og meget priste han 
sig da lykkelig, om han selv eiede, eller ril Laans kunde erholde 
et berömt Sværd, Saadanne havde egne Navne og vare ofre hen
tede fra ferneste Lande, ofre skienkede af en Helt til en anden, 
ofte i berömre Familier gangne i Arv fra Mand til Mand. Til 
deres Undervirkninger sarte man megen Liid. Hvo kiender ikke 
Tirfing, og Misteltein? Hvor meget stolede ikke Egil paa sin 
Dragvcndcl, og Thorgils, i Floamannasaga paa sin Jardhausnaut? 
Da Kormak skulde til, Kamp med Holmgangs-Berse, hvor indsræn- 
digen maarre han da ikke bede, og næsten trygle Skegge om at 
hane sig den vidunderlige Skofnung, Hrolf Krages Sværd, paa 
hvis Haandfang ingen Solstraale maarre skinne? I Thorstein Vi
kingsons Saga 3 og 4 Kap. læses, hvorlunde Voldsmanden Harek 
fra Indialand, der havde udæsker den gamle Kong Hring i Svi-
avclde, saamcget han end forhen havde pralet, blev saare forbau- 
set, da Viking paa Pladsen trak det som Lynet blinkende Sværd 
Angurvadal udaf Skeden, hvilket mirakulösc Glavind nætop havde 
rilhört Hareks Fader Kol Kroppinbak eller den Skurryggede, men 
ved dennes Död var tilfaldet hans ældste Sön Biörn Blaatand. 
Denne havde Viking p3a et Fribyrtertog truffer i Græninge-Sund, 
nedlagt ham, og bemægtiget sig Angurvadal. ’’Aldrig skulde <
jeg have fægtet med dig, sagde nu Harek, havde jeg vidst, ar 
du ejede dette Sværd. Der var en stor Ulykke, at der kom 
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ud af vor Slægt. Faderen Roll havde nemlig ved Troldom be
virket, at intet Vaaben, uden Angurvadal,; skulde kunne skade 
hans Afkom.

Pladsens Tilberedelse var, naar Tidens Korthed hindrede 
videre Anstalter, meget simpel. Man udbredte en Kappe, eller 
et Teppe under hver af Kæmperne, uden for hvilket de, saa- 
snart Sværdslag var begyndt, ci maatte vige. Havde man noget 
længere Tid, da indhægnede man et afmaalt Rum med Stene, og et 
saaledes omsat Sted benyttedes da oftere til samme Brug. Naar Egil 
(Kap. 67.) bereder sig til ar fægte med Berscrken Liotr hin Bleike, 
fordi denne havde fordret hans Norske Verts Fridgeirs Datter til 
ægte, saa hedder det: ,?Der var kort fra Soen en behagelig Mark, 
hvor de skulde modes, og en indhægnet Fægterplads med Stene, 
der vare lagte rundt omkring«. Hvor nöiagtigen alt ved Pladsens 
Omgivning og Bedækning var bestemt, derom ville vi lade den 
udgivne Kormaks - Saga selv tale, thi det 7de Kapitels Beretnin
ger derom ere classiskc: ’’Det var Tvekamps Lov, hedder der, 

* at Teppct skulde være 5 Alen mellem Hiörnerne, og Stropper
paa disse; der skulde nedsættes Pæle, paa hvis ene Ende var et 
Hoved, som kaldtes Tiosnur. Omkring Teppct skulde være 3 
Rum, een Fod brede, og udenfor disse Rum lire Stænger, kal
dede Hauslur, og en saaledes tillavet Fægteplads benævnedes: en 
hæsslet Mark.it Dog ikke nok med Pælenes Nedstikning i Jor
den; de skulde nedsættes med en vis Andagt, efter en vis Takt, 

» og med fastsatte Formler. ”Den som tillavede Fægrepladsen, si
ger Sagaen videre, skulde gaae hen til disse Pæle, saaledes at 
han kunde see Himlen mellem sine Been, skulde holde i sine



Örelapper, og bruge de Ord , som siden
i den Besværgelse, der kaldes Tiosnublor.

ere bievne efterfulgte

Til Overenskomsten hörde der nödvendigen, at begge Par
terne maatte mode. Næsten allevegne læse vi det Tillæg: ”den 
være hver Mands Niding, som ikke kommerdog var der den 
Forskiel i denne Henseende mellem den Udæskende, og Udæske
de, at denne stod det frit for enten at mode selv eller lade en 
anden gaae for sig, men Stedhavcren maatte da ikke savnes'; den 
Udfordrende derimod kunde i intet Tilfælde unddrage sig Kampen. 
At udeblive fra en belover Holmgang, ansaaes for enUdaad, vær
dig at brændemærkes med evig Skiend.se!. Hvorledes Nordboer
ne straffede saadan Nedrighed, sees af folgende Steder. I den 
lærerige *)  Vatnsdæla S., som nu paa en Norsk Hædersmands Be
kostning besörgeß udgiven med Oversættelse og Anmærkninger ved 
Hr. Sekretær Verlauf, hedder det i 32te Kapitel ;,r ’ Berge havde 
’’udfordrer Jökul, og F.innboge den Stærke ligesaa Thorstein hans 
’’Broder til Holmgang. Da Jökul og Thorstein modre, men Finn- 
”boge og Berge ikke, saa gik Jökul og FaxaSrand ril Finnboges 
’’Fæstald, fandt der cn Træbul, som de bare ril Kamppladsen. 
"Paa Ballens Spids udskar Jökul et Kalvchovcd, indhuggede deri 
"Forbandelses-Runer ; derpaa dræbde ban en Hoppe, aabnede dens 
’’Bryst, og satte den överst paa Bullen, med Hovedet vendt mod 
’’Finnboges Bolig.,, Ligeså 1 siger Gisle Sursons Saga i 3die Kapic. 
’’Schieggo havde udæsket Keilbein, Gislaus Staldbroder; hin kom 
"ti! Holmgangssrcdet, men Modstanderen havde af Frygt unddra- 
”get sig. Schieggo gaaer da til sin Smed, og beder ham efter- 

*) hidtil utrykt. Bekostet af Ridder Jacob Aal.
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’’giore Kolbeins og Gislaus Billeder staaende den cne bag den an
iden , for ar disse kunde opreiscs paa Stedet dem til evig Skiend- 
”sel.<( Det samme fortælles i Finnboga Rammas haandskrevne Sa
gas 17de Kapitel. Man erindre sig herved, at Egil, da hans 
Begiæring ved Tvekamp at maatte bevise sin Ret ril en Arv efter 
hans Kones Frænder i Norge, var af Kong Erik Blodöxe efter 
Dronning Gunhilld« Tilskyndelse blcvcn ham afslaaer, opreiste 
paa Oen Herlo, som vendte imod det faste Land, en Nidingstang, 
af Hasseltræ, i en Biergklöfr, satte paa samme et Hestehoved 
med gabende Mund, med folgende indhuggede Runeformel. 
’’Denne Nidingstang opretter jeg her mod Kong Erik og Dronning 
’Gunhilld; og disse Forbandelser henvender jeg mod de Land
sætter, som beboe dette Land; de blive om vankende uden 
"visse Bopæle! og de have intet roligt Tilholdsted, forend de faae 
"drevet K. Erik og Dronning Gunhilld udaf Landet !iC

V.

Vi komme nu til de Regler, der iagttoges ved selve Kam
pens Holdelse. De kunne haldes, enten man vil Love, eller 
Vedtægter; thi i saa ferne Tider er det vanskeligt at bestemme, 
hvad der egenrligcn var Lov. Men da de Beste af disse Regler 
vare overalt i Norden anragne, da vi desuden have et bestemt 
historisk Vidnesbyrd om, at Frode, hvilken Suhm vist nok 
snarere for sildig end for tidligen har antager at være den 7de, 
i det seneste i 6te Aarhundred allerede har giort Tvekamp til 
Gienstand for Love, saa indsees ei, hvorfor man ikke skulde 
turde kalde de almindeligste af disse Vedtægter, Holmgangs-Love.
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Det er Umagen værdt, strax at fremstille ved Siden af 
hinanden Frodes Love, den i Spörgsmaalct om Tvekamp classiske 
Kormaks Sagas, og til Sammenligning Uplands-Lovens Yttringer 
Tvekampe angaaende.

Frodes Bestemmelser angiver Saxo, hvis Ord vi hidsætte 
i det Hele efter Vedels Oversættelse, saaledes: ’’Hvor som 2 
’’trættes, da skulde de ikke fæste hverandre Lov ved Eed, eller 
’’nedsætte noget Pant paa enten Sider. Hvo som æsker Pant af 
’’nogen, han give den samme, af hvilken han det begiærer, f Mk. 
’’Guld, eller straffes paa sit Legeme, som vedbör; tbi saadanne 
’’Pant give Aarsag til megen Trætte. Hvor som to trættes, de 
’’skilje sig ved Kamp. Thi det staaer bedre at skierme sig med 
’’Haanden, end med Munden. Hvo som udi Kamp træder med 
”en Fod af Kredsen, han har tabt, og boder for Sagen, som 
’’hannem tillægges. Dersom det hender sig, at mindre Mand 
’’(maaskee rettere Almues Mand) trættes og udæsker nogen Kæmpe, 
’’da maa Kæmperen ikkun bruge Alen lang Stang og sit Harnisk. 
’’Slaaer nogen Udlænding en Dansk Mand ihiel, da böde 2 Udlæn
dinge med deres Hals for 1 Dansku. Uplands - Loven, der 
vel, som den findes udgiven, er forfattet efter den Svenske 
Kong Birgers, Magni Sons, Revision, 1295, men hvis Bestand
dele dog kunne være fra 12te eller 11te, ja maaskee fra iode Se- 
kulum , udtrykker sig paa folgende Maade: ’’Siger En Ukvems
ord mod anden Mand, f. Ex. Du er ci Mands Mage., du har 
ei Mandsmod i Bryster, (og den anden svarer:) jeg er Mand som 

'Du; da skulle de mode, hvor 3 Veie stöde »ammen. Kom
mer Æskeren, og ei den Udæskede, da være denne en Usling,
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som han kaldedes; han stedes ikke til Ecd eller aflægge Vidnes
byrd, hverken for Mand eller Qvinde. Möder den Udæskede, 
ei Udæskeren, da udraabe han 5 Gange Nidding, og ridse et 
Mærke i Jorden, og denne være saa meget siettere Mand, som 
han talede, hvad han ei vovede at holde. Mode de begge,
med fulde Vaaben, og den Udæskede falder, da udsones det 
med halv Mulkt, Men falder den Udæskendc, da ligge han 
paa sin .ubesindige Gierning ; han bödede med Livet for sin kal
de Tunge, og henkastes paa Marken uindlóst.”

Kormaks - Sagas Angivelser ere tagne af Tildragelser för og 
i det i ode Aarhundrcd; de ere de tydeligste, og lyde saaledes:” En
hver skal have 3 Skiolde, men naar de ere forhuggede, skal 
man træde ind paa Teppet, om man end tilforn har veget, og 
siden med sine Vaaben tage imod Huggene. Den, som er bleven 
udfordret, skal hugge först. Om nogen vorder saaledes saaret, 
at der kommer Blod paa Teppet, da er man ikke pligtig at stri
de længere. Den der stiger med den ene Fod uden for Hassel
stængerne, ansees for at vige; stiger han uden for med begge 
Fodderne, ansces han som slagen paa Flugten. En Mand skal 
holde Skiold for hver af de Stridende. Den der faaer större Saar, 
böde 3 Mark .Solv til Holmlösen.,,

Vi skulle nu i det Enkelte korteligen undersøge, med hvil
ke Forspil Kampene begyndte, Hoved- og Bipersonernes Roller, 
Angrebets og Forsvarets Beskaffenhed, hvad der bestemde Fægt
ningens Ophor, og endeligen den betydningsfulde Handling, hvor
med de undertiden sluttedes. Til de fleste af disse Punkters Op
lysning cre i der foregaaende Bidrag meddeclte.

Hid, Sti. Skr. ri Deel, I Hafte 18op. I i
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Saasnarf Holmgangsmændcne fremtraadde paa Pladsen, hib- 
sede de sædvanligen hinanden med en haard Tiltale, stundum med 
Skieldsordi Da den Halogaiandske Kæmpe Kol! Krappe forelagde 
den Tronhiemske Konge Haral Gulldmund Valget imellem, at mo
de Kæmperen i Holmgang pna Gorha-Elven j eller at udlevere sin 
Datter den skiönne Asa, sendte Kongen i sit Sted forst Helten 
Hemming fra Nummedalen, derpaa, da denne var dræbt, den 
berömte Sturlaug Starfsame, hvis Historie i en særskilt Saga no
get vidunderligen er beskreven. Koll kaldte dem Hunde, cg 
de betitlede ham som en futil Trold. Drag hellere hiem igicn,
sagde han til Sturlaug, og siig, at du af mig er overvunden-. 
Udleveer mig forst dine Vaaben; send siden Asa til mig, og siig 
hende, at du ikke torde slaaes med mig. Efter denne Tiltale, 
ynderrettede man sig giensidigen om hinandens Vaabcn, som of
test for at faae at vide, om de ei havde Tryllekræfter, og nu 
oplæste man de Holmgangs Vedtægter, man forbandt sig til at 
folge, cg hvorom man, som forhen- er sagt, var bleven enig. 
Det egentlige Forspil varede saalænge, til Skioldcne vare forhuggede. 
Man havde nemlig 3 Skiolde, hvormed man, det ene efter der 
andet, værgede sig. I- Frithiof den Fræknes Historie saqe vi, 
ar han begyndre med Piilskud; thi de-horde til de lette Vaabcn. 
Saalænge Forspillet varede, var man ei bunden til nogen bestemt 
Frastand fra hinanden, eller ril at holde sig paa det under Fod- 
dorne lagre Teppe-, men kunde frit giöre nogle Skridt tilbage eller 
frem, som Omstændighederne det udkrævede.

’»1 •
Hoitngangsmændene ledsage-des til Kampen af deres nærme

ste Slægtninge eller, kiæreste Venner. Disse vare tilstede enten 
som Tilskuere, eller som Secundantcr, for at holde Skiolde for
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Kæmperne. I Olufs Saga i D. S. 135. Kap. iig. siges det endog, 
at Med følgernes Antal var bestemt ved foregaacnde Aftale. I 
jGunnlaugs Saga Icese vi, at Digterens Fader Illug den Sorte fulgde 
ham ti! Eægterstedet, ved det Islandske Thing, og Broderen holdt 
hans Skiold ; og ved Tvekampen i Dyngiunæs i Svcrrig forbod 
först Gunnlaug sine medfölgende Venner at deelrage i Striden; 
men de vilde ligesaa lidet som Rafns være ledigse Tilskuere, hvor
for de og alle bleve nedlagre. I Skriftet : pördr rhedu 13de 
Kap. siger Thord til Soria, der udæskede ham til Enekamp, 
fordi han havde dræbt haps Eroder: ’’ikke vi! jeg bruge nogen 
Vold imod dig. Alle vore Mcdtolgcrc skulle sidde rolige, men 
.vi to skulle fægte med hinanden, og skulde jeg döe, forbyder 
jeg dem alle at tilföie dig nogen Skade.I Holmgangen med 
Asgault, som efter Vigaglums - Saga forhen er beskreven, vilde 
man have Eyulf til at holde Fridgeirs Skiold i Striden med Kæm
pen; men han vægrede sig, og tilbod sig derimod at gaae i 
Fridgeirs S.ted. Idan vilde nemlig hellere spille en Hoved- end 
en Bi-Rolle; og da Ivar tilbod sig at være ha-ns Skioldholder, 
frabad han .sig Pgsaa dette, sigende, at cens egen Haand er den 
huldestc. Han stolede altsaa mere paa sig selv end paa Haand- 
Jangere. At i øvrigt slige Secundantcr ved Opmærksomhed og 
ved Maaden at styre Skioldcne paa, meget kunde hielpe Hoved
kæmperne, lider neppe Tvivl. I Berscs Holmgang med Steinar, 
der fortælles i Kormaks - Saga, holdt Kormak Steinars Skiold. 
Da Bcrse havde hugget efter sin Modstander saaledes, at hans 
Sværd Hviting sad fast i Jernbeslaget omkring Kanten at Steiners 
Værge, saa loitede Kormak Skioldct hastigen i Veirct, og gav 
derved sin Principal ,Leilig,hcd til at hugge Berse Jangs den ene

li 1
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Side, saa han Faldt. Fordelingen af Mcdfólgerne, hvor disse 
alle ellers tildeels stillede sig mod hinanden, var forskiellig og 
bestemt efter Overeenskomsr. Snart streed i med i, elle e med 
2, og saa videre lige mange mod lige mange, snart vovede En 
af Hovedkæmperne sig mod alle Modstandernes Medhiclpere, denJ 
ene efter den anden. Ogsaa herpaa have vi tilforn meddeelr Ex
emples Berömte Holmgange havde en stor Mængde Tilskuere,, 
eg det ei blot Mandfolk, men, som Steingard i Kormaks-Saga 
og Ogne i Hervarar - Saga vise', ogsaa- Fruentimmer.

Naar Skioldene vare forhuggede, og man’ kom hinanden 
med Sværdene paa Livet, da betraadde man det under Föddernc
Jagte Teppe, og da var det egentligen, at den alvorlige Strid 
begyndte. Hvo der fra dette Öieblik traadde blot med den ene
Fod tilbage uden for Hassierne,- han sagdes, som der hedder i
Kormaks Historie, at vige. Det var tilladt Heltene foruden det 
eneSværd, de drog af Skeden, at have er ander, hvis Fæste, for 
srrax at kunne bruges, var hæfter til höirc Haand. Saalcdes bar 
Egil baade Naudr og Dragvendel, saaledes var Ormstunga i Stri
den mod Thorgrim ruster baade med*  sit eget og der af Kong 
Erhclrcd erholdte Sværd. Glavindets Længde var ordentligviis i 
Alen, venteligen saa kort, netop for at man skulde være hinan> 
den desnærmere. Saa havde allerede Frode bestemr i Kæmpernes 
.Strid med Almuesmænd, men Historien lærer, ar denne Længde' 
siden har været i alle Tilfælde den sædvanlige. I Halffsrecka 
Saga hos Biörner C. 10. byder Half sine Kæmper, ar ingen af 
dem maatte have længere Sværd end i Alen; og de lode dem 
giöre Saxe, d. e. korte, men meget tykke Glavind, paa det 
Huggene skulde blive des større. Mærkelige erc disse Kæmpen
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Thorkeîs Ord i Kormaks Saga ril Holm-gangs - Berse, som havde 
er langt og skarpt Sværd: ”Dct Sværd, du har, Berse, cr 
‘’længere, end Loven tillader!” Berse vidste ikke at besvare dem 
paa anden Maadc, end at hæve Hviting og give Thorkel Banehug. 
At den Udfordrede skulde hugge forsi, var en ufravigelig Re
gel. Og nu vcxledes det ene store og svære Hug efter der andet 
i regelmæssig Folge. Man læse herom den majestætiske Beskri
velse af Angantyrs Kamp i Hervara-Saga. Som to ranke Granner 
paa Fieldryggcn, naar Nordvinden ryster dem; med Magt stödes 
de sammen; Grenene vikle sig i hinanden; de brage og Nabo- 
.Biergene give Gienlyd. Saadanne vare Nordens Kæmperes Holm
gangs-Angreb. Kunst og Kraft, Behændighed og Styrke kappe
des at tilvende Kæmperen Seiren. Sttindum, men sielden, kom 
Holmgængerne i saadan Hidsighed, at de satte alle Regler til Si
de. Naar Egil forfulgde Berserken Liotr med Hug paa Hug, 
og jog ham udaf Kredsen om paa Marken, eller naar samme Egil, 
da han mærkede at intet Sværd, end ikke Dragvendel, vilde bi
de paa Atle, farer ind paa ham, og giör Sagen af, ved at br- 
de hans Strube over, saa er saadan Frcmgangsmande vist nok be
synderlig; men det synes og, at selv denne Kampenes Uregelmæs
sighed har været en af Grundene, hvi man ikke vilde erkiende 
eller indrömme ham de paa saadan Holmgang byggede Rettigheder.

Kunde Striden ikke endes i Dag, saa droge Kæmperne hiem, 
tilbragde Natten venskabeligen med hinanden, og fornyede Fægt
ningen Morgenen efter. Denne saavelsom den forste Kampdagi 
Morgen kaldes derfor Vigliost eller Kampens Lys. Fik Kampen 
efter lang Fægtning endda ikke Ende, men man skiides ad paa 
begge Sider uovervundne, saa fattede man undertiden saamegen 



Agtelse for hinanden., at man stiftede indbyrdes Venskab eller 
endog Fostbroderskab. Faa den Maade opstod efter Sturlaugs-S. 
den nöieste Forbindelse mellem Sturlaug og Framer, ovennævnte 
Holmgangsmand? Kolis Broder. Den sædvanlige Regel for Holm
gangens Slutning var, naar en af Kæmpernes Blod flöd ned paa 
Teppet.; og denne holdtes saa srrængt, at en liden Uforsigtighed 
eller blot Hændelse her var afgiorende., om den let saarede 
end ikke havde givet ct I4ug. Hvor harmfuld Gunnlaug i Stri
den med Rafn blev over, at en Splint saarede hans Kind, er for
hen omtalt. Paa lignende Maade blev Kormak i Kampen med 
Berse saaret i Tommelfingeren. Begge maatte betale deres Holm
lösen; men Kormak tilföjede: det er en liden Seier., som Ben
se har erhvervet ved mit Uheld, skiönt vi nu maae skilles ad.

Som vi forhen saae, at i Kamppladsens Tilberedelse vare Skik
ke , der antydede noget Hensyn til religiös Overtro, saa for
holdt det sig og med den Handling, hvormed den Seirende slut
tede Holmgangen, især naar samme angik en betydelig Arv eller 
Ejendom. En stor og gammel Oxe fremför.des paa Pladsen, un
dertiden 2, saa at hver Stridende fremlcdte sin; Oxen kaldtes 
Blornaur. Kæmperen, der havde nedlagt sin Modstander, afhug dens 
Hoved; og troede saaledes at hævde sin lovlige Sejer, og der- 
paa at kunne tilegne sig alle den Overvundne» Ejendomme. Saa 
giordc Egil efter Atl.es og Kormak efter Thorvards Drab. Man 
kaldte det: at vega sig til Aris; og hvad end Nordboerne tænkde 
ved dette, saa er der uden Tvivl vist, at det har sraact i For^ 
bindelsc med magiske eller dog andægtige Ideer.

VI.
Efter saaledes at have sammenstiller det vigtigste af hvad 

vore Nordiske Skribenter have nedregnet om Holmgange, deres 



Cha-rakréet*  og Beskaffenhed, staæer nu kun tilbage, med et Par 
Ord at omtale deres Afskaffelses-Historie, De ophorde ved Cbri- 
stendommens Indforelse, og gik ikke, som i andre for dem dog 
ci saa passende Lande, over i Lovgivningen ; men forsvandt i 
det mindste som offentligen gyldige Handlinger, aldeles, indtil 
Mode eller Smitte fra Syden kaldte dem, dog stedse kun som 
Skyggebilleder, tilbage.

At Popos Mirakel med Jernbyrdct gav Anledning til Tve
kampes Afskaffelse i Danmark, er bekiendt nok. Historikerne ere 
uenige, om det skcetc i Harald Blaarands eller Svend Tveskiægs 
Tid. Saxo paastaaer der sidste, Sulim antager det forste. Uden 
at afgiöre dette Spörgsmaal, tillader jeg mig blot at tilsætte denne 
Omstændighed. Thangbrand, af hvem Oluf Trygguesen betien
de sig til at christne Island, skiönt da forgieves, opholdt sig 
én Tid i Danmark hos Biskop Albert af Aarhuus; solgde siden i 
Venden et Skiold for klart eller brændt puurt Sölv til Kong Oluf, 
og kiöbde sig derfor en smuk Irsk Pige, hvilken han forde med 
sig til Danmark. Men en Person, som Keiser Otto den 3die 
havde sat der til Gidsel, bad ham indstændigen om hende; og da 
Thangbrand dertil var uvillig, udfordrede han ham til Tvekamp. 
Denne kom istand, og han blev ihielslagen af Thangbrand. Den
ne maatte derfor forlade Danmark, og drog til Oluf Trygguesen. 
Dette mener Sohm at maatte være skeet Aarct 993.

Ved samme Tid omtrent ophorde Tvekampe i Norge. Om 
Grev Erik Hagensen fortæller Grctris-Saga i 22de Kap., ar, da Ro
vere og Stimænd havde Vane ar udæske agtbare Bönder til Holm
gang for at aftvinge dem Gods eller Hustruer — en Vold, hvorved 
mange fothaanedes, og mange tilsatte Livet —saa afskaffede den- 



ne duelige Regent» efter sine Landsmænds Önske, alle Tvekampe, 
og giorde alle Rövere og Voldsmænd landflygtige. Sverris-Sagi 
beretter, at Kong Sverre nægtede at modtage Kong Magnus Er- 
lingsens Indbydelse til Tvekamp. Denne mærkelige Historie 
udtrykker sig derom saaledes: Om du tör, sagde Magnus til 
Sverre, da gaae du allene med dine Vaabcn, og jeg vil mode 
dig, at vi kan hugge paa hverandre; og beholde da den Fordcel, 
som Gud vil; og han faae Sejer, Riget og den Kongelige Vær
dighed. Kong Sverre svarede : vor Vanlykke er öiensynlig nok, 
om vi ikke selv kæmpe, da ^vore Krigsfolk ere satte dertil, at 
gaae i Feldtslag med os; hvorfor jeg anseer det for uanstændigt 
og urimeligt, at vi skulle slaaes i Tvekamp, som Kæmper, der 
have ingen Folk at befale over. Nu efterdi du, Kong Magnus, 
hellere önsker at fægte med mig allene, saa tag dig en Hest, og 
jeg tager mig en anden: og lader os ride Carrousel; thi saa er 
nu mægtige og anseelige Mænds Skik.<(

Ogsaa i Island afskaffedes Tvekampe i Begyndelsen af XTte 
Aarhundred. Gunnlaugs - Saga skylde vi den bestemte Efterret
ning, at, da den forhen fortalte Fægtning mellem Gunnlaug og 
Rafn havde fundet Sted under Thinget, blev der Dagen efter 
foreslaaer, og i en talrig Forsamling efter de anseeligste og vise
ste Mænds Raad vedtaget som Lov, at alle Holmgange paa Is- 
land skulde være afskaffede. Dette skede, efter denne Histories 
nöiagtigen bestemte Chronologie, A. ion.

Saaledes behøvedes kun faa Aar til at ophæve de ved man«-e 
Soklers Vedtægt hævdede Tvekampe i Norden.


