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Fra 31 Maj 1822 til 31 Maj 1823.

I dette Tidslöb har Selskabet tabt et virksomt Medlem i :
Etatsraad og Professor Erik Nissen Viborg, Ridder af Dannebrogen og Bestyrer af Veterinairskolen.
Til indenlandske Medlemmer ere optagne :
For den historiske Classe :
Professor Rasmus Nyrup, Overbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.
Professor og Ridder Ole Worm, Rector ved den lærde Skole i
Horsens.
Professor og Ridder Benedict Bendisen, Rector ved den lærde Skole
i Frederiksborg.
Til udenlandske Medlemmer ere optagne :
For den physiske Classe :
Ernst Friderich v. Schlotheim, hertugelig Sachsisk Gothaisk og Altenburgisk Geheimeraad og Kammerpräsident.
Antoine Laurent Jussieu, Professor i Botaniken ved den Kongelige
Have i Paris, Medlem af Æreslegionen og det Franske Institut.
A. Pyramus Decandolle, Professor i Botaniken i Geneve, og Cor
respondent af det Franske Institut.
Robert Brown, Botaniker i England.
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For den historiske Classe:
Doctor Theologiæ et Philosophiæ Christopher Martin Frähn, Academiker i St. Petersborg for de orientalske Oldsagers Fag, og
Ridder af St. Anna - Ordenens anden Klasse.
For den mathematiske Classe:
J. F. L. Schröder, i Utrecht, Professor i Physik og Mathematik,
og Præsident for den derværende Commission til Söeofficierer
nes Examination.

Den mathematiske Classe.
Admiral Löwenörn, Commandeur af Dannebrogen, som Tid efter
anden har forelagt Selskabet Beskrivelsen over de Forbedringer, han har
indfort ved vore Fyhrtaarne, har atter i sidste Aar gjort det bekjendt
med et meget forbedret Lampefyhr, under hans Opsigt anlagt paa Knuds
hoved ved Nyborg *).
Anledningen til den ny Forbedring gav den af
Bordier - Marcet beskrevne Siderallampe. Den bestaaer af en Lampe med
Reverberer. Man faaer let en Forestilling om Figuren og Stillingen af
disse Reverberer, naar man tænker sig en Parabol hvis Parameter staaer
lodret, dreie sig om denne, og altsaa med sine to Grene beskrive Over
fladerne af to kegelagtige Legemer, der vende de afskaarne spidse Ender
til hinanden, og naturligviis have enhver i nogensomhelst lodret Plan be
liggende Linie parabolisk krummet. Det er fölgeligen som om Parabolen
i alle Retninger var gjentaget rundt om Parameteren, og naar Lampen nu
sættes i denne Parabols Brændpunct, saa maa Lyset tilbagekastes i alle
Retninger, som fra en Parabol. Da Fyhret paa Knudshoved ikke behöver
at lyse til alle Sider, men ind mod Landsiden kan være mörk, saa har
Admiralen endnu mod denne Side anbragt et lodret Reverbeer, som meget
foröger Virkningen. Erfaring har viist, at dette nye Fyhr, med sin ene
ste Lampe, virker vel saa godt, som et ældre med 7 Lamper. Bespa
relsen med Fyhrene, der allerede ved de forhen indförte Forbedringer var
meget anseelig, er da her endnu dreven til en storre Höide, og vil til
lade endnu mere at udbrede de for Söefarten saa velgjörende Fyhrindretninger.

*) Man har i denne Oversigt ogsaa leveret Udtog af de i Skrifterne trykte Afhand
linger, da et saadant kortfattet Indhold ogsaa har sin Nytte.
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Admiralen er i Anledning af dette Fyhr endnu bleven ledet til en
ny Tanke, at man nemlig ved at give et saadant Fyhr en omdreiende
Bevægelse kunde tilveiebringe et sig meget vel udmærkende Blinkfyhr,
hvoraf man i et vist lille Tidsrum f. Ex. 2 Minuter, kunde see Fyhret,
og i et paafölgende kortere Tidsrum f. Ex. 1 Minut ikke saae det. For
fatteren bemærker, at et saadant Fyhr vilde være lettere at peile end de
fleste andre Blinkfyhr, hvis Blink gaae altfor hurtigt forbi.

Den physiske Classe.
Professor og Bidder Hornemann, som forhen har meddcelt Selska
bet en Udsigt over.de af ham udgivne Hefter af Flora Danica, gav det i
afvigte Vintermöder en Oversigt af det Mærkeligste i Henseende til de
Planters Art, Forekomst, Formerelsesmaade og geographiske Udbredelse,
som ere afbildede i det sidste Hefte, hvilket slutter det 10 Bind og inde
holder Kobbertavlerne 1741 — 1800. De interessanteste deri forekom
mende Planter ere fra Lauenburg, Holsteen, Island og Grönland, og ere
samlede deels af Forf. selv, deels af de Herr. Nolte, Mörck og Wormskiold. Ved Scirpus radicans giöres opmærksom paa den hos Græsarterne
ualmindelige Maade, ved hvilken den bliver topskydende (proliferende) ; da
dette ikke skeer som hos Festuca og Poa ved Fröene, men blot ved
Spidsen af Straaet, som böier sig ned til Jorden og frembringer en ny
Plante, og at denne Formerelsesmaade altsaa mere ligner den som lindes
hos Jordbærrene. Angaaende Scirpus trigonus Roth, undersöger Forfatt.
Synonymien dertil og de Grunde, hvorefter den kan antages at være en
egen Art. Ved Leersia oryzoides bemærkes, at selv dens Farve synes at
tilkiendegive en fremmed Oprindelse, da den er meget mere lysgrön end
andre Græsarter, liig de Planter som ikke have været nok udsatte for So
lens Indvirkning, som om den i vort Climat ikke erholdt saameget deraf,
som udkræves, for at frembringe den dybere Farve, hvilken den har i
Amerika. Og dog findes den fuldkommen vildvoxende i Holsteen. For Isnardia palustris Tab. 1745 bestemmes den nordligste Grændse hos os til
Midten af Holsteen, hvor den og er mindre uddannet end i de sydligere
Egne, da den her ikke udvikler Kronblade. Af Slægten Potamogeton in
deholder dette Hefte to Arter. I Anledning heraf sammenlignes dens Fo
rekomst i Danmark og Hertugdömmene; hvilken Sammenligning ogsaa er
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anstillet med Umbellaterne, hvoraf dette Hefte indeholder 3, i Danmark
ikke forekommende Arter, nemlig: Atamantha oreoselinum, Sium Falcaria og Laserpitium prutenicum. En af Dr. Nolte i det Lauenburgiske
funden Art af Oenothera, som der er fulkommen vildvoxende, bestemmes
til Oenoth. muricata Murr. skiöndt den i Henseende til Blomstertoppens
Krumning, er noget forskiellig derfra. Angaaende en af Lieutenant Wormskiold i Grönland opdaget meget smuk Art af Pedicularis, som han har
kaldet P. ramosa, viser Forfatt. at denne vel harmegen Lighed med Ped.
euphrasioides Willd., men er dog i flere Henseender forskiellig derfra.
I Henseende til de cryptogame Planter, som, indeholdes i dette Hefte,
meddeles adskillige Bemærkninger om nogle Arter af Slægten Jungermannia, fundne i Island af Hr. A. Mörck, om Conferva Aegagropila Lin.,
funden ved Trittau af Hr. Dr. Nolte, og om en Deel nye Arter af Svampe,
som Hr. Professor C. F. Schumacher har opdaget i Egnen omkring Kiöbenhavn.

Binyrerne (glandulæ suprarenales) hvis Structur endnu ei tilstrækkeligen er undersögt, og hvis Function er saa vanskelig at bestemme, have
Været en Gienstand for Professor Jacobsons Undersögelse.
Prof. J. blev ledet til denne Undersögelse ved nöicre Eftergransk
ning af Spinalvenerne, der udgiöre saa at sige Elementarvenerne eller de
förste og oprindelige Vener, der danne det af ham opdagede Venesystem
hos Fuglene, Krybdyrene og Fiskene, og den er en Fortsættelse af hiin
större foregaaende Undersögelse.
Binyrerne findes hos alle Pattedyr og Fugle. Hos Krybdyrene kiender man dem endnu kun i faa Arter. Hos Fiskene havde man hidindtil kun
i Slægten Raia og Sqvalus fundet ved eller i Nyren en analog Deel. Til
disse Organer gaae nogle af de Spinalvener, der komme fra den mellem
ste og nederste Deel af Rygmarven. Efterat de ere traadte ud af Ryg
hvirvelen forene de sig med Mellemribbeensvenerne (venœ intercostales) og
danne een eller flere Stammer, der gaae hen til de anförte Organer.
Hos Fuglene forene Spinalvenerne, der træde frem igiennem de ne
derste Ryghvirvlers Aabninger, sig med de nederste Intercostalvener, danne
en fælles Stamme, der löber enten paa den indre Flade af Ribbenene,
eller igjennem de Aabninger, der findes ved Vertebraldelen af Ribbenene,
böie sig derpaa nedad og indad og gaae hen til Binyren paa samme Side.
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Eftcrat den er kommen til Sammes Bag- eller Over - Rand deler den sig i
tvende Grene, der lobe langs ad Randen, og med mangfoldige mindre
Grene fordele sig overalt i Organets Substants. Disse Vener staae her i
samme Forhold til Binyrerne, som de Spinalvener, der gaae til Nyrerne,
staae til disse. De ere nemlig tilförende Vener, hvilket Forfatteren i Un
dersögelsens Fölge beviser ved Maaden, hvorpaa de oprinde, ved deres
tiltagende Störrelse mod Binyrerne, ved deres Forening med Intercostalvenerne og hos nogle Slægter ogsaa med en tilförende Vene fra Laarvenen, ved Maaden, hvorpaa de udbrede sig i Binyrernes Substants, og endcligen ved Forholdet af deres Störrelse til disse Organers tilbageförende
Vener. Disse tilbageförende Vener have hver en kort, men meget tyk
Stamme, der er særdeles stor i Forhold til Organet og dets Arterier. De
opkomme med mangfoldige Rödder i Organets Substants. Disse ere fine
og korte. De tilbageforende Vener have derfor en analog Structur med
Venerne fra Pattedyrenes Binyrer, og optage, ligesom de, en Vene,
der kommer fra den til Mellemgulvet svarende Muskel hos Fuglene.
I
lille Venesystem af tilförende Vener ved Binyrerne frembyder flere Modificationer, af hvilke de mærkeligste ere, at hos nogle Vandfugle især af
Slægten Colymbus, en Green fra Laarvenen gaaer hen til Binyren eller
dens tilförende Vene.
Hos Fuglene ere disse Vener tildeels undersögte og beskrevne af
Professor Reinhardt i en Afhandling, som han for nogle Aar siden fore
lagde det medicinske Selskab.
I Krybdyrene, fra hvilke denne Undersögelse egentligen er udgaaet,
beskriver Forfatteren Binyrerne hos Ophidierne (Snogene). Disse ligge
ovenfor Nyrerne. Hver af dem bestaaer af et langt og smalt Legem af en
rödladen eller guulagtig Farve. De ligge tæt op til den tilbageförende
Nyrevene i den Fold af Bughinden, hvori Æggestokkene optages. De til
førende Vener, der gaae til samme, tage deres Oprindelse fra Rygmarvs
hulen og fra Rygmusklerne, forene sig med Mellemribbeensvenerne og danne
nu to til tre Stammer, der stige nedad og indad og optages i ovenanförte
Fold af Bughinden, Hver deler sig, naar den er kommen til den bageste
Rand af Binyren, i een fortil og een bagtil gaaende Green, hvilke forene
sig med de ligeartede Grene af den næste Stamme. Fra disse Grene gaae nu
mangfoldige mindre Grene, der udbrede sig overalt i Binyrernes Substants.
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Paa samme Maade, som disse Grene udbrede sig, opkomme over
alt i Binyrerne smaa Rödder af de tilbageförende Vener, hvilke löbe i
modsat Retning, og uden at forene sig til en Hovedstamme gaae hen til
den tilbageförende Nyrevene og udgyde sig i Samme.
Resultatet af denne Undersögelse bliver altsaa:
7. At Binyrerne hos Fuglene og Snogene have ligesom Nyrerne
hos disse Dyr tvende Slags Vener, nemlig tilforende og tilbageförende.
II. At denne Structur kan tiene til Criterium, for derved at be
stemme hos de övrige Krybdyr og Fisk, om de Organer, som man har
anseet for at være analog® med Binyrerne, virkeligen ere det.
III. Da en lignende Structur mueligen kunde findes hos Fostret af
Pattedyrene i en tidligere Periode, kan man da og forklare sig, at Biny
rerne ved en sygelig Tilstand i Hiernen og Rygmarven kan undergaae no
gen Forandring, eller lide en Standsning i deres Udvikling.

Professor Reinhardt har foredraget Selskabet en Oversigt over de
Bidrag, som forskiellige ornithologiske Forfattere i den senere Tid have
leveret til at fuldstændiggiöre den af Fabricius i hans Fauna Grönlandica
givne Fortegnelse paa de grönlandske Fugle, hvorved denne er foröget med
6 Arter, blandt hvilke trende ere eiendommelige for Nordamerika een
for Europa, de övrige fælleds for begge. Disse Bidrag formerede han end
nu ved Hielp af de naturhistoriske Sendinger, som det Kongelige Zoolo
giske Museum Tid efter anden (ved Lieut. v. Holböll) har faaet fra Grön
land , med fire Arter, hvoriblandt findes en ny Sylvia - Art, af Afdelin
gen Troglodytes, som er ganske forskiellig fra den Europæiske Art, og
hvorover han gav Beskrivelsen. Denne Oversigt er under en forandret
Form, og foröget med nogle anatomiske Iagttagelser bleven trykt i Tids
skriftet for Naturvidenskaberne.
Endvidere forelagde han Selskabet en Beretning om nogle Undersögelser, han i Aaret 1817 havde udfort over Fuglenes Binyrer, der
til foranlediget ved Prof. Jacobsons Opdagelse af det venöse Systems
mærkværdige Forhold til Nyrerne. Prof. Reinhardt fandt herved at Fug
lenes Binyrer i Henseende til dette venöse System forholder sig som Ny
rene, dog saaledes at den i samme indtrædende Vene, som dannes af de
4 bageste intercostale Vener, ikke staaer i nogen Forbindelse, hverken
med Nyrernes arterielle - venöse System eller med Hulaare-Systemet, og
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i Henseende til det sidste gandske danner den Form som det arterielle Ve
nesystem hos Nyrene vise hos Pleuronectes solea og andre Fiskearter *).

Ved Electromagnetismen opdagede Dr. Seebeck i Berlin for et Par
Aar liden en nye Klasse af electriske Kiæder, der er betydeligt forskiællig
fra den galvaniske. Man sammensætter dem af to forskiællige Metaller,
der ere böiede saaledes, at de med deres Endepunkter kunne sammenföies
og danne en Ring, ligegyldigt af hvad Figur.
Ved at opvarme den ene
af Sammenföiningerne frembringer man nu heri et electrisk Kredslöb, som
Magnetnaalen angiver. Disse nye electriske Kiæder fordre aldeles ingen
Vædske og Metallernes Virksomhed folge deri en anden Orden end i de
galvaniske Kiæder. Man kalder nu den Seebeckske Kiæde den thermoelectriske, og den Galvaniske, som Modsætning deraf den hydroelectriske
Kiæde, man kunde paa Dansk kalde hiin den varmeelectriske, denne den
vandelectriske Kiæde, dersom man ikke maaskee vil foretrække de fuldstændigen af det græske afledede Ord, for de Danske, der dog maa be
nytte det af det Græske alledede electrisk. Det var at formode, at man
af flere saadanne Kiæder maatte kunne danne en sammensat mere virksom
ligesom man af flere Galvaniske Kiæder danner den Voltaiske Söile. I
Selskab med Baron Fourier, en af det franske Instituts bestandige Secretairer, har Professor Örsted anstillet Forsög herover. Det viste sig her
ved, at der i Gierningen lader sig sammensætte en virksommere thermoelectrisk Kreds, ved at sammenföie afvexlende Stykker af to forkiællige
Metaller, naar man enten opvarmer hver anden af Sammenföiningerne,
eller afkiöler dem, eller endnu bedre forener begge Fremgangsmaaderne,
og afkiöler hver anden, men opvarmer den anden Halvpart. Det viste
sig herved, at denne nye Art af electrisk Virkning fordrer langt fuldkom
nere Ledere end den galvaniske, ligesom denne atter fordrer fuldkomnere Ledere end den sædvanlige Gnidningselectricitct.
For den thermoelectriske Virkning ere Metallerne ikke bedre Ledere, end Marmor eller
middeltört Træ er for Gnidningselectriciteten. Man maa derfor giöre MeDen paaberaabte endnu utrykte Afhandling blev forelæst i December 1817 i det
Kongel. med. Selskab. De nova systematis venosi functione quæ primum apud
aves et amphibia a doctissimo Jacobson détecta est, anatome venir pleuronectis soleæ insigniter affirmata.
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talstykkerne i den thermoelectriske Kiæde saa korte som mueligt; hvorved
dog paa den anden Side Varmen let kommer til at sætte sig alt for snart i
Ligevægt; en Uleilighed man da ikkun undgaaer, naar man udsætter hveranden Sammenföining for en bestandig Tilstrømning af Varme, og de an
dre for en ligesaa bestandig Tilgang af Kulde. Man har endnu ikke dre
vet denne Sammensætning til den Fuldkommenhed der let var muelig ; men
Professor Örsted har foresat sig at fortsætte disse Forsög, og derover at
aflægge Selskabet Regnskab. Her skal endnu ikkun bemærkes, at det i hine
Forsög viste sig, at man med en sammensat electrisk Kiæde kunde frem
bringe galvanisk Virkning paa en præpareret Fröe.

I forrige Aarsberetning omtaltes den Opdagelse af Prof. Zeise, at
Kulsvovlet sat i Vexelvirkning med Oplosninger af Kali og Natron i Viinaand forvandles til et Kulsvovelbrinte eller (maaskee bedre udtrykt) Kulbrintesvovle *) der i alle Maader forholder sig som en Syre. Vi giorde i
den Anledning opmærksom paa don store Betydning, det i Naturen saa
vidt udbredte Svovel erholder ved den omfattende Række af Forbindelser
den nyere Chemie deraf har opstillet, og som Prof. Zeises Opdagelse paa
en velkommen Maade forögede. Han anmærkede allerede dengang at Ammonæsket ikke frembringer samme Virkning paa Kulsvovlet, som de ildbestandige Æsk; men han foresat sig nærmere at undersöge det meget sammensatte Forhold, som her viiste sig. Han har siden udfört dette Ar
beide , og forelagt Selskabet det. Öiemedet af nærværende Oversigt til
lader ikke, her at opregne de forviklede Særsyn som Ammonæskets Vexelvirkning med Kulsvovlet frembyder, fölgeligen heller ikke at give en Idee
om de Vanskeligheder, som her vare at overvinde, men indskrænker os
*) Man benævner nu meget almindeligt i Chemien Sammensætningerne med særdeles
Hensyn paa deres electronegative Bestanddeel, f. Ex. Oxide, Chlorure, Jo
dure, Sulphure. I denne Aand maa en Sammensætning hvori Svovlet er den
negativeste Hovedbestanddeel i det franske Kunstsprog faae Navn af Sulphure
og i vort af Svovle.
Det vil da maaskee komme mere og mere af Brug at
kalde Hydrogenens Forbindelser Hydrurer eller hos es Brinter. Brintens For
bindelser med Svovlet maatte da ikke mere kaldes Svovelbrinter men Brintt
tvovler. Imidlertid vil intet hindre os fra, at vende Benævnelserne om i forskiællige Tankerækker, og kalde Forbindelserne Brinter, naar der tales ont
Brintens Virkninger, Svovler, naar der tales om Svovlets.
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til korteligen at angive det almindelige Udbytte, som herved er vundet
for Videnskaben. Naar Ammonæsket fortættet i Viinaand kommer i Vexelvirkning med Kulsvovlet, saa bevirke de giensidigen i hinanden en chemisk Adskillelse. Medens en Deel af Ammonæsket forbliver uforandret,
adskilles en anden Deel deraf, og tilveiebringer med Kulsvovlets Bestand
dele to nye Syrer, med hvilke det endnu uadskilte Ammonæsk danner
Salte. Disse udkrystallisere af Oplosningen. Det som först udsætter sig
er letoplöseligt i Vand og vandtrækkende, mindre letoplöseligt i Viinaand,
og atter mindre i Æther, med hvilken det nogenlunde kan afvaskes. Naar
det er fugtigt adskilles det ved Luftens Paavirkning. Det er guult, men
antager i Luften en röd Farve. Det giver et rödt Bundfald med Blyil
tet, hvilket dog snart vorder sort, og Kulsvovle udskilles. I Forfatte
rens forrige Aar bekiendtgiorte Afhandling over Kulsvovlets Forhold til
Æskene, viiste han at det kulbrintesvovlede Kali ved Varmen lider en
Forandring, hvorefter det faaer den Egenskab at bundfælde Blyet rödt,
og har flere mærkelige Egenskaber, hvilke her i dette Salt gienfindes.
Ved en ikkun lidet fortyndet Svovelsyre eller Saltsyre udskilles af dette
Salt en olieagtig Vædske, der maa ansees som dets Syre, men er saa let
forstyrrelig at den ikke kan giemmes. Det andet Salt udkrystalliserer se
nere af samme Oplösning, som gav det forrige Salt. Det er ligeledes let
oplöseligt i Vand, mindre i Viinaand, end mindre i Æther, uoplöseligt
i Steenolie. Behandlet med Svovelsyre eller Saltsyre giver det ligesom det
forrige Salt en olieagtig letforstyrrelig Vædske, der maa ansees som dens
Syre. Det er neutralt, giver guult Bundfald med Kobbersalte, ligesom
det af Forfatteren opdagede Kulsvovelbrintede Kali, fra hvilket det dog
i anden Henseende er forskielligt.
Det giver sort Bundfald med Oplös
ninger af det röde Jernilte. Det lider ved 50° Varme en Adskillelse. Det
gule Kobberbundfald adskilles ved en Kalioplösning, som optager Svovelblaasyre, og efterlader Kobberet i Forbindelse med to Grunddele Svovel,
altsaa Kobber-Tvesvovle. Ved passende Kunstgreb kan man faae Syren
af dette Salt til at gaae over til Kaliet. Men saavel Ammonæskets som
Kaliets Salt med denne Syre giver med Viinaanden Oplösninger, der ved
Luftens Paavirkning udsætte Svovelkrystaller, hvorefter de oplöste Saltes
sure Bestanddele befindes at være Svovelblaasyre. Naar man blander det
med et stort Overskud af det röde Jerniltes Svovelsalt, giver det hvide
glindsende Krystaller, hvis Grundbestanddele ere Kulstof, Ovælstof, Brint
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og Svovel.
Det synes at det röde Jernilte her har afgivet Ilt, der har
dannet Vand med noget af Brinten i Saltets Syre, og at dette har havt
en nye Fordeling af Bestanddelene til Folge, saa at en Deel af Syren har
forvandlet sig til almindelig Svovelblaasyre, en anden Deel til en endnu
mere svovlet Syre end den Saltet forhen indeholdt. Forf. viser at det her
omtalte hvide krystalliske Stof ikke er eet med Wöhlers svovlede Svovelblaasyre.
Det vilde fore os ud over nærværende Oversigts Grændser om vi
skulde give en nogenlunde fuldstændig Forestilling om alle de Forsög ved
hvilke Forf. har udsporet disse Saltes Bestanddele. Han finder at Syren i
det förste Salt er sammensat af Kulstof, Svovel og Brint, men den i det
andet Salt af samme Grundstoffer endnu forenede med Qvælstof.
Om
denne sidste beviser han at den bestaaer af I chemisk Grunddeel Qvælstof,
2 Kulstof, 3 Svovel og 4 Brint, hvilket vi for lettere Oversigt udtrykke
paa nu brugelig Maade, ved Begyndelsesbogstaverne og Grunddelenes Tal:
Q
2 K + 3 S + 4 B. Om den förste giöres det sandsynligt at dens
Bestanddele ere K + 3 S + 2 B.
I Folge heraf dannes de to Syrer
derved at
I Grunddeel Ammonæsk = Q + 6 B, og
3 Grunddele Kulsvovle = 3 K + 6 S
giensidigen adskille hinanden.
Den af de to Syrer som ikke indeholder Qvælstof kan betragtes som
brintesvovlet Kulsvovle, nemlig
I Kulsvovle = K + 2 S
I Brintesvovle = 2 B+S
Den som indeholder Qvælstof kunde betragtes som brintesvovlet Svovel
blaasyre , nemlig
I Svovelblaasyre = Q+2K+2B+2S
I Brintesvovle =
2B+S
Men Forf. giver en anden Forestillingsmaade om denne Sammensætning
Fortrinnet. For at giöre hans skarpsindige Tanke mere almeenfattelig,
vil det være nödvendigt at forudskikke nogle af den nyere Chemies Lær
domme. Ligesom der gives mange forskiellige brændbare Stoffer, saaledes gives der ogsaa mange forskiellige Stoffer, der ligesom Ilten (det saakaldte Suurstof) begierligen forene sig med brændbare Stoffer, og derved
ikke alene ofte udvikle Lys og Varme, men tillige danne Sammensætninger,
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hvis chemiske Væsen er overeensstemmende med de Stoffer man forhen
udelukkende kaldte brændte Legemer. Vi have kaldt alle disse med Il
ten overeenstemmen.de Stoffer ildnærende og sammenstille nu alle Grund
stofferne i een Række indeholdende baade de brændbare og de ildnærende
Stoffer. Man kan ordne disse Stoffer saaledes at det yderste i den ene
Ende af denne Række er det brændbareste, det modsatte yderste det meest
ildnærende, og hvorhos Stofferne giennem hele Rækken ere opstillede
efter deres Grader af ildnærende Kraft eller Brændkraft. I denne Række
vil man da finde, at de samme Stoffer, som i Henseende til de meest ild
nærende forholde sig som brændbare, derimod i Henseende til de mere
brændbare kunne forholde sig som ildnærende, og denne Tingenes Sam
menhæng oplyses det nu mere og mere at være en almindelig Lov. Svov
let er da et Stof, der vel i Vexelvirkning med nogle faa andre, som Ilt
og Chlorin , viser sig som brændbart, men i Vexelvirkning med de fleste
andre som ildnærende. Foreningen af et ildnærende Stof med et brændbart
giver enten en Syre, naar det ildnærende Stof ved Mængde eller Styrke
har Overvægt i Sammensætningen, eller et Æsk, naar det brændbare Grund
stof faaer Overvægten. Ligesom Svovlet med Brinten danner en Syre,
kan det med Kalimetallet og andre lignende danne et Æsk. Det er nu
Forf. Mening, at baade Æsket og Syren i det svovelblaasure Salte have
Svovlet til ildnærende Bestanddeel, og at det dermed forbundne Brintesvovle, har samme chemiske Betydning som Krystallisationsvandet i de Salte,
hvis Æsk og Syre have Ilten til ildnærende Bestanddeel. Det neutralo
Salt, som dannes naar det af Forf. först anmeldte Svovelblaasalt af Ammonæsket adskilles ved Kali, forestiller han sig da saaledes tilveiebragt, at
en Deel af Syrens Svovel forener sig med Kaliets Metal, imedens dettes
Ilt med en Deel af Svovelblaasyrens Brint danner Vand. Den Sammen
sætning, man efter den hidindtil gieldende Talebrug skulde kalde Svovelblaasurt Kali, naar den er i Forbindelse med Vand, eller blaaelsvovlet
Kaliær, naar den er i vandfrie Tilstand, blev da et blaaelsvovlet Svovelkaliær. Man vil lettest forstaae dette naar vi udtrykke det efter den ny
cre chemiske Kortskrivning. Betegne vi Blaael (Q + 2 K) med Bl, og
Kaliæret (Kaliets Metal) med Ka, saa vilde den hidtil fulgte Forestillingsmaade i de to Tilstande udtrykkes ved
Ka I 2
Bl 2 B 4 S 4 og ved Ka + Bl 2 S 4
+

(4)
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Hvor selv den der ikke kjender denne Betegnelsesmaade seer, at man ad
skiller de nærmere Bestanddele med Tegnet +, men sætter Bestanddelenes
Bestanddele umiddelbar sammen, med Antallet af deres chemiske Grund
dele ved Toppen af Bogstaverne. Efter den nye Forestillingsmaade vor
der derimod Sammensætningen blaaelsvovlet Kaliærsvovle.
Ka S 2 + Bl2 S 2
Det nye Svovelblaaelsalt er derimod at udtrykke ved
Ka S2 + Bl2 S2 + B4 S2
og er da brintesvovlet blaaelsvovlet Kaliærsvovle, eller er i samme For
hold til det blaaelsvovlede Kaliærsvovle, som et iltigt Salt, f. Ex. Glaubersalt med Krystallisationsvand er til samme uden dette.
Det Ammonsalt, som svarer hertil, kan da udtrykkes ved
Am2
Bl2 S4 B4 + B4 S2
+
Men dersom vi antage Berzelius’s smukke Formodning, at den Materie,
som med Qviksölvet danner et Amalgam, naar Ammonæsket udsættes for
den galvaniske Kiæde, og som maa forestilles som et Metal, kan betragtes
som dannet af 2 Am + 4 B, saa blev dette at sætte i Stedet for Kalimetallet i den foregaaende Formel, og man havde da
Am2 B4 S2 + BI2 S2 + B4 S2
Og i den brintesvovlede Svovelblaael selv blev Brintesvovlet lige
ledes at betragte under samme Synspunkt som Vandet i Forbindelse med
Svovelsyren. Saaledes finde vi da i disse sammensatte Forhold den skiönneste Eenhed; og det her fremsatte Exempel aabner os Udsigten til en
Række af mærkelige Anvendelser.
Efter at Meteorologien i lang Tid næsten var bleven staaende ved
den blotte Bestræbelse at samle Materialier, havde endeligen Humboldts Af
handling om de isotherme Linier og adskillige heldige Tanker af andre
udmærkede Naturgrandskere fremkaldet en ny Tidsalder for denne Viden
skabsgreen, saa at man turde haabe, at en Undersögelse over et enkelt
Lands meteoriske Forhold kunde vorde frugtbringende, ikke blot for Kund
skaben om dette Land, men ogsaa for Videnskaben i Almindelighed. Dan
marks Naturstilling giorde dette til en anbefalningsværdig Gienstand for en
saadan Undersögelse, og vort Selskab troede derfor sig forpligtet til at op
fordre Naturgrandskerne hertil, ved et Priisspörgsmaal udsat for det Thottiske Legat. Selskabet var heldigt nok til herved at fremkalde et Priisskrift, der paa det skjönneste opfyldte dets Forhaabninger, og hvortil
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Forfatteren fandtes at være Professor i Botaniken J. F. Schouw. Forf.
sammenligner i denne Afhandling Danmarks Veirligsforhold med dem, som
andre Egne, men især Storbrittanien , den skandinaviske Halvöe, Rusland
og Tydskland frembyde, hvorfor Afhandlingen ogsaa ndbreder Lys over
disse Forhold for hele det nordlige Europa. Han har derhos sammenlig
net de forskiellige Meteorer indbyrdes, saasom Varmen med Fugtigheden,
begge med Vindene og Lnfttrykket ; hvorved de indbyrdes aarsagelige
Forbindelser blive tydeligere. Den aarlige Middelvarme i Danmark er
gandske ubetydeligt ringere end i Storbrittanien paa samme Brede, men
höiere end i nogen anden Deel af Jordkloden paa samme Brede (i Kiöbenhavn 6° 33 R.) Vinteren især er ikke nær saa kold som længere inde i
Fastlandet, men lidt strængere end i Storbrittanien ; Sommeren varmereend i sidstnævnte Land, men ikke slet saa varm som i det östlige Europa.
I det hele taget synes Varmefordelingen at være den fordeelagtigste, der
paa denne Brede kan finde Sted, saavel med Hensyn til Indvaanerne, som
til Naturfrembringelserne. For det Tidsrum i hvilket meteorologiske Iagt
tagelser ere anstillede i Danmark opdages ingen Forandring i Varmeforholdene, og efter de ældre historiske Efterretninger synes det heller ikke
rimeligt, at de have lidt nogen væsentlig Forandring. Den aarlige Mængde
af Regn og Snee i Kiöbenhavn er 20 Tommer 2, 8 Linier Par. M. ; den
er derfor endeel mindre end i Storbrittanien, hvortil vel den större Af
stand fra Havet og Mangel af Bierge er Aarsag, men rimeligviis större
end i de mere östlige Dele af Europa. Den störste Mængde indtræffer i
August, den mindste i Marts og mellem disse to Maaneder aftager og
tiltager den uafbrudt. Denne Aftagen og Tiltagen i Aarets Löb folger
altsaa Varmens Gang, dog saaledes, at saavel den störste Regnmængde
indtræffer noget efter den störste maanedlige Middelvarme, som den mindste
Regnmængde noget efter den mindste Middelvarme. Dette synes ogsaa at
gielde for det Övrige nordlige Europa, hvor ingen særegne Stedforhold
frembringe Afvigelser.
Denne Forbindelse mellem Varmen og Regnen
forklarer Forf. deraf, at den forögede Varme frembringer en större Uddunstning, men at Bundfældingen af de derved opstegne Dunster noget for
sinkes, fordi dertil udkræves en vis Afkiöling af Atmosphæren; og at
den mindste Regnmængde ei falder sammen med den störste Kulde, fordi
der da endnu i Atmosphæren er nogen Beholdning af Dunster tilbage.

(4 *)
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Derimod afviger Regn- (og Snee) Dagenes Antal kun lidet i Aarets forskiellige Maaneder. Nogen vedvarende Forandring i Henseende til Regnen
og de övrige Fugtigheds - Meteorer opdages ikke ved at sammenligne ældre
og nyere Iagttagelser. Hvad Vinden angaaer, saa har den i Danmark en
större Hang til at folge Paralellcirklernes, end Bredecirklerues Retning,
saa at O. og V. ere hyppigere end N. og S.; dernæst have de vestlige
Vinde (V. NV. SV.) en betydelig Overvægt over de östlige (O. NO. SO.);
men denne Overvægt er meget större om Sommeren end om Vinteren; og
for saavidt den vestlige Vind ikke er lige Vest, har den om Vinteren en
större Hang til at blive SV., om Sommeren derimod til at blive NV. Disse
Forhold finde ikke blot Sted i Danmark, men som det synes overalt i det
hele nordlige Europa, hvor ikke Stedegenheder frembringe Forandring,
dog saaledes, at den vestlige Overvægt aftager fra det atlantiske Havs Ky
ster mod Osten og bliver paa Kysterne mere SV. end V. Den Maade,
hvorpaa Forf. forklarer dette, udbreder Lys over en stor Mængde af me
teoriske Forhold. Det er bekiendt, at indenfor Vendekredsene, især over
Havene, en vedvarende östlig Vind finder Sted; den almindelige og uden
Tvivl rigtige Forklaring heraf er, at Luften i det hede Jordbelte opvarmes
mere end Luften udenfor Vendekredsene, hvilket giver Anledning til at den
inden for disse stiger i Veiret, og giver Plads for koldere Luftströmme,
der i de lavere Luftegne indtrænge fra mindre varme Lande. Disse Ström
ninger blive imidlertid ikke Nord- og Sönden-Vinde, men NO. og SO.,
fordi de tilströmmende Luftmasser have en mindre hurtig Omdreining end
den Deel af Jordkloden, hvortil de komme. Men forholder dette sig rigtigt, saa maae den Luft, som opstiger fra det hede Jordbelte, efterhaanden som den afkiöles, synke og indtage den Plads hine Luftströmme fra
de mindre varme Dele af Jordkloden have forladt. Dette frembringer i
vor Halvklode en Strømning fra Syd; men da den Luft, som herved til
föres os, kommer til en Deel af Jordkloden, der har en mindre hurtig
Omdreining, forvandles dens sydlige Retning til en sydvestlig. Fremdeles
om Sommeren ophedes det europæiske Fastland, især de store Sletter i Po
len, Rusland og Ungarn mere end det atlantiske Hav; dette maae i det
nordlige Europa bevirke en Luftström fra Vest og Nordvest. Der bliver
da i det nordlige Europa om Sommeren en dobbelt Grund til en vestlig
Overvægt, nemlig den tilbagevendende Passatvind og Fastlandets Ophcdning; om Vinteren kun den förste. Saaledes vorder det da klart, hvorfor
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hele Aaret igjennem de vestlige Vinde have Overvægt over de östlige, men
meget mere om Sommeren end om Vinteren; hvorfor de vestlige Vinde om
Sommeren oftere ere NV., om Vinteren oftere SV. og hvorfor ud mod det
atlantiske Hav SV. faaer Overvægt over V. og NV. Skulde det stadfæste
sig, at de vestlige Vindes Overvægt finder Sted i hele det tempererte
Jordbelte, som ogsaa adskillige andre Data lade formode, saa kunde man
maaskee heri finde Grunden til at begge de store Continenters Östkyster
ere saa betydeligt koldere end sammes Vestkyster; thi paa Östkysterne
komme de vestlige Vinde fra Continenterne, paa Vestkysterne derimod fra
Havet, over hvilket i den tempererte Zone Luften er varmere.
Vindforholdene synes saa lidet som Luftvarmen i Tidslöbet at have
undergaaet nogen Forandring. Med Hensyn til Varmens og Vindens ind
byrdes Forhold fortiener det at bemærkes, at om Vinteren hyppige östlige
Vinde næsten stedse ere . forenede med stræng Kulde. De Vinde som hyp
pigst medföre Regn ere SV. V. og S.
Barometret er langt mere foranderligt om Vinteren end om Som
meren, og at baade de meget höie og de meget lave Baromcrstande kun
indtræffe i den förste Aarstid, er alt længe bekiendt, men höist mærkeligt
er det, at Forskiellen mellem de maanedlige maxima og minima eller Spil
lerummet er störst netop i den Maaned, hvis Middelvarme er lavest og
mindst i den, da Varmen er höist, og i de mellemliggende Maaneder uaf
brudt aftager og tiltager, saa at man, naar blot Spillerummet er givet,
og dette er uddraget af endeel Aar, er istand til at bestemme i hvilken
Maaned Iagttagelserne ere gjorte. Endvidere er det mærkeligt, at Spille
rummet aftager fra Æqvator mod Polerne og det saa regelmæssigt, at man,
naar Spillerummet er givet, er istand til at bestemme Polhöidcn af det
Sted, hvorpaa Iagttagelserne ere anstillede. Paa disse Sætninger har v.
Buch allerede giort opmærksom; men i nærværende Afhandling er Bevi
set forstærket med Iagttagelser fra Danmark og endeel andre Egne. Der
kan saaledes neppe være Tvivl om, at Barometerets Forandringer meget
afhænge af Varmens Forandringer, dog har ogsaa Vinden og Fugtigheds
Forholdene en vigtig Indflydelse, men da baade Vinden og Fugtigheds
forholdene væsentligen bestemmes ved Varmen, saa kommer man til det
Resultat, at Varmeforandringerne ere Hovedgrunden til de meteorologiske
Begivenheder, og saaledes erholder man en skjön Eenhed i Meteorologien.
Til Læren om Nordlyset indeholder Afhandlingen adskillige Bidrag; saa-

XXX
ledes meddeler Forf. os flere Erfaringer angaaende Nordlysets Sammen
hæng med Magnetnaalens Forandringer; det sees at dette Meteor hyppigst
indtræffer med nordlige og vestlige Vinde, med höi Barometer - Stand, og
hyppigst ved Jevndögns Tider.
■ Efter Iagttagelser paa Nyholm er Strömmen 2 2/3 Gang saa ofte syd
lig som nordlig, men Sydströmmens Overvægt er större om Vinteren,
Sammenlignes Strömmen med Vinden, saa bliver det klart, at vedholdende
östlige og sydlige Vinde give Söndenvande, vedholdende nordlige og vest
lige Nordenvande. Da nu de vestlige Vindes Overvægt om Sommeren er
större end om Vinteren, saa maa ogsaa den nordlige Ström være forholdsviis hyppigere. Dog er Vinden ikke eneste Aarsag til Strömmen. At
Söndenvande i det Hele overgaaaer Nordenvande saa meget, ligger maaskee i Östersöens ringere Saltholdighed. Ogsaa paa Havets Höide synes
Vindforholdene at have en væsentlig Indflydelse; de nordlige og vestlige
Vinde give höit, de östlige og sydlige lavt Vande. Om Sommeren er
derfor ogsaa Middelhöiden större end Om Vinteren. Om Jordmagnetismen,
især dens daglige og aarlige Bevægelser, meddeles Iagttagelser, hvorved
nogle af de hidindtil antagne Bestemmelser bestyrkes, andre erholde en
Rettelse.

Philosophisk Classe.
Conferrentsraad og Ridder Schlegel havde allerede i det næst foregaaende Aar forelagt Selskabet den förste Deel af en Række af Under
sögelser over gamle danske Retssædvaner, og det danske Folks Selvlovgivning; i sidste Aar har han forsat disse Undersögelser. Forfatteren vi
ser, at foruden de allerede i vor sidste Oversigt anförte Maader, hvorved
Retsforskrifter dannede sig, ogsaa Foreninger indtage en anseelig Plads.
Saadanne Foreninger forbandt ikke alene Parterne, men tiente ogsaa til For
billede for andre lignende, og ofte toges ved andre Leiligheder Hensyn
paa dem, ved stridige Sagers Afgiörelse. At slige Foreningers Virke
kreds saaledes udstrakte sig langt over den först tilsigtede, bekræftes ved
Fostbrödrelaugenes Vedtægter, især ved Jomborgernes, den berömteste
blandt disse, som og ved Vitherlagsretten og Gildeskraacn.
Forf. gaaer derpaa over til at vise, at de fleste os fra Forfædrene
levnede skrevne Love ikke ere at betragte som Bekiendtgiörelser, udgangne
fra den höieste Magt, men som private Samlinger af Folkets Vedtægter,
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eller som hine Foreningers Love (leges pacticæ). Dernæst godtgiöres, at
Folket, om endog skrevne Love i egentlig Forstand gaves, dog ikke her
ved mistede sin gamle Frihed til selv at danne sig nye Retsforskrifter,
naar forandrede Retsforhold krævede det; ja, endog til at aflægge Love,
udsprungne fra den höieste Magt, men ved Erfaring befundne uovereensstemmende med Folkets Dannelsestrin og Stilling. Forf. giennemforer dette
Beviis med Hensyn paa de forskiellige Hovedclasser af Love, hvorved han
finder Leilighed til at bestride adskillige herskende Vildfarelser i den
danske Lovhistorie. Det godtgjöres saavel af indvortes Grunde, som af
Saxos og Svend Aagesens Beretninger, at den ældste af vore skrevne Love,
Vitherlagsretten, bör ansees som en Foreningslov, et Slags Gildeskraa,
som Kongen, Foreningens Hovedmand, selv var underkastet.
Blandt vore gamle Provinciallove er ikkun den Jydske at ansee som
en skreven Lov, i den Forstand de Lovkyndige tage Ordet. Den, skaanske Lov, saavel som begge de siellandske, ere ikke andet end private
Samlinger af de i hine Provindser giængse Vedtægter, med indströede An
ordninger fra de ældre Konger, som dog ikke nævnes, saa lidet som Bekiendtgiörelsestiden. De have aldrig erholdt udtrykkelig Stadfæstelse af
Kongerne. Det er sandsynligt, at den skaanske Lov, i den Form den nu
haves, er yngre end Anders Sunnesens saakaldede Paraphras. Den nye
siellandske Lovs Beskaffenhed viser, at den efterhaanden er bleven samlet
til privat Brug. At den jydske Lov oprindeligen har været bestemt til at
være en almindelig Lovbog for hele Danmark godtgiöres, og de mod denne
Mening fremsatte Indvendinger besvares. Thor Degns Artikler og Biskop
Knuds Glosser vise at denne Lovgivning ikke hindrede Dannelsen af nye
Retsnormer, ved Folkevedtægter og Præjudicater.

Forf. oplyser dernæst, at den skaanske Kirkeret, som traadte i en
ældre nu tabt Kirkerets Sted, heelt og ikke blot deelviis, som Kofod An
cher antog, er grundet paa en Kapitulation mellem Erkebiskop Eskild og
Almuen, saa at Danmarks gamle Folkefrihed ikke blot viste sig i borger
lige, men endog i geistlige Love, og det paa en Tid, da det övrige
christne Europa sukkede under Præsteaaget. Ved denne Lov holdt da ogsaa Folket saa fast, at alle de Bestræbelser Erkebiskop Jacob Erlandsen
under Kong Christopher den förste anvendte paa at faae den ophævet, som
stridende mod den canoniske Ret, bleve frugteslöse. Da den skaanske
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Kirkeret, med faa Forandringer, blev almindeligen indfort i Danmark,
vandt hele Riget derved.
Forf. viser ligeledes, at de ældste Kiöbstædretter lieller ikke ere
givne af vore Konger, men at disse blot have givet Kiöbstæderne visse
Privilegier. Den Omstændighed, at de Schleswig af Spend Grathe tillagte
særdeles Privilegier, findes indförte i den schleswigske Stadsret, har vel
givet Anledning til den meget herskende falske Forestilling, at denne Kiobstædret skulde være givet af benævnte Konge; men det er aabenbart, at
den er given af Raadet og Borgerne. Forf. söger at bestemme denne Lovs
Alder af indvortes Grunde, som det ældste levnede Haandskrift, det Ebeltoftiske, frembyder. Ved en lige Selvgivning opstod den Rocskildiske
Stadsret, den Lundske, som urigtigt pleier at kaldes den Helsingborgskc,
og den for Ribe. Den ældste Kiöbenhavnske Lov, er en Forening mel
lem Biskoppen og Borgerne. De middelbare danske Kiôbstæder udövede
med Hensyn paa Retsnormerne de samme Friheder, som de, der umiddel
bart stode under Kongen. Denne Frihed viste sig i Middelalderen ligesaa
vel ved at antage fremmede Steders Love, som ved at danne sig egne.
Paa denne Maade indförtes den Lybske Ret i nogle Kiôbstæder i Sönderjylland, den Schlesvigske i andre, saavel som i nogle af Nörrejyllands
Stæder. Riber Stadsret blev herskende i Norrejylland og Fyen, den
Roeskilder i Sielland og tilliggende Öer. Den Lundske i Skaane. Af For
sigtighed begiærede man stundom Kiôbstædsretterne bekræftede af Kongerne.
Erik dipping var den forste danske Konge, der gav en almindelig Stads
ret, men overlod dog Kiöbstæderne om og hvorvidt de vilde bruge den,
hvorfor de fleste vel ikkun have benyttet den som en subsidiar Ret. Dette
gielder og om de efterfölgende Kiôbstædretter, lige til Kong Christian
den tredies Tid, hvorfor man seer at Kongerne bekræftede en Municipallov for en eller anden afLandets Kiôbstæder, medens de gave saadanne
almindelige Kiöbstædlove. Forf. agter i næste Mödeaar at udfore denne
Materie i Henseende til de andre Grene af den gamle danske Ret.

Historisk. Classe.
Fis Höiærværdighed Biskop Münter, Storkors af Dannebr., har fo
relagt Selskabet en Tegning af en ældgammel i Ruinerne af Citium paa
Cypern funden phônicisk Sölvmynt, som den afdöde Professor Clarke i
Cambrigde har udgivet i hans Reisebeskrivelse, anden Deels förste Bind.
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Mynten , som omtrent har Störrelsen, formodentlig ogsaa Vægten af eil
græsk Tedradrachma, forestiller paa den ene. Side en paa Knæ liggende
Vædder, paa den anden Side en Perlekrands med nogle phoniciske Bogsta
ver. Vædderen, og Myntens höie Alder, som hele Præget viser, har for
anlediget Biskoppen til den Formodning, at det kunde være den Kesitha
(FliO^p), som omtales I Moseb. XXXIII, 19, Josv. XXIV, 32, Job
XLII, II, og som endnu i vor Tidsregnings forste Aarhundrede, ifölge
Rabbi Akibas Vidnesbyrd var gieldende i Afrika under samme Navn: da
de Grunde, som tale for at dette Ord betyder en Mynt, have större
Vægt end de som ere anförte til Forsvar for den anden Mening, at et
Lam derved skulde betegnes, og Intet med Rimelighed kan indvendes imod
at Phönicierne ved deres udbredte Handel allerede i Abrahams Tid have
kiendt og brugt ikke blot tilveiet, men ogsaa præget Metal.
Professor P. E. Midler forelagde Selskabet en udforlig Afhandling
om Kilderne til Saxos ni förste Böger og disses Troværdighed. Saxo har
i dette Tidsrum af sin Historie, der gaaer fra Dan til Gorm den Gamle,
kun saare lidet benyttet fremmede Skribenter; trende skrevne islandske
Sagaer om Amleth, Frode den Fredegode og Regnar Lodbrog har han uden
Tvivl kiendt, samt enkelte mundtlige Beretninger af Islænderen Arnold og
nogle skrevne danske Kongelister. Det Allermeste har han hentet fra gamle
Sange og danske Folkesagn, hvilke han ordnede efter folgende Grunde.
Saxo gik ud fra den Sætning, at trende Folkestammer havde levet i Nor
den, först Jotuner, siden troldkyndige Aser, derpaa Börn af begge Slæg
ters Sammenblanding (Heroer). I Spidsen for det Hele sætter han af ety
mologiske Grunde, Dan og Angul, Gram og Skiold, efter hvis Navne
Lande og Konger bleve opkaldte. Derefter folger Haddings Historie og
en Frodes, hvori Jotuner spille en Rolle. Nu skulde Asernes Bedrifter
have fulgt, hvilke dreiede sig om kosmogoniske Myther, der vare blevne
fortalte og forstaaede som historiske. Men fordi Hother, Balders Bane
mand, skulde have været en Sön af Hothbroth, og gamle Sange vidne om
at Kong Helge havde fældet en Hothbroth , om hvilken Helge, samt hans
Sön Rolf Krage Sagnet vidste saa meget at fortælle; blev Saxo derved
bragt til allerede i sin anden Bog at optage Helges og Rolfs Historie. —
Tredie og fierde Bog indeholder foruden de physiske Myther om Aserne
især tvende Fortællinger, den om Amleth, der synes at være for störste
(5)
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Delen opdigtet af den ovennævnte Arnold, og den virkeligen gamle om
Vermund og Uffo. Nu maatte Saxo anföre Frode den Fredegode, hvilken
Sagnet angav som en af de ældste Leirekonger. De faae Træk, der vare
nöie knyttede til Navnet, har en Islænder paa Saxos Tid forsætligen ud
pyntet og bragt vilkaarligen i Forbindelse med de gamle Sagn om Heden
og Hogne , Asmund og Asvil, Arngrim og hans Sönner. — Saxo synes
at have modtaget dette, der udgiör hans femte Bog, som et sammenhæn
gende Heelt. Da Frode ifölge theologiske Grunde antoges af Saxos Sam
tidige at have levet til Christi Tid, timede man her at have et fast chronologiskt Punkt; den umiddelbare Folge blev, at alle de foregaaende Til
dragelser sattes flere Aarhundrede for höit op i Tiden; den middelbare
at Saxo, der havde anticiperet saa mange Begivenheder, og forlænget Tids
rummet, kom i Forlegenhed med at udfylde dette i en sammenhængende
Fortælling. Den siette Bog optages for störste Delen af Sagnkredsen om
Stærkodder, der ogsaa fremtræder i 7de og 8de Bog.
Ikke nogen enkelt
Saga, har Saxo fulgt, men sögt at forbinde norske, danske, svenske Sagn
samt gamle Sange og give det mythiske et historisk Anströg. Der har
kun levet een Stærkodder, Ingils Fosterfader, hvem Sagnet siden urigtigen
lod deeltage i Bravallaslaget. Det faldt Saxo vanskeligt at udfylde Tids
rummet mellem Ingild og Harald Hyldetand han hensatte derfor her de
Sagn om forskiellige Halfdaner, af hvilke han sammensatte Halfdan Bierggrams Historie og Indholdet af fire historiske Ballader, som til hans Tid
vare i Folkemunde: om Othar og Syritha , Alger og Alvilde, Signe og
Habor, Guritha og Halfdan. Harald Hyldetands Historie er bygget paa
ældgamle og i det Hele paalidelige Sagn, men deres mythiske Indklædning
er siden blevet misforstaaet. Sangen om Bravallaslaget, Saxo har oversat,
er uden Tvivl fra Begyndelsen af det tiende Aarhundrede. Tidsrummet
mellem Bravallaslaget og Kong Godefred maatte atter efter Saxos Forud
sætning blive meget for langt. Det udfyldes især med trende Fortællin
ger: om den grusomme Kong Jarmerik , om Longobardernes Udvandring
under Snio og om Kong Gorms Reise: disse trende Sagnkredse have ind
vortes Lighed, de ere samtlige uhistoriske, ældre og yngre Sagn, Tydskt
og Nordiskt, Hedenskt og Christeligt er i dem blandet paa en Maade, man
endnu kan paavise. Saxo har ikke blandet disse Bestanddele, men Snios
og Jarmeriks Historie vare danske romantiske Folkesagn, ikke ældre end
det ellevte og tolvte Aarhundrede, i hvilke tydske Sagn og danske Min
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der vare blevne forbundne ®g udpyntede. Gorms Söreiser ere moralske
Parabler i Anledning af Christendommens Indförelse blandede med misforstaaede cosmogoniske Myther. Saxos niende Bog optages fornemmeligen
af Regnar Lodbrogs Historie. Der har kun levet een Regnar med dette
Tilnavn, som blev fældet i Engelland 793, og hvis Börnebörn hevnede
hans Död. Saxos Historie om Regnar er sammensat af nogle islandske
Sagn om denne Konge, hentede fra hans Saga, nogle danske Sagn om
Kongens Hustruer, en Liste paa Fcldtslag, hentede fra Regnars Dödssang,
og endeligen en langt yngre Regnars Historie, der kæmpede med en Harald om Riget. Saxo har i at bearbeide sine Materialier viist, naar et
Par Skiödeslösheder undtages, al den Skiönsomhed, man kunde vente af
en Datidens Klerk. Han har öst mindre af islandske Kilder, end man i
Almindelighed antager ; han har ingenlunde forsætligen anvendt noget Træk
af en fremmed Historie for dermed at udsmykke sit Folks Bedrifter, og
man finder adskillige Spor til at han ifölge historisk Kritik har forkastet
Efterretninger, han ansaae for upaalidelige, om de end for |hans Plan
maatte have været ham velkomne.
Professor J. Möller har forelæst en Afhandling om Dannerkongen
Frederik den Andens Mægling i udenlandske Religionsstridigheder med en
Indledning om disse Stridigheders Beskaffenhed. Denne Undersögelse blev
fremkaldt ved Opdagelsen af nogle hidindtil utrykte Breve, vexlede imel
lem Kong Frederik II., Kong Henrik af Navarra (IV) og de protestan
tiske Fyrster. Disse Breve bevise, hvad man hidindtil ikke vidste, at
Kong Henrik allerede i Aaret 1578 henvendte sig til Danmarks Konge
om Mægling og et godt Forord for de Reformerte hos Churfyrsten af Sach
sen, og at Frederik den Anden virkeligen sögte at afdrage Churfyrsten fra
de overilende Skridt, at indföre Concordiebogen og fordömme de Refor
merte ; ligesom det af andre Aktstykker oplyses, at Kongen af Danmark
anvendte sin hele Indflydelse hos Kong Henrik III. for at bevæge ham
til Retfærdighed og Menneskekiærlighed imod hans reformerte undersaatter.

Commissionen for den danske Ordbog
har fortsat Revisionen af Bogstavet O. Udkastet til flere Bogstavers Re
daction er fremmet; det Hefte af Ordbogen, som indeholder Bogstavet
M kan inden kort Tid ventes færdigt fra Trykken.
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Den endnu uudgivne Deel af Kortet over Schleswig er nu under
Kobberstikkerens Haand og allerede betydeligt fremmet. Paa Opmaalningen i Holsteen arbeides nu med Iver under Professor og Ridder H. C.
Schumachers Bestyrelse.

Fra 31 Maj 1823 til 31 Maj 1824.
I afvigte Aar har Selskabet tabt sit höitskattede Medlem Conferentsraad og Commandeur af Dannebrogen Callisen, som i en höi Alder
endte sin lige saa hæderlige som lange Löbebane.
Til indenlandske Medlemmer har Selskabet optaget
for den physiske Classe
Professor J. F. Schouw.
for den historiske
Professor J. L. A. Kolderup Rosenpinge.
Til udenlandske Medlemmer ere optagne
for den mathematiske Classe
F. J. D. Arago, Professor i Astronomien og Medlem af det Kgl.
Franske Videnskabernes Academie.
Baron Joseph Fourier, en af det franske Videnskabernes Academies
Secretairer.
J. F. W. Herschel, Esqu, Medlem af det Kgl. Videnskabernes
Selskab i London.
Capitain Kater, Medlem af samme Selskab.
for den physiske Classe
Doctor William Hyde Wollaston, Vicepræses for det Kgl. Viden
skabernes Selskab i London.
L. J. Thenard, Professor i Chemien, og Medlem af det Kgl. Franske
Videnskabernes Academie.
C. S. Weiss, Professor i Mineralogien, og Medlem af det Kgl.
Videnskabernes Academie i Berlin.
Doctor Seebeck, Medlem af samme Academie.

Physisic Classe.
I vore Undersögelser over Naturen ledes vi [ofte til Iagttagelser,
der bære et vist Præg af Utrolighed, og derfor af Nogle alt for overilet
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forkastes, medens andre, just for Overordentligliedens Skyld, finde en
Glæde i at fæste Liid til dem. Det ligger i den experimentale Naturvi
denskabs Aand, at virke mod begge disse Yderligheder; den tillader os
vistnok ikke at antage Noget for Sandhed, for en ved streng Critik vei
ledet Erfaring har bekræftet det; men den forbyder os ikke mindre strængt
at forkaste det Overordentlige, fordi det ikke passer til vore hidtil havte
Forestillinger. Saa længe der staae experimentale Midler til vor Raadiglied, opfordrer den os til at stræbe efter en uomtvistelig Afgiörelse. Til
denne Classe af overordentlige Iagttagelser henhöre sikkert de, som Pro
fessor og Ridder Herholdt nu i lang Tid med fortrinlig Omhyggelighed
har fortsat, over en i mange Henseender mærkværdig Patientinde, hos
hvilken blandt andet en overordentlig Vandudskillelse har fundet Sted.

Allerede tidligere havde han om denne Syge udgivet et Skrivt,
i hvis Fortale han gjorde opmærksom paa, at hun fra Februar til Slut
ningen af Junii 1822, gjennem vesica og genitalia var skilt ved 729
Pund mere end den Masse af Spise og Drikke hun i den Tid havde nydt ;
hvorimod hendes Legem i dette Tidslöb ikke havde tabt mere end hen
ved 16 Pund i Vægt.
Forfatteren kunde da ikke andet end formode, at denne store Tilvæxt maatte skyldes Atmosphæren, paa hvilken det syge Legem, under
visse Betingelser virkede paa en hidindtil ubekjendt Maade.
Siden den
Tid fortsatte han sin Dagbog over dette Sygdomstilfælde, med al ham
mulig Nöiagtighed, for efter Maal og Vægt at bestemme Forholdet mel
lem den udskilte Vædske og de nydte Næringsmidler. Over Mængden af
hiin kunde Forfatteren saa meget sikkrere holde Regning, som en uaf
brudt Retension, saavel i Vesica som i Vagina, giorde det nødvendigt,
at han dagligen udtömte disse to Beholdninger ved Catheter. Hans Iagt
tagelser gave ham det overraskende Udfald, at Vægten af den Vædske,
den Syge havde afgivet fra Iste Julii 1822 til 10 December 1823 var
4878 Pund större end Vægten af alt det hun i samme Tid havde nydt;
og dog havde hendes Legem i al denne Tid ikke tabt uden omtrent 12
Pund i dets Vægt. Forfatteren bemærker at denne store Forskiæl endnu
vilde vise sig betydeligere, naar man vilde forudsætte hos denne Syge
samme Hudens og Lungens Uddunstning, som man ved Forsög har fun
den hos Sunde.
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Forfatteren bemærker, at vi have tidligere Iagttagelser af berömtø
Læger over Vattersot, Diabetes og Cholera, der give beslægtede Resul
tater. Han giör opmærksom paa den Sandhed, at Indsugningen er det
levende Legem ligesaa egent som Uddunstningen, og anförer mærkelige
Exempler paa at Mennesker i givne Tidsrum have vundet mere i Vægt,
end de have nydt, og i Særdeleshed troer han i disse at finde Grund til
den Formodning, at en forstyrret Fordöielse, der ellers troedes at for
mindske Uddunstningen, snarere foröger Indsugningen.
Forfatteren giör opmærksom paa Sandsynligheden af, at Indsugnin
gen i Henseende til Vedligeholdelsen og Forstyrrelsen af det dyriske Liv,
maa spille en langt vigtigere Rolle end man hidindtil har forestillet sig.
Saaledes tilskriver man altid Forkiölelse en forstyrret. Uddunstning, uden
at tænke paa den saa vigtige Indsugning.
Forfatteren tilföier endeligen det Spörgsmaal: Skulde maaskee den
luftige og kiölige Behandling i Börnekopper, Typhus og slige ondartede
Febre, derfor have en saa velgiörende Indflydelse, fordi den begunstiger
Indsugningen, det er: letter Indgangen i Organismen for et oplivende Prin
cip , istedet for at den qvalme, inciterende Behandling, hvorved man
vilde uddrive alskjöns formeente Skarpheder af Legemet,
og fremegge
siunkne Livskræfter, giennem Aarhundreder har viist sig saa ödelæggende.
Forfatteren troer at nye statiske Forsög, rettede paa Udforskningen af
Sygdomstilstandene , vilde være af stor practisk Vigtighed.
Saaledes slutter sig da denne Undersögelse til en Deel af Lægekonsten, hvori Forfatteren har virket med saa udmærket Held.

Fra Tid til anden have vi havt Leilighed til, i Oversigten over
Selskabets Arbeider, at fremstille den Række af Undersögelser, Professor
Jacobsen har udfort over det af ham hos Krybdyr, Fiske og Fugle op
dagede Venesystem, og hvad dermed staaer i Sammenhæng.
I forrige
Aar meddeelte vi hans Undersögelse over Binyrerne hos hine Dyreclasser.
Han har siden fortsat og udvidet disse Undersögelser , og derved
vundet meget omfattende Resultater.
Han finder Binyrerne hos alle
Krybdyr. Disse Organer ligge her overalt ved Begyndelsen af Huulaaren,
eller ved de tilbageförende Nyrvener, der ere dens Rödder.
De ligge i
Nærheden af Hovedapparatet for Generationsorganerne.
De érholde, lige
som Nyrerne, tilförende Vener.
Disse Vener danne hos Snogene og hos
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Fiirbenene et eget lidet særskilt Venesystem, hos Skildpadderne og Fröerne
derimod udgiöre disse Vener en Deel af Nyrernes tilförende Venesystem.
Hos Fiirbenene ere Binyrerne meest bortfiernede fra Nyrerne; hos Snogene nærme de sig samme mere, hos Skildpadden ligge de paa den for
reste og nederste Flade af Nyrerne, tildeels noget ind i disse Organers
Substants; hos Froerne have de omtrent samme Beliggenhed, men dybere
ind i Nyrernes Substants.
Forfatteren viser at disse Legemer ere de sande Binyrer, og at
man med Uret har taget de Fidtlegemer, der findes i Nærheden af Ny
rerne derfor. De tvende förstnævnte Ordener af Krybdyrene -nærme sig
i Henseende til Binyrernes Organisation meest Fuglene. Hos nogle Vand
fugle findes en Gientagelse af den hos de to sidste Ordener fundne Or
ganisation af de tilförende Vener.

Den Mening, at Landenes Luftvarme og Veirliget i Tidernes Löb
forandre sig, er ofte nok bleven fremsat, men er neppe endnu bleven
dröftet med den behörige Grundighed. Man har alt for ofte sysselsat sig
med Gisninger over Aarsagerne til de antagne Forandringer, istedet for
at samle og prove de Kiendsgierninger der skulde godtgiöre dem. Profes
sor J. F. Schouw, af hvem vi i forrige Aar meddeelte mærkværdige meteo
rologiske Undersögelser, har over denne Gienstand forelagt Selskabet en
Række af Afhandlinger, som endnu skal fortsættes. Han skielner i denne
Undersögelse 3 Hovedaldere : den forhistoriske , ved hvis Bedömmelse de
i Jordens Skiöd opdagede Levninger af Dyr og Planter ere vore Veiledere; den blot historiske, hvorom Oplysningerne maa hentes af de ældre
Tiders Beretninger om Climaternes Beskaffenhed, eller om de Forhold og
Begivenheder, som dermed staae i Forbindelse ; endeligen den historisk
meteorologiske hvorfra man ikke blot har historiske Efterretninger, men til
lige videnskabelige Iagttagelser over Lufttilstanden.
Hvad den forhistoriske Alder angaaer, da har man, som bekiendt,
ideligen gientaget den Paastand, at de nuværende tempererte Jordströg i
hiin Tid havde det hede Jordbeltes Varme. Skulde denne Sætning bevi
ses, saa maatte man enten beraabe sig paa, at Arter af Dyr og Planter
som nu ikkun findes i det hede Jordbelte, dengang levede i de tempererte
eller at Slægter, som nu ere indskrænkede til hiint, dengang ogsaa vare
udbredte i disse; eller endeligen at disse i hine Tider nærede Dyr og
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Planter, der havde Egenskaber, som nu ikkun findes i et hedt Jordströg,
og som nödvendigen forudsætte et saadant. Ved Guviers Arbeider er det
godtgiort, at de i det tempererte Jordströg forekommende fossile Levnin
ger af Elephanter, Næshorn, Flodheste og andre tropiske Former af Pat
tedyr, henhöre til andre Arter end de nulevende; hvorimod de Lev
ninger, der henhöre til Slægter, som endnu findes i samme Jordströg f.
Ex. Faaret, Hiorten, Ræven , enten slet ikke kunne skiælnes fra de endnu
existerende, eller komme dem overordentligt nær. Blandt de fossile Crocodiller og Skildpadder, finder man i Europa heller ingen af de nu bestaaende tropiske Arter, men vel Spor til den Europæiske Skildpadde.
Blandt Fiskene har man vel troet at finde tropiske Arter i Europa, men
de til denne Classe henhörende Forsteninger have endnu ikke været undersögte med den Critik, der fordredes til at godtgiöre at Arterne vare de
samme. De Levninger af Insecter Crustaceer og Skaldyr, som Jordlagene frem
byde os, synes ogsaa at være enten ubekiendte Arter, eller saadanne som de
Jordströg, hvor de ere fnndne, endnu nære ; blandt andet har Brocchi,
beviist, at mange Arter af Skaldyr, hvoraf der forekommer Forsteninger
i Appeninerne, endnu bestaae som levende Arter i Middelhavet. Vel har
Lamark blandt de fossile Skaldyr omkring Paris fundet nogle, som nu træf
fes i Sydhavet og de indiske Have; men om end Ensheden af de omhand
lede Arter fuldkomment var afgiort, saa vilde deraf dog ikke kunde ud
drages et sikkert Beviis for en höiere Varmegrad i hine Tider; thi endnu
ér Skaldyrenes geographiske Udbredelse os ikke saa fuldkomment bekiendt
at vi kunne bestemme om de, hvorpaa det her kommer an, ikke ogsaa
findes uden for Vendekredsene, hvilket saa meget snarere er muligt, som
Havets Varme ikke har saa store Uligheder som Landets. Det samme la
der sig ogsaa anvende paa Zoophyterne. Blandt de fossile Planter anfores
ikke sieldent Europæiske Arter, derimod faa tropiske ; men om ingen af disse
er den fuldkomne Enshed godtgiort. De tropiske Arters Forekomst i vort
Jordströg er da ikke af den Beskaffenhed at den kunde tiene til at godt
giöre en höiere Varme i ældre Tider.
Skal Beviset hentes fra Tilstedeværelsen af tropiske Slægter og Fa
milier, da vilde de fossile Levninger deraf ikkun medföre en betydelig
Sandsynlighed, naar man i de kiölige Jordströg fandt Forsteninger af saa
danne Former, der enten udelukkende eller næsten udelukkende tilhore det
hede Jordbelte. og der fandtes udviklet i mangfoldige Former. De tropi
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ske Slægter: Elephanten, Næshornet, Flodhesten, Tapiren, hvoraf man
finder saa hyppige Levninger i det tempererte Jordströg, ere, i den nu
bestaaende Verdensalder, meget fattige paa Arter; hvorimod de, ligesom
den hele Familie Pachydermata, i Forverdenen have været meget rigere
derpaa, hvorfor det da er let muligt, at de i hine Tider have indeholdt
Arter skikkede til at leve under en koldere Himmel. Derimod linde vi
blandt Forverdenens Levninger, ingen af den i det hede Jordbælte nu saa
overordentligt talrige Abefamilie. For en större Varme i hine Tider kunne
vi ei heller anföre de store Rovdyrarter af Katte- og Hundefamilierne,
der træffes blandt vor Jordströgs Forsteninger; da disse Familier ere ud
bredte over Jordkloden, og man endog i Polarlandene finder store Arter
deraf. Snarere kunde man fra de fundne Levninger af Reptilier hente
nogen Sandsynlighedsgrund for den omhandlede Mening. Man finder blandt
disse Crocodilslægten og en Deel Skildpadder. Begge Slægter have faa Re
præsentanter udenfor Vendekredsene, hvortil endnu kommer at Reptilierne
overhovedet, baade i Störrelse og Antal meget aftage mod Polerne. Det
betydelige Antal af Skaldyr og Zoophyter kan ogsaa her anföres, som
Sandsynlighedsgrund. Lamark har blot fra Paris’s Omegn beskrevet 500
Arter af fossile Skaldyr. Fossile Coraller kunde ogsaa paaberaabes. De
hyppigste Plantelevninger, især i Steenkulformationen ere Bregner; og
denne Familie har sit Maximum ved Vendekredsene, dog udbreder den
sig endog ud over Polarkredsen, Af Palmernes Familie, der udenfor
Vendekredsene har faa Repræsentanter, finder man ogsaa Spor i Forver
denens Levninger, skjöndt meget sjeldnere end man efter Skribenternes
Angivelser skulde troe.
For saavidt man vilde stötte Beviset for en större Varme i For
verdenen derpaa, at visse af dens Planter eller Dyr havde været af en Be
skaffenhed, der gjör en saadan Forudsætning nödvendig, saa maatte man
især holde sig til den Erfaring, at der blandt disse Levninger forekomme
mange træagtige Planter af Monocotyledonernes Række. Saadanne Træer
findes nu ikkun mellem Vendekredsene, eller i deres Nærhed, og de voxe
paa en Maade, der er aldeles forskjellig fra den, der finder Sted hos
vore dicotyledone Træer. Men netop denne Voxemaade synes at gjöre
det umuligt, at de kunde trives i Lande, hvor Varmegraden i en Deel af
Aaret synker under Frysepunktet.
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Hvad Dyrene angaaer, kunde man maaskee beraabe sig paa, at de
store planteædende Pattedyr, i kolde Landströg ikke letteligen vilde finde
tilstrækkelig Fode om Vinteren, og at heller ikke de store Crocodiller og
Skildpadder vilde finde Fode og Opholdssted i de tilfrosne Floder ; dog
kan man herved bemærke, at hine kunde være Vandredyr, disse maaskee
kunde ligge i Vinterdvale.
Det kan da ikke nægtes, at man jo fra Forsteningerne kan hente
nogle Sandsynlighedsgrunde for, at vort Jordströg har havt en höiere
Varme i den forhistoriske Tid; men paa den anden Side frembyde ogsaa
Forsteningerne Grunde for den modsatte Mening. Man har ved Tiede,
Köstritz, Kirkdale og flere Steder, i Blanding med Levninger af Ele
phanter, Næshorn og andre formeente tropiske Landdyr, fundet Been af
Heste, Sviin, Oxer, Faar o. s. v., som enten slet ikke lade sig skjelne
fra de nuværende, eller dog kun afvige saa lidet derfra, at de i det höieste kunde betragtes som Afarter deraf.
Af Fugle, Fiske og Skaldyr finder man ogsaa adskillige Fortids
levninger der ikke kunne adskilles fra de nulevende Arter. Heller ikke
mangler det paa Angivelser af Europæiske Planter blandt Forsteningerne.
Denne tilsyneladende Strid kan maaskee hæves, naar man tager
Hensyn paa de forskiellige Dannelsestider. Formodentligen vil man da
komme til det Resultat, at de tropiske Former indskrænke sig til de æl
dre Dannelseistider. Fra Overgangstiden have Forsteningerne for liden
Mangfoldighed, og Formerne deri ere alt for fremmede, til at man der
over turde vove nogen Formodning. Med Hensyn paa den Dyr- og Plan
teverden, vi finde begravet i de egentlige Flötzbjerge, eller de saakaldte
secundære Formationer, hvor det just er at de træagtige Monocotyledoner,
den store Mængde af Bregner, Crocodillerne og Skildpadderne forekomme,
har Formodningen om en höiere Datidens Varme den meste Sandsynlighed.
Mere tvivlsom er Sagen i Henseende til de tertiære Formationer. Paa den
ene Side kunde man anfore, at deri findes Spor af Palmer og andre træag'tige Monocotyledoner, saavel som Levninger af tropiske Skaldyr; paa
den anden maa nævnes, at man ogsaa deri finder Levninger af Fyrrearter,
saavel som af Europæiske Skaldyr og Fisk. Maaskee ville fremtidige Un
dersögelser ogsaa her vise, at hine Levninger höre til de ældste, disse til
de yngste Danningsled. Hvad endeligen det saakaldte opskyllede Land an
gaaer, saa synes de deri fundne Europæiske Pattedyr, Skaldyr, Fiske og
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Planter at vise at Climatet har været som nu. De deri fundne store
Landdyr ere ikkun i Henseende til Slægten overeensstemmende med dem,
det varme Jordbælte nærer.
I den historiske Periode frembyde sig vel ogsaa store Vanskelighe
der, imidlertid er man unægteligen i Stand til her at komme Sandheden
nærmere. Gjennemgaae vi Oldtidens Skrifter, saa synes Landene omkring
Middelhavet, i Henseende til Varmen ikke at have lidt nogen væsentlig
Forandring. Ved Jerusalem dyrkede man, saavel efter Bibelens som efter
profane Skribenters Udsagn, Viinranken i det Store, og Daddelpalmen
dannede der Skove. Begge findes ogsaa hyppigen paa Mynter, som Sym
bol paa Landet. Men Viinavlen har for nærværende Tid, paa den Deel
af Jordkloden, sin sydlige Grændse saare lidet nærmere Æqvator; thi i
Abuslier i Persien, skiules Ranken mod Solen, i Gruber. Hvad Daddel
palmen angaaer, da er Jerusalems Brede den nordligste Grendse, ud over
hvilken dette Træe ikke giver moden Frugt. Havde Jerusalem altsaa i
Oldtiden været koldere, saa vilde man der ikke havt modne Daddler, havde
det havt större Varme, vilde man der ingen udstrakt Viinavl havt. Man
kan derfor næsten med Vished sige at Middelvarmen i Jerusalem, den
gang som nu, maa have været mellem 21 og 22 Grader efter det hundredgradige Thermometer (nær ved 17° til 18° R.) Kornhöstens og Viinhöstens Tid var ogsaa i Palestina den samme i Oldtiden som nu. Planter,
som nu have deres nordligste Grendse i Ægypten, omtales ogsaa af Herodot og Theophrast, som saadanne, der findes i dette Land, men ikke
nordligere; f. Ex. Mimosa nilotica, Ficus sycomorus, Nymphæa lotus. Om
Cucifera Thebaica, som findes i Overægypten, men ikke i Nederægypten,
anföre Theophrast og Strabo det samme. At Varmen heller ikke kan have
været betydeligt större i Ægypten end nu, sees ogsaa deraf, at man der
dyrkede Olietræet. Ligesom Regnen nu i Nederægypten er sielden, i Over.ægypten næsten et Vidunder, saaledes var det ogsaa i Herodots Tid. Pe
rioderne for Nilens Aftagen og Tiltagen vare de samme som nu.
Gjennemgaae vi de vildtvoxende Planter, som forekomme hos den
Græske og Romerske Oldtids Forfattere, saa træffer man der paa de samme
Planter, som nu udmærke det sydlige Europas Væxtrige fra det nordliges:
som Bjergplanter finder man der omtalte de samme, som endnu findes paa
hine Landes Bjerge, og, for en Deel, ere de samme, som gjenfindes
)
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paa det nordlige Europas Sletter. Blandt dyrkede Træer og Planter om
tales ogsaa de fleste som endnu dyrkes der. Blandt andet fortiener at be
mærkes , at Strabo siger om Gallia narbonensis (den Franske Kyst ved
Middelhavet) at den frembringer samme Frugter som Italien, men at man,
naar man gaaer længere mod Nord, til Cevennerne, ikke mere træffer
Olietræet. Men paa samme Sted sætter endnu Decandolle, i sit plantegeographiske Kort, Olietræets nordlige Grændse.
De Bemærkninger, som Rutilius fremsætter, om hvor man kan
dyrke Arbor Citri (Citrontræet eller et andet Træe af Orangefamilien)
passer ogsaa ganske til Nutiden. De Gamles Angivelser om de rette Tids
punkter for Höe-, Korn- og Viinhösten stemme temmeligen vel med de
nuværende.
Adskillige Forfattere have paastaaet at Vinteren i Oldtiden var
meget strængere; men de hente ikke Beviserne herfor fra Naturgranskere
og Historieskrivere, men fra Digterne, som med deres eiendommelige Fri
hed ofte male med forstærkende Farver, ligesom man ei heller har giort
Forskiel paa det sieldne og det sædvanlige.
Men det er især om Landene ved det sorte og Azovske Hav om
hvilke det paastaaes at de vare uden al Sammenligning koldere end nu.
Blandt Historikerne anföres vel Herodot, som beretter at Kulden i Skythien er utaalelig, at der er 8 Maaneder Vinter, og at Bosporus Cimerius fryser til; men man glemme ikke, at den, der er vandt til en mil
dere Himmel, sædvanligt giver stærke Beskrivelser over Kulden. Vinteren
er iövrigt ogsaa i vor Tid stærkere der, end man efter Beliggenheden
pleier at vente. Det nævnte Smid tilfryser ogsaa i vore Dage, selv i
middelmaadigt strænge Vintere; endnu nyligen i Vinteren 1822-23. Be
tænker man nu derhos, at Theophrast anförer, at Figentræet og Granat
æbletræet voxer ved dette Sund, og ved Propontis Laurbær og Myrter,
saa kan Climatet neppe have været væsentligen strængere end i vore Dage;
og det kan vel ikke sættes synderligt i Tvivl derved, at den landflygtige
Ovids Klagesange fremstille disse Egne saa afskrækkende.

Professor og Ridder Örsted har foreviist Selskabet en nye Art af
sammensat thermoelectrisk Kiæde. Naar man vil forene flere thermoelectriske Leed til en sammensat Kiæde, ligesom man kan forene flere hydroelectriske (galvaniske) Leed til en sammensat Galvanisk eller Voltaisk, saa
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moder man cn den thermo elektriske Virkning eiendommelig Vanskelighed.
Denne Virkning ledes nemlig endnu meget mindre let end den galvaniske ;
Metallerne lede dem neppe bedre end Marmor leder Gnidningseleetriciteten. Ved hvert nyt Leed foröger man naturligviis Kiædens Længde, og
derved Modstanden mod Ledningen: forkorter man derimod Ledene, saa
sætter Varmen, som just skal være ulige i de afvexlende Punkter, sig
alt for hastigt i Ligevægt.
Forf. har udtænkt en Indretning der hæver
denne Vanskelighed. Han giör Ledene meget korte, men sætter de Dele,
som skulle være enten varme eller kolde i Forbindelse med en Ström af
varmt eller koldt Vand, som vedligeholder den fordrede Ulighed.
For
at opnaae dette lader han hvert Led bestaae af en Daase, hvis ene Halvdeel er Antimon, den anden Vismuth.
Giennem hver anden af disse la
der han strömme varmt Vand, giennem de övrige koldt. Man kan saale
des have en sammensat thermoeleetrisk Kiede af 8 Led, der ikke har
storre Længde end den man ofte har givet de enkelte. Med flere Led
har Forf. endnu ikke forsögt denne nye Indretning, men Selskabet lader
forfærdige en lignende paa 50 Led, som nu snart kan ventes færdig til
Prövelse.
Forf. troer at man er berettiget til at vente store magnetiske
Virkninger af en Indretning som denne, naar man ikkun giver den
Leed nok.
Samme har meddeelt Selskabet nogle Bemærkninger over Nordlysets
Theorie, hvorved han især giorde opmærksom paa, at den lysende Bue
af de store Nordlys netop har samme Retning som en electrisk Udladning
maatte have, der skulde staae i samme Forhold til Magnetismen. lövrigt
holdt han ikke for at vi endnu have alle de nödvendige Kundskaber, for
at danne en fuldstændig Theorie af Nordlyset.
Samme har ligeledes forelagt Selskabet Beretning om nogle Forsög
over Lyset. Frauenhofer havde som bekiendt, opdaget visse mörke Stri
ber i det prismatiske Farvebilled af Solen, og viist at de paa en væsent
lig Maade hænge sammen med Sollysets Beskaffenhed, i det at det prisma
tiske Farvebilled af forskiellige Stierner tildeels viste ganske andre Striber,
hvorfra atter de der danne sig ved Prismets Virkning paa de ved Kunsten
fremkaldte Lysarter ere forskiellige. Ogsaa den electriske Gnist viste her
ved egne lyse og mörke Striber. Forf. troede at det vilde være lærerigt,
at undersöge det ved galvanisk Glödning frembragte Lys. som han i Theo
rien om Lyset tillægger stor Betydning.
Det viste sig herved, at dette
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Slags Lys gav det hele prismatiske Farvebilled, men uden alle enten lyse
eller mörke Striber; saa at det heri viser sig forskielligt fra alle andre
Lysarter der hidindtil have været undersögte.
Han undersögte tillige
dette Lys i Henseende til Polarisation, men fandt det aldeles upolariseret.
Man föler nu, niere end nogensinde for, Nödvendigheden af at
undersöge Jordens indvortes Bygning, i ethvert os tilgængeligt Land. Vel
kan man allerede, under gunstige Forhold, i et enkelt Lands Bygning
læse et stort Brudstykke af vor Klodes Udviklingshistorie, men Tingens
Natur lærer, og Videnskabens Historie stiller os det klart for Öine, at
man kommer til den meest begrændsede Ensidighed, naar man paa en saadan Grundvold forsöger at bygge en Videnskab. Vi maa derfor med Takncmmelighed modtage de Bidrag Videnskabens ivrige Dyrkere, paa besvær
lige Reiser, hente til dens videre Uddannelse. I det de sammenholde de
Love, man af andre Steders Forhold har troet at udfinde, med nye Gien
stande, maa de snart bekræfte tvivlsomme Sandheder, snart berigtige over
ilede Formodninger, snart opdage os ubekiendte Naturlove ; men altid maae
de befordre Videnskabens Fremskridt til dens höie Maal.
I afvigte Aar har Selskabet af Doctor Forchhammer erholdt en Be
retning, hvori han gjör Rede for en Deel af de geognostiske Iagttagelser
og Undersögelser han i Sommeren 1821 udförte paa Færoerne.
Alle
Biergarter, der findes paa denne Öegruppe, höre til Trapfamilien, med
Undtagelse af enkelte underordnede Kullag. Han giör Forskiel mellem to
i deres Udvikling, og sandsynligviis i deres Oprindelse gandske forskiellige
Danninger; den ene kalder han den regelrette Trap, den anden den ure
gelrette. Den förste, der udgiör Hovedmassen af alle Öer, er schichtet
i meer eller mindre mægtige Lag. Den bestaaer af 2 Led; Hovedleddet
er en Dolerit, en Bjergart, sammensat af Feldtspath og Augit, henhörende
til det man for kaldte Grönstcen. Den almindelige Feldtspath er sædvanligen i denne Dolerit meget tydeligt udviklet, Augiten derimod ikkun paa
enkelte Steder. Farve og Haarhed ere meget forskiellige, og deres Foran
dringer synes især afhængige af to Aarsager, nemlig Jernets Iltningstil
stand og Massens Sammenhæng. De grönne, brune og röde Farveafændringer bestemmes ved Jernets tvende Ilter og deres Forening.
Hvor
Sammenhængen er mindre, der findes de lysere Afændringer, og tillige
har Stenen der for det meste Mandelsteenstructur. Dolcritlaget er sæd-
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vanligen fra 50 — 100 Fod mægtigt, men sammensat af afvexlende Lag,
af större eller mindre Sammenhæng. Det andet Led i denne Danning er
en blöd Steenart, der har nogen Liighed med Leerstellen, har röde og
brune sieldent grönne Farver; den indeholder chemisk bundet Vand og er
sandsynligviis ikkun en Vandforbindelse (et Hydrat) af Doleriten.
Dets
Lag ere for det meste ikkun 1-2 Fod mægtige.
Begge Leed vexle
med hinanden igjennem hele Dannelsen. Leiringen er bækkenformig, saaledes at Schichterne fra de ydre Öer, Suderöe, Myggenæs, det nordlige
Strömöe og Norderöerne falde ind imod Gruppens Midte, men det synes
efter Schicliternes Fald, som om den östlige Deel af Bækkenet ikke mere
er til. Hældningsvinkelen er sieldent större end 5°. Den nyere Deel af
denne Dolerit-Dannelse er porphyritisk med glasagtig Feldtspath; den æl
dre er ikke porphyritisk og findes ikkun paa Suderöe, og Myggenæs.
Paa Grændsen af disse to Varieteter af Doleriten findes Kullag, baade paa
Syderöe og Myggenæs.
Kullet er indlagt i det Leerstenen lignende Lag, men hvor Kullet
forekommer er der foregaaet en Adskillelse af Stenens Bestanddele. Leerstenen er bleven jernfri, og usmeltelig for Blæseröret. Det udskilte Jern
er forandret til Forilte, som i Forening med Kulsyre danner den Jernsteen, vi her have kaldet Kuljernsteen, og Hausmann Sphærosiderit. Den
forekommer i Nyrer i Selskab med Kullet og Leeret. Allerede i Kulle
nes Nærhed indeholder Doleriten smaa Nyrer af Sphærosiderit. Paa mange
Steder bærer denne regelrette Formation Præg af en dybt indgribende
Forstyrring, der synes allerede at have virket under dens Dannelse, og
snart viser sig derved at Schichterne sammentrænges og afbrydes (hvilket
tydeligst kan iagttages ved. Kullet paa Syderöe) snart derved at enkelte
Lag antage et brændt Udseende og conglomeratagtig Structur, snart ogsaa
ved enkelte udskilte smaa Masser, der i deres Forhold have megen Liighed
med Lavaströmme. Disse Forstyrringer vise sig især paa den östlige Side
af Bækkenet, hvor der efter Leiringsforholdene mangler et stort Stykke
for at giore Bækkenet fuldstændigt. Paa de fleste andre Steder er Leirin
gen meget regelbunden. Schichtningen kan forfölges over store Stræknin
ger og giennem mange paa begge Sider dybt indskaarne Dale og Sunde.
Den regelrette Trapp har Forfatteren især undersögt paa og i
Nærheden af Skiellingfieldet paa Strömöe. Den forekommer her under
mærkværdige Forhold, som et meget mægtigt Lag, med söilige Afsondrin-
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ger. Man kan forfölge det fra Havet, ikke langt fra Norderdal, indtil
en Höide af henved 2000 Fod ved Sumfiold, og ikke langt fra Skiellingbye findes det igien ved Havet. Snart ligger det conform med den
regelrette Trapp, snart hæver det sig pludseligen under temmelig store
Vinkler, snart giennembryder den de regelrette Lag, uden paa mindste
Maade videre at forstyrre dem, og danner egentlig Halvdelen af et meget
uregelret Bækken, hvis Sider skyde ind under langt större Vinkler end
Doleriten, og derfor giennembryde den overalt. Laget har heelt igiennem
söilige Afsondringer, der findes intet Leersten Lag forenet dermed, ingen
Mandelsteenstructur. Steenarten er meget mere krystallinisk end ved den
regelrette Trap, og synes blot at være sammensat af kornet krystallinisk
Feldtspath og Titanjernsteen , hvoraf den sidste alligevel udgiör ikkun en
meget ubetydelig Deel i Massen.

Philosophise Classe.
Conferentsraad og Ridder Schlegel har i det forlöbne Aar endvidere
fortsat den Række af Afhandlinger, hvori han viser os hvorledes vore
gamle Love have deres Udspring af Folkevillien, og have udviklet sig af
Nationens Eiendommelighed. Den i Aar fremlagte Afhandling omfatter de
endnu tilbagestaaende Dele af den ældre danske private Ret ; nemlig Söeog Handelslove, Gildeskraaer, Gaardsretter, adskillige Foreningslove og
Præjudicater.
Særegne gamle danske Söretter haves ikke i Behold, undtagen her
til maatte henföres Jomsvikingernes Love, det berömte af Vethemann op
rettede Roeskildske Kaperselskabs Love o. s. v. I de gamle Provinciallove
findes ikkun faa Bestemmelser af dette Slags. I den schleswigske Stadret,
og de senere Sönderjydske Kjöbstedretter træffer man derimod adskillige
hidhörende mærkelige Forskrifter. De andre danske Provindsers særskilte
Kjöbstædlove ere langt fattigere i denne Materie. Naar man agter paa den
danske Söhandels Udstrækning, som Hansestæderne ikke formaaede aldeles
at undertrykke, maa man finde det rimeligt, at de Danske Sohandlende og
Söfolk maa have fölt Trangen til en Lov lüg den Norske FarmannaLagh, men som er bleven tabt for os ved Indförselen af den Wisbyske
Söret. Denne berömte Sölov blev efterhaanden indfort i hele Norden,
ligesom Consolato del mare og den Oleronske Söret i det sydlige og vestlige

Europa, og udviklede sig paa samme Maade som de övrige, ved en fri
Forening mellem Kiobmænd og Söfolk, ikke paa eengang men efterhaanden. Forfatteren giör det sandsynligt, at Danske ligesaavel som Hansestæderne have havt Deel i denne Lovs Affatning, især efter at Handels
forbindelsen mellem Danmark og Gulland var blevcn saa meget foröget,
ved de Forrettigheder, Valdemar Atterdag tillagde Staden Visby i dens
Handel paa Riget. Antagelsen af den Visbyske Söret synes at have været
aldeles frivillig fra de Danske Handlendes Side, men tillige saa almindelig,
at den bekiendte Bogtrykker v. Gehmen fandt sig ligesaavel forpligtet til
at bekiendtgiöre ved Trykken denne Söret, som den Skaanske og Siellandske Lov, 1505, altsaa forend den tryktes paa noget andet Sted, hverken
i Original eller i Oversættelse. Kong Frederik den andens Söret, der er
Kilden til fierde Bog i Christian den femtes Lov, er deels grundet i den
Visbyske, deels af nye forfattet ’’efter mange Danske og andre Söstæders
Raad” og bærer derfor en Foreningslovs Præg.
Gildeskraaerne höre til de vigtigste Danske Foreningslove (leges pactitiæ) der i Almindelighed forfattedes af Oldermænd og Stolbrödrene, med
alle Gildebrodres Samtykke, senere i Forening med disses Repræsentanter.
De nedskreves tidligt, hvoraf Navnet Skraa. Da disse Gildeslove sigtede
til at unddrage Gildesbrödrene fra den almindelige Jurisdiction, indeholdt
en særegen Criminalret, og indgreb i alle Livets Forhold, saa er Kund
skaben om dem meget vigtig i Henseende til den daværende Ret, især da
Gilderne neppe i noget Land vare saa udbredte som i Danmark; vi bör
derfor i Lovhistorien betragte dem i Sammenhæng med de andre Retsnor
mer, og ikke folge Kofod Ancher, naar han betragter dem som et isole
ret Factum. Da den Selvraadighed Gilderne fremmede, og de Hindringer
de lagde for Retspleien bleve iöiefaldende, fandt man det dog voveligt, li
gefrem at afskaffe dem. Man indskrænkede sig til at forbyde nye Gilders
Oprettelse, og til at sætte de bestaaende under Övrighedens Tilsyn. Re
formationen gav Anledning til at de verdslige Gilder efterhaanden gik ind,
undtagen i Skaane og paa Bornholm. De geistlige, eller saakaldte Calander vedvarede indtil Kong Christian den fierdes Regiering, da de ved Lov
bud bleve ophævede.
Gaardsretterne have, lige fra den ældste vi kiende, Vitherlagsret
ten, havt en Gildeskraas Form; saa at Kongen ansaaes for Hovedmanden

for Gilclet eller Selskabet, og Hirdmændene eller Vitherlagsmændene som
Gildesbrödre. Et lignende Forhold fandt Sted paa Bispernes og Landets
Ypperstes Gaarde, hvor derfor ogsaa Vitherlagsretten brugdes under Valdemarerne. Men efter Ridderlivets fuldere Uddannelse og Krigsvæsenets
Forandring, befandtes hiin Lov utilstrækkelig; der dannede sig da efterhaanden en Samling af Vedtægter, som först under Erik af Pommern
1403 erholdt Sanction, ved dennes Gaardsret. At samme ikke er af svensk
Herkomst synes Kofod Ancher tilstrækkeligen at have godtgiort. Efter
denne Lovs Indgang, skulde den gjelde paa Kongens Gaarde, og dernæst
paa Bispernes, Rigsraaderncs og Kongens Hövedsmænds Gaarde. Samme
Ret tiltog ogsaa Adelen sig, hvilket dog först hiemledes ved Kong Frede
rik den andens Gaardsret 1562, der er grundet paa Kong Eriks. Denne
Classe af Retsnormer bör derfor, med Hensyn paa Oprindelsen ligeledes
henföres til Foreningslove.
Foruden alt dette gaves der i Danmark en stor Deel andre Fore
ninger oprettede af enkelte Corporationer og enkelte Stænder enten i hele
Rig et, i en enkelt Provinds eller i et vist Distrikt. Saadanne Forenin
ger, der endog ofte fastsatte betydelige Straffe for deres Buds Tilsidesæt
telse, forbandt vel nærmest dem der indgik dem, men havde dog ikke
sieldent en vis Virkning med Hensyn paa andre, hvorfor de ogsaa under
tiden formeligt auctoriseredes af vore Konger; saaledes erholdt alle skaan
ske Kiobstæder af Kong Hans Ret til, ved Deputerede at holde aarlige
Möder, for at raadslaae om fælleds Vel.
Men Regjeringens Tilladelse
agtedes dog ikke aldeles fornoden til lignende Sammenkomster og Fore
ninger. Som Exempel herpaa tiener de saakaldte Laalands Vilkaar, op
rettede Aar 1446 af Biskop Heneke i Fyen og Adelen i Laaland, sigtende
til at styrke Retten i Gieldssager, at forebygge Misbrug af Jagten, og at
regalere Adskilligt Landvæsen og Bönder vedkommende. Uagtet de deri
fastsatte haarde Straffe for Overtrædelse, vides dog ikke Regieringens Stad
fæstelse derpaa enten at være forlangt eller given. Ikke desto mindre ere
disse Vedtægter Kilden til adskillige Bestemmelser i Kong Christian den
tredies Koldinghusiske Reces, der atter ere optagne i vor danske Lovbog.
Retternes Domme, især Landstingenes, senere tillige Herredagenes,
have ligeledes indtil Enevoldens Indförelse været en Hovedkilde til Retsforskrifter hos os. Derfor finder man mærkelige Domme omhyggeligt anförte i Biskop Knuds Glosser, og adskillige af Thor Degns Artikler grunde
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sig uden Tvivl herpaa. Paa en under Kong Christopher af Bayern i Ribe
1443 afsagt Landstingsdom grunder sig den danske Landmands Forpligtelse
at betale fuld Tiende, istædet for at lian for, efter gammel Vedtægt, ikkun
svarede en Femtendedeel. Til Landstingene henvendte sig ogsaa Kongerne,
for i tvivlsomme Tilfælde at vorde underrettede om den gieldende Retssæd
vane. Den herpaa afgivne Betænkning, der pleiede at grunde sig paa et
Tingsvidne af Jurisdictionens anseelige Mænd, kaldtes ogsaa en Lands
tingsdom. En saadan er den mærkelige af 1428, fra Siellandsfars Lands
ting, om Straf for dem, der sidde hiemme, naar Vidiebrand, i Anledning
af fiendtlig Overfald, gaaer, hvilken Christian den anden 1517 lod læse
ved Tingstæderne i Anledning af den forestaaende Krig med Sverrig. Ad
skillige af de gamle Domme ere Kilder til Bestemmelser i Kong Christian
den femtes danske Lov.
Forfatteren har saaledes giennemgaaet alle Bestanddelene af den
gamle danske private Ret, og viist at den for det meste heelt igiennem
grunder sig paa Folkets Selvlovgivning, der udtalte sig i Retsmaximer,
Vedtægter, Foreninger, Domme, m. m., som senere tildeels bleve samlede
i saakaldte Lovboger, rigtigere Retsböger. Forf. forbeholder sig, ved en
anden Ledighed at fore et lignende Beviis med Hensyn til den gamle dan
ske offentlige Ret. Han slutter med den Betragtning, at den danske Lov
bog, som bygget paa de ældre Forskrifter, indeholder forholdsviis ikkun
faae nye Bestemmelser, saa at vi endnu stedse nyde Frugterne af Forfæ
drenes Erfaring og. Viisdom. Vort Folk har da den sieldne Lykke, at de
gjeldende Retsforskrifter i en naturlig Folge ere fremkomne af de allerældste, der tabe sig i et os uigiennémtrængeligt Mörke. Vore Love in
deholde derfor ikke, som saa mange andre Landes, en synderlig Blanding
af Fremmet og Folkeegent, paa hvilket Kunsten spilder sin Kraft, naar
den forsöger deri at finde Enhed og Harmonie. Ligesom vore Love skylde
Folkets Selvegenhed deres Tilværelse, saa have de og paa den anden Side,
næst efter Sproget, været det kraftigste Middel til at vedligeholde den
uforvansket, og Fölelsen af disse Loves inderlige Sammenhæng med Fol
kets Eiendommelighed har bevaret os for den Syge at giöre store Omveltninger i Lovgivningen, og fort os til at lade os nöie med de spar
somme Forandringer, hvortil Retfærdighed eller Almeenvel syntes at op
fordre.
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Historisk Classe.
Hs. Hv. Biskop Munter, Storkors af Dannebrogen, har forelagt
Selskabet en Afhandling om Reliqvier i Hedenskabet, i hvilken han har
amlet de hos Græske og Romerske Forfattere forekommende Efterretnin
ger om saadanne Guder og Heroer tilhörende Levninger, som i visse Maader kunne henregnes til Reliqviernes Classe. Efter en forudsendt Indled
ning ordnede han dem i folgende Classer: I) Guders og Heroers Grave
2) Heroers jordiske Levninger 3) Guders og Heroers Vaaben og andre
dem vedkommende Ting 4) Hellige Træer i Forbindelse med Guder og
Heroer 5) Mythiske Dyr. Disse Efterretninger bestaae af lutter korte
Notitser, og tilstede derfor intet Udtog.
Samme har ligeledes forelagt Selskabet en nyligen i Carthago fun
den punisk Gravskrift, hvoraf Hr. Generalconsul Falbe i Tunis havde meddeelt ham Tegning. De puniske Bogstaver, som for det meste cre meget
tydelige, give folgende Text: Sepulcrum Bathbæ, filiæ Chamlothi, filii
Abdeschmun , filii Eschmunjetten, filii Barjahreb. Den berömte Profes
sor Hamaker i Leiden har faaet en lignende Tegning af Stenen, hvori der
dog skal forekomme nogle Forskiellighcder, som hist og her give An
ledning til en afvigende Forklaring, hvilken han agter at bekiendtgiore med
det forste.

Den naturlige , Tilböielighed, Menneskene have til at ophöie deres
Fædreland, har alt for ofte havt Indflydelse paa Historien, og ofte ladet
Forfatterne tilegne deres Folk, eller dets udmærkede Konger en eller an
den Hædersdaad, som en grundig Critik ikke finder i Historiens Opteg
nelser, Vore Lærde have i de nyere Tider med berömmelig Sandhedskier
lighed dröftet de gamle Beretninger, og derved i Grunden fremmet Fæ
drelandets Ære, i det Sandheden straaler desto klarere, jo mere sikkert
det er, at enhver Opdigtelse bandlyses. Blandt de ei rigtigt hiemlede Be
retninger var ogsaa den, at Harald Blaatand havde givet Folket en Lov
samling. Professor Nyerup har forelagt Selskabet en Beretning over de
didhensigtende Undersögelser. Han giör opmærksom paa, at Kong Ha
ralds Iver for Christendommen og Yndest for Geistligheden har erhvervet
ham rigelige Lovtaler af Middelalderens Skribenter, Adam af Bremen,
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Dudo Abed i St. Qvintin; Helmold, Albert fra Stide o. s. v. For at
intet skulde mangle i hans Mindes Forherligelse, tillagde Heldmold og
Albert ham endog den Ære, at have været en udmærket Lovgiver. For
fatteren viste at denne Ros ene og alene grunder sig paa et Sted hos Adam
af Bremen, som disse to smagløse og höist ukritiske Krönikeskrivere have
misforstaaet.
Stedet, der saa vrangt fortolkedes, er i Aams Kirkehistorie,
2den Bog, livor man vexelviis omtaler snart Kong Haralds og snart den
Bremiske Erkebiskop Adaldags Bedrifter, beretter deres Död strax efter
hinanden, og tilföier over hver af dem især en kort Lovtale. Efter en
kritisk Drøftelse af det nævnte Sted, godtgiör Forfatteren at de omhand
lede Love ikke hidrørte fra Kongen men fra Erkebiskopcn.

Forfatteren viste derpaa hvorledes Stedets rigtige Udtydning var
bleven ahnet af Conring, antaget af F. S. Hahn, og endeligen med. til
strækkelige Grunde understöttet af S. F. Friccius, (i Shleswig holsteinislie Anzeigen 1751 N. 26 - 28 og i Dreyers vermischte Abhandlungen
3ter Thcil).
Friccius’s grundige Beviisförelse kunde dog ikke formaae Dansk
Patriotisme til at give Slip paa et for en Dansk Konge saa hæderligt Ka
pitel i sin Lovhistorie, og Kofod Anker skrev en meget vidtlöftig Deduc
tion, for at hævde Harald den Lovgiverære,' han igiennem saa mange
Aarhundreder havde været i upaaanket Besiddelse af. Da Kofod Ancher
imidlertid ikke, med al sin Lærdom og Skarpsindighed, var i Stand til at
hæve alle critiske Vanskeligheder, sögde Suhm ved en ny Fortolkningsmaade, at udbrede Lys over det omtvistede Sted. Denne Fortolkning er
vel meget sindrig, og mödtes med almindelig Bifald af alle vore nyere
Lovhistorikere, men Forfatteren söger af Stedets Sammenhæug med det
övrige at vise, at den dog ikke holder Prove. Forfatterens endelige Re
sultat er, at man er ligesaa ubeföiet til at kalde Harald Lovgiver paa
Grund af det anførte Sted hos Adam af Bremen, som til at kalde ham
Keiser paa Grund af Jellingemonumentet.

Ordbogscommissionen.
har i forrige Mödeaar revideret det sidste af det vidtløftige Bogstav
O, hvortil efter Ordbogens Plan ogsaa Ö horer.
Disse to Bogsta-
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ver ville udgiöre henved 40 Ark, som kunne ventes trykte til Enden af
A aret.
Vi troe lier tillige at burde anföre at Selskabet har overdraget vor
lærde Professor Rask at udarbeide et dansk Etymologicum.

Landmaalingscommissionen.
har nu snart tilendebragt sit Kort over den sydlige Deel af Schleswig.

OM

KILDERNE
TIL

SAXOS NI FÖRSTE BÖGER
OG

DERES TROVÆRDIGHED

VED

professor PETER ERASMUS MÜLLER.

Vid. Sel. hist. og philosoph. Skr. II Deel 1823.

A

Forerindring
Foruden den Mængde af Forfattere, som leilighedsviis have
dröftet enkelte af Saxos Efterretninger, ere der især fire, hvil
ke nöiere have undersøgt Troværdigheden af hans Oldhistorie:
nemlig Torfæus i Series regum Daniæ 1702, Gram i hans
Noter til Meursii Historia Danica 1746, Suhm i hans critiske Historie af Danmark 5de D. 1776 og Professor Dahlman
i Einleitung in die Kritik der Geschichte von Alt - Dänemark,
som findes i hans Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte
ister B. 1822. Torfæus bröd Isen, i det han, ved Sammen
ligning med Islændernes forhen lidet kiendte Beretninger, giorde
opmærksom paa Saxos Vildfarelser; men det er ikke at negte,
at denne Sammenligning stundom er eensidig, og at Torfæus til
lægger nogle af de upaalidelige Sagaer for meget Værd. Gram
har gientaget de vigtigste af Torfæi Anmærkninger, og foröget
Listen paa Saxos Vildfarelser ved Jevnförelse af de fremmede
Kröniker. Til Torfæi og Grams Udsættelsesposter ved Saxos
Arbeide, har Professor Dahlman föiet nye, og ledes derved
til det Resultat: at Saxo, som skrev efter Folkesagn, slet ikke
fortiener nogen Tiltro i de förste otte Böger. Imod disse For
fattere, som have det tilfælles, at de især udhæve Saxos Upaalidelighed, staaer Suhm, som ved at sammenligne Saxos Ef-
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terretninger med hvilketsomhelst andet Minde om Oldtiden, vi
have tilbage, sögte at vise, hvad Saxos Yttringer muligen
kunne betegne. Men da disse Muligheder ofte ophæve hin
anden, og Suhm ilede giennem den critiske Histories Laby
rinther til det store Værk, han havde giort til sit Livs Öiemeed; opregner han ofte Grundene uden at veie dem, og
hans vidtlöftige Undersögelser give stundom intet Resultat.
Hertil kommer, at uagtet denne store Lærde selv kiendte alle Is
lændernes Beretninger, havde han dog ikke tilstrekkeligen tydeliggiort sig Grundene for deres Troværdighed, og tillægger
derfor stundom adskillige Sagaer mere Værd end de forti ene.
Det synes derfor, at en ny og fuldstændigere Dröftelse af
Saxos Oldhistorte endnu kunne behoves, for at fremstille de
Grundsætninger, Saxo har fulgt, de Kilder, han har benyttet og
den forskiellige Grad af Troværdighed disse fortiene. Da mine
Undersögelser over den islandske Literatur have giort mig for
trolig med de Mindesmærker, her komme i Betragtning; er
jeg bleven foranlediget til at foretage dette Arbeide, som et
Sidestykke til min Afhandling om Snorros Kilder samt disses
Troværdighed
og det sidste Led i Kieden af mine Undersö—
gelser om de nordiske Oldsagns Beskaffenhed. Jeg ansaae det
saa meget mere passende, at forelægge mit Arbeide for det
kongelige danske Videnskabernes Selskab , som delte Samfund
havde gientagne Gange giort Undersögelsen af Saxo Gramma
ticus's Værd som Historieskriver til Prisopgave, uden at no
gen Besvarelse derpaa var indkommen.
Kiöbenhavn den 1 November 1822.

*) Denne Afhandling var allerede 1819 bleven forelagt Selskabet.

Almindelige Bemærkninger om Saxos Kilder.
Uagtet Saxo melder saa saare lidet om sig selv, lærer dog
baade Indholdet og Formen af hans Krönike os at fejende me
get af hans Eiendommelighed. Hans latinske Stiil hævder ham
en höi Plads blandt Middelalderens Forfattere. Vel mærker
man, at han især er bleven dannet ved Læsning af Iernalderens Skribentere; men der hörte megen Flid og megen Aand
til, i det trettende Aarhundrede saa frit og kraftfuldt at kunne
udtrykke sig i Latiens Tnngemaal. Han var Klerk, men i det
mindste i Oldhistoriens Behandling finder man ikke mærkelige
Spor af den for hans Stand da særegne Anskuelsesmaade; Vel
tilföier han ofte sine Betragtninger, men ligesom hans Stiil
synes at vidne om, at han læste mere i Martianus Capella end
i Vulgata, saaledes ere ogsaa hans Befragtninger mere Rhetorens end Homiletens; han dvæler helst der, hvor han kan an
bringe sine velklingende Phraser.
At han havde Sands for
Digtekunst vise de mange Vers; hvormed han smykkede sin
Oldhiftorie. Thi om end Færdigheden i at gjöre latinske
Vers kunde være bleven ham paatvungen under hans Skole
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gang; havde han dog ikke anvendt denne i Kröniken imod
slige Skrifters Sædvane, dersom han ei deri havde fundet
Behag, og desuden med Lyst havde hört de fædrelandske
Sange, hvilke han oversatte.
Men denne Saxos digte
riske Sands viser sig ikke blot i Versene felv, men i det liv
lige og malende i hans Foredrag, eller rettere i den Lyst til
at opfatte Begivenhedernes poetiske Side, hvorved han saameget udmærker sig, ikke blot fra Krönikeskriverne, men og
fra dem, der som Georg af Mommouth med Æventyr udsmykke
de deres Historie. Det var uden Tvivl ogsaa denne Sands , der
havde vakt hans Opmærksomhed, ikke blot for de gamle Sange,
men tillige for de gamle Folkesagn. Thi deri maae vistnok
Grunden söges til den store Forskjel mellem Omfanget af det
historiske Stof hos ham og hans Samtidige, Svend Aagesen; at
langt færre Folkesagn vare bekjendte for denne end for hin.
En saadan Lyst til at opsamle Sagnet af Folkets Mund, der
hos Saxo maa have været stor, efterdi dens Udbytte blev saa
rigeligt, pleier ikke at opstaae blot ifölge en Stormands Anmod
ning, heller ikke sildigen i et Menneskes Levetid at træde frem;
vi ere derfor beföiede til at antage, at Saxo tidligen i sit Liv
havde yndet og samlet de gamle Sagn, og at det juft var hans
Forkjærlighed for disse, som bestemte den vise Absalon, til at
overdrage ham det hæderfulde Hverv, at skrive Danmarks Hiftorie.
Vel anförer Saxo ikke udtrykkeligen Folkesagnet, deri
mod gamle Sange blandt de Kilder, han havde benyttet. Men
dertil kunde han have den Grund: at Sagnet var bygget paa
Sange og oprundet af disse. Det folger af Oldtidens Væsen, at
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Sange maatte være Midlet, hvorved det mærkelige Minde gik
fra Slægt til Slægt; men da Sangen var Begeistringens uvilkaarlige Udbrud, vilde det kun blive enkelte Træk, der i famme
bleve skildrede, og disse maatte ledsages, for at vorde forstaaelige. af en fortællende Indledning. Ligesom Digtekunsten
uddannedes, lærte man ogsaa at foredrage det metrisk, som ikke
i sig selv havde begeistret, og saaledes kunde længere Digte
opstaae. Naar det poetiske Liv hos et Folk begyndte af hvilkensomhelst Aarsag igien at forsvinde, maatte Sangene omsider
igien blive glemte; men dette vilde, naar Folkets indre Liv
ikke voldsomt blev forstyrret, skee langsomt og gradevis; först
vilde de Sange glemmes, som havde giort mindst Indtryk, af
de længere Digte vilde kun Indholdet og enkelte kraftige Ste
der blive erindrede, og af nogle vilde kun Hovedindholdet
med et Par af de meest fremtrædende Træk i et prosaisk Ud
tog blive tilbage.
At Saxo saaledes maae have forefundet meget af hvad
han optog i sin Oldhistorie, derom vidner dens hele Beskaffen
hed. Kun ifölge dette kunne vi forklare Afvexlingen mellem
Prosa og Vers. Stundom findes Vers ved ubetydelige Ledighe
der, og hvor man snarest maatte have ventet dem, læses ingen.
Ved Skildringen af visse Begivenheder folger def ene Vers kort
efter det andet, ved andre ligesaa mærkelige findes slet ingen
Vers, men vel stundom et og andet digterisk Billede.
Dette
tiener til at bekræfte, hvad han selv siger i Fortalen, at det
var danske Vers, han havde giengivet ved Latinske.
De andre af Oldhistoriens Kilder, Saxo anforer, ere:
Runeindskrifter, indhugne i Klipper og Islændernes Shrifter;
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begge nævnes kun, der siges ei, hvilke de vare. Neppe har
Saxo selv kjendt andre vigtige Runestene, end de over Gorm
og Thyra Dannebod samt Klipperne i Bleking, og disse
kunde ei give ham andet end et Par til Indskrifterne knyttede
Localsagn. Hvor meget Saxo har hentet fra Islænderne, kunne
vi nu ikke med Bestemthed afgjöre *).
Det vil i det Fol
gende blive viist, at det er rimeligt, at Saxo har meddelt
Udtog af islandske Sagaer om Amleth og Frode den Fredegode og at han har kjendt Ragnar Lodbrogs Saga. Men ikke
kan Saxo i sin Oldhistorie fornemmeligen have bygget paa
Islændernes Beretninger, dertil ere hans Afvigelser fra disse
alt for mange.
Foruden disse navngivne Kilder har Saxo uden Tvivl
endnu benyttet tvende, andre.
1) Mundtlige Beretninger af Islænderen Arnold, der stod
i Absalons Tjeneste, var vel bevandret i de gamle Sagn, og
forstod at fortælle godt **
).
Ham skyldes venteligen for
uden de forhen nævnte, uden Tvivl skrevne Sagaer, adskil
lige af de kortere Fortællinger, Saxo har tilfælled s med Islænderne, men især Henviisninger til Sagn, forskiellige fra dem
*) Saxos Ord i Fortalen ere S. 2 Cunctarum qvippe-nationum res gestas cognosse, memoviæqve mandare, voluptatis loco reputant (Thylenses)
Qvorum Thesauros historicarum rerum pignoribus rejertos curiosius
consulens haud parvam prasentis operis partem ex corum relationis imitatione contexui ’’vise, at han har havt skrevne Sagaer for sig. At
desuden til Saxos Tid ikke faae islandske Sagaer vare nedskrevne,
kan sees af mit Sagabibliothek og mine Undersøgelser om Snorros Kilder.

**) Saxo edit, Steph. p. 316.
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Saxo fulgte *
), og de Steder livor han ligesom beraaber sig
paa Nogens Vidnesbyrd.
2) Skrevne danske Kongelister. At man i det hedenske
Norden har lagt Vind paa at erindre Kongernes Ætled, vise
Ynglingatal og Haleigiatal, paa hvilke Snorro beraaber sig;
at slige Lister vare til Saxos Tid nedskrevne i Island, kunne
vi see af Langfedgatal, om hvilken vil blive talt i det Fol
gende. Da vi nu have adskillige Kongelister tilbage, skrevne
paa forskjellige Steder i Danmark, enten til Saxos Tid eller
kort efter
)
**
hvoraf nogle ere mere, andre mindre afvigende
fra Saxo ; er det ikke rimeligt, at alle disse skulle blot have

*) F. Ex. lib. 2 pag. 29. Efter at havesagt, at Helge döde i Österlandet,
föier Saxo til, Opinantur quidam, qvod exprobrata sibi turpitudinis

anxius, super districtum gladium incumbendo, .voluntaria se morte consumserit, Lib. 3 p 45. Om hvorledes Odin kom igjen i sin Vær
dighed , Sunt qvidam, qvi asserant, eum qvosdam deorum adulando,
qvosdam pramiis permulcendo, amissæ majestatis fortunam emercatunt
fuisse o. s. v. Adskillige eddiske Myther kunde have givet Anled
ning hertil f. Ex. om Guldet som Asernes Lösepenge. Lib. 6 p.
97. Hæc. qvidem bellua (Björns Hund), ut accepi, deliciarum
quondam loco habita Offoti gigantis -inter pascua tuebatur armenta. Jetten Ofote forekommer i Snorros Edda. Lib. 6 p. 104 Om Vikars
Dödsmaade. Neqve enim illa mihi recensenda videtur opinio, qvæviminum mollitiem subitis solidatam complexibus, ferrei movem laquei
peregisse commemorat. Omtrent det Samme fortælles i Gothreks Sa
ga p. 38.
**) I de förste af Tabellerne til Suhms kritiske Historie ere disse Kongelister aftrykte jevnsides.

Vid. Sel. hist. og philosoph, Skr. II Deel 1823.
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fulgt ham. Men paa den anden Side maae vi tilstaae, at de
alle, blot med Undtagelse af No. 19 og 20 hos Suhm, ere
hinanden saa lige, just i at opregne de ældste Konger, hvor
alt maatte synes meest vilkaarligt; at de maae antages for saa
vidt at have öst af en fælleds Kilde. Et Par Gange synes Saxo
at tage udtrykkeligen Hensyn til disse Kongelister *)•
Af fremmede SkribenLere nævner Saxo i Begyndelsen af
sit Værk Dudo og Beda, længere henne (lib. 8 p. 159) Pau
lus Diaconus, desforuden har han sandsynligviis kjendt Egin
hards Skrift om Carl den Store og Adam af Bremens Kirke
historie. Men har han end maaskee hentet fra de tvende sidst
nævnte. Skrifter nogle Efterretninger om Gottfred og hans Son
ner; har han ganske læmpet disse, efter hvad han andensteds
fra troede at vide. Paulus Diaconus citeres i Anledning af
Longobardernes Udvandring, om hvilken Saxos Beretning -dog
ikke synes at være hentet umiddelbar fra hin Forfatter. Til
de tyende førstnævnte Skribentere tager Saxo slet ikke videre
Hensyn.
Ex qva filios susceptos Frothonem, Fridleuum, Ingellum atqve Olavum, qvem qvidem ipsius sorore editum asseveranter
antiqvitas perhibet, Lib 7 p. 120 Ingllo qvatuor filios fuisse
ex iisdemqve tribus bello consumas, Olavum solum post patrem regnasse
peritarerum prodidit antiq vitas: qvem qvidam Ingelli sorore
editum incerto opinionis arbitrio perhibent. Lib. 9 p. 178 Unde et-ei
(Ennignupo) qvidam parum annalium periti medium in fastis locum
tribuunt. Blandt de Kongelister, Suhm anförer som Tabeller til den

*) Lib. 6 p. 107.

critiske Historie nævne just No. 16, 17, 18 en Kong Ganupi ved
den Tid.

II
Man har derfor vist nok med Uret gjort Saxo den Be
brejdelse, at han havde hentet allehaande Træk fra fremmede
Kröniker, for dermed at udsmykke sit Folks Bedrifter. Havde
hans Hu staaet derhen, vilde han ikke have forsömt at lade
Cimbrer og Teutoner uddrage fra Norden, eller at nævne Angelsaxernes Landing i Enggelland, hvilke Begivenheder maatte
være ham vel bekjendte. Vi skulle endog i det Folgende faae
Exempler paa, hvorledes Saxo afholder sig fra at optage visse
oldnordiske Sagn, fordi han ikkun kjendte dem i en tydsk
Dragt, og derfor anfaae dem for at være fremmede.
Paa den anden Side fortjener Saxo ikke at sættes i Rette,
fordi han ikke flittigen havde benyttet de skrevne Kröniker.
Det trettende Aarhundredes Klerk kunde ikke, som vi, gaae
ind i Bogsalen, hvor det historiske Apparat omringede ham paa
alle Sider. Naar da en enkelt Krönike faldt i hans Haand,
maatte dennes sparsomme Vink om nordiske Tildragelser synes
ham lidet vigtige i Sammenligning med den Fylde, som det i
Folkets Erindring levende Sagn maatte tilbyde ham. Af denne
Kilde ere de Efterretninger öste, han meddeler i de förste ni
Böger af sit Værk, hvis Indhold vi altsaa med Föie kunde
kalde Sagnhistorie.
Sagnet havde, som allerede för blev bemærket, til Saxos
Tid forplantet sig deels i bunden deels i ubunden Form. Til
Begges Beskaffenhed kunne vi slutte af den islandske Littera
turs Mindesmærker *).
De gamle danske Sange maae altfaa
*) At vi ere beföiede til denne Slutning vises i Indledningen til Sagabibliotheket I D.
B 2
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have havt Lighed med de Vers fra Harald Haarfagers Skal
de , vi have tilbage ; de have da ogsaa havt en poetisk Ter
minologi, men langt fra ikke saa uddannet eller kunstlet, som
de sildigere Islænderes, især fra Harald Haardraades Tids
alder og derefter.
Ved de gamle danske Sagn maae vi ingenlunde tænke
paa Folkesagnet, som det nu kan opsamles af Almuens Tale, ef
ter at Skrivekunst og Bogtrykkerkunst i faa mange Aarhundreder have været i Brug, og man paa mangfoldige kunstige Maader har virket til Mængdens Dannelse.
Den islandske Saga
viser os, hvorledes Sagnet knytter sig til Sangen, udvikler sig
af den og faaer sin Runding. Vi ville her ikke gjentage, hvad
andensteds herom er sagt
),
*
men tilföie, hvad der nærmere
vedkommer den danske Sagnhistorie, og hvori den adskiller sig
fra den islandske.
Af forskiellige Grunde vare Islænderne til Saxos Tid
omhyggelige, for at erindre sig de henfarne Tiders Begiven
heder. De mythiske eg heroiske Minder vare nöie knyttede til
den poetiske Phraseologi, og maatte kiendes af enhver, der
vilde forstaae og anvende denne. Mærkelige Tildragelser ved
de danske og norske Kongehoffer, stundom og ved de svenske,
bleve bevarede i Hukommelfen af den reisende Islænder, deels
for igien at kunne ved Hiemkomften fortælle det til sine nysgierrige Landsmænd, deels fordi det kunde bekvemt anbringes
i de Hæderssange til de nordiske Fyrster, som gave flere Is
lændere deres Levebrod. Hvad der tildrog sig paa Öen selv,
*) I de indledende Afhandlinger til Sagabibliothekets trende Bind.
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erindredes af en dobbelt Grund; enten naar det angik Fami
lien selv, og det var den hyppigste Grund, eller naar det ved
kom en, enten i sig selv, eller for hele Öen mærkelig Begi
venhed.
De tvende förste subjektive Bevæggrunde til at mindes
de henfarne Tider, vare aldeles særegne for Islændere; ogsaa
den tredie, hentet fra Slægtskabets Interesse, maatte virke
langt mere paa hin Öe, hvor de anseligste Slægter vare de
samme, der fra Öens Bebyggelsestid havde taget de störste
Landeiendomme i Besiddelse, og hvor Slægternes Historie ud
gjorde tillige Öens. Anderledes var det i det övrige Norden,
hvor de fleste gamle Slægter ved Udvandringer og Krige vare
blevne oprevne, og hvor blot Kongeslægternes Skjebne udgiorde
Rigernes Historie. Her kunde blot den sidste og objective
Grund, hentet fra Sagnenes egen Mærkelighed, virke, til at
forplante deres Erindring.
Sagnenes Mærkelighed beroede, enten paa deres Form
eller deres Indhold. Formen virkede til at de meest yndede
Skjaldes bedste Sange erindredes længst. Indholdets Kraft viste
sig, deels med Hensyn til hvad der dybt rörte Sindet, og gav
Indbildningskraften et stort og livfuldt Billede, deels med Hen
syn til Personernes Mærkelighed og Tildragelfens iöinefaldende
Folger. Af disse almindelige Bemærkninger om Aarsagerne til
at Sagn forplantedes i Nordens Oldtid, folger tillige, hvorledes
de i Tidernes Löb kunde forandres.
Thi vi mene, at det
meste her skete ifölge en indvortes Nödvendighed.
Tidens Ström, der ruller Sagnet med sig, maae tillige
give det en vis Runding. Hvad der ei indbyrdes er nöie fam-
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menknyttet, vil loses op i Strömmen, og hvad der ei er bleven
dybt indpræget, vil gaae under. Af enhver Skildring ville de
meest paafaldende Træk længst blive erindrede. Ethvert Sagn
maae have sin indre Livskraft; et vist mærkeligt Punkt maae
være ligesom den indre Kjerne, hvortil det Övrige knytter sig;
deraf opstaaer episk Enhed i ethvert Oldsagn.
Det er een
Mands store Bedrift, et Par Træk af hans vidunderlige Skjebne der mindes; hvortil endnu stundom er föiet noget om hans
Herkomst, hans Börn, eller maaskee hans Fjenders Skjebne.
Men hvad der saaledes ei staaer i nær Forbindelse med Hovedæmnet, vil letteligen igien tabes. Ligesom heri ligger en
Grund til at meget falder bort af en Fortælling, naar den gaaer
igiennem mange Munde, er der og en anden Grund til at den
foröges. Det gaaer med Tidens Ström som med Livets, de
Store i samme fortære de Smaae. Saaledes ikke blot fortræn
ger det större Minde det mindre, men opsluger det. Det min
dre bekjendte Stednavn maae gjöre Plads for det berömtere;
mange smaae Navne maae gaae under, for at bidrage til at gjöre
et stort Navn endnu större i Folkets Minde,
Til disse udvortes Aarsager til at Sagn med Tiden for
andres, komme tvende indvortes, der reise sig af den For
tællendes Stræben efter at ville tydeliggjöre Begivenhederne,
eller at ville pragmatisere. Den fjerneste Oldtid gjorde det paa
en historisk, eller for at tale bestemtere, en mythisk Maade,
i det den forklarede sig Begivenhederne, ved at indblande
Guder, Trolde og Varsler.
Den sildigere Slægt gik mere
psychologisk frem, gjorde nemlig Fortællingen bredere, ved at
forlænge Samtalerne, og lægge Heltene slige Yttringer i Mim-
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den, som syntes at være naturlige; man mente ikke derved at
være kômmen Sandheden for nær.
Forskiellige fra disse uvilkaarlige Forandringer ere de,
som foretoges i en sildigere romantisk Tidsalder, hvor mange
Sagn vare i Omlob, hvor Indsigt manglede til at adskille Sandt
fra Falskt, og Lyst til det Æventyrlige var opvakt. Da kunde
man nemlig linde paa allehaande Overdrivelser og Tilsætninger,
for at giöre det muntre Sagn end moersommere, den sieldne
Bedrift end mere vidunderlig. Sagnemanden kunde ville for
længe en Historie ved Træk andensteds fra laante, og naar
Skribenten samlede disse Sagn, og jevnförte dem, kunde han
let bringes til at ville læmpe det ene efter det andet ifölge et
vist Öiemeed.
Vi kalde et Sagn ægte, for saavidt at det i alt det Væ
sentlige kun har modtaget uvilkaarlige Forandringer, paalideligt, om vi kunne med Rimelighed udfinde det for samme til
Grund liggende Factum. Den folgende Undersögelse vil vise, at
Saxos 9 f.örste Böger indeholde endeel Upaalideligt og allehaan
de senere Udsmykkelser af gamle Minder; men at vi derimod
ogsaa finde i samme ikke faae ægte og adskillige paalidelige
Oldsagn.

Förste

Bog.

Saxo forefandt intet Sagn om det danske Riges Oprindelse;
han kunde ikke, som Angelsaxerne og Islænderne, sætte Odin i
Spidsen for Kongeslægterne, da han i ham blot erkiendte den
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snedige Kogler; han maatte derfor begynde med den Konge,
som han troede havde givet Folket Navn; thi man pleiede i
Middelalderen ifölge Exemplerne i förste Mosebog, saaledes at
udlede Folkenavnenes Oprindelse. Passende begynder han altsaa
Danmarks Kongerække med Kong Dan, og lader de beslægtede
Angler nedstamme fra Angul, Dans Broder. Kong Dan den
förste, om hvem intet fortælles, uden at han tog sig en Hu
stru og avlede et Par Börn, synes derfor blot at skylde Etymo
logien sin Existens.
Til at kalde Dans Fader Humle , kan Saxo være ble
ven foranlediget ved Iornandes *) der flere Steder nævner
Amalerne, som den ældste og fornemste Slægt blandt Gotherne. Amalerne kaldes i Vilkinasaga **
)
Aumlunger , og
til den dermed beslægtede Form., Humle, kunne adskillige æld
gamle Stedsnavne
)
***
have givet den nærmeste Anledning, ligesom
og dette Navn forekommer i adskillige af de gamle efter det Tyd
ske efterlignede Kæmpeviser ****
).

De rebus geticis cap. 14. Horum (Semideorum eller Ansarum) ergo, ut

ipsi suis fabulis ferunt, primus fuit Gapt, qvi genuit Halmal, Halmal
vero genuit Augis, Augis genuit eum, qvi dictus est Amala, a qvo
et origo Amalorum decurrit. Cap. 23. Ermanaricus nobilissimus Amalorum in regno successif. Cap. 38 Amalorum generis eos potentia illustrabat.
**) Sagabibliothek 2D., S. 223, 237, 269.

***) Humble - Öre, Humble • Bæk, . Humble - Sogn, Humble - Havn.
Suhms critiske Historie, S. 15, 52, 58.

See

****) Udvalgte danske Viser fra Middelalderen, I D. S. 9. Den samme
som der kaldes Humble, hedder Aumlung i Vilkinasaga.
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Ogsaa Dans tvende Börn ere tvetydige Væsner; thi
der fortælles intet andet om dem, end det en dansk Klerk
kunde falde paa ved at höre deres Navne; at nemlig Humble
(humilis) lod sig ydmyge af sin Broder, og denne der
hedte Lother (Liotr den lede) viste sig leed og slem imod
ham; saaledes var ogsaa i den danske Historie et Side
stykke til Kain og Abel, til Romulus og Remus. For Saxo
kunde der være en særegen Anledning til her. at indskyde
disse Par Konger, om hvilke han maaskee engang havde hört
noget; thi han kunde ei giöre Dan til Skiolds Fader, da Sag
net taug om dennes. Fader, og lod ham faderlös opvoxe.
Efter disse maatte Saxo nævne Skiold; thi ligesom Dan
havde givet Riget Navn , var Kongestammen opkaldt efter Skiold.
Men dette sidste er ikke nogen vilkaarlig Hypothese.
Vilde
man end ikke tage Hensyn til at norske Digtere fra gde Aar
hundrede brugte Skioldunger som Hædersnavn; vilde man ansee det for utilstrækkeligt, at Langfedgatol gjör Skiold Odins
Sön til Danmarks forste Konge *) og at Snorro lader ham
ægte den Gefion, der efter Brage den Gamles Qvad plöiede
Siölund ud af Mælarsöen **
),
og at Angelsaxernes Genealogier
giöre Skiold Skefinger til en af deres Forfædres ældste Re
genter; er dog Begyndelsen af Biovulfs Drapa
)
***
et klart Beviis paa, at Anglerne havde medbragt flere digteriske Minder

. *) Langebeek Scriptores vol. I. p. 5.

**) Heimskringla Ynglingatal Kap. 5.
***) Biovulfs Drapa ved Grundtvig, I Sang.
Vid. Sel. hist. og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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om denne ældgamle Konge, Neppe var der dog til Saxos Tid
noget selvstændigt Sagn om Skiold tilbage, dertil er det han
fortæller for kort og for lidet eiendommeligt.
Han roses for alt, hvad der kunde udmærke en Oldtids
Konge, Tapperhed i Kamp mod vilde Dyr og kiekke Fiender,
Retfærd og Gavmildhed. Det röber Præg af Ælde, at man og
tillagde ham Lægekunst, og som fortrinlig Roes den Lov, at
Herrerne kunde kalde deres Frigivelser igien tilbage.
Dette
passede ei med den Synspunkt, fra hvilken man efter Kristen
dommens Indflydelse betragtede Slaveriet; det synes beslægtet
med den orientalske Anskuelsesmaade af et nedarvet Kastevæ
sen som sömmeligt og grundet i Naturen. Anledningen til den
gamle Lov har man uden Tvivl senere digtet til.
Ligesom de danske Konger fik deres Slægtnavn fra Skiold,
erholdte de, saavelsom Nordens övrige Konger et Hædersnavn
fra Gram
).
*
Dette er maaskee Aarsagen, hvorfor han er bleven giort til Skiolds Son af Saxo, eller snarere den Saga, Saxo
fulgte; thi at der var en egen om end ikke vidtlöftig Saga om
denne Konge, kan sluttes af Fleerheden af de Bedrifter, der
blive fortalte, Udmalingen af de enkelte Træk og de indströede Vers.
Vidtlöftigere end Krigsbedrifterne fortælles

*) Snorro Heimskringla Ynglingatal Kap. 21 beretter: at til Kong Dags
Tid kaldtes hver krigerisk Hövding Gram. Saxo siger lib. I. p. 6
at i de ældste danske Sange blev regia nobilitas saaledes benævnt.
Snorros Edda anförer dette Navn blandt Kongernes digteriske Be
nævnelser, hvilket desuden bestyrkes ved Thiodolfs Vers hos Snorro
ovenanförte Sted,
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Grains Frierie. Sin förste Kone overlod han til sin Fostbro
der, den anden beilede han til, forklædt som en Jotun, og
ægtede hende efter at have slaaet Faderen, den svenske Kong
Sigtryg, ihiel med en guldbeslaaet Kölle , fordi en Völe havde
spaaet, at denne ikkun ved Guld kunde overvindes. Hans
tredie Kone var Signe, en Finnekonges Datter. Han var ble
ven indtaget i hendes Skiönhed, da han vilde paaföre Faderen
Krig, og erholdt Lofte om hendes Haand; men da hun siden,
blev trolovet med Saxerkongen Henrik, besöger Gram, forklædt
som fattig Læge, Faderens Borg, dræber den Gamle, og förer
Datteren bort.
Disse Bedrifter ere rigtig nok af den Beskaffenhed, at de
engang udförte, længe maatte leve i Erindringen; men de ere
tillige saadanne, at de neppe nogensinde kunne være bleven
udförte. Nord paa Norge havde man Handelssamkvem med de
omvandrende Finner, men indlod sig ikke i Ægteskab med
fremmede Stammer. Det var lidet rimeligt, at en Oldtidskonge
i Siæland skulde falde paa at fore Krig i Finmarken, og end
urimeligere, at Saxerkongen derfra skulde hente sig en Brud.
Finnekonger fremtræde desuden kun i de upaalidelige af de
islandske Sagaer, og meest som Troldmænd. Hele Fortællin
gens Tone har Lighed med de Sagaer, som i Sagabibliotheket
(2 D. S. 28) karakteriseres som den anden Klasse af den is
landske Middelalders romantiske Digtninger, nemlig Hervararsaga, Hedins og Hognes, Hrolfs og Göthreks og Thorstein
Vikingsens Sagaer; vel findes der i disse maaskee flere paa
faldende Urimeligheder end i Grams, men man maae beC2
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tænke, at Saxo giver kun et Udtog i Særdeleshed af Finne
krigen, der uden Tvivl har indeholdt mange Æventyr.
Perioden, da slige Fortællinger sammensattes i Island,
var den sidste Halvdeel af det trettende og förste Halvdeel af
det fiortende Aarhundrede. Men i Danmark maatte en tilsva
rende Tidsalder, hvor fremmede Æyentyr vel vare, bleven bekiendte, men endnu ikke egentligen efterlignede, heller ikke
havde fortrængt de gamle Sagn, indtræde meget tidligere, og
kunde allerede ved Enden af det ellevte Aarhundrede have fun
det Sted. Senere kan denne Fortælling noppe være sammen
sat, paa Grund af Versene, hvormed den er giennemvævet,
og at de romantiske Træk ikke ere tydske men oldnordiske.
Betænke vi nu, at hverken Islændere eller Angelsaxere kiende
til denne Kong Gram, maae vi bringes til den Formodning, at
et diglerisk Appellativ er her bleven ophöiet paa Leires Throne.
Vi forbigaae Kongerne Svibdager og Gutlorm, om hvilke
Saxo næsten intet veed at sige, for at komme til Kong Had
ding, hvis Saga optager den störste Deel af Saxos förste Bog.
Om denne Haddings Krigsbedrifter fortaltes meget; han havde
först været paa Vikingstog i Östersöen, siden kriget paa Sver
rig i mange Aar med afvexlendc Held; ogsaa en Hær koglende
Biarmer havde mödt ham; han overvandt disse saavelsom Sax
erne, der hialp Jyden Toste imod ham, men ved sin egen
Datters Ulvildes Forræderi- mistede han Livet.
Uagtet alle
disse Bedrifter kunde være store nok, er det dog neppe disse,
der forplantede hans Minde, thi lignende blev fortalt om ikke
faae Andre; men Trolde og Guder gribe virksomt ind i Had
dings Liv.
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Först elskede en Jotunkvinde ham, og hialp ham med
sil Koglerie, siden blev den gamle Odin hans Beskytter. En
Gang viste en Vagnhoft sig som hans Skytsaand. I et Slag
med de Svenske hörte man, ligesom der fortælles i Styrbiörns
Saga, hvorledes natlige Stemmer först forkyndte hans Uheld,
siden de Svenskes; begge Krigshærernes Skytsaander (Fylgier)
saaes i Luften at kæmpe med hinanden i Skikkelse af to gamle
skaldede Alænd. I Helsingaland dræbte han et siældent Södyr,
i hvis Ham en Slægtning af Guden Frö havde skiult sig, og
forfulgtes nu af denne, indtil han maatte giöre den höitidelige
Offring, som de Svenske siden hvert niende Aar gientoge. I
Norge blev han af en Troldkvinde fört ned i Underverdenen,
hvor han saae de faldne Krigere, som tvende fiendtlige Hære,
igien fornye Livets Spil.
Alle disse Træk, saavidt vi giennem den latinske Dragt,
kunne gienkiende Omridsene, bære Præg af Ælde.
Selv Jotunpigen, der har opfostret Hadding og beskytter ham paa en
Vandring mod sine Slægtningers Anfald, fremtræder her paa en
Maade, der tiener til at antyde , hvorledes Sagnet om Jotu
ner er oprundet af Mindet om en ældre höi Folkestamme, Asadyrkerne forefandt i Norden. Hvad Saxo her S. 12-13 ind
fletter i Haddings Historie om Odin, Frigga og Mitothin, er
öiensynligen noget, der ikke hörte til Sagaen, som strider imod
det, den fortæller om de gamle Guder, og skulde blot tiene
til, efter Saxos Anskuelsesmaade, at forklare de gamle Guders
Væsen. Det bidrager altsaa til at godtgiöre Sagaens egen höiere
Ælde. Beskrivelsen over Underverdenen er dunkel, den pas
ser hverken paa Forestillingerne om Helvede eller Valhal.
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Bedre slemmer den med Homers Underverden, og saa mange
gamle og nye Folkeslags Begreber om en Skyggeverden, hvor
de Afdödc gientoge, hvad de her i Verden havde bedrevet.
Da slige Begreber pleie at være de Punkter, hvorfra Forestil
lingerne om Tartarus og Elysium, Hel og Valhalla udvikle sig,
kunde maaskee her meget gamle Meninger ligge til Grund.
Hermed kunde da forbindes, hvad der fortælles om Reisens
Ende. Hadding standsede tilsidst ved en Muur, som Trold
kvinden selv ei kunde overstige, hun skar derpaa Hovedet af
en Hane, kastede den over Muren, og strax galede den til
Tegn paa, at være atter kommen til Liv; dette kunde sigte til
Meningen om Siælevandring, eller at de Afdöde i nye Skik
kelser vendte tilbage til Livet, hvilket antydes flere Steder i
Sæmunds Edda. Dog bliver dette blot Gisning, thi Saxo, der
vist nok ved denne Reise tænkte paa siette Bog af Virgil, har
vel og i sit Udtog just udhævet de lignende Træk, og forbigaaet det Övrige.
Til denne Grund for Sagaens Ælde, hentet fra det Mythiske, komme endnu de mange Vers, den indeholder. Dog
har den neppe udgiort nogen Række af sammenhængende Digte,
thi Versene ere alle Sange, der ikke bringe Fortællingen
videre, men ere motiverte ved samme. Uden Tvivl har Saxo
ikke oversat dem alle, men dem, som bedst behagede ham, og
bekvemmest lode sig give paa Latin.
S. 15-16 læses uden
Tvivl en gammel Forbandelsesformular. Vexelsangen mellem
Hadding og hans Gemalinde S. 17-18 er, som allerede Tor—
fæus har bemærket, den samme Sang, hvoraf Snorros Edda
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anförer Begyndelsen, og tillæger den Guderne Niord og
Skade *).
Dette viser, hvor gamle Vers her ere optagne.
Men om den mythiske Deel af Sagaen tidligere havde
erholdt sin Form, folger ei at Krigsbedrifterne, om hvilke især
Historikerne maatte spörge, vare paalidelige. De fleste af disse
staae kun i fiernere Forbindelse med det Mythiske, de mistæn
kelige Biarmer vise sig ogsaa her, skjönt spillende en mindre
Rolle; Krigslisten, hvorved Hadding betiente sig af Smaafugle
til at stikke en By i Brand, fortælles om Flere.
Torfæus og
Schiönning mene endog, at hvad Saxo beretter om Hadding,
gielder en norsk Fyrste. Men hvad vi vide om norske Had
dinger, grunder sig blot paa de, for en stor Deel opdigtede
Slægtregistre i Fundin Noreg, hvis Författer maatte antage en
Hadding, fordi en Konge skulde have givet Haddingsdalen sit
Navn. Ikke engang Sagnet veed at fortælle noget synderligt
om en norsk Hadding. Islænderne kiende intet til en Oltidskonge af dette Navn. Da nu Saxo forefandt mange og gamle
Sagn om en Hadding, da disse ikke vare islandske, og altsaa
maae have været danske, slutte vi, at der har regieret et Sted
i Danmark en Konge af dette Navn. Det Mythiske, der gaaer
igiennem hans hele Historie, viser, han maa have regieret i den
fierne Oldtid; Varigheden af hans Minde, at han maae have
udfört mærkelige Bedrifter; Krigene med Sverrig, der meest
ere knyttede til Mytherne, og i sig selv de rimeligste, at han
regierede enten i Skaane eller i Siæland.

*) Torfæi series S. 253.

Edda ed. Rask p. 27-28.-
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Den nærmeste Aarsag til at Saxo sætter Hadding op
imellem de ældste danske Konger, maae uden Tvivl söges i
den Theori, han havde udkastet sig om de nordisk? Landes
ældste Beboere. Först, siger han, levede Jetter (Jotuner), siden
Koglere (Aser), der bekrigede Jetterne, og skilte dem ved deres
Anseelse, omsider Börn af begge Slægters Sammenblanding
(Heroer) ; ogsaa af disse bleve nogle ansete for Guder (lib. I. p.
9). Overeenstemmende med denne Hypothes var det, at op
tage næst efter Dan og Skiold Sagaen om Gram, hvori Jo
tuner forekom, derpaa den om Hadding, der havde saa me
get at skaffe baade med Jotuner og Aser, endelig ogsaa den
om Frode den förste, der begynder Saxos anden Bog.

Anden

Bog.

Flere danske Oldtids Konger have fort Navnet Frode, der ad
skiltes kun ved Tilnavn, og mangt et Sagn angik vel blot en
Frode, uden nærmere Bestemmelse af Tid og Sted. Allerede
af den Grund blive de Krigsbedrifter uvisse, der lige godt
kunde passe paa flere Froder. Saxo lader den förste af dette
Navn ikke blot giöre Vikingstog til den finske Bugt, hvilket
kunde være rimeligt, men trænge saa dybt ind i Landet, at
hans Krigshær ikke kunde finde Næring i det ödelagte Land ;
han lader ham beleire Byer, anlægge Miner, aflede Floder,
hvilket alt Vikingerne, saare sielden pleiede at giöre; ligesaa
store Krigstog skete mod Vesten, ikke blot til Frisernes Land,
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men og til Brittannien, hvor Frode drog seirende fra Skot
lands Grændse lige til London. Disse Begivenheder ere utro
lige, enten vi saa sætte dem et Par Aarhundreder för eller
efter Kristi Födsel; Fortællingen om dem er ikke grundet paa
Sange, har intet mythiskt Præg, og er venteligen opdigtet
i det ellevte Aarhundrede. Ældre er derimod det Sagn om
Frode, der dræbte en Lindorm, som rugede over Guld og
tog dens Skat. Her havde Saxo et Vers for sig, og at slige
Sagn vare gamle i Norden, vise baade Sangen om Sigurd Fofnersbane og det angelsaxiske Biovulfs Drape. Et andet æld
gammelt Sagn om Frode var, at han brugte Guld som Meel
S. 27, thi det var et ældgammelt islandsk Digterudtryk, at
Guldet var Frodes Meel og Grottesangen i Snorros Edda be
skriver, hvorledes det blev malt. Saaledes finde vi her som
oftere det Fabelagtige at være ældre og mere begrundet end
det Historiske. Svend Aagesen nævner vel en Frode som Son
af Skiold, man veed intet videre om ham, end at han dræb
tes af sin Broder. Med Frodes Historie er forbundet en lille
Saga om Svanhvide og hendes Kierlighed til Ragner ; de Jotuner og det Koglerie her omtales, have uden Tvivl forskaffet
det hele Stykke her sin Plads; det har i adskillige Vers en
oldnordisk Tone og kan sammenlignes med de islandske ro
mantiske Digtninger af förste Klasse.
Af det Anförte folger,
at denne Frode ikke for Historikeren har nogen bestemt Existens, men at han og hans Guld sammensmelte med de fol
gende Froders Minder.
Besterntere fremtræder derimod Sönnesönnen Helge. Er
indringen om hans Seire kunde forvirres, men ikke om hans
Vid. Sel. hist. og philosoph. Skr. II Deel 1823.
D

Ulykke, i det han uafvidende bedrev Blodskam med sin Dat
ter. Dette er Punktet, hvori de forskiellige Sagn stemme over
ens *).
Hvad Islænderne i Hrolf Krages Saga fortælle om
Helges Ungdom, henforer Saxo i Begyndelsen af syvende Bog
til senere Tider ; derimod kiender han noget til de ældgamle
Sagn om Helge, som Hundings og Hothbrods Bane, hvilke
besynges i tvende eddiske Qvæder, hvis hele Indhold Saxo dog
ikke har benyttet. Helges Sötoge til Holsteens og Sverrigs Ky
ster, samt den finske Bugt, ere i sig, selv rimelige, ligesom og
at han kan have frataget Saxerne Holsteen og et Stykke af Jyl
land. Hans Tog i S verrig bekræftes ved Snorros Vidnesbyrd.
De Love, der tillægges ham med Hensyn til Svenske og Saxer,
ere i den gamle Tids Aand, der bestemte Mandebod efter den
Dræbtes Anseelse. Han skal have vedtaget, at naar mellem
de Overvundne en fri Mand dræbtes, skulde han ikke bödes
höiere end om det havde været en Træl. Oftere har Sagnet
tillagt en overmodig Seierherre dette.
Ifölge Saxo havde Helge avlet Yrsa med Thora, en
Pige fra den lille Öe Thorö, som af Hevn over at være bleven voldtaget af Helge, siden magede det saa, at Kongen
blev forelsket i sin egen Datter og ægtede hende.
Efter at
Helge, da han havde erfaret, hvo Yrsa var, enten havde
dræbt sig selv, eller var omkommen paa et fiernt Vikingetog, havde den svenske Kong Adils, for at befrie sig
*) Saxo lib. 2 p. 28 Snorro Yuglingasaga Rap. 33 Hrolf Kragas Saga Kap.
1 — 17 Erik af Pommerns Krönike hos Langebek vol. 1 p. 151 Svend
Aagesen Kap. I taler blot om Helge som en mægtig Søkonge, Langfedgatal nævner Halfdan Helge og Hrolf.

fra den Skatskyldighed, hvori han var kommen til Danmark,
ægtet Yrsa.
Snorro derimod lader Yrsa være Datter af
Helge og den saxiske Dronning Olufa. Adils havde paa et
Vikingetog faaet hende til Fange, og ægtet hende. Kort Tid

efter havde han maattet flygte for Helge, der förte hans Dron
ning bort med sig; men da Yrsa siden opdagede sit Forhold
til Helge, forlod hun ham, og vendte tilbage til Adils. Denne
Fremstilling har mere indvortes Rimelighed end Saxos. Alle
rede dette, at Thora levede paa Thorö, synes at være sagt
blot for Navnelighedens Skyld eller af Etymologiserelyst. Havde

end Thoras Fader eiet den hele lille Öe, havde hun dog ei
været nogen mægtig Mands Datter , og vilde ei letteligen efter
Oldtidens Tænkemaade kunne have faldet paa at hevne sig paa
Helge for hans Utroskab, især paa en Maade der er saa una
turlig. Maaden hvorpaa Adils skal ifölge Saxos Beretning have
faaet Yrsa er heller ikke rimelig; thi Adils, der stedse i Sag
nene skildres som en mægtig Drot, kunde vel engang blive
slagen af Helge, og nödt til at flygte, men neppe har han i
længere Tid været ham skatskyldig, og hvis han havde været
det, var det ei efter Oldtidens Skik, at han, da Helge var
död, ei strax bröd Freden, og med Magt rövede Yrsa fra

Leire, men i dets Sted indledede Underhandlinger og först ved
Giftermaal erhvervede sig Uafhængighed. Disse Vanskeligheder
bortfalde efter Fremstillingen hos Snorro og i Hrolf Krages
*) I Sagabibliotheket 2 D. S. 502 har jeg yttret den Gisning, at Nav
net Yrsa, der siden blev et Tævenavn, kan have ledet til Forestil
lingen om at Moderen havde af Had givet Barnet dette Navn, og
at dette Had ogsaa siden havde yttret sig.
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Saga *).
Hertil kommer at Snorro, som strax i det Folgende
beraaber sig paa en vidtlöftig Fortælling i Skjoldungasaga om
Hrolf,vist nok har hentet Faderens Historie fra samme Kilde.
Men kunde Snorro beraabe sig paa Skioldungasagas Hiemmel,
maae denne i det seneste have været nedskrevet ved Enden af
det tolvte Aarhundrede efter danske Sagn, der altsaa bleve en
Deel ældre end dem Saxo fandt hos sine Samtidige.
At Roe havde anlagt Roeskilde, fulgte allerede af Navnet,
i övrigt fortæller Saxo intet om ham, uden at han blev dræbt
af Hothbroth.
Hrolf Helges Sön, var den navnkundigste af alle gamle
Leirekonger. Foruden hans Navn paa Kongelisten i Langfedgatal, og det lidet Svend Aagesen og Erik af Pommerens
Krönike sige om ham, have vi fire vigtige Bidrag til hans Hi
storie: hvad Snorro i Ynglingasaga anförer, hentet fra Sagaen
om Skioldungerne, Forklaringen i den yngre Edda over visse
gamle Digterudtryk ; den islandske Hrolf Krages Saga og Saxo.
At Hrolf, der var saa berömt for sine Heltegierninger og sin
Tapperhed, maae have fort mange og lykkelige Krige, ligger
i Sagens Natur. Alligevel findes saare' lidet derom enten i
hans Saga eller hos Saxo, thi disse opholdte sig meest ved
det, som Folkesagnet vidtlöftigst behandlede, og som for det
var vigtigst. Hialte nævner hos Saxo S. 34, hvorledes Hrolf
fældede Rörik, den gierrige Bokes Sön, Snorros Edda næv
ner et Tog mod Saxerne (Rasks Udg. S. 152), og i Skioldungesaga var Hrolfs Bersærkers Tog til Hielp for Adils imod
den uplandske Kong Ale beskrevet. Saxo beraaber sig paa
gamle danske Sange, hvilke man til hans Tid endnu erindrede
sig? og oversætter en Deel deraf; men neppe have disse Sange
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omfattet mere end Hrolfs Död, da der til alt det foregaaende
ikke citeres en eneste Strophe. Den störste Deel af Hrolfs
Levnet hos Saxo beroede da paa det Folkesagnet bevarede, der
vist nok har udgiort en sammenhængende Saga. Denne viser
sig med Hensyn til Affattelsen at staae i Midten mellem Ynglingasaga samt Edda paa den ene Side, og Hrolf Krages Saga
samt Bodvar Biarkes paa den anden Side. Saxo har næsten
intet af Hrolfs Krigsbedrifter, om Toget til Alisle meddeler
han vel adskillige Smaatræk, men fortæller det Hele forvirret.
Han eller hans Hiemmelsmand synes ei rigtigen at have forstaaet, hvorledes Hrolf hialp sig ved sit Skiold udaf det Baal,
der var antændt om ham; thi at kun brugte Skioldet som Kakkelovnsskierm mod Heden, indtil en Tienestepige slukkede Il
den med Ö1, vilde ei have været noget meget mærkeligt.
Efter Edda, der kiender Slaget paa Vænersöen, for hvis Frem
stilling altsaa Skioldungesage uden Tvivl ligger til Grund, havde
Adilses Kæmper giort Ilden saa stærk, at Klæderne svedes paa
Hrolf og hans Folge, sigende, at det hedte sig Hrolf og hans
Bersærker flyede hverken Sværd eller Ild. Hrolf kastede nu
sit Skiold midt i Ilden og sprang over, i det han sagde paa
Vers, lader os foröge Ilden i Adils Huus, den flyer ei Ilden
som löber over den, og efter dette Ordspil dræbte han dem,
der havde giort Baalet saa stort.
Her finde vi noget, der
kunde fæste sig i Opmærsomheden.
Saxo lader Yrsa læsse
Adilses Skat paa Vogne, at hendes Sön kunde före den bort;
efter Sagaen Kap. 44 giver hun ham et Sölvhorn fuldt med
Guldringe, og mere kunde neppe heller en Oldtidskonge be
sidde. At den tappre og höimodige Konge saa skændigen blev
overrumplet maatte man ansee som et Tegn paa Gudernes
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Vrede og Straf for Hrolfs Overmod og at han ei havde offret.
Deraf kunde let et Sagn opstaae, hvorledes han ved en vis Leilighed havde ringeagtet Odins Hielp. Noget didhörende fortæl
ler Sagaen K. 46. Saxo tier derom. Derimod har ogsaa den
islandske Saga allehaande Ammestueæventyr om Bodvar Biarke
og Elgfrode , der vise det hortende Aarhundredes Smag i Is
land. Saaledes bestaaer den af Sagn baade ældre og yngre end
dem Saxo benyttede. Da saaledes det gamle Sagn har taget
sit Löb i tvende forskiellige Retninger, kunne vi ansee Saxo og
den islandske Saga som tvende Vidner; det hvori begge komme
overens , maa ansees at höre til Sagnets ældgamle Indhold : nem
lig Hrolfs Tog til Yrsa, at han blev efterstræbt af Adils og
ströede Guld paa Fyrisvold ; at Biarke dannede Drengen
Hialte, paa hvem man ved Hrolfs Bord kastede de afpillede
Been, til at blive en drabelig Kæmpe; at Viggo gav Hrolf
sit Tilnavn; at han taknemmelig over Hrolfs Gavmildhed
giorde Lofte at hævne Kongens Död og holdt det. Af disse
Træk er atter det om Guldet, der ströedes paa Jorden, be
kræftet ved de ældste Vidnesbyrd, nemlig Digterstropher fra
det tiende Aarhundrede, som vise at Fyresvolds Sæd da var en
hævdet Benævnelse paa Guldet (Edda p. 153 — 154).
Ligesom ethvert af de ovenanførte Træk vare af det
Slags, der vække almindelig Interesse og ikke let forglemmes;
maatte dog fornemmeligen Hrolfs Död med alle sine Omstæn
digheder giöre det dybeste og varigste Indtryk. Naar en svensk
Prindsesse flere Menneskealdre efter Hrolfs Tid tömte Bægret
til hans Erindring, er vist nok den vennesalige Konges Minni
ofte bleven drukket paa de danske Öer, og at Skialdene tid-
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ligen have qvædet om hans Minde, vise jo de fra hans Skiebne
hentede Digterord *).

Vi kunne desuden folge Historien af de Sange over Hrolfs
Död, Saxo har paraphraseret, höit op i Tiden.
I Snorres
Edda (S. 154) findes et Fragment af det gamle Biarkemaal, hvor

der tales om hvorlunde den gavmilde Konge havde glædet sine

Hofmæud med gyldne Smykker,
hos Saxo, Hialte fremförer:

hvilket svarer til Versene

Dulce est nos Domino percepta rependere dona,
Acceptare enses, famæqve impendere ferrum

Enses Theutouici, galeæ armillæqve nitentes,
Loricæ talo immissæ, qvas contulit olim
Rolvo suis, memores acuant in prælia mentes.
Ligeledes svarer et andet Citat af det gamle Biarkemaal,

hvor Biarke synes at true Odin selv **
),
siger til Ruta:

til de Ord, Biarke

Si potero horrendum Friggæ spectare maritum,
Qvantumcunqve albo clypeo sit tectus, et altum
Flectat eqvum, Lethro neqvaqvam sospes abibit.
*) Snorro Ynglingasaga K. 41
**) Stedet findes ei i Rasks Udgave af Snorres Edda , men derimod i Olavii haandskrevne Bearbeidelse i den arnæmagnæanske Samling S.
1523 24. Sandvig har oversat det saaledes:
Saa skal jeg ham qvæle
Som tykansigted
Hvidbiörns Bedrager (Katten)
Qvæler Væggens Afkom (Musen).
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Snorro beretter (Oluf den Helliges Saga p. 220),’ at om
Morgenen, som Slaget ved Stiklestad skulde holdes Aar 1030,
vakte Thormod Kolbrunesskald Kong Olufs Hær ved at synge

det gamle Biarkemaal.

Begyndelsen deraf svarer til de förste

af Hialtes Vers, ikkun at Saxo udelader de fire förste Linier,
som ere en digterisk Beskrivelse paa Morgenen.

De fire fol

gende :

Vaagner dog op vaagner
Hjertens Venner,
Alle I Ypperste
Adilses Svende.
svare til de förste Stropher hos Saxo.

Ocyus evigilet, qvisqvis se regis amicus,
Aut meritis probat, aut sola pietate fatetur,
Discutiant somnum proceres, stupor improbus ab sit ,
Incaleant animi vigiles, sua dextera qvemqvé
Aut famœ dabit, aut probro profundet inerti.
Nox hæc aut finis erit, aut vindicta malorum.
De fire folgende Stropher har Saxo ei udtrykt, men der
imod de folgende:
Ei jeg vækker Jer til Vin,
Ei til Qvinders Tale,
Snarere jeg vækker Jer

Til haarden Hildurs Leeg.
De lyde saaledes :

Non ego virgineos jubeo cognoscere ludos,
Nec teneras tractare genas aut dalcia nuptis
Oscula conferre, et tenuas astringere mammas.

33
Non liqvidum capture merum, tenerumve fricare
Fernen, et in niveos oculum jactare lacertos,
Evoco vos ad amara magis certamina Martis.
Man seer tillige her en Prove paa, hvorledes Saxo ud
tværer Tanken og bortvisker de oldnordiske Udtryk.
Snorro siger, at det var blot Begyndelsen af Sangen, han
anförer. Uden Tvivl har Thormod siunget Hialtes hele Opfor
dring til Biarke, hvori blandt andet ogfaa forekommer det
först anförte Sted om Hrolfs Gavmildhed. Da Sangen var ude
fandt Krigshæren at den var vel anvendt, og at den fortjente
at kaldes en |Vækkesang for Kongens Mænd (huskarlahvot).
Hæren har da ogsaa vidst det, som Snorro bemærker, og som
desuden Sangens Indhold og Tone viste, at det ikke var en
Sang, Thormod havde digtet, men en gammel Sang, han ved
denne höitidelige Ledighed vildé anvende, for at sætte Kon
gens Mænd i en passende Stemning.
Det Anförte tjener til at vise, at det var een og samme
Sang om Hrolfs Död, der under Navn af det gamle Biarkamaal var bekjendt i Danmark, Norge og Island. Den danske
Sang, der i Norge kunde i Begyndelsen af det ellevte Aarhundrepe ansees for en Oldtidssang, maae i det mindste have væ
ret fra det niende Aarhundrede, og kan gierne have været
fra det syvende; da Sprogene under en saadan Kulturtilstand,
som vi maae antage at have fundet Sted i det hedenske Nor
den, kun langsomt forandre sig; og saaledes nærme vi os den
Tidsalder, hvori Hrolf rimeligvis har levet, dog ikke efter
Saxos men Snorros Tidsregning.
Vid. Sel. hist. ogphilosoph. Skr. II Deel 1823.

E

34
Til disse vigtige udvortes Grunde for Versenes höie Ælde
komme adskillige indvortes. De latinske Vers indeholde nem
lig Dunkelheder, som först blive tydelige, naar vi tænke os de
gamle til Grund liggende Sange i Analogi med de eddiske. De
ældste af disse, f. Ex. de om Helgerne, indeholde Dialoger i
Vers, indledede ved en prosaisk Fortælling, og ved pludselige
Overgange, eller ved nogle Linier i Prosa, forbundne med
hinanden. Saaledes maae vi her adskille tvende forskiellige
dialogiserte Sange, som Saxo urigtigen har sammenblandet.
I Biarkes andet Svar til Hialte S. 36 möde de Modsigelser,
at han först taler om, at han skal have Tid til at væbne sig
heelt, og strax efter opfordrer til at fegte uden Harnisk, som
de, der rede til at dö, kun tænke paa Angreb ei paa Forsvar;
dernæst at han i den Tale, han forestilles at fore, medens
han væbner sig, tillige nævner de Skarer, han fældede i
denne Hrolfs sidste Kamp, i hvilken saa mange Hövdinger

omkom.
Disse Modsigelser undgaaes, naar vi adskille Versene i
tvende Sange, hvoraf den förste indeholder Dialogen för Slaget
mellem Hialte og Biarke, hvilken var den Thormod sang för
Slaget ved Stiklestad. Den anden indeholder Dialogen ved
Slagets Ende mellem Biarke, Hialte og Ruta. Saxo har S.
36 i Biarkes andet Svar til Hialte blandet Enden af förste
Sang og Begyndelsen af anden mellem hinanden ; thi de hor
ten förste Vers af Biarkes andet Svar og Skildringen af hans
ældre Heltegierninger hörte til den förste Sang; derimod hvad
der læses S. 36 Lin. 9-21 og Lin. 47 til Enden höre til den
anden Sang. Dette bestyrkes ved Hrolfs Saga Kap. 5o og 51
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som anförer hele Linier i Rad af Biarkes Ord, der i Menin
gen stemme overens med Saxos Vers; men just paa denne
Maade adskiller Biarkes förste og sidste Tale.
Samme Saga giver og et andet Vink til noget i den förste

Sang, hvilket Saxo uden Tvivl forsætligen har forbigaaet.
At man i den lierne Oldtid kunde fortælle en saa vigtig og
rædsom Begivenhed,

uden at indblande noget mythiskt,

er

ikke rimeligt.
Biarkes senere Ankomst paa Kamppladsen
maatte synes at have en hemmelig Aarsag, og man kunde let
falde paa den, Sagaen angiver, at nemlig Biarke var, hvad
man kaldte hamramr, eller kunde paatage sig andre Skikkel
ser, og i dem virke med foröget Kraft; men imedens saaledes
hans Siel vandrede omkring, maatte hans Legeme ligge stille,

og ingen forstyrre ham *).
Sagaen lader Biarke af den Aar
sag bebreide Hialte sin utidige Ivrighed; det er rimeligt, at
noget didhörende har staaet i den gamle Sang.
At den anden Sang oprindeligen har indeholdt en Yttring af Biarke, hvori han i sin Harme önskede at kunne i

Kampen maale sig med den Odin, der havde viist sig saa
fiendsk imod Hrolf', kan udledes baade af Hrolfs Saga p. 51,

hvor noget lignende forekommer, og af det ovenanförte Sted i
Edda.

Rutas dunkle Svar til Biarke har Stephanius uden

Tvivl bedst forklaret, som mener, at Buta opfordrer Biarke
til at giöre Thors Hammers Tegn, og derpaa see hende under

Armen for at vorde fremsynet; thi dette sidste var et Middel

hvorved Almuen paa flere Steder, ogsaa i Island lige indtil se
*) See Sagabibliothek 2 D. 516.

E 2

36
nere Tider, har troet at kunne hjelpe til at faae Öie paa
Aander.
Der er kun een samtidig Begivenhed, som kan lede os
til med nogen Sikkerhed at bestemme Hrolfs Levealder, det er
Adilses Regjering i Upsal. Denne indfalder efter Ynglingasaga,
som i de senere Ætled maae antages paalideligere end i de tid
ligere, omtrent mod Enden af det siette Aarhundrede.
At
derimod Saxo sætter Hrolf saa höit oppe i Tiden, at han som
vi siden skulle see, lader Christus blive födt flere Aarhundreder efter Hrolfs Tid ; dertil er uden Tvivl Grunden den : at
den Hother, der skulde have kæmpet med Balder, var efter
Sagnet, Hothbroths Sön; men en Helge havde, som de gamle
Sange vidnede, værét Hothbroths Bane. Da nu Saxo antog
denne SSelge for SSrolfs Fader, fulgte deraf, at SSother blev
samtidig med Hrolf; til Hothers Historie var den hele mythiske Fortælling knyttet om hans Strid med Balder ; i denne
spillede Aserne en virksom Rolle, disses Liv hörte altsaa efter
hvad Saxo engang havde antaget, til den næstældste Periode i
Nordens Historie, eller snarere, da Balder havde Hovedrollen,
gjorde Overgangen til den tredie Periode eller Heroernes.

Tredie og fierde Bog.
Saxo lader Hother blive SSrolfs Eftermand paa Leirethronen,
og fortæller derfor her sammenhængende alt, hvad han havde
fundet i Sagnet om ham; lige fra hans förste Ungdom indtil
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hans Död. Det meste deraf dreier sig om Hothers og Balders
Kjerlighed til Nanna og den deraf opkomne Kamp imellem
dem, hvori Guderne toge virksom Deel, om Balders Fald og
Odins Beilen til Rinda, for med hende at kunne avle en Sön,
der skulde hevne Balder. Guderne fremtræde ikke her som
Maskineri, eller for at forklare Begivenhederne, men spille
Hovedrollen. Hvad der i Sagnet med Hother ikke angaaer
hans Forhold til Balder, er först, at han med Rensdyr for
sin Slæde gjorde et Tog höit op Nord paa, for at erholde et
Sværd af en Skovtrold, og at han paa Tilbageveien til sin Fos
terfader Gevar i Norge, nær var bleven overrumplet af en
saxisk Flaade; dernæst at han paaBegjæring af Helge, Halogalands Konge, friede for ham til en Datter af Finnekongen
Kuso, og endelig at han i Danmark blev ihjelslaaet af en rus
sisk Hær under Boes Anförsel.
Om man end vilde oversee Russernes tidlige Fremtræden,
som en Unöiagtighed i Benævnelsen; er det dog ligesaa urime
ligt, at i hiin fierne Tid et Folk fra det Inderste af den fin
ske Bugt havde holdt Feldtslag i Jylland; som at en saxisk
Flaade giestede de nordenfieldske Kyster. Begge disse Træk
tilligemed Frieriet i Biarmeland ligne derimod, hvad man pleiede at opspinde i de sildigere islandske Romaner.
Aflangt ældre Oprindelse, skjöndt ikke mindre urimeligt
i sig selv, er hvad der fortælles om Hothers Strid med Bal
der. Disse Navne samt Odins og Thors vise, at Talen er om
Nordens gamle Guder. Men det der berettes om dem, er ikke
noget Optrin af deres Liv, der kunde have bidraget til at de
bleve forgudede, thi det geraader dem meest til Skam; det
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kan heller ikke være Myther, som i clenne Form vare blevne
forplantede fra Hedenolden, thi Aserne forestilles som blotte
Mennesker, kun at de forstode sig lidt paa Troldom; heller
ikke kan det være historiske Efterretninger om gamle Fyrster,
thi dertil er Fortællingens egen Urimelighed for stor. Vilde
man endog antage, at en. Prinds Balder regicrede i Norden,
og at en Kong Odin paa sine gamle Dage spilte Kjerlighedsintriguer ved det russiske Hof, saa kan man dog umuligen lade
den samme Odin regiere i Byzans, et hundrede Aar för Christi
Födsel.
Men disse Efterretninger om Odin, Balder og Hother,
der, betragtede i deres Sammenhæng, hos Saxo ere aldeles
urimelige og betydningslöse, læses i Eddaerne i ganske andre
Forbindelser. Der fremtræder den gode Balders Drab ved den
blinde Hödur, som en Hovedmythe af en dyb Betydning. Da
nu Kilderne, hvoraf vi kunne hente Kundskab om denne My
the, ere langt ældre end Saxo, ja end Christendommens Indfö
relse i Norden; da Mythen i sig selv bærer höi Præg af Ælde,
og har en paafaldende Lighed med græske ægyptiske og orien
talske Myther, hvilke vi ere beföiede til at ansee for at være
physiske Phlosophemer i en mythisk Dragt; have vi Grund til
at antage Hovedtrækket i Hothers Liv, nemlig Balders Fald,
at være en gammel physisk Mythe, der siden er bleven anseet
som Historie, og sildigere i den christelige Tidsalder vilkaarligen forvansket.
Ogsaa af flere eddiske Myther linde vi her Reminis
censer skjöndt mindre tydelige.
At Balder ved pludseligen at see Nanna bliver forelsket, minder om Freirs Kjer
lighed til Gerda, der besynges i den eddiske Sang om Skirners
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Færd; at Drömme varsle Balders Död er ligesom i Veglamsqvida. Odins Fordrivelfe fra Gudernes Forsamlig har ikke no
get tilsvarende i Eddaerne, men ogsaa Snorro fortæller i Ynglingasaga Kap. 3. at da Odin en Tid lang var borte, skiftede
hans Brödre Riget mellem sig og toge Frigga til Kone; dette
minder om det Lignende der fortælles om Osiris, Typhon og
Isis: Derimod kjende Eddaerne til Odins Giftermaal med Rinda
og til Sönnen, der fkulde hævne Balder. Ogsaa denne Mythe
har en physisk Betydning, ligesom vi og i den at Odin for
drevne Oller, der kunde sætte over Havet paa det forhexede
Been, gjenkjende Vinterens Gud Oller, den vældige Löber paa
Skier eller Sköiter, hvilke just i det gamle Norden forfærdigedesafBeen
).
*
Saaledes finde vi her Oldsagnet om Odin og Balder behandlet efter den samme historiske Anskuelsesmaade, som
mange ældre og nyere Forfattere have fulgt ved de ægyptiske og græ
ske Myther*
).
Folgen af denne Fremgangsmaade var her, som den
ofteft pleiede at være, at den Historie, man havde uddraget af
Mytherne, bar saa mange Præg af sin förste overjordiske Op
rindelse, at den kun halvt passede paa Menneskelivet, og blev
ikke fri for indvortes Modsigelser. Snart hedder det, at Odin
ene kunde slaae en heel Krigshær, Balder fremkalde Kilder
af Jorden for at lædske sine Folk; snart maa begge flygte i en
Kamp mod Hother, fordi deres Staldbroder Thor havde faaet*
*•)
*) Dette er efter Professor Finn Magnussens sindrige Forklaring Fdda I
D., 196.
**) Paa en lignende Maade har Diodorus Siculus behandlet Mythen om
Osiris og Isis i förste Bog af hans Bibliothek.
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Skaftet hugget over paa sin Hammer. Vilkaarligheden i Mythens Behandlingsmaade forögedes, ved at den til Saxos Tid
længe havde været fortalt af Christne , der ikke blot ringeagtede Aserne, men tildeels betragtede dem som onde Aander,
og at Saxo med Almuens Anskuelsesmaade vilde forene nogle
lærde Islænderes, der mente, som Fortalen til Snorres Edda
viser, at det gamle Asgaard havde været Troia. Dette kunde
vel Saxo ikke saa ligefrem antage, da han kiendte for meget
til de classiske Skribentere, til at han kunde lade Troia Yære
til i den Tidsalder, hvor han satte Odin. Derfor giorde han
Troia til Byzans, og lod de tolv store Guder der have deres
Sæde. Denne Mening blev for Saxo mindre urimelig, da han
uden Tvivl antog, at man kunde fra den finske Bugt seile paa
Floder og Soer giennem Gardarige til Grækenland, en Mening
som adskillige endnu i det fiortende Aarhundrede havde i
Island ***)
).
Endeligen erholdt dette saaledes omdannede Oldsagn sin
Localitet, ved at knyttes til Horsnes, som man giorde til
Hothersnes **
) og Boes Höi i Jylland, til Balders Havn, Bal
ders Brönd og Balders Höi i Siælland. Saxo fortæller endog,
at nogle til hans Tid havde villet opgrave Balders Grav, men
bleve bortskrækkede af Spögelser ***
).
Muligen har det jydske
Almuesagn om en Boehöi i Nærheden af en Ryssehöi, som har
*) See Ingvar Vidforles Saga.
**) Suhms critiske Historie 2 D. S. 301.
***) Sandsynligviis har man anseet en Höi helliget til Balders Dyrkelse,
eller hvor et Gudehuus fandtes, helliget til Balder ligesom det Baldurshage, der nævnes i Frithiofs Saga K. 9, for at være Balders Gravhöi.
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vedligeholdt sig til senere Tider *) været den sande Anledning
til at man bragte den russiske Hær til de jydske Kyster. Vi
mene altsaa, at være beföiede til at flytte Hother og Balder
fra Leirethronen op til Valhall, og at antage, at det hele Stykke
om dem vel giver noget mytliiskt, men aldeles intet historiskt
Udbytte.
Naar Saxo satte R'ôrik paa Leirethronen efter Hother,
fulgte han det gamle Sagn, der gjorde R'ôrik til Hrolfs Efter
mand, fra hvilket han ikkun var veget, for at indskyde For
tællingen om Hother, som han derfor gjorde til Röriks Fader.
Om denne R'ôrik var en Historie i Omlob, hvorledes han havde
slynget en Ring eller et Armbaand **
).
Saxo udsmykker denne
paa classisk Viis, ved Taler han lægger de Handlende i Mun
den. Handlingen selv er ganske i den gamle Tids Aand, og
synes paalidelig, da den saa nöie er knyttet til Kongens Til
navn. Men undtage vi denne Anecdot og Roriks Plads efter
Hrolf i Kongerækken, vide vi intet om ham. Hvad Sögubrot
fortæller om en Hrærek, Ivar Vidfadmes Svigersön, passer ei
paa Rörik Slyngebaand, og det Lidet Saxo ellers siger om
ham, er knyttet til Amleths Historie.

*) Danske Atlas 4 D , S. 208,219.
**) Langfedgatal nævner Hrarek Huaugvabaugi; en kort Kongeliste fra Be
gyndelsen af trettende Aarhundrede Rörek Slaganbogi (Langebek I
S. 15) og Svend Aagesen, Rörek Slaghenback som Hrolfs Eftermand.
Navnet og Tilnavnet er öiensynligen det samme, og disse trende
af hinanden uafhængige Vidnesbyrd tjene til at bestyrke Sagnets
Ælde.
Vid. Sel. hist. og philosoph. Skr. II Deel 1823.
F
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Denne udgjör en særegen Saga, der blot ved et Par
uvæsentlige Træk er knyttet til Efterretningerne om Rörik.
Amleth forekommer ei i nogen af de ældre Kongerækker. Is
lænderne kjende kun til Amleth fra Saxo. Deres Amloda Saga
er en fri Oversættelse af Saxos Fortælling, deres Ambales’s
Saga, en endnu mere romantiseret Bearbeidelse af det samme
Æmne. Fortællingens Ælde kan altsaa kun godtgjöres efter
indvortes Grunde, og disse lede, om end ikke til at antage
en fuldkommen Opdigtelse, saa dog en vilkaarlig Behandling
og romantisk Udsmykkelse.
Her findes ingen Vers, der kunde vidne om, at gamle Sange
havde lagt til Grund. Amleths Bedrifter i Engelland ere aldeles
æventyrlige og urimelige, lige fra den fine Smag, hvorved han kunde
mærke paa Brödet, hvormed den engelske Konge beværtede ham,
at det var bagt af Korn, fremvoxet paa en Valplads, indtil
Frierbrevet, den engelske Konge medgav ham til Dronningen
af Skotland. Vilde man end hensætte disse Begivenheder til
den Periode, der medförte de mindste Vanskeligheder, nemlig
da Angelsaxerne havde sat sig fast i Engelland, men ikke endnu
vare kristnede ; bliver dog det Hele ligere Roman end Historie.
Skildringen af Amleths Opförsel i Danmark indeholder Exem
pler paa den Klygt, med hvilken han under sin forstilte Gal
skab dog sögte at sige Sandhed, hvilken er saa langt trukket,
at den bærer Præg af at være opdigtet. Imidlertid er Hovedcatastrophen : at en Sön under forstilt Galskab udruger en sik
ker Hevn over sin Faders Morder, der var bleven hans Sted
fader, aldeles passende med oldnordiske Sæder. Den er i sig
selv saa mærkværdig, og maatte paa en Tid, da Blodhevn
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var ubetinget Pligt, vinde saa almindeligt Bifald; at det er lige

rimeligt, baade at den engang har tildraget sig,

og at den

længe ved Mindet er bleven forplantet.

Vi finde desuden et
Spor til de sindrige Svar *
), som tillægges Amleth i Snorros
Edda (Rasks Udg. S. 126) hvor Havet kaldes Amleths Qværn
i et Vers af Skjalden Snæbiörn **
).

Saxo fortæller,

Hertil kommer at baade
at Amleths Höi endnu saaes i Jylland, hvor

en Hede bar Navn efter ham, og at man endnu i nyere Tider
har en Amleths Hede ved Viborg ***
)
og paa Mors Fegge
Sund samt Fegge Klint, der minde om Morbroderen Fengo.
Men at vi ikke have Fortællingen herom saaledes, som en
gammel Skjald har besunget den, heller ikke som det simple
prosaiske Udtog var af de gamle Sange, eller den samme led
sagende prosaiske Indledning, men at den er bleven vilkaarligen

udsmykket med allehaande Tilsætninger; dette folger baade af
hvad i det Foregaaende er bleven erindret, og af den Udför
lighed, hvormed Amleths Skjold og hans Tale til Folket bliver

*) Amleths Ledsagere, der ansaae ham for afsindig, sagde til ham,

da

de vandrede ved Strandbredden at Klitterne vare Meeldynger. Am
leth svarer, at de vare malte af Havets Storme. Saxo 3 B. p. 50.
Strandsandets Hvidhed kunde foranledige til at tænke paa Melet,
men endnu lettere blev Sammenligningen i det Islandske, hvor Möl
Strandsand og Melr Sandstrækning saa meget ligne Ordene Miol
og Mel 3 : Meel.
**) Pastor Grundtvig har först gjort opmærksom herpaa i Kjöbenhavns
Skilderie 1819 No. 97.
***) Suhms kritiske Historie 2 D. S. 348.
F 2
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fremstilt. En saadan Udforliglied findes ei i det gamle Sagn;
der ikkun lader höre hvad troligen i Mindet er bevaret, men
vel i en Sagnemands Snakkesalighed, der vil give Fortællingen
Runding og en vis Længde. Amleths Tale kunde vel Saxo
selv have faaet Lyst til at udarbeide, som et rhetorisk Stykke,
der skulde oplive hans Fortælling; men den vidtlöftige Skildring
af Amleths Skjold, der indeholdt en Gientagelse af alle hans
Bedrifter, kunde Saxo vel neppe have faaet i Sinde at indföre,
med mindre han havde fundet den saaledes i Sagnet *).
Vi finde
maaskee et Vink til, hvo denne Sagnemand har været, i det
Saxo fortæller S. 59 om den skaanske Hövedsmand Fialler,
qvem ad locum cui Undensacre nomen est, nostris ignotum
populis concessisse est fama. Dette Navn, som Saxo ikke
ret veed at tyde, er vist Odains Akr, Udödelighedslandet, et
Fabelland, der ikke er oldnordiskt, men forekommer i de is
landske romantiske Sagaer **
).
Denne Omstændighed og Sagaens
hele Form tyder hen til, at Saxo kan have modtaget den af
Islænderen Arnold, der opholdt sig ved Valdemars Hof, omendskjöndt Stoffet til dette Sagn maa være hentet fra Dane
mark, og först langt senere blev bekjendt i Island *).
*) At de mange Billeder paa Amleths Skjold ikke vare nogen Urimelig,
hed lærer Egils Saga S. 598. Billedernes Mængde viser just, de
ikke vare udförte i nogen god Smag. De kunne have lignet de
mexicanske Malerier.
**) See Begyndelsen af Hervararsaga, og om Begrebets Oprindelse. Sagabibliothek 3 D. S. 249 • 250.
)
***
Gram, der i Noterne til Meursius anseer Amleth, for at være en
gammel islandsk Fabel, beraaber sig paa at Ordet Amblodi betyder
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Med Amleth staaer og falder Roriks Eftermand Viglet,
hvis faae Bedrifter ere indflettede i Amleths Historie, med
mindre han skulde være bleven ihukommet som Vermunds
Fader. Hvad Saxo veed om Viglets Eftermand Vermund den
Blinde, horer til de tvende Sagaer, om Fr ovins Börn og om
Uffo den Stærke. I den förste af disse fortælles om den Hövding Folke, hvem Jarl Frovins Sönner havde sendt til Ver
mund at forkynde Atisles Angreb og deres Faders Död, og
hvem Vermund derpaa havde foræret det gyldne Bæger, hvoraf
han drak; at han ved at modtage dette havde aflagt Lofte om,
for at tomme Bægret fuldt af eget Blod, end vende Fienden
Ryggen, og at han siden mandeligen holdt det. Jarlesönnerne
reiste til Sverrig, for at hevne Faderens Drab paa Atisle, der
roste sig af at have fældet ham. Brödrene fandt Kongen ene,
de vilde dog först angribe ham hver for sig, men da den ene
Broder var nær ved at segne, glemte den anden Ærens Love,
sprang til og dræbte Atisle. Disse Kampscener omtales vel
kun af Saxo, men de ere i dem selv sandsynlige; de bære
ikke Præg af vilkaarlig Udsmykkelse, undtagen den Historien
uvedkommende Skildring af fire Slags Krigsfolk, der lægges
Vermund i Munden.
Den mægtige svenske Konge Atisle,
som nævnes her, har Saxo venteligen meent at skulle være
en senere af dette Navn, men Sagaen sely har uden Tvivl

saavel i
Taabe.
ambla og
saa ikke

det gamle Digtersprog som i det nyere Tungemaal en
Men snarere beregner dette Ord, der er beslægtet med
ambl, en Fusker, paa Angelsaxisk æmelli, og svarer alt
nöiagtigen til den Karakteer, der gives Amleth,
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derved forstaaet Hrolfs Samtidige, som den meest bekiendte
svenske Konge, uagtet hans Död fortælles anderledes, ikke
blot i Hothers Saga hos Saxo S. 42, men ogsaa i Thiodolfs
Ynglingatal (Ynglingasaga Kap. 44). Loftet og Kampen vare
for Sagnet det Vigtige, de svenske og danske Kongers Navne,
til hvis Historie den knyttedes, det mindre Vigtige.
Den gamle Kong Vermund havde en Sön, der hedte
Uffo, kæmpestærk, men saa doven, at han laae i Stegerset
den udslagne Dag, og talte ikke et Ord; indtil en haanende
Udfordring af Saxerkongen bragte hans Sind i Oprör. Han
modtager den, og moder paa en Öe i Eideren. Den gamle
blinde Fader lader sig lede til Floden, for at lytte til Kam
pen; da han i Begyndelsen ei ret kunde höre Sonnens Hug,
flytter han sig Vandet nærmere, rede til, hvis Sonnen faldt,
at kaste sig i Floden, indtil et diærvt Hug af Sönnens Sværd
lod ham mærke, hvo der havde seiret. Denne Fortælling om
en sildigere, ved en udvortes Anledning sig udviklende, sielden
Aandskraft i et kæmpestærkt Legeme, passer til Hedenoldens
Aand, og har flere Sidestykker i de islandske Sagaer *).
Hele
Begivenheden er af den Beskaffenhed, at den vækker levende
Deeltagelse hos Mængden, og engang hört ikke letteligen vil
glemmes. At man siden forklarede sig Uffos Taushed af hans
Skamfuldhed over, at to Danske, Frovins Sönner, havde
kæmpet med Atisle ene, er en uvæsentlig Udsmykkelse, der
*) F. E. Vatnsdælasaga S. 4-6. Begyndelsen af An Buesvingers Saga i
Biörners Kæmpedater. Svarfdælasaga i Sagabibl. I D. S. 300. Saga om Gunnar Sagabibi. I D. S.352.
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vist nok ikke har hört til det oprindelige Sagn. Dets Troværdighed
bestyrkes ved Svend Aagesens Vidnesbyrd, som imod Sæd
vane udförligen fortæller Uffos Bedrift, og i det han i nogle
enkelte Punkter, f. Ex. i at giöre Saxerkongen til tydsk Kei
ser, er uovereensstemmende med Saxo, dog har bevaret alle de
karakteristiske Træk. Flere Kongerækker fra Valdemarernes
Tid, som Langebek har ladet aftrykke, nævne baade Vermund
og Uffo. Ogs aa Langfedgatal kiender Vermund. Den kalder
vel hans Sön Ole hin Litillati (den Ydmyge); men da Tilnavnet
godt kan passe paa Uffos tidligere Adfærd, har en Forvexling mellem Navnene Uffo og Ole her let kunnet finde Sted,
hvilket bestyrkes ved Saxos egen Bemærkning S. 65, at Ver
munds Eftermand er af Flere bleven kaldt Ole den Sagtmodige,
men at man intet videre vidste at fortælle om ham. Uagtet
saaledes baade indvortes og udvortes Grunde tale for, at Sag
net er troværdigt; have dog Nogle *) paastaaet, at ingen Uffo
nogensinde har levet i Danmark, men at han var en Konge i
Mercia, hvis Bedrifter man efter Knud den Stores Tid lærte
at kiende, og nu vilkaarligen optog i Kredsen af Danmarks
Regentere. Tvende Grunde har man anfört for denne Paa
stand; den förste er, at Navnene Vikleg (Viglet) Vermund
og Offa (Uffo) forekomme i gamle angelsaxiske Genealogier,
og at disse Konger altsaa maa have været Angelsaxer. Men
efterlæser man Genealogierne i deres Sammenhæng **
), finder
*) Gram i Noterne til Meursius S. 31»

dem Gebiete der Geschichte,

Dahlmanns Forschungen auf

IBS. 233 - 235.

**) Gibsoni ckronicon Saxonicum S. 28, 59.
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man, at en Kong Penda, der kom paa Thronen 626, skal
have stammet fra Offa i ottende Led, og en Offa, der kom
paa Thronen 755, regnedes at nedstamme fra sin Navner i
tolvte Led. Regnede man nu i denne Krönike fire Led paa
100 Aar, maae man have regnet 8 Led paa 260 Aar, og saaledes maae efter Krönikens eget Vidnesbyrd Offas, Vermunds
og Viglets Tidsalder hensættes til det fierde Aarhundrede,
flere Menneskealdre förend Angelsaxerne landede i Brittannien.
De maae altsaa have levet i disses gamle Fædreland, hvilket
end ydermere bestyrkes, ved at Vikleg giöres til Odins Sön;
men det er almindeligt for de angelsaxiske Genealogier at an
føre nogle Ætled af deres Herkomst, som landede paa Öen,
og derpaa, naar de ei vidste at opregne ffere Stamfædre, at
sætte Odin i Spidsen. Den anden Grund, man anforer, er, at
Matthæus Parisiensis har særskilt beskrevet Offas, en gam
mel Konges Levnet i Mercia. Denne Offa, en Son af Vermund, var blind til sit syvende Aar, stum til sit tredivte.
En fornem Mand ved Navn Riganus vilde tvinge den gamle
Konge til at erklære ham for sin Arving; da bad Offa inderligen til Gud om sit Mæle, erholdt dette pludseligen , og over
vandt Fienden i et stort Slag; den gamle Vermund döde kort
efter og blev kristeligen begravet. Det Folgende af Offas Hi
storie, der ikke vedkommer os her, er Iigesaa fabelagtigt som
det Anförte.
Denne Levnetsbeskrivelse bærer saaledes alle
indvortes Præg af Munkedigt.
I det Matthæus Parisiensis
sætter Vermund, hvem han for Navnelighedens Skyld til
skrev Warviks Opbyggelse, samt Sonnen Offa, i Engel
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land ved at giöre dem til Kristne, i det mindste maatte have
levet förend Kristendommen blev indfört; rober han derved
tilstrækkeligen, at han ei har benyttet paalidelige Kilder, men
opdigtede Legender. At Saxo ikke har hentet noget fra Mat
thæus Parislensis folger af sig felv, da han er ældre end
denne. At heller ikke de engelske Sagn, denne Matthæus
fulgte, ere för Saxos Tid blevne bragte til Danmark og der
localiserede, er aldeles klart af disses egen Beskaffenhed.
Hos Saxo og Svend Aagesen fortælles kun den ene og i sig
selv troværdige Bedrift af Uffo; her lindes intet Spor til Kri
stendom; alt stemmer med den nordiske Aand; er ledsaget af
karakteristiske Træk og frit for det Fabelagtige, som findes hos
den engelske Forfatter. At et gammelt hedensk Sagn bliver
omdannet til en kristelig Legende; at det Simple bliver, ved
at gaae giennem Folkemunde, Æventyrligt; at det Karakteri
stiske og Aandfulde bliver ved senere Udsmykkelse trivielt og
aandlöst; er noget i Sagnenes Historie heelt Sædvanligt; men
netop det Modsatte heraf maatte antages, naar Saxos Fortæl
ling skulde være afledet af den engelske Legende. Vi mene
derfor, at et gammelt Sagn, Angelsaxerne förte med sig, har
hos den oftnævnte Matthæus erholdt en kristelig Dragt, og
at netop de angelsaxiske Historieskrivere mærkeligen bestyrke
Troværdigheden af det, Saxo fortæller om Uffos Kampe paa
Öen i Lideren. Men ingenlunde folger deraf, at Vermund og
Uffo vare Leirekonger; nok at de have regieret enten over
Angler eller Jyder i det lierde, i det mindste ikke senere end
det femte Aarhundrede. Endnu en Bekræftelse paa Trovær
digheden af den hele Sagnkreds er den Omstændighed, at ogVid. Sel. hist. og philosoph. Skr. II Deel 1823.

G
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saa Frovin og hans Son Vig omtales i angelsaxiske Genealogier
paa en Maade, der sætter dem i Anglernes gamle Hiem som
samtidige med Fermund og TJffo *).
Enden af Saxos fierde Bog indeholder korte Efterretnin
ger om Dan 2, Huglet 2, Frode 2, Dan 3 og Fridlev.
Om Huglet anföres kun i to Linier, at han skal have over
vundet to svenske Konger. En Efterretning, der er for kort
og afbrudt, til i denne Form længe at være gaaet giennem
Folkemunde. Den maa altsaa have udgiort en Deel af et storre
Sagn, men da vi ikke kiende dette, kunne vi intet sige om
Efterretningens Paalidelighed. De andre fire have Navne fæl
leds for flere af de gamle Konger. Hvor dette er Tilfældet i
Sagnhistorien, ere Forvirrelser uundgaaelige. Sagnet angiver
aldrig, hvilken i Ordenen den Konge var, hvis Bedrift fortæl
les; ofte tilföier det intet Tilnavn, og har siælden andre Tids
bestemmelser; men de förste der ordnede Sagnene manglede
gemenligen faste Regler, hvorefter de kunde gaae frem. Vi
ville derfor ved at omtale disse Konger tillige tage Hensyn til
deres Navnere, med hvilke de let kunde blandes.
Saxo kiender tre Daner; om den förste veed han næsten
intet, uden hvad han kunde slutte af Navnet, at nemlig efter
ham Danmark var bleven opkaldt. Om den anden anförer han
intet uden Daddel i almindelige Udtryk over hans Hoffærdighed,
altsaa vidste han heller ikke om ham andet, end hvad der laae
Cerdic (som landede i Brittanien 495)
fuit filius Elesa, Elesa Esla, Esla Givisi, Givisus Vigi, Vigus
Freavini, Freavinus Freothogari o. s. v.

*) Chronicon Saxonicum p. 15.
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i Tilnavnet Mykillati. Om den tredie beretter han kun at
denne i sit tolvte Aar maatte begynde en Krig med Saxerne,
der forlangte Skat af Danmark, at han fyldte Elben med sine
Skibe, slog Saxerne, og gjorde dem skatskyldige, og at han var
Farfader til Frode den Fredegode. Her er atter et Brudstykke
af et Sagn, alt for ufuldstændigt, til at man af indvortes Grunde
kan bedömme enten dets Troværdighed, eller hvilken Dan det
angaaer, og i hvad Tidsalder han levede.
Snorro kjender kun een Dan, nemlig Mykillati, og
fortæller om denne, at han, den tredie, der bar Kongenavn
i Danmark, havde givet Riget Navn
),
*
at han var den för
ste, der lod sig höilægge, og det med megen Pragt
),
**
og at
han var Fader til Frode den Fredegode ***
).
Snorro tillægger
saaledes een, hvad Saxo har fordelt mellem trende Daner. Til
navnet Mykillati eller den Storsindede kan betegne baade den
Hovmodige, Stormodige og Praglelskende, hvilke Begreber
desuden letteligen i Oldtiden blandedes. Da der egentligen in
tet fortælles om hans lange Regiering, uden at han tilsidst an
ordnede sin prægtige Begravelse paa en forhen ei sædvanlig
Maade, er det rimeligst, at han deraf har faaet sit Tilnavn,
og dette er saaledes det sikkreste Minde om ham. Svend Aagesen taler kun om Dan den Hovmodige, Frode den Gamles
Fader, Langfedgatal og Fundin Noreg nævne ogsaa blot
Dan Mykillati, en Sön af Oluf Litillati, og Fader til Frode
*) Ynglingasaga K. 20.
**) Fortalen til Heimskringla S. 2.
***) Ynglingasaga K. 29.
G 2
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den Fredsomme. De esromske Annaler fortælle vel en Deel
om Dan, Skaanes og Öernes Herre, hvem Jyderne kaldte til
Hjelp mod Keiser Augustus, og til hvis Ære Rigets Fyrster
gav Landet Navn af Danien; men denne Fortælling bærer alt
for mange Præg paa heel at være opdigtet, til at den videre
fortjener at dröftes. Egentligen vide vi saaledes intet om nogen
anden Dan end Mykillati, og om ham kun saare lidet. Alt
det Övrige, Suhm fortæller om Kongerne af dette Navn,
hvoraf endog adskilligt er gaaet over i vore historiske Compendier, grunder sig enten paa langt senere Forfatteres uhjemlede
Efterretninger, eller paa Gisninger, og maae forkastes som
uhistoriskt.
Saxo omtaler fem Konger af Navnet Frode, At dette
Tal ikke er vilkaarligt, sees af, at de fleste andre danske Kon
gerækker fra 15 og 14 Aarhundrede, hvilke ikke ere udskrevne
af Saxo, nemlig No. 2, 7, 9, 10 anförer det samme Antal, og
hermed stemmer og i Grunden Svend Aagesen overeens, som
vel kun hævner 4 Froder, men öiensynligen sammenblander
Frode Fridleifs Sön og Frode Ingialds Fader. Endnu vigtigere
er det, at Langfedgatal
)
*
opregner det samme Antal. Af

*) Da Langfedgatal hos Langebek scriptores I p. 2 er taget af et Haandskrift fra Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede, da flere sam
tidige Haandskrifter, som i det Væsentlige dermed stemme overeens,
ere tilbage; kunne vi med Grund antage, at denne Kongerække
ikke kan være yngre end det trettende Aarhundrede. Men da end
videre dette Stykke baade i Overskrift og Indhold stemmer overeens
med det Skrift, Snorro nævner i Fortalen til Heimskringla, som et
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disse Froder sættes een höit op i Tiden mellem de förste Leirekonger, en anden sættes langt ned mod Harald Hyldetands

vigtigt Mindesmærke; er der stor Rimelighed for, at vor Langfedgatal
er det samme, Snorro har kjendt, og sat Priis paa; altsaa den
Kongerække, som de kyndigste Islændere i Begyndelsen af det
trettende Aarhundrede ansaae for den paalideligste. Islændernes
Stemme har imidlertid kun Vægt i Henseende til det, hvorom de
kunde have nöiere Efterretning, og hvori ikke visse os bekjendte
Fordomme vildledede dem. Nu bestaaer Langfedgatal af tvende forskjellige Bestanddele, Ledderne för og efter Odin. Den sidstnævnte
Række har det tilfælleds med saa mange andre Folkeslægters Stam
tavler, at den lader de gamle Kongeslægter nedstamme fra Guderne,
og derved betegner Punktet, hvor ethvert Minde hörte op. Islæn
derne til Snorros Tid ansaae derimod Odin for en Konge, og havde
Hypotheser, om hvad Tid han var kommen til Norden. De sögte
nu altsaa at bringe hans Genealogi lige op til Adam, og fandt
Materialier dertil hos Angelsaxerne, hos hvilke baade adskillige
Genealogier havde denne Længde (Gibsons chronicon Saxonicum S. 77),
og hvor desuden adskillige drömte om en trojansk Herkomst. Saaledes blev Odins Stamtavle sammensat af tre Bestanddele; först de
troianske Helte, som ved Jupiter nedstammede fra Noah;disse
bleve ved Tros, som man gjorde til Thor, forbundne med sex
Led af mythiske Navne, der benævnedes efter Thor og hans Son
ner, og paa dem fulgte elleve angelsaxiske. Men fordi saaledes
den förste Deel af Langfedgatal er uefterrettelig, folger ei, at den
sidste Deel er det. I Henseende til den Uovereenstemmelse mellem
de andre angelsaxiske Genealogier og Langfedgatal, ifölge hvilken
hine have langt færre Ledder efter Odin end denne, hvoraf Profes
sor Dahlman anf. St, S. 360 henter en Grund til at nedsætte Lang
*
fedgatals Troværdighed, maae jeg bemærke, at de færre Led hos
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Dage. De tre andre adskilles dels ved Tilnavnene, den Fred
gode eller Gavmilde, hvilke Benævnelser gemenligen tillægges
den samme, og den Frækne; dels ved deres Slægt; naar den
ene kaldes Fridlevs Sön, den anden Ingialds Fader. Adskil
lige af disse Froder blandes med hinanden, som vi siden
skulle see; her maa det være nok at bemærke, at Saxos
Frode den anden eller den Frækne er den samme, som Svend
Aagesens Frode den Gamle, en Sön af Dan Mykillati. Hvad
der fortælles om ham er en Tvekamp med en norsk Kong Froger,
Odins Sön. Denne Frogers Herkomst og Kampens Beskaffen
hed synes at antyde, at Sagnet var gammelt, men hvo kan
bestemme, hvilken af flere Froder, der havde eller kunde
fortiene Tilnavnet den Frækne, var Frogers Bane? For Saxo
kunde Frogers Nedstammelse fra Odin være en Grund til at
giöre hans Banemand til een af de ældste Froder. Fundin
Noreg giver Frode, Dans Sön, Tilnavnet den Fredsomme.
Af Fridlever kiender Saxo to, den ene Sönnesön af Frode
den Frækne, den anden Sön af Frode den Fredegode. Langfedgatal, hvem Fundin Noreg folger S. 12, opregner tre af
dette Navn : den förste Sön af Skiold, den anden af Fredfrode,
den tredie Sön af Frode den Fredsomme. Rymbegla fortæller
om den förste Fridlev, at han blev kaldet Leif, fordi Fade-

Angelsaxerne neppe betyde andet, end at disse ikke erindrede sig
flere Slægter fra deres gamle Fædreland, og altsaa deres Genealo
gier bleve kortere, derved syntes det som Odin blev rykket længere
ned i Tiden. Efter min Mening har Odin ligesaa lidet levet efter
som för Christi Födsel.

ren Skiold lod ham (leifde honum) Rige og Gods, Fridleif,
fordi der var Fred under ham. Dette er ikke andet end en
slet Etymologi af Navnet. Svend Aagesen nævner kun een
Fridlev, som Fader til Frode den Fredegode, og Snorro
omtaler leilighedviis (Ynglingasaga 29) en Fridlev som Sön af
Frode den Fredsommelige. Saxo er den eneste, der fortæller
noget om Fridlevernes Bedrifter, og som har givet Frode den
Fredegodes Fader Tilnavn af den Hurtige, men hvad han be
retter om ham, er hverken af Omfang eller Vigtighed tilstræk
keligt, til at have udgiort en egen Saga. Bedrifterne ere tren
de: den förste er en Kamp med Hollands Fyrste Hvirvil,
hvori Fridleif for det meste allene overvinder alle Fienderne,
hvilken Forttælling bærer samme Præg, som de Sagn om den
senere Fridleif, Frodes Son, vi længere hen skulle undersöge.
Den anden Bedrift er, at han stak Dublin i Brand, ved at
binde Svamp paa Svalernes Haler, det samme som forhen var
bleven fortalt om Hadding. Den tredie Bedrift var, at han
paa et Streiftog i Brittanien skaffede sig et sikkert Tilbagetog,
i det han ligesom Amleth forhen sammesteds, lod Ligene
reise op igien, og sætte i Slagtorden for at skræmme Fienden.
De tvende sidste Anecdoter ere altsaa bievne fortalte om liere
Oldtids Konger, hvilket maaskee bragte Saxo til at gientage dem.
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Femte

Bog.

Ocixos femte Bog der er saa stor, som de tvende foregaaende
tilsammen, optages lieel af Frode den Tredies Historie. Fore
draget i denne har en særegen Udforlighed. Vel havde Saxo
ogsaa i det Foregaaende, som Sagnhistorien stedse medforer
vidtlöftigen udmalt enkelte Træk, i det han korteligen fortalte
det Övrige ; men her bliver han lige udforlig fra Frodes Barn
dom til hans Död. Ikkun Behandlingen af Amleths Historie
har hermed Lighed. Desuden findes her den Særegenhed, at
flere Sagaer ere flettede ind i hinanden, Först ere Frodes og
Erik den Veltalendes nöie forbundne, siden indflettes ogsaa i
Frodes Historie Hedins og Hognes Saga, Asmunds og As
vits, Hjalmars og Orvarodds. Om end de tvende sidste Sa
gaer kun ere fortalte som samtidige, og altsaa maaskee blot
for den formentlige Synchronismes Skyld tilföiede af Saxo, er
dog Eriks Saga og Hedins og Hognes saaledes indflettede i
Frodes, at de med denne udgjöre et sammenhængende Heelt,
hvilket Saxo maa have forefundet. Men hvo som kjender, hvor
ledes Fortællingen gaaer fra Alund til Mund, og at en vis
Korthed, forbundet med Livlighed og Simpelhed i Fremstil
lingen, ere Betingelser for at den kan opfattes og bevares,
vil ikke finde det rimeligt, at denne i nærværendo Form kan
være gaaet igjennem mange Slægter. Begivenhederne ere ikke
af den Art, at de, som i Volsungesaga, medföre en dramatisk
Interesse, der gjör, at det ene bindes i Hukommelsen til det an
det. Frodes Ungdom er eet Heelt, hans Seiervindinger et an—
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Fremdeles ere Sagaerne om Frode, om Erik og om HeI
din og Hogne saaledes indflettede i hinanden, at de afbryde
hinandens Gang; men dette skeer aldrig i nogen gammel islandsk
Saga, og findes i den islandske Literatur kun i de senere og
vilkaarligen opdigtede Stykker. Af Vers forekomme blot nogle
enkelte, og disse hörende deels til Eriks, deels til Asmunds
Saga, ikke til Frodes: Vi slutte heraf, at Saxo har nedskre
vet, hvad han har om Frode» ikke efter gamle Sange, ikke
efter Folkesagn, men efter en Sagnemands Foredrag. En saadan Mand, hvis Levebrod var at fortælle, maatte vist nok
vide Beskeed om mange gamle Ting, men han maatte tillige
forstaae at udsmykke Tildragelserne, at krydre Fortællingenved Taler, og Sentenser, og være i Stand til at forlænge sin
Historie ved at indfatte andre Historier i dens Kreds, saalænge
Tilhorerne skjottede om at höre.
Fra Harald Haardraades
Tid havde slige Sagnemænd indfundet sig ved det norske Kon
gehof, og Saxo fortæller selv, at en saadan opholdt sig hos
Valdemar den Förste. Det ér da ikke usandsynligt, at Saxo
har af ham hört denne Frodes Saga, især da just i den fore
komme saa mange islandske Ordsprog *).
det.
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Extremis se aqvila scalpunt, paa Islandsk Andverdir
skulo emir kloaz (findes i Hemmings Thattr og flere Steder). S. 73
Ille sibi in lapsu faustum ominatur eventum, paa Islandsk Fall er fa
rar heil (Harald Haardraades Saga K. 93). S. 74 Augurent esse sapientis animum;' paa Islansk Spå er spaks geta (Oluf Tryggvesen s Saga
isl. Udg. K. 162 S. 193. S, 75 Nudum habere tergum fraternitatis
inopem, paa Islandk Berr er hvor à bakinu nema brodur egi (Gretter

*) F. E,, S. 71.

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr, II Deel 1823*
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Efter disse foreløbige Bemærkninger ville vi först betragte
Fortællingen om Frodes Ungdom eller Erik den Veltalendes
Saga. Hovedindholdet er dette: Frode, Fridleifs Son, kom
paa Thronen i sit syvende Aar; Riget bestyredes af Formyn
dere, blandt hvilke Festmar og AoZ.vare Kongens Opdragere.
Festmar havde 12 Sonner, hvis Overmod gik saa vidt, at de
rovede Koner og Piger, og da de endog vovede at antaste
Kongens Söster, røaatte hun i sit Jomfrubuur lade sig bevogte
af 5o Huuskarle. Men da hun og hendes Terner havde for
ladt Kongsgaarden, kunde Hofsinderne ei faae deres Klæder
syede, ei heller lappede; de foreslaae derfor den unge Konge,
at beile til Hunnerkongens Datter Hanunda. Festmar med
sine Sönner, Kol med sin Kone, den troldkyndige Gotvare,
der aldrig manglede Svar, paatoge sig at frie. Hanunda lod
haant om en Beiler, der ei endnu havde udfort nogen Bedrift;
Gotvare fortalte vel en Deel, om hvor godt Frode kunde
svomme, og at han forstod ligesaa godt at bruge venstre Haand
som höire; men mere virkede dog hendes Elskovsdrik. Ha
nunda samtykkede, og reiste med dem. Men efter at hun var
kommet til Kongsgaarden, blev Ryggeslösheden under tre Aars

S. 77 Ferienti interdum breve percussionis gaudium
fore i: à skamma stund verdir hond höggi fegin. Niai Saga Kap. 42.
S. 78 arduum contra fortern fune contendere 3: iUt er vid raman reip at
draga. S. 79 rebus integris incolumi redire curru, paa Islandsk heiIum vagni heim ad aka. Begge de sidstnævnte Ordsprog forekomme
oftere. Om end nogle af disse Ordsprog f. Ex. bar er broderios Bag
ere danske, gielder dette dog ikke om de Fleste. >
Saga Kap. 88).
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uafbrudte Fred endnu större end for. Grep, en af Festmars
Sönner blev Dronningens Boler, og de Danske murrede lydeligen over Kongens Sorglöshed.
Af det hidtil fortalte er vel Frieriet til den hunniske
Prindsesse kun lidet rimeligt, men det Ovrige er i sig selv ikke
usandsynligt. Kongedatteren, der pleiede at sye om Hofsin
derne, er et Træk ai dén ældgamle Tids Simpelhed. Frodes
paafolgende Bedrifter kunde formedelst Modsætningen have
bragt Mindet om hans lidet lovende Ungdom til Efterkommerne.
Nu fremfores paa Skuepladsen Nordmanden Erik, Rag—
ners Sön, som havde Tilnavnet den Veltalende, og ved at
nyde en af Slangesaft farvet. Gröd, var bleven saa klog, at han
kunde forstaae Fuglenes Tale. Ved en Række af snilde Gier—
ninger lykkes det ham at vække Kong Frode af sin Dvale,
komme i hans Tieneste, erholde hans Söster til Ægte, og tilsidst blive Konge i Sverrig, hvor han var den forste Regent
af Navnet Erik. Hans hele Historie er en Række af Usandsyn
ligheder og Urimeligheder, der bære Præg af at være opdig
tede for Moro. Det maae være nok, her at henvise til Skiænderiet i Vexelsange med Grep og med Gotvara', til de Gaader, hvori han tilkjendegiver Kong Frode, at han havde dræbt
hans Landværnsmand, hvilke ere i samme Smag som de der
tillægges Kroka Ref i Sagaen, der bærer dennes Navn
*);
og
til den Gave han om Vinteren bragte samme Frode, nemlig et
Stykke lis, hvilket han lod falde i Ilden, da han rakte det
over til en af Hofsinderne, hvorpaa alle troede det var Metal,
\

•) See denne Saga K. 12 i Markussens Samling, 8.
H 2
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der smeltedej (ligesom de aldrig havde for seet lis, eller vid
ste hvorledes Metal blev smeltet) og Hofsinden, der skulde have
modtaget det, blev dræbt. Alt hvad der fortælles om Erik,
löber ud paa slige Paafund, det ene æventyrligere end det an
det.
Imidlertid Jberoer denne Eriks historiske Tilværelse
blot paa hvad Saxo fortæller, thi han nævnes intet andet Sted,
undtagen i Snorros Edda, hvor det anföres i Anledning af Kon
gernes Tilnavn, at Eirikr inn malspaki var af Ylfingernes Æt,
men intet meldes om hans Bedrifter. I Rækken af Upsalakongerne var der ifölge Thiodolfs Ynglingetal ingen Plads for ham.
Vi vende nu med Saxo tilbage til Frodes egne Bedrifter.
Efter at han nemlig varbleven skilt ved den hunniske Prindsesse,
og Erik havde skaffet ham den norske Kong Gothers Datter,
begyndte hans Toge. Det forste var mod Slaverne, der havde
angrebet Kysterne. Störreisen af Frodes Krigshær og af hans
Flaade beskrives i de meest -hyperbolske Udtryk. Den næste
Seier var over Kong Gother-, der vilde hævne sin Datters
Bortförelse. Disse Bedrifter vare dog endnu kun smaae imod
Angrebet, til hvilket Hunnernes Konge Hun i to Aar havde
rustet sig. Flans Söemagt bestod af 6 Flaader under 6 Konger,
hver Flaade paa 5ooo Skibe, hvert Skib paa trehundrede Aarer. Overanførselen havde Olimar, Russernes Konge. Frode
modte deune Magt, efter at have undertvunget alle Öerne
mellem Danmark og Östlandet. Hans Skibe vare baade færre
og mindre, dog seirede de Danskes Tapperhed; men den havde
nær bleven deres egen Undergang, thi Ligene havde saaledes
tilligemed de sonderbrudte Vaaben sammenhobet sig i Havbug
ten omkring Skibene, at de ei kunde bane sig Vei med Aarene.

Endnu var den hunniske Krigshær tilbage, der i Tal langt over
gik Flaadens Styrke« Men denne uhyre Hær blev fortæret af
Hunger. Næste Aar samler Kong Hun friske Folk, Frode
moder ham. Strax den förste Dag de sloges, faldt saa mange
Mennesker, at Ligene gjorde Broer over tre af Ruslands störste Floder; i syv Dage varede Slaget, paa den syvende Dag
faldt Kong Hun, og 170 Konger hyldede Frode, som derpaa
regjerede fra Rusland af, og indtil Rhinen. - Imidlertid vare
dog endnu adskillige nordiske Lande tilbage, der ikke adiode
Frodes Scepter. Erik erobrede det egentlige Sverrig fra Gestiblinde» Frode gjorde et Tog til Haloga Land, Arngrim ero
brede Finland trods ‘ alle Finnernes Koglerier. Derpaa seilede
Frode til Brittannien, hvor han snildeligen undgik Britterkongens Forræderi, undertvang Engelland og plyndrede i Irland.
Efter disse Bedrifter havde Frode Fred i 3o Aar, og ligesom
han allerede forhen havde givet mange Love, kunde han nu
vaage over den indvortes Sikkerhed med saadant Held, at han
i Jylland lod ophænge en tyk Guldarmring ved en Landevej,
til Beviis paa Ejendommens Sikkerhed, ligesom han forhen
havde ladet tvende saadanne ophænge i Norge.
Under denne
Fred var det Christus blev fodt.
En gammel Hex fik Lyst til
Ringen, og lod sin Sön stiæle den.
Frode drog til hendes
Gaard for at gribe hende, men hun omskabte sig til en Söko
og sine Born til Kalve. Som den gamle Konge studsede ved
Synet af disse Dyr, löber Sökoen hen imod ham, og stanger
ham til Döde. I trende Aar forte Rigets Hövdinge Liget om
kring, indtil de begrove det ved Værebro i Siæland.

6Z
Saxo er ikke blot meget omstændelig i at fortælle disse
utrolige Begivenheder, men han veed? og hvad Tid de ere,
skete; thi vi treffe her for forste Gang en synchronistisk Be
stemmelse, at nemlig Frode regierede ved Chriftr Fodsel. Vi
kunne ikke være uvisse om, hvorfra denne Tidsregning er
hentet, og hvorpaa den grunder sig. I flere gamle islandske
)
*
Skrifter
er det samme fortalt, og sat i Forbindelse med den
Fred, Frode hævdede i Norden. Fordi det nemlig hedte sig?
at der under Keiser Augustus havde været Fred over den
ganske Verden, da Kristus blev födt, hensatte man Frodefre
*den til samme Tidspunkt, og meente herved at have fundet en
fast Tidsbestemmelse.
Denne Mening har havt den störste Indflydelse paa Saxos
hele Kongerække. Han maatte, som vi forhen have bemærket,
begynde med de tre Konger Dan, Skia Id og Gram, der gave de
Folgende deres Tilnavne, derefter omtale Hadding og Frode i, i
hvis Sagaer der forekom Jotuner. Derpaa kom Helge og hans
Sön Hrolf Krage, fordi dennes Eftermand Hother krigede med
Aserne; og da i de gamle Slægtregistre Rorik, Viglet, Vffo og
Vermund anförtes strax efter Hother, erholdte ogsaa disse her
deres Plads. Da Saxo havde .antaget on Dan, som den forste Konge
i Danmark, og de övrige Sagn om ,en Kong Dan i særdeles
hed Dan Alykillati ikke'passede paa Dan den Förste, men
Kongerne af dette Navn dog maatte .antages at være ældgamle;
har dette vel bestemt ham til efter Uffo at anföre Dan Aly1

•) Storm Edda Skaldskaparmal ;S, 146.

Rymbegla S. 318,
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killati, og fordi han forklarede Tilnavnet til hans Vanære {superbia inflatus) mere paa theologisk end paa oldnordisk Viis,
bragtes han til at adskille en tapper Dan fra den hovmodige.
Frode den anden fik Plads imellem de tvende Daner for at ad
skille dem, da sielden Sön bar Faders Navn, og fordi han
selv, som kæmpende med en Odins Son, hörte til de ældste
Konger. Fridlef maatte nævnes som Frode den Fredgodes
Fader. Saaledes blev Kongerækken ordnet med al den Skionsomhed, som man af en Datids Klerk kunde vente, og den
ifölge theologiske Grunde antagne Tidsbestemmelse af Fredfrodes Regiering bevirkede, at alle de foregaaende Konger
bleve skudte en Deel hundrede Aar længere tilbage, end de
rimeligviis havde levet. Men ogsaa paa den folgende Konge
række havde denne Tidsbestemmelse mærkelig Indflydelse, thi
naar Frode den Fredgode skulde have levet ved Christi Tid,
og adskillige af de senere Konger allerede efter Saxos Hypotheser vare anförte som Frodes Formænd; maatte det blive
saare vanskeligt for Saxo at udfylde 800 Aar med en nogenlunde
sammenhængende Kongerække. Han maatte derfor blive til—
böielig til, naar de Sagn han forefandt, nogenlunde tillod det,
baade at giöre flere Konger af een, og at lade samtidige Fyl
kekonger folge efter hinanden, som Stolkonger à Leire.
Er da Tidsbestemmelsen for Saxos Frode den Fredgode
ligesaa usikker, som det der fortælles om hans Bedrifter, er i
sig selv upaalideligt; maae vi undersoge, om ikke noget deraf
ved andre Vidnesbyrd kunde bestyrkes.
Vi finde da, at de danske Kongerækker No. 2, 7, 9, 10
hos Suhm og de esromske Annaler anföre Frode den Fredgode
.
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Fridleifs Sön; ikkun at Annalerne og No. 7 kalde liam den
gavmilde. Svend Aagesen giver ham begge Tilnavne, og siger
hans Gavmildhed var saa stor, at han agtede Guld og Sölv
som Skarn, men derhos forvexler han ham med en senere
Frode, ved at giöre ham til Ingialds Fader.
JLangfedgatal,
hvem Fundin Noreg folger S. 12, angiver Fredfrode for en
Sön af Fridleif, Sönnesön af Skiold. Snorros Edda beretter
det samme om Fridfrodes Herkomst {Rasks Udg. S. 146) i
Anledning af at Guldet hos Digteren kaldtes Frodes Meel, og
föier til som Indledning til det gamle Digterqvad Grottesangen:
at da Frode regierede paa den Tid, Keiser Augustus indförte
en almindelig Fred ved Christi Födsel, og Frode var den
mægtigste Konge i Norden; blev Freden i det hele danske
Tungemaal kaldt efter ham, og erholdt af Nordmændene Benæv
nelsen Frodefred. ’’Ingen Mand, hedder det, giorde da den
anden Meen, om end han fandt sin Faders eller Broders Bane
bunden hos sig. Da var hverken Tyv eller Ransmand, saa at
en Guldring kunde ligge længe paa Jalangs Hede?-’ Hos Kong
Fiolner i Sverrig kiöbte denne Frode tvende Jettemöer, Fenia
og Menia, der tilmalede ham Guld og Fred og gode Tider;
men da han blev overmodig i sine Fordringer, malede de ham
ogsaa Ufred og Fiender paa. Qvadet, Grottesangen kaldet, er
Möernes Sang ved Qvernen, den indeholder först Skildring af
Frodes Fred og Held, siden Trudsler imod ham; hans Fiende
nævnes ei, Indledningen angiver Sökongen Mysing at være
meent. Sangen ender med Spaadom om, at Frode skulde blive
hevnet af Ilrolf Yrsas Son. Den sidste Hentydning er meget

dunkel, men viser i det mindste, at Skialden har blandet en

ældre Frode med en yngre, hvis Fiendes Banemand Hrolf
Krage kunde blive. Rymbegla gentager ikke blot Eddas Be
skrivelse over Frodes Fred (S. 318), men tilföier endog, at
den Gang da Christus kom til Verden, vare Tiderne saa gode,
at Agrene bare Gröde af sig selv, og i Jorden fandtes alskens
Malm.
Den bemærker derfor, at fordi Frode var saa viis,
bleve de Vise efter ham kaldte Froder.
Endeligen fortæller Snorro i Ynglingasaga efter et Vers
af Thiodolf (Kap. 14), at Kong Fiölner fra Upsal druknede
i et Miödkar under et Besög *) hos Kong Fredfrode i Leire,
og sætter denne 12 Menneskealdre tidligere end Frode Mykillati eller den Fredegode, der var en Son af Dan Mykillati
(Kap. 29).
Det, hvori alle disse Sagn stemme overeens, er, at der
blandt Oltidskongerne i Leire har været en Frode, Fridleifs
Sön, som i det han ved Viisdom og Magt hævdede Landefre
den, efterlod et varigt Minde om sin lykkelige Regjering.
Taknemmelighed havde givet ham hans Tilnavn; dette inde
holdt i Forbindelse med hans eget Navn
)
**
den meest sammen
trængte Fremstilling af hans Regjering, og blev tillige Kjernen,
hvoraf Sagnet kunde udvikle hans Historie. Ingen kunde nem
lig i sin Tid sikkre Fredens Goder, uden den som havde fort
*) Are Frode har kjendt og antaget dette Sagn, thi han nævner i sine
Schedæ S. 76. Fjölner, som döde hos Fridfrode.
**) Frodr Viis, angelsaxisk frod; fradi Kundskab, fridan sapere, moesogothisk froda, frathi ingenium, See Glossaret til Samunds Edda
2 D.

Vid. Sel. hist. og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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lykkelige Krige, og nu ved Vjisdom og Magt hævdede Freden,
Deraf opstod Begrebet om Frode som Lovgiver, og de meest
forældede Lovbestemmelser bleve ham tillagte. Den Fredegode
maatte have været en vældig Hersker, derfor skildrede man
ham som Erobrer, og lod ham overvinde Norske, Svenske,
Slaver, Russer, Saxer, Britter og Irer, altsaa alle de Fol
keslag, med hvilke Leirekongerne havde nogensinde feidet.
Énd lagde man Hunnerne til, som de mægtigste og farligste
Fiender, om hvilke Menneskene\ fra Folkevandringens Tid
vidste at tale. Deres Nederlag beskrives hos Saxo omtrent
med samme Udtryk, som i Hervararsaga f. Ex. S. 218, begge Steder lige overdrevet og lige fabelagtigt. Virkningen af de
störste Seire blev den dybeste Fred. Denne skildres i faae
men de allerkraftigste Træk. At Blodlievn blev under Frode
saa aldeles afskaffet, at ingen turde forgribe sig end ikke paa
sin Faders Banemand, var for Nordboen noget ligesaa over
ordentligt, som at Guld kunde ligge længe urört paa alfare
xVei. Der er ingen tilstrækkelig Grund til at antage, at dette
sidste Træk skulde være laante al Alfreds Historie, om hvilken
Matthæus af Festmynster fortæller noget lignende; thi det er
en saa naturlig Udmaling af den störste Sikkerhed; at Flere
letteligen kunde være faldne paa at bruge det samme Billede.
Alfred har vist nok ikke lagt sit Guld paa Veiene. Det der
fortælles om ham, er desuden i sig selv urimeligere, end
hvad der siges om Frode ; thi denne lod dog kun een eller to
Guldringe lægge offentligen hen, enten som en Prove, eller et
Forsög; men Alfred skal have ladet sætte en Guldring paa hver en
KorsYei. Delte rober en senere Overdrivelse. Dann Alfreds Tids
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alder ligger caa meget nærmere den historiske, er det, naar man
ei vil antage, at flere cre faldne paa den samme rhetoriske Ud
maling af Begrebet om den störste Sikkerhed, langt mere rime
ligt, at et ældgammelt Sagn, som maaskee endog Jyderne havde
bragt med sig til Engelland, blev overfort paa Alfred og ud
smykket, end at man efter Alfreds Tid skulde have opdigtet
dette i Engelland, og siden localiseret det i Danmark.
I Frodes Saga ere foruden Eriks Saga endnu fire andre
Sagaer bievne indflettede. Den förste af disse er den om Hedin og Hogne. Blandt de skatskyldige Konger, der hjalp Fro
de mod Hunnerne, var Hithin en norsk Fylkekonge, der kom
med i5o Skibe. Da Frode udsendte sine Feldtherrer for at
bringe Tilforsel til sin store Hær, drog Hithin paa Vikings
tog med Hogne, en Underkonge i Jylland, og erobrede Örkenöerne i Forening med ham. Hogne blev hans Fostbroder,
og fæstede ham sin Datter; men da Hithin siden blev betört
for at have havtOmgang med hende för Bryllupet, angreb han
ham men blev slaget. Frode, der forgjæves vilde mægle dem
imellem, anordnede tilsidst en Tvekamp, hvori Hogne skiænkede Hithin Livet. Men da de syv Aar efter fandtes ved Hithinsö, fornyede de Kampen, indtil de .begge faldt.
Sagnet
gik, at Hilde hver Nat med sine Sange vakte de Döde til at
ter at kæmpe med hinanden.
Denne Fortælling horer til et af de ældste nordiske Min
der. Krigen kaldes i Biarkemäalet Hildes Leeg; Skioldet hed
der hos den gamle Skiald Brage, der levede för Harald
Ha arfag er, Hognes Moes Ring, og denne har ogsaa i fem
Stropher af Ragnar Lodbrogs Drape siunget om: hvorledes
I2

68
Hedin og Hogne ved en Qvinde bragtes til at kæmpe med
hinanden. Snorros Edda fortæller Tildragelsen simplere (S.
165). Hiedin Hiarands Sön rovede den norske Kong Hognes
Datter; Faderen forfulgte dem til Örkenöerne. For silde til
bod Hedin Forlig; de sloges indtil Alten, men om Natten op
vakte Hilde ved Troldom de Döde, saa de om Morgenen igien
kunde begynde Kampen.
Det hedte i Qvæderne, at disse
Hiadninger saaledes skulde kæmpe til Ragnarok, hvoraf Kam
pen blev kaldet Hiadningernes Storm, og Vaaben Hiadningernes Ild eller Stav
).
*
Her er Forholdet mellem Hedin og
Hogne bleven fremstillet mere efter Oldtidens Sæder. Hvad
hos Saxo er bleven til Giengangeres Spögen om Natten, frem
træder i Edda som en hver Morgen fornyet Kamp, hvilken, i
det den saaledes varede Dag ud og Dag ind, blev et levende
Billede paa det uforsonligste Fiendskab. I en Indklædning se
nere end Saxos fremtræder Sagnet i den islandske Saga, der
bære Hediris og Hognes Navn. Vel er der noget tilföiet om
Aserne, men aldeles efter den kristelige Tidsalders Anskuelse.
Hedin og Hogne ere bleven til sande Giengangere, hvilke ei
kunne faae Ro i deres Grav, förend en af Oluf Tryggvesens
Hofsinder dræber dem anden Gang. Denne Sagas Forfatter
lader sine Helte leve 27 Aar efter Fredfrodes Död, uden Tvivl
blot et vilkaarligt Forsög paa nogenledes at bestemme dens
Tidsalder.
*) See Sagabiblidthek 2 D. S. 513 f. Til de der af Skjaldene anförte
Steder kan endnu foies et nf Hagen Hagensens Saga, hvor Sturle
kalder Valkyrierne Hognes Datters lu feige Diser Kap. 236.

Ligesom dette Oldtidssagn fremstiller det bittreSte Fiendskab, angaaer det folgende det trofasteste Venskab.
Alf fra Hedemarken og As vit fra Vigen havde svoret
hinanden Fostbroderskab; derpaa döde Asvit paa Sotteseng,
og blev höilagt med Hund og Hest. Asmund lod sig levende
indslutte i Gf-avhöien med noget Proviant, for at opfylde
Loftet ei at overleve sin Ven. Kort efter landede Frode der i
Egnen. De Svenske paa hans Flaade vilde opbryde Höien,
og fandt Asmund endnu i Live men ganske blodig; thi han
havde maattet kæmpe med den Döde. Ogsaa denne Fortæl
ling kan betragtes som en Udsmykkelse af oldnordiske Fore
stillinger. Det var almindeligt, at Fostbrodre svore, at ville
hevne hinandens Död; deraf skete det undertiden *
), at den
Ene, naar han ei var i Stand til at hevne den anden, dræbte
sig selv ved Budskabet om hans Död; muligen kunde da og
en Enkelt have villet folge sin Fostbroder i Gravhöien, men
andre Exempter derpaa end Asmunds findes ei. At de Afdöde
kunde gaae igien, var en almindelig Mening, ligesom og at
visse Giengangere vare meget ondskabsfulde, og holdte ikke
op at skade Mennesker og Qvæg, for de bleve dræbte anden
Gang, ved at brændes til Aske, eller at Liget fik Hovedet
hugget af eller en Pæl giennem Brystet **
).
Denne Folkemening blev nu anvendt for at udmale Skildringen af Fostbrode
rens Heltemod. En gammel Sang maae have forplantet Min

•) Landnama S. 202 - 72.
♦*) Eyrbjggia Saga S. 173,

Vatnsdælasaga S. 83.

270, 315.

Saxo lib. I. S. 12.

Grevers Saga Kap. 34-37.
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det herom; thi Saxo anförer deraf Omqvædet, som var As
munds Tiltale til dem, der fandt ham:
Qvid stupetis., qvi relictum me colore cernîtîs,
Obsolescit nempe vivus omnis inter mortuos.
Fortællingens Helt synes at have været den samme, som ellers
kaldes Gnodar Asmund, en Oldtidskonge, om hvilken adskil
lige men dunkle Sagn vare tilbage *).
Ligesom nu Sagnene
baade om Hedin og Asmund, begge angaae dunkle -Oldtids
minder, have de og det tilfælleds, at de begge ere bievne
behandlede i senere islandske Fortællinger; thi i Egils og As
munds Saga findes ogsaa Fostbrödrenes Heltedaad fortalt.
Kun et svagt Baand knyttede Asmudns Historie til Fro
des den Tredies; endnu svagere er Baandet, som dermed
forbinder Hialmars og Orvarods Bedrifter.
Arngrim, en svensk Kæmper, beilede til Frodes Dat
ter Ösura og da Kongen lod haant om denne Beiler, gav Erik
den Veltalende ham det Raad at erhverve sig Frodes Gunst
Ved et Tog mod Finner og Biarmer. Arngrim giör det, sei
rer trods Finnernes Trylleri, og erholder O sura til Ægte.
Med hende avlede han tolv Sonner, hvilke paa Samso komme
i Kamp med Hialmar og Orvarod, nedlægge den Förste, men
dræbes alle af den Sidstes Kölle.
Her ere tvende Fortællinger, den ene om Faderens, den
anden om Sönnernes Bedrifter.
Arngrim nævnes allerede i
den eddiske Sang Hyndluliod (Strophe 21 - 23), som den, der
med Eij'ura havde avlet en Deel Sönner, hvilke bleve farlige
*) De ere samlede i Sagabibliotheket 2 D. S. 616.
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Bersærker. I Hervararsagà S. 12 berettes om ham, at han
var en Bersærk, der nedlagde Kong Svafurlami i Tvekamp,
tog hans gode Sværd Tyrfing, og ægtede hans Datter Eivora,
I Orvarodds Saga nævnes han blot for sine Sönners Skyld.
Det er da allene hos Saxo, at vi finde Arngrim sat i For
bindelse med Frode, hvis Datter- Ösura er Öiensynligen den
samme, som Eifura eller Eivora. Men alt hvad Saxo for
tæller om denne Arngrim er blot Toget, hvorved han giorde
Finner og Biarmer skatskyldige til Frode, hvilket baade i sig
selv er. urimeligt, og i de enkelte Omstændigheder fabelagtigt.
At Sagnet om Arngrims Sönner har været hentet fra et
Qvad, kan allerede skiönnes af deres Navne, der ere ordnede
efter Rimbogstaverne. Dette Qvad maae have været gammelt '
thi 6 af disse Navne opregnes i den eddiske Sang Hyndluliod
S. 21; otte af dem findes i Hervararsaga S. 11, og 6 forekom
me i Orvarodds Saga. Tvekampen paa Samso fortælles ens i
sine væsentlige Omstændigheder baade hos Saxo i Hervarar
og Orvarodds Sagaer, men paa de tvende sidste Steder udförligen og i Sammenhæng med Hialmars og Ingeborgs Kierlig
hed, hvilken uden Tvivl har været den vigtigste Grund, til
at Mindet om denne Kamp var saa udbredt. Sagnet om Arn
grims, Bonner er langt paalideligere, end det om Arngrim
selv, og begge have det tilfælleds med de nærmest foregaaende, at de ere Oldtidsminder, der vilkaarligen ere bievne knyt
tede til Frodes Historie. Dette tiener saaledes til at bestyrke
vor forhen yttrede Mening, at Frodes Levnet udgiör et planmæssigen anlagt Heelt. Men da dette i sin Behandling adskil
ler sig fra det Foregaaende og Elterfolgende, er det rimeligere
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Saxo har modtaget det i denne Form af en anden Haand, end
a;t han selv skulde saaledes have udsmykket samme *).

S i e t t e

Bog.,

Beretningen om Skialden Hiarne,

der paa Grund af sit Lig
vers oyer Frode blev Konge efter ham, og siden dræbtes af
Frodes Sön, synes at have været Gienstand for en særegen
Saga eller ogsaa et Qvad; thi den har det Omfang og den
Runding dertil udfordres. Hos islandske Forfattere finde vi in
tet om Hiarne', i Langfedgatal nævnes han ei; dog muligen
blot fordi denne Liste ikke egentlig var en Kongerække, men
en Slægtrække, hvorhen ikkun Ætleddene hörte. Svend Aageseri forbigaaer FLiarne med saa meget andet. Fortællingens
Troværdighed beroer altsaa blot paa indvortes Grunde, og
disse kunde synes at vidne mod samme. Det forekommer uri
meligt, at de Danske skulle have fort Frodes balsamerede Lig
omkring i tre Aar i en lukt Bærestol, for at indbilde de un
dertvungne Provindsor, at han endnu levede. Thi viiste man
Kongen for Folket, kunde jo det balsamerede Lig ingen skuffe;
viiste man det ei, var det overllödigt at fore Liget med.
Desuden pleiede Nordens Oldtidskonger ikke som Orientens at

*) Dette er og Professor Dahlmans Mening i hans Forschungen auf dem
Gebiete der Geschichte I B. S- 237.
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unddrage sig Folkets Blik, de sadde stedse selv paa Thinge
og dömte. Dette kunde dog Liget ikke gjöre. At Leirethronen
skulde være bleven udsat som Præmie for en Veddekamp mel
lem Skialde, klinger heel besynderligt, og endnu mere stridende
mod det, vi kiende til det gamle Norden, er, at Hiarne skulde
have vundet Prisen ved et Vers, der mere ligner et græsk
Epigram end et oldnordiskt Drape.
Dog naar vi afsondre Hovedtrækkene fra Saxos Forkla
ring, ville vi maaskee finde dem mere troværdige. Det var en
almindelig Skik i det gamle Norden, at hædre en Afdöd ved
at holde hans Gravöl, og jo rigere og mægtigere den Afdöde
havde været, desto prægtigere blev Gravoliet, og desto læn
gere Tid udfordredes, saavel til at giöre Foranstaltningerne,
som til at indbyde Giesterne. Islænderen Oluf Paa indbod
saaledes ifölge Laxdælasaga alle Hövdingerne til et Gravöl efter
sin Fader, som skulde holdes efter et Aars Forlob. I Oluf
[Tryggvesens Saga siges (Isl. Udg. Kap. i3o S. i4g) at efter de
Danskes og flere Folkes Love kunde ingen ansees for lovlig Konge,
som ei vilde drikke Gravöl efter sin Fader, i det seneste tre
Aar efter hans Död. Der var altsaa gyldig Grund til, baade
da Frode havde været saa mægtig en Konge, og da hans Sön
ikke var i Riget, at udsætte Gravöllet i trende Aar. Aarsagen
til, at man imens forte Liget omkring, kan have lagt deri, at
man saaledes indbildte sig at faae hans gode Skytsaand (fylgia)
eller hans Held (Æznnnzgia) til at hvile over Landet, og skaffe
det gode Aar. Thi ligesom man antog at visse Afdöde kunde
blive til slemme Giengangere, dræbe Mennesker og Qvæg i
Nabolauget, ja endog udbrede smitsomme Syger over EgSd. hist, og philosoph, Skr, II D<el _I823»
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nen *) mente man og, at andre Afdöde kunde blive velgiorende
for hele Landet **
).
Saaledes fortæller Snorro, at da Halfdan
Svarte döde, under hvem der havde været gode Tider, for
langte Høvdingerne for ethvert af Rigets Fylker, at han maatte
begraves hos dem, hvorpaa Enden blev, at Liget deltes i fire
Parter, at et Stykke deraf kunde komme hver Provinds til
gode ***
).
Ved et Gravöl ble ve Lege holdte, og Draper siungne til
den Afdödes Ære; naar ingen af Kongeætten indfandt sig,
maatte man kaare en af Kongens Mænd, og naar en af disse
ved sit Drape havde vundet Mængdens Bifald, kunde dette have
givet ham Fortrin for sine Medbeilere. Det Distichon, Saxo
anförer, passer sig ret godt som Oversættelse af tvende Linier,
der have udgjort Omqvædet (Stef) til Drapen. Stundom blev
alene Omqvædet af en berömt Sang erindret. Saaledes fortæl
ler Snorro {Oluf Hell. S. Kap. 182) dt Thorarin Loftunge
havde forfattet et Drape til Knud den Stores Ære, hvis Om
kvæde var: Knud regjerer Jorden som Grækenlands Vogter
Himlen, og at Kongen havde foræret ham 5o Alark Sölv for
Digtet. Ligesom nu denne Fortælling ved at gaae igjennem
Folkemunde, let kunde forandres til at det var blot de to Li
nier, der havde forskaffet Thorarin sin Belonning; saaledes
er det og begribeligt, hvorledes hiint Sagn om Hiarnes Vers
kan være bleven misforstaaet. Men naar saaledes Sagnene om
•) See f. Ex. Eyrbyggiasaga S. 172 f. 268 f.
Thattr o tn OZwf Gierstadaalf Sagabib. 3 D. S. 287 f.
***) Heimskringla I D. S. 74.

Uiarne vise sig at være Misforstaaelser af Oldtidens Sædvaner,
bliver det, som ligger til Grund derfor, desmere paalideligt.
Selve Begivenheden: at et Skaldedigt banede Vei til Leirethronen, var af det Slags, som maatte længst blive erindret, især
da enhver Skiald, maatte mindes det med Stolthed. Det Ovrige,
der fortælles om Uiarne : at han ei kunde modstaae Frodes
hiemkomne Son Fridleif, at han, slagen i Feldten vilde, for
klædt som Saltkaager, snigmyrde ham, men blev opdaget og
dræbt, er ikke usandsynligt.
Fridleifs Bedrifter bære et andet Præg end Faderens.
Denne udrettede meget ved sin Magt og sin Klogskab, Sonnen
ved sin Tapperhed. Faderen satte store Hære i Bevægelse,
Sonnen nedlagde Fienderne med sin egen Arm. Saa mange
Ledsagere, den forste havde, saa faa havde oftest den Sidste.
Vidtlöftigen fortælles det, hvorledes Fridlev ene overvinder 12
Rovere i en Fieldborg; siden dræber han Hiarne i Tvekamp,
befrier om Natten en Kongesön fra en Jotuns Vold, og fælder
en Drage, der rugede over Guld. Derfor er det ogsaa rime
ligt, at Fortællingen om, hvorlunde den ældre Fridlev (hos
Saxo S. 67) ene overvandt Levningerne af Hvirvils Hær, ho
rer til denne, paa hvem Sagnet synes at have sammendynget
alle slige Bedrifter. I Frodes egen Historie fandtes ingen Vers;
det var kun i Anledning af Erik den Veltalende, og af As
mund, at nogle vare bievne anförte. I den langt kortere For
tælling om Fridlev findes en Deel Vers. Det Utrolige i Fro
des Saga angaaer hans store Magt, talrige Hære og mange
Erobringer, er altsaa af politisk Art. Det Utrolige i Fridlevs
Saga er mythiskt: Svaner, der synge i Skyerne, en Jotun,

en guldelskende Drage og tre Skiæbnen styrende Norner. Det
er heraf klart, at Fortællingen om Fridlev bærer et langt æl
dre Præg, end den om Frode. Hvad virkeligen den kiække
Fridlev udförte paa sine eenlige Tog, kunde knap hans Samtid
faae med Vished at vide, mindre Efterslægten. For os maae
det være nok, at Sagnene om ham, der alle have et bestemt
Præg, udpege ham som en af de modigste Oltidskonger, om
hvem flere Qvæder havde længe været siungne. Jotunen Ojfot,
som nævnes 97, er venteligen den samme, der forekommer i
adskillige senere islandske Sagaer f. Ex. Orm Storolfsens i Ap
pendix til Oluf Tryggvesens Saga S. 16 og i Snorros Edda
S. 211.
Nordmanden An Bueskytter, der bestod en Tvekamp
med en ved Navn Bi'ôrn, minder om An Buesvinger, om
hvem haves en islandsk æventyrlig Saga. Denne An bestod og
en Kamp med en vis Bi'ôrn, men iövrigt er, hvad der fortæl
les om dem, forskielligt.
Om Fr idle ifs Sön Frode den Fierde, hvem Svend Aagesen kalder den Fredegade, nogle gamle danske Kongelister
(hos Suhrn N. 10 og 11) den Gavmilde, Langfedgatal og Fundin Noreg den Frækne, og som tydeligst adskilles fra de an
dre Froder, paa hvilke ogsaa hans Tilnavn bleve anvendte,
ved at være Fader til Ingild, veed Saxo intet andet at fortælle:
end at han i sit tolvte Aar overvandt tvende saxiske Smaakonger, Svar ting og Hanef, og siden., da disse fornyede Krigen,
dræbte Hanef, men oYerumpledes svigagtigen af Sverting,
hvem han dog, selv dödeligen saaret, endnu fældede. Hanef og
Saxland foranledigede Saxo til at anbringe en af Datidens sæd

vanlige Etymologier, i det han udleder Navnet Hannover af Han
ofre. Det Övrige, der skete under denne Konges Regjering,
horer til Stærkodders Bedrifter, hvilke og udfylde hele Histo
rien om Sonnen og Eftermanden Ingild, der havde Tilnavnet
Stærkodders Fostersdn, og oin hvem intet andet vides, end
hans Forhold til denne Helt. Det sees heraf, at hvad Sagnet
bevarede om Frode og Ingild, kun udgiorde en Deel af Stærk
odders Saga, eller var noget, som leilighedsviis blev berört i
Sangene, som vare dennes Grundvold. Denne Sagnkreds, der
udgjör det meste af Saxos siette Bog, og hvortil endnu horer
adskilligt i 7de og 8de, maae vi her omhyggeligere dröfte
Ifolge det Sagn, Saxo kjendte, var Stærkodder födt
Osten for Sverrig, i de Egne, hvor til hans Tid Esther og
andre talrige barbariske Folkeslag beboede store Lande *). Saxo
gjör altsaa ingenlunde Stærkodder til Estlænder, han lader
ham heller ikke fodes i det Land, hvor esthiske Stammer siden
toge Sæde, thi ellers havde han jo blot nævnet Estland selv;
men han antyder, ved at nævne det for hans Læsere meest
bekiendte Land, den Verdens Kant, hvor Sagnet kavde sat
Stærkodders Födeegn; andre Efterretninger lære os at
kiende denne Egns gamle Navn.
Storværk, det mytliiske
Navn paa Stærkodders Fader, findes i Skalda *★) blandt Jotu
nernes Navne. I Hervararsaga siges en Stærkodder at ned-*
**)

S. 105 Hune in ea regi one, qva Svetism ab Oriente complectitur, qvamqve nunc Estorum, aliarumqve gentium numerosa barbaries latis sedibus
tenet, .originem duxisse memoria proditum constat.
**) Snorros Edda. Rasks Udg. S. 209.

»tamme fra Thusserne ***)
). I Gothreks og Hrolfs Saga **
)
fremstilles det som den forste Anledning til Thors Fiendskab,
at Stærkodders Moder havde foretrukket en fuul Jotun for
Asathor. Altsaa var efter et gammelt Sagn Stærkodders Fæ
dreland Jotunheim ***
),
et Fabelland, som efter de gamle Nord
boers Mening laae tillige med Risaland og Glæsisvold osten for
Biarmeland; og da det tænktes meget stort ogsaa for Sverrig.
Delte mythiske Lands Beliggenhed sögte Saxo geographisk at
bestemme. Hermed staaer det Almuesagn i Forbindelse, som
Saxo anforer med et Slags Undseelse: at Stærkodder havde
ifolge sin Herkomst i Begyndelsen havt Jettestörreise, og trende Par Arme, men Thor havde klemt Figuren sammen, saa
den var ble ven menneskelig, og rykket de to Par Arme ud.
Da Saxo anförer dette, som en opinio vulgaris, maa det
have været et dansk Sagn; at det ogsaa har været et islandsk
Sagn, og altsaa uden Tvivl et oldnordiskt, sees af det anförte
Sted i Hervar ar saga, hvor der tales om en Stærkodder, der
havde otte Hænder, og blev dræbt af Thor. Ved denne Leilighed omtaler Saxo atter de Guder, de gamle Nordboer dyr
kede, i Særdeleshed Thor og Odin som Troldmænd, den

*) Hervararsaga S. 4.
**) S. 35.

***) Hervararsaga og Gothreks Saga antoge begge to Staikoddere. Den
yngre af disse er efter Hervararsaga. S. 4 fodt ved Alefos, efter
G ot hreks saga 19 paa Thrumö, begge ved Norge. Sögubrot S. 24 og
Nornagests Saga K. 6 lade Stærkodder Storværks Son blive fodt i
Fenhring i Hordetønd.
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eneste Synspunkt, fra hvilken en Datidens Klerk kunde be
tragte dem. Allerede en Deel Aarhundreder i Forveien, havde
han ladet dem spille Roller i Haddings og Hothers Tider.
Men han maatte jo före dem frem, naar de forekom i de
gamle Sagn han fulgte, og han har maaskee meent, at Diævelens Magt vel kunde formaae at lade een Odin fremstaae ef
ter den anden, for at bedaare de Vantroende. Naar han af
Ugedagenes Navne beviser, at de nordiske Guder ikke ere de
selv samme som de nordiske, fordi Dies Mercurii kaldes
Odinsdag, og Dies Jovis Thorsdag, uagtet Odin Thors Fa
der ei kunde være den samme som Mercurius Jupiters Son;
er denne Bemærkning rigtig fra hans Standpunkt, og gielder
som et Bibeviis mod dem, der aldeles uhistorisk mene, at
Ugedagene havde af de kristelige Præster faaet deres nordiske
Navne.
Det förste Saxo beretter om Stærkodders Bedrifter, er
Kong Vikars Mord. Odin, der vilde have denne Konge af
livet, men ei skiöttede om at giöre det selv; havde skiænket
Stærkodder tre Menneskers Levealdre, at han i ethvert skulde
giöre et Nidingsværk, og forundet ham foruden Legemsstyrke
Mod og Digterevne,
at han kunde erhverve sig Kon
gernes Yndest. Vikar tog ham ogsaa med paa sine Vikings
tog. En Gang, de havde længe Modvind, skulde Guder
ne sones med Mandeblod; man kastede Lod, og Lodden
traf Vikar.
Denne skulde lade sig hænge, for et Syns
Skyld, og Stærkodder beröre ham med en Qvist; men
Qvisten blev i Stærkodders Haand forvandlet til et Spyd, og
Vikar gjennemboret. Den mythiske Indklædning af det gamle
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Sagn er umiskjendeligt; om det end er bleven noget omdannet
ved den kristelige Anskuelse af Odin som en ond Aand. I en
langt ældre skiönt neppe endnu den oprindelige Form, gien
finde vi denne Mythe i Gothreks og Hrolfs Saga S. 53 — 4o.
Odin, fortælles der, havde under Navn af Hrosharsgrane op
fostret Stærkodder.
Da paa Vikingstoget det uhældige Lod
var faldet paa Fikar, tog Hrosharsgrane Stærkoddor med sig
til et afsides Sted i Skoven, hvor elleve Aser sadde, hvilke
hilste Hrosharsgrane som Odin. Disse skulde afgjöre Stærk
odders Skjebne. Thor, der var ham ugunstig, fordi han var
af Jetteslægt, negtede ham Börn, Odin gav ham tre Mænds
Alder. Thor sagde, han skulde bedrive et Nidingsværk i hver.
Odin vilde at han skulde eie de bedste Vaaben, Thor at han
ei skulde besidde noget Land ; Odin skienkede ham meget
Lösöre, Thor lagde til at han skulde aldrig tykkes at have
nok; Odin gav ham Seier og Klygt til hver en Kamp; Thor
bestemte ham et dybt Saar i hver; Odin gav ham udmærket
Digterevne; Thor vilde at han skulde glemme, hvad han selv
havde digtet; Odin gjorde ham yndet af de Mægtige, Thor
forhadt af Folket. Aserne stadfæstede begges Bestemmelser. Da
de gik bort forlangte Odin af Stærkodder, at denne skulde
sende ham Kong Fikar, og gav ham et Spyd, der syntes kun
at være en Rörstengel; med dette blev Fikar gjennemstungen.
Denne Scene, som det oprindelige Sagn uden Tvivl hensatte
ved Stærkodders Födsel, fremstiller baade de Contraster, hans
Liv fremböd, og Maaden, paa hvilken man sögte at forklare
disse, ved gunstige og ugunstige Guders Indvirkning. Det er
uvist, om denne Mythe, der nærmest angik en norsk Konges

Drab, har hört til den danske Sagnkreds; eller om Saxo ikke
snarere har föiet den til af det han hörte af Islænderen Arnold-,
thi han beraaber sig ikke her, fom ovenfor paa vulgaris opi
nio, men siger veteres tradunt, og i det Stykke af Stærkod
ders Sang om sine egne Bedrifter, som siden forekommer,
nævnes ei denne Gierning. Dog skulle vi siden see af det
Folgende, at Stærkodders Liv stemmer overeens med Forud
sigelsen.
Med Vikars Skib begiver han sig til Bemo, den væl
digste danske Viking; begge udmærkede sig ved deres Ædrue
lighed, De hærgede vidt og bredt, blandt andet i Rusland,
hvor de, ved at lade Folkene tage Træsko paa, undgik de
lagte Fodangler, og hver Mand kom belæsset med Guld og
Sölv tilbage til Skibene. Efter Bemos Död blev Stærkodder
optaget blandt de Biarmiske Kæmperes Tal, hvor han udforte
store Bedrifter. Derpaa drog han til Upsal, hvor han levede
roligen i syv Aar, indtil han, kied af Gøglerierne og Bieldeklangen ved Offringerne, drog bort til den danske Fyrste Hako.
Med denne giorde han et Tog til Irland, hvis Konge, den
gnidske Hugleik, kun lönnede Göglere og Taskenspillere.
Disse Folk giorde liden Modstand, dog havde Irerkongen
tvende giæve Kæmpere, Gegath og Svibdag, af hvilke den
ene bibragte Stærkodder et farligt Saar. De Danske giorde
saa stort et Bytte, at de ei bekymrede sig om nöiagtigen at
dele det.'
Derefter sværmede Stærkodder en Tidlang paa Vikingetog i Osteriide, sloges med Curer, Sember, Semgaller, Rus
seren Visin, der forstod at döve Sværde, Byzantineren TanKtd. Sch hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
L
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nas og Polakkeren Fasce, som Tydskerne haide Filze.

Juo*
som han kom tilbage til Danmark, hörte han, at en saxisk
Kæmper havde udæsket Frode til Tvekamp. Stærkodder paa
stod at ville mode i Kongens Sted, og endskiönt Olding nedlagde han den kraftfulde Saxer.

Efter Frodes Drab jog Ingilds yppige Levemaade Stærk
odder bort. Han opholdt sig hos den svenske Konge Half
dan, indtil han horte, at Frodes Datter Helge havde lovet
sin Haand til en Guldsmed; da drog han igien til Leire og
bortjog den uværdige Beiler. Atter reiser han did for at hielpe
en Værdigere til Helges Haand, ved at kæmpe for ham mod
ni Brödre. Den gamle Mand seirede ene mod dem alle, men
fik sytten dybe Saar. Næsten vansmægtet af Törst vilde han
ikke drikke af den forbi flydende Kilde, fordi dens Vand var
blandet med de Dræbtes Blod. Han fatte sig paa en Steenbænk, og Sagnet gik, at den haarde Steen havde givet efter,
og at en Fordybning, fom faaes deri til Saxos Tid, men fom

denne dog mente var giort med Menneskehænder, viste Stedet
hvor Helten havde siddet.
Adskillige Reisende kom forbi,
men han vilde ei lade sig forbinde hverken af en Foged, eller
en ammende Trælkvinde, eller et saadant Fruentimmers Mand.
„-"i
'
men vel af en driftig Bonde.
Tredie Gang vendte Stærkodder tilbage til Danmark, for
at opvække Ingild af sin slöve Yppighed til at hevne Faderens
Drab paa Svertings Sönner; da dette var skeet lykönsker han
Ingild, og forsvinder for en Tid af Historien. Omtrent fire
Menneskealdre derefter omtales han i Sagaen om Ottar {Saxos
7de Bog S. 126) som den der med flere svenske Krigere flyg
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tede af Skræk for denne Helt.
Han nævnes og lidt senere
i Sagnet om Signe og Habor som den, der ei vilde stride
med Habors Broder imod den danske Kong Sigar, hvis Giestven han havde været S. 132. Atter forsvinder han en lang
Tid, indtil han i Saxos ottende Bog fremtræder som den, der
kräftigen havde deeltaget i Bravallaslaget, og siden besiunget
det. Nogen Tid efter lod han sig af misfornöiede Hövdinge
ved Guld formaae til at dræbe Kong Ole den Frækne S.
147 r- 148, hvilket han siden bitterligen angrede; hvorpaa
han, svækket af Alder, ved Penge lokkede en vis Hather
til at dræbe sig,

efter at han först havde i et Qvad besiunget

sine Bedrifter.
Vi finde mellem disse Efterretninger om Stærkodder de trende
Niddingsværker, denne ifölge ovenanförteForudsigelse, skulde udöve,
nemlig Vikars og Oles Mord, samt Flugten af Frygt for Ottar *).
Han maatte, for at kunne udfore sine mange Bedrifter, anta
ges at have levet henved 3oo Aar. Desuden opfyldtes alt det

*) Man pleier ellers at regne til Stærkodders tredie Niddingsværk Mor
det paa Kong Armod, men dette fortælles blot i den unöiagtige
Nornagests Saga Kap. 6, og i Enden af den endnu mere uefterret
telige Saga om Egil og Asmund.
Da det hedder Kongen blev
ihielslaget i Badet aldeles som Kong Oluf, er det rimeligere her
at antage en Navneforvexling, end at Sagnet skulde have ladet Stærk
odder gientage en Daad, han angrede, to Gange paa selvsamme
Maade. At flygte af Skræk uden en Gang at skifte Hug med
Fienden, blev ogsaa anseet for Niddingsværk i Hedenolden. ’’Flyer
du”, hedder det undertiden, ’’skal du ansees for hver Mands
Nidding.
L 2
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Övrige, som efter den islandske Mythe var bleven ham spaaet :
at han skulde erholde Seier men tillige dybe Saar i sine Kampe,
eie Guld men ikke Land. Skiönt stedse seierrig Viking anförte
han aldrig nogen stor Flaade, altsaa vilde Folket ei folge ham;
derimod var han stedse godt anseet i Kongernes Gaarde. Saaledes stemmer Sagnkredsen hos Saxo i det Mindste overeens med
sig selv, og har en episk Runding. Stærkodders Karakteer
er stedse den samme. Han skildres som Tapperhedens og
Ædruelighedens Ideal, og tillige som den knarvurne Olding,
der roser de forbigangne Tider, der saavel i Dublin og Upsal,
som i Leire, roser sig at være en Hader af al Yppighed og
fremmed Blödhed.
Derimod fremtræder en forskiellig Tone i de enkelte
Sagn; de der angaae Stærkodders Ungdom og Toget med
Vikar, have en mythisk Form; de 4 f°rbeskrive hans Bedrif
ter i Udlandet, ere korte, og angaae mcest almindelige Kamp
scener; de derimod, som vedkomme hans Ophold i Leire og
hans Död, ere udmalte i det Enkelte. Stundom ere Trækkene
noget plumpe, efter Almuens Smag; men de ere fulde af dra
matisk Liv, og fremstille Scener, som for enhver have megen
Interesse, med Sandhed og Kraft.
Ligesom dette leder os til at formode, at Saxo har forenet adspredte Skildringer af enkelte Scener i Stærkodders
Levnet til et Heelt; saaledes kunne vi endog paastaae, at det
Saxo forefandt om Stærkodder, ikke kan have været nogen
sammenhængende Saga; thi en saadan vilde have omfattet hele
Stærkodders Levnet, og Saxo kunde da ei have tabt Helten
af Syne giennem flere Menneskealdre. Desuden, naar vi und-
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tage Indledningsseenen med Fikars Drab og de Vikingstog
dermed sættes i Forbindelse; fremstille de övrige Træk os
Helten, blot som Olding. Sagnene fremböde altsaa intet frem
skridende Heelt; Saxo maatte forst ordne dem, at de nogen
ve
lunde kunde blive det. Dette har vel og bragt ham til stundom
at adskille det, der hörte sammen, for desdedre at udfylde
den lange Periode, og saaledes at lade Stærkodder reise tre
■
.
■
f
Gange til Ingild, uagtet denne rimeligviis paa eengang har
rygtet de Ærinder * han der havde. Undersöge vi nu, hvilke
Kilder Saxo har benyttet til sin Fortælling, kunne vi adskille
dem, hvor Stærkodder spiller Hovedrollen, fra dem, hvori
han fremtræder som Biperson. Iblandt de förste kunne vi gienkiende islandske, maaskee ogsaa tydske, og især danske Kil
der.
Til de islandske eller norske Sagn horer Fortællingen
om Fikars Mord, rimeligviis ogsaa Stærkodders Ophold hos
Biarmerne, hvor Stærkodder skal være bleven godt modtaget
og have udfort store Bedrifter. Saxo taler ikke mere derom;
uden Tvivl fordi det forekom ham alt for fabelagtigt. Efter
de paalideligere Sagaer vare Biarmerne en finnisk Stamme,
med hvilken Scandinaverne aldrig indgik Staldbroderskab, men
ikkun besögte Kysterne, enten for at handle eller at plyndre.
Derimod vide fabelagtige Sagaer, som den om Herraud og
Bose meget at fortælle om Biarmeland, der grændsede til Fa
bellandene Glæsisvold og Jotunheim, i hvilke Egne man lod
enkelte Fabelhelte som Helge Thorers Son og Thorstein Bæarmagn udfore Heltegierninger ; saadanne har man venteligen og
saa tilskrevet Stærkodder. Dog maa dette naturligviis blive Gis

ning, da intet videre fortælles os om Stærkodders Biarmelandsfærd.
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Til Stærkodders Bedrifter i Sverrig horer ikke blot hans
Ophold hos Ynglingerne i Up sal *) men tillige Toget mod
Irerkongen Hiigleik', thi naar man læser hos Snorro **
) hvor
ledes den rige men karrige Kong Hugleik i Sverrig, der havde
alskens Spillemænd og Troldkarle, blev angrebet af Sokongerne
Hake og Hagbard, i hvis Folge fandtes 12 Kæmper, blandt
hvilke Stærkodder, som fangede Hugleiks tvende Stridsmænd
Svipdag og Geigad, og dræbte Kongen selv; kan man ikke
tvivle om, at det er den samme Begivenhed, der hos Snorro
læses i en sandere Fremstilling, hos Saxo derimod med nogen
Navn efor vexling.
Da Saxo i Begyndelsen af Stærkodders Historie havde
sagt, at denne Helt havde efterladt Minder ogsaa i alle S ver
rigs og Saxlands Egne ***
)
kunde man vente, at han derved
sigtede til tydske Sagn om ham. At til disse korte Efterret
ninger kunne henregnes det, som findes hos Saxo S. io5
om Stærkodders Heltegjerninger mod flere slaviske Folkeslag i
*) Ubi cum filiis Frö septennio feriatus siger Saxo S. 104.

Da han kal
der Freir, »om de Svenske dyrkede, Frö, og da Upsalakengerne
efter Snorro regnede dens Herkomst fra Freir, er Udtrykket filiis
Frö neppe andet end en Betegnelse af Ynglingerne.
**) Ynglingasaga Kap. 25.
***) S. 103. Neqve enim solum spild no s tro s egregiis operum titulis cor-

ruscabat, verum etiam apud omnes Sveonum, Saxonumqve provincias
speciosissima sibi monumenta pepererat. Da Saxo strax efter nævner
en af Stærkodders Bedrifter i Norge, maae han paa dette Sted ved
Nostros have tænkt baade paa Danmark og Norge, og begge
Landes Oldsagn kunde han vist nok med Rette kalde vore,
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Samfund med den slaviske Fyrste Fin, eller som han hedder
i Stærkodders Svanesang Rin, Flebaks Sön, bestyrkes ved,
at her nævnes Polakker, som ellers aldrig forekomme i vore
Oldsagn, og at Saxo udtrykkeligen bemærker, at den Kriger,
det danske Sagn nævner Fasce, kalde de Tydske Filze, Dog
alt dette bliver kun Gisning, da ethvert andet Spor til disse
tydske Sagn er for længe siden forsvundet. Den af det Tydske
oversatte Vilkinasaga viser vel, at allehaande Sagn om det ost
lige Europas Folkeslag vare optagne i Kredsen af de gamle

tydske Helteminder; men uagtet vi i Begyndelsen af det tolvte
Aarhundrede i Knud Lavards Historie have Exempel paa, at
saxiske Sangere reiste omkring i Danmark, er det Spörgsmaal,
om allerede i det ellevte Aarhundrede tydske Sange der vare
bekiendte; og saa gamle i det mindste maatte disse Sange om
Stærkodders Bedrifter mod Slaverne være, da vi finde dem
nævnte i hans Svanesang.

Danske ere Sagnene, der angaae Stærkodders Kamp med
Saxeren llama, hans Bedrifter i Leire og hans Död.
Det
var egentlig Bedrifterne i Leire, der med Forkierlighed vare
bievne udmalede, og som giorde ham til Folkets Helt. Disse
forene i fortrinlig Grad alle de Egenskaber, der kunde bringe
en Bedrift i Folkets Mund, og giöre dens Minde varigt. De
tildroge sig i Leirekongens Gaard, vare mærkelige baade i
sig selv og i deres Folger. Dog beroede denne Mærkelighed
ei paa deres politiske Virkninger, thi langt större Statsomveltninger bleve forglemte; men paa den dels reen menneskelige
dels nationale Interesse, de vakte; paa Liveligheden i enhver
af disse Scener,

og vi kunne vel föie til, paa den poetiske

\

Kraft, hvormed de fra Begyndelsen af vare bievne frem
stille,
hvilket dog ei maae söges i det lyriske Sving,
hvormed Begivenhederne bleve skildrede, men i det dra
matiske Liv, der indaandedes hvert enkelt Træk.
At Saxo
nemlig har havt Vers for sig, er öiensynligt af de mange
Vers,
han just i denne Deel af Historien -selv anförer.
Vi ville ikke paastaae, at netop de samme Vers, Stærkodder
havde digtet, gientoges til Saxos Tid. Men det er ikke blot
Saxo, der giör Stærkodder til Digter, han nævnes blandt
Skialdene i det gamle Skialdatal, og hvad der er vigtigere, Vers
under hans Navn citeres i Snorros Edda {Rasks Udg. S. 3n)
og fornemmeligen i Gothreks og Hrolfs Saga, hvis Haand—
skrifter endnu have flere af disse end den trykte Udgave.
Disse Vers hörte til Sangen kaldet Hik ar sb alkur.
Saxo for
tæller længere hen, i Begyndelsen af ottende Bog, at gamle
danske Sange om Bravallaslaget, der tillagdes Stærkodder,
endnu til hans Tid erindredes.

Alt dette lærer os3 at Stærkodder var berömt baade som
Skiald og Helt.
Naar saaledes den i sig selv mærkelige, en
höi Grad af Deeltagelse vækkende Bedrift, blev besiunget af
den bedste Skiald; samvirkede baade Indhold og Form, og vi
have flere Exempler paa, hvorledes slige Sange giennem Ræk
ker af Aarhundreder ere forplantede, i det de Tid efter anden
foryngedes, digesom Sproget modtog en ny Farve. Nye Træk
kunne da maaske og være bleven lagte til, men Æmne og
Grundtone maatte blive det samme.
Sæderne, her skildres,
ere hverken Valdemarernes eller de nærmest forlöbne Aarhundreders. Stavkarles og Kulsvieres frie Indtræden' i Kongens
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Hal, Kongedatterens Behandling, det Plumpe i adskillige Træk
vise den tierne Oldtids Sæder. Desværre have vi kun Versene
tilbage i den paraphraserende Oversættelse, hvor Saxo rime
ligvis har udmalt alt vidtløftigere, og derfor let endog uvilkaarligen kunde hente et og andet i Skildringen af Ingilds Luxus
fra sin egen Tidsalders. Naar vi imidlertid læse, at Stærkod
der bebreider Ingild som en skiændig Yppighed, at han ikke
spiste det spegede Kjöd, men det kogte, ja endog det som
‘
i
stegtes efter at have været kogt, at der kom Grönt paa hans
Bord, at han tommede hele Kommer Melk, havde Kander og
Bæggere, samt malte Bakker paa sit Taffel; kunde dog delte
ingenlunde ansees som Luxus i Valdemarerne s Tid, men kun
i Sammenligning med hin Tid, Stærkodder priste, hvor Kon
gen havde harsk Vædderkiôd og Svinekiöd paa sin Bakke, stil
lede Hungeren paa Spegeskinke samt törre Skorper, og holdte
sig til Oliet, som han oste af et Kar. Et mythiskt Træk,
Saxo maaskee uforvarende har optaget af den gamle Sang,
findes S. 119:

Die Ro th o perpetue timidorum irrisor, an ultos (ultum).
Frothonem satis esse putas?
Er Læsemaaden Rotho ikke en Skrivfeil eller Trykfeil
for Rota, har Saxo misforstaaet den gamle Skiald, som upaa—
^Biw^ivleligen her digterifk tiltaler Valkyrien Rota, der i Slaget
haaner de Feige.
Vid, Sei. hist, og philosoph. Skf. II Deel 1823
*

M
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Disse Efterretninger om Stærkodder, hvilke heller ikke
have været Islænderne ubekiendte *),
kunne ei vel bringes i
Forening med det, Saxo beretter om de Bedrifter, den samme
Stærkodder i en langt senere Tid skulde have udfort. Dog,
naar det hedder i Fortællingen om Othar 7 B. S. 126, at
Stærkodder} slagen af pludselig Skræk, flygtede for denne, be
tyder vel dette ikke mere, end naar Nornagests Saga Kap.
6. S. 16 lader ham flygte for Sigurd Fofnersbane.
Det er
rhetorisk Udmaling af hine Heltes Tapperhed, at man lod
selv en / Stærkodder flygte for dem. Leilighedsviis omtales ogsaa Stærkodder i Sagnet om Signe og Hagbarth S. 152, som
den .der tilligemed Siælandsfaren Hako, Viger s Sön , ei vilde
angribe Kong Sigar. Her kunde Navneligheden, da Stærk
odder engang havde været i Ledtog med en Ilak o, foranle
dige, at han blev nævnet.
Desuden er Tidsbestemmelsen for
disse Begivenheder saa vaklende, at de gierne kunne rykkes
nærmerç Ingilds Levetid, end skeet er hos Saxo. Dette gjælder især om Stærkodders Mord paa Ole den Frækne ; hvorom
vi skulle tale ved Saxos ottende Bog (S. 147), hvilken Daad
Snorro sætter langt tidligere (Ynglingasaga K. 29).
Större Vanskeligheder foraarsager det store efter Rime
lighed i Begyndelsen af ottende Aarhundrede holdte Bravallaslag, hvori Stærkodder skal haye taget saa virksom Deel og
selv liaye besunget.
Til Forklaring heraf frembyde sig trende

-w

•) Landnamabog S. 226 nævner Stærkodder den Gamle, som Skiald hos
Kong Frode og hans Son Ingild, I Langfedgatal forekommer I».
gild under Navn fif Stærkodders Fosterson.
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Hypothesen Enten ligge Ingilds og Bravallaslagets Tidsaldre
langt nærmere ved hinanden, end man hidindtil har antaget;
eller tvende Oldtidshelte have havt samme Navn, og ere derfor
i Sagnet bleyne sammenblandede ; eller ogsaa Sangene om Bravallaslaget ere bievne digtede et hundrede Aar eller to efter
Tildragelsen i Stærkodders Navn, og man har da vilkaarligen
tillagt den beromte Oldtidshelt Deel i hiint store Slag, der fore
faldt senere end hans Levetid.
Imod den lörste Hypothese kan med Foie indvendes: at
om end Tidsbestemmelsen ikke er sikker for de Begivenheder,
Saxo beretter imellem Ingilds Levetid og Harald Hyldetands
Regjering; var dog allerede denne saa lang, at det ikke var
muligt, at ved Sammes Ende en Olding fra Ingilds Dage'kunde
fremtræde som Kæmper i et Slag. Desuden maae flere Konger
antages at have regieret mellem Ingild og Harald.
Den anden Hypothese synes ved förste Öiekast den lette
ste, den har og været den sædvanlige Nodhielp, hvoraf Old
forskerne have betient sig, for at forene modsigende Sagn.
Man kan heller ikke negte, at jo to eller flere Navneres Be
drifter kunde sammenblandes, ja ogsaa virkeligen ere bievne
forvexlede; hvorfor ogsaa de nyere Forfattere, især Suhm og
Schi'ônning, der omhyggeligst have undersögt disse Sagn, an
tage tre Stærkoddere. Adspörge vi imidlertid de ældre Min
desmærker, er der intet af disse, der omtaler mere end een
Stærkodder, undtagen Hervararsaga S. 4 — 6 og Gothreks og
Hrolfs Saga S. 18, hvilke tale om to af dette Navn, en Æl
dre med Tilnavn Ale dreng, og hans SÖnnesön, Stærkodder,
Storværks Sön. Den Ældre fremstilles som en Thusse med
Ma

otte Hænder, der blev dræbt af Thor. Uden Tvivl have For
fatterne af disse Sagaer, som vel indeholde gamle Sagn, men
for en Deel forqvaklede, villet forklare sig det dobbelte Sagn
om Stærkodders Födsel ved at antage tvende. Men fulgte de
endog gamle Minder, komme disse dog ei i Betragtning til at
löse Gaaden om Stærkodders Fremtræden i Bravallaslaget, der
maatte angaae en langt sildigere Helt
).
*
Naar Snorro taler om
Stærkodder den gamle, (Ynglingasaga 25, 29) da er det neppe
i Modsætning til en Stærkodder den Unge, men efter Sprog
brugen snarere med Hensyn til den hoie Alder, han opnaaede.
De övrige Efterretninger omtale ikke alleneste blot een Stærk
odder, men hvor der fortælles om hans Deeltagelse i Braval
laslaget, baade hos Saxo og i Sögubrot, der bemærkes tillige,
at det var just den gamle Stærkodder, Storværks Sön, som
der fremtraadte. Endvidere ikke blot de, som meddele os
disse Efterretninger, ere af denne Mening; men Sagnenes egen
Beskaffenhed viser, at de angaaer samme Person; thi de frem
stille ikke blot en Helt af samme Navn, men med de samme
Særegenheder. Stærkodder i Bravallaslaget er ikke blot tapper;
men ogsaa Skiald, ja han har det samme Vanheld, som sin
Navner, i det han seirede, at faae slemme Saar; og ligesom
Efterligningerne af slige Sagn altid pleie at indeholde Overdri
velser, saaledes vare ogsaa de Saar, Stærkodder skulde have
modtaget i dette Slag, de allerdybeste. , At en saadan Lighed
skulde have fundet Sted ikke blot i Navn men ogsaa i Anlæg
♦) I mit Sagabibliothek 2 D. S. 586 har jeg paa Grund af Sangene om
Bravallaslaget yttret mig tilboielig til at antage to Stærkodders
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og i Skjebne, maae vist nok forekomme meget mistænkeligt,
og være en vigtig Anke mod en Hypothese, der slet ikke un
derstottes af ældre Vidnesbyrd.
Saaledes er da blot den tre die Hypothese tilbage. Imod
denne kan vel indvendes, at Skildringen af Slaget synes saa
nöiagtig, Opregneisen af Kæmperne saa omhyggelig, og det
Hele at bære et saa umiskiendeligt Præg af Ælde, at det hver
ken er rimeligt, at de Sange, hvorpaa Saxo beraaber sig, skulde
være bievne digtede i sildigere Tider, eller at den, der saa
ledes besang hint Slag, skulde have villet tildigte en saa væ
sentlig Omstændighed, Vi svare hertil : at vi vist nok antage,
som siden udforligere skal vises, at Sangene om Braval]aslaget
maae have været digtede for Christendommens Indførelse i Dan
mark, altsaa i det seneste i det niende Aarhundrede. Men da
Bravallaslaget holdtes i Begyndelsen af det ottende Aarhundrede,
kan i dette Mellemrum Sagnet til de mange andre Kæmper,
der udmærkede sig i det store Slag, have föiet den berömte
Oltidskæmpe Stærkodder • især da man vidste, at han havde
levet saare længe, og som Olding udfort store Bedrifter. Her
til kommer, at det kun er en underordnet Deel ham tillægges
i Slaget, ikke hans Tapperhed men Thröndernes Pile afgjorde
dets Udfald. Hvad der fortælles om ham, ere blot almindelige
Kampscener, der let kunde digtes, eller overfores fra den
Ene paa den Anden. Saa meget des lettere kunde Sagnet tage
denne Vending, naar den gamle Sang om Slaget var forfattet
i samme Versart, som Stærkodders egne Digte, og altsaa
kunde af den Grund synes at Yære fra hans Haand.
.
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Vi have desuden et endnu noget sildigere Exempel paa
at Vers ere bievne digtede i Stærkodders Navn, i hvad der
fortælles om Stærkodders Död; hvilket, skiöndt forekommende
i Saxos ottende Bog, vi ogsaa her maae omhandle; for at
have samlet paa eet Sted alt, hvad der angaaer denne Helt.
Fortællingen er i sig selv meget rimelig og efter Oldtidens Sæ
der: at nemlig den gamle Kæmpe, som havde seiret i saa
mange Slag, tilsidst nedtryktes ved Ælde, og, harmfuld over
at skulle dö af Helsot, æggede en ung Kriger til at dræbe sig,
dog saaledes, at han endnu nærede det hemmelige Önske,
at kunne fælde sin Banemand. Enten har Saxo behandlet den
Sang, han her havde for sig, som han ofte giorde, i det han
undgik det Hedenske, som man kunde vente i en Svanesang
om at komme til Valhal; eller og Sangeren selv har forsætligen afholdt sig fra det Mythiske, men derimod udmalet Alder
dommens Besværligheder.
Stærkodder opregner för sin Dod
en Række af sine Bedrifter, baade Vikingstogene mod Kurer,
Esther, Semgaller og Rùsser, Toget til Dublin, Bedrifterne
ved Frodes Hof og i Bravallaslaget. Her gives altsaa en Ud
sigt over den hele Sagnkreds, og da denne, alt for omfattende
for eet Menneskes Levetid, först gradvis kan have dannet sig’,
er det klart, at Sangen om Stærkodders Död först maae være
digtet en Tidlang efter hans Levetid, da allerede Sagnet om
ham havde erholdt sin hele Runding. Men da paa den anden
Side Stærkodders sidste Sang indeholder Hentydninger til Be
drifter, Saxo ei har omtalt, baade i Tellemarken og mod en
Sökonge, der hedte Kerrey maae den være forfattet i en ældre
Periode, hvor langf flere Minder om de gamle Tildragelser vare
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i Omlob, ligesom og dens Tone maae til Saxos Tid have haa
ret et Præg af Ælde, for at kunne af ham sættes ved Siden
af Stærkodders egne Digte.
Vi kunne da med Sandsynlighed
antage den at være forfattet i det tiende Aarhundrede, eller
tidligen i det ellevte hvor den indförte Christendom havde af
holdt Forfatteren fra at indblande noget Hedenskt.

baxo begynder denne Bog med Klage over, at man veed saa
lidet om Ingilds Eftermænd, og taler længere hen om et In
terregnum, da Kongeslægten henimod Harald Hyldetands
Regiering næsten var uddöd. Det er mærkeligt, at Svend Aagesen ligeledes anförer, hvorledes den ordentlige Kongefölge
blev afbrudt Yed Ingilds Död, og at meget Mörke herskede i
denne Periode af den danske Historie. Dette lader os formode,
at baade Saxo og Svend Aagesen have i dette Tidsrum endnu
mere end i det foregaaende været utilfredsstillede ved de Kon
gelister, de forefandt. Aarsagen dertil kan have været dob
belt: dels at Tiderne virkeligen vare forvirrede, dels at de
Efterretninger, de forefandt, ei vare tilstrækkelige for dem,
efter de historiske Hypotheser, de havde dannet sig. De esromske Annaler lade Harald Hyldetand folge i Regieringen
efter Ingilds Sønnedatter Asa. Langfedgatal sætter Hrolf

Krages og de med ham nærmest forbundne Ætled mellem In-
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gild og Harald Hyldetand. Da Saxo havde sat Frode den
Fredegode til Christi Tid, altsaa virkeligen flere Aarhundreder, for hans virkelige Levealder; blev det ham vanskeligt at
udfylde det lange Tidsrum, som han derved havde aabnet sig,
og det saa meget mere, som han af de ovenfor anförte Grun
de , havde ladet Hrolf Krage med nærmeste Formænd og Eftermænd regiere för Frodes Dage, uagtet Langfedgatals Tids
bestemmelse uden Tvivl er den rigtige *).
Vi skulle nu see,
hvorledes Saxo bærer sig ad for at udfylde dette Tidsrum.
Den förste han fremforer efter Ingilds Sön Ole, er hans
Sön Frode den Femte, der skulde^regiere vexelviis med sin
Broder Harald, men dræber denne, forfölger hans Born,
Harald og Haldan, og dræbes tilsidst af disse.
Hvad her
fortælles om de forfulgte Kongebörn, er indtil de mindste Om
stændigheder det samme, som Begyndelsen af Hrolf Krages
Saga beretter om Helge og Hr oar, der bleve forfulgte af
Farbroderen Frode, og da dette stemmer overens med Svend
Aagesens korte Beretning, og altsaa tillige yiser sig som et
gammelt dansk Sagn, maae Sagaens Angivelse ansees for den
rigtigere.
Om denne i sin Barndom forfulgte Haldan veed imid
lertid Saxo meget at fortælle. Sagnene om ham, der alle an
gaae krigerske Bedrifter, ligne dem om Fridleif, Frode den
•) Dette fölger baade af indvortes Grunde, da Sagnene om Hrolf ere for
fuldstændige og bestemte, til at være fra en saa fiern Tidsalder; og
af udvortes Grunde, hentede ikke blot fra denne gamle Kongelistes
egen Anseelse, men og fra det Ynglingasaga fortæller Kap. 33,34.
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Fredgodes Sön. Ligesom denne udretter Haldan det Meste
med egne Hænder, han velt er Stene ned paa en fiendtlig Hær,
og bringer den derved til at flygte, hvoraf han erholder Nav
net Bierggram,', han gaaer ene i Kamp mod en Fader og hans
syv Sönner, og ihielslaaer dem alle med en Egekolle ; han
overvinder siden adskillige Bersærker, en vis Grim, der kunde
döve Sværde og Vikingen Ebbe. Foruden disse ikke usædvan
lige Kampscener, og at han efter et uheldigt ForsÖg havde
tilsidst undertvunget de Svenske, fortæller Saxo endnu om ham:
at han var en god Skiald, blev dyrket af de Svenske som en ,
Sön af Thor, og at de norske Konger ansee det for en Ære
at nedstamme fra ham. Dette sidste sigter vist nok til, at
Saxo havde hört, at de norske Konger nedstammede fra en
Halfdan, der havde været en stor Kriger
),
*
og da der nu
tillige var et andet Sagn om en dansk Kong Halfdan der havde
seiret i S verrig **
)
over Kong An', henforte han alt dette til
Haldan Bierggram. Den Modsigelse, hvori Saxo indvikler
sig, ved at lade de norske Konger nedstamme fra Haldan,
og denne siden dö i sit Fædreland uden Born; kan maaskee
forklares saaledes : at Saxo mente, at Haldan havde forladt
sin norske Hustru Thorilde med hendes Barn i Norge, og at
han med sin danske Hustru ei havde havt Born; thi om end '
Saxo her gierne kan have fulgt modsigende Sagn, maae han
dog have tænkt sig noget ved at forbinde dem. Islænderne
kiende intet til denne Haldan Bierggram, det bliver derfor
•) Disse Stamtavler anföres i Fundin Noreg.
**) Ynglingasaga K. 29.

Fid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823»
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rimeligst at antage med Torfæus *),
at, Saxo har samlet sig
denne Konges Bedrifter af forskiellige Sagn om gamle Halfdaner, som han henforte til een, og hensatte tit en Tidsal
der, om hvis Konger han intet havde at fortælle.
Om Haldans Eftermand, den Gothiske Kong Ung vin,
berettes intet andet, end det lidet Rimelige, at han ifölge Tes
tament blev Konge; siden skulde han være bleven dræbt af
en vis Regnald og have efterladt en Sön, xsom hedte Syvald.
Disse faa Efterretninger vise, at der ei har været nogen sær
egen Saga om denne Konge. Suhm mener
),
**
,at han er den
danske Konge Ungendus, om hvem Alcuin taler i den hellige
Villibrods Levnet ***
)
som en forhærdet Hedning, hvem den
hellige Mand ei kunde omvende. Men da Villibrod var Bisp
i Utrecht 710, kunde hans Samtidige ei være Ungvin, som
efter Saxos Tidsregning maatte have levet henved et Aarhundrede för, og desuden rimeligviis har været en Konge i Jyl
land. Imidlertid kan gierne et Minde om denne Ungendus,
der dog hörte omtrent til den Tid, have bidraget til at Ung
vin her blev indfort.
Om Ungvins Sön Syvald fortælles egentlig slet intet;
thi hvad der horer til hans Regieringstid, optages af Othars
Bedrifter og Kierlighedshandel med Syrithe, Kongens Datter.
Denne underskiönne Prindsesse var saa ærbar, at hun ei vilde

*) Series regain Daniæ S. 306.
**) Critiske Historie 3 D. S. 217.
***J Alcuini Opera C. 9 p, 1437»
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see paa nogen Mandsperson, og kun give den Beiler sit Ja,
der kunde bringe hende til at fæste Öinene paa ham. Den
kiekke Othar forsögte det men længe forgiæves. Det hialp ei,
at han först befriede hende fra en Jette, der i Qvindeskikkelse
havde bortfort hende, siden fra en arrig Madmoder; ligesaa
lidet hialp det ham, at hans Elskede i sin Nöd maatte tage sin
Tilflugt til hans egen Moders Huus. Men da han tilsidst lod,
som han vilde holde Bryllup med en Anden, og Syrithe skulde
som Brudepige holde Lyset, gik det hende dog saa nær, at
hun ikke agtede at Lyset brændte hendes Fingre, og da Othar
tiltalte hende, kastede hun et ömt Blik paa ham, hvorpaa
hendes eget Bilager strax blev holdt. Den vakkre Fortælling
ender med, at Othar blev en drabelig Helt, for hvem endog
Stærkodder selv en Gang maatte tage Flugten.
Dette Sagn har megen poetisk Holdning, men kun liden
historisk. Een Idee ligger til Grund for den hele romantiske
Indklædning; den qvindelige Blufærdighed symboliseres paa en
saare simpel Maade, og Knuden bliver löst med Finhed, i
det Pigeliiertet, som havde modstaaet Taknemlighed, Frygt
og Tvang, tilsidst lader sig henrive af den kvindelige Iversyge.
Derimod antydes de historiske Momenter mere end de udvikles.
Heltinden bliver pludseligen ligesom ved lyriske Overgange for
flyttet fra een farlig Stilling til en anden, og efter at Helten
har vundet Elskerinden, og beviist sin Tapperhed, forsvinder
han af Historien.
Da nu til alt dette kommer, at ogsaa
Vers blive anförte, slutte vi, at Kilden, hvoraf Saxo oste,
ikke var nogen Saga, men en Elskovssang.
N 2

TOO
Mærkeligt nok treffer det sig, at ligesom alt, hvad vi
vide om Kong Syvald, synes at have udgiort en gammel Bal
lade, saaledes udgiöre ligeledes Ballader Grundvolden for lians
Sons og Eftermands Sigars Historie.
Den forste handler om den sölvlokkede Alger og den
mandfolkesky Alvilde. Denne gothiske Kongedatter vilde al
drig lade sig see uden Slör af nogen Ungersvend, og omendskiöndt Sigars Sön Alger havde dræbt de Uhyrer, der bevog
tede hendes Jornfr.ubuur, lod Alvilde dog efter Moderens Til
skyndelse haant om ham, fordi han foretrak Fæstensol for
Vaabengny; og hun gav sig selv til at være Skioldmö. Alger
drog i Viking, hvor han sloges med Blokumændene (Blaamænd?) paa den frosne Östersö, og mödte Alvildes Skib ved
de finske Kyster. Som han sprang over paa de ukiendte Fienders Skib, for at rydde det, hug hans Staldbroder Hielmen
af Al vilde', man gienkiendte Möen og nu var Kampen med
Vaabnene forbi.
Vel ere de historiske Momenter her noget mere udviklede,
end i Sagnet om Syrithe', men det Hele har dog netop den
for en Ballade passende Runding, og ender med Giftermaal.
At det er Moderen, som raader sin Datter til hellere at blive
Skioldmö end Brud, er unaturligt.
Algers Angreb paa Dy
rene, der bevogtede Alvilde, ligner, hvad Saxo siden fortæl
ler om Regnar og Lathgertha, Hans Kamp paa den frosne
ÖstersÖ klinger fabelagtigt, og det er desuden synderligt at den
samme Tidsalder skulde have frembragt to slige Vidundere af
Knipskhed. Uagtet det altsaa vel er muligt, at en Prindsesse
Alvilde kan engang i Hedenolden have ægtet en Prinds Alger
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efter först at have givet ham en Kurv, er det dog rimeligere, at
Saxo her for Æmnets Ligheds Skyld har benyttet to Ballader
lige efter hinanden, hvoraf den Ene var en sildigere og siet
tere Variation paa det Æmne, -den Forste havde besiunget;
men desuagtet kan gierne den sidstnævnte Ballade have været
en Deel aldre end Saxos Dage.
Det var ikke blot om de knipske Piger, men ogsaa om
de Om
ie,
*
at der gaves Oldtidssange r thi nu folger den skjönne
noksom bekjendte Fortælling om Signes og Hagbarths eller
Habors ulykkelige Kierlighed. Den er et talende Beviis for,
hvorledes det Hjertet gribende Sagn kan, fremsat i passende
Indklædning, forplante sig giennem Folkets Mund; thi indtil de
nyere Tider ere Signe og Hober i danske og svenske Folke
viser bievne besjungne *), o.g ikke blot i Sigersted i Siælland,
men tre Steder i Jylland, fire i Sverrig og fem i Norge, fin
des Egne opkaldte efter disse Begivenheder, hvilke saaledes alle
giöre Fordring paa at ansees for deres rette Hiem. Nogle have
deraf villet slutte, at Begivenheden ingensteds havde hiemme;
men dette er ligesom man vilde sige, at et Træ maatte kun
have liden Rod, fordi det bar den störste og skiönneste Krone.
Finder man endog i vore Tider, at det. Æmne, den udmær
kede Digter selv opfinder, sielden lykkes ham saa godt, som
det, Historien giver ham; vil dette endnu langt mere gieide
om den gamle Skiald, for hvem desuden den egentlige Opdig
telse var aldeles fremmed. En anden Sag var det, naar en
*) Den didhörende Literatur findes samlet i Anmærkningerne til udvalgte
danske Viser fra Middelalderen 3 D, S. 402.
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religious Idee blev ifört en mythisk Dragt, men da dette ei lier
kan være Tilfældet, ansee vi det for rimeligere, at Daaden
virkeligen er skeet, og at Dan nerhjertet har bevaret den.
Beviis saavel paa dens Ælde, som paa dens Navnkundighed
findes allerede i Thiodolfs Ynglingatal. I dette i niende Aarhundrede forfattede Skialdedigt kaldes Galgen Signes Mands Hest
(K. 22) Sigars Hest, (K. 26) siden vedbleve de senere Skialde
at anvende Billedet *).
Af de forskicllige Vidnesbyrd om Stedet, hvor Sørgespil
let opfortes, konune kun de tvende ældste i Betragtning: Saxos
Krønike og Landnamabog. Sidstnævnte anfører S. 256 at Kong
Sigar havde boet paa Gaarden Steig paa Angulsey paa Halogaland i Norge, ved hvilken Gaard fandtes Signes Brønd og
Hagbardshohn. Sporges nu enten Halogaland eller Siæland var
Fortællingens Iliem, blive Grundene overveiende lor Siæland.
Allerede dette kommer i Betragtning, at Saxo ikke blot kiender Stedet, hvor Signe og Habor döde, men han bestemmer og
med megen Nöiagtighed de Egne, hvorigiennem Hako drog,
for at hovne dem. I ingen anden Egn findes saa mange Steds
navne samlede, der tyde hen til denne Begivenhed. I den
eddiske Sang Helgaqvida Hundingsbane 1 Sir. 8 nævnes Sigarsvold eller Sigarsted i Forbindelse med Hringsted og tiere Byer,
der bleve givne den danske Kong Helge. Sigars Navn fore
*) Sig/ivat Skold nævner Sigars Hest Oluf den Hell, S. Kap. 57; Gretter Stærke kalder Galgen den Frendelö’n, Sigar skiænkte. Gretters
Saga K. 53. Om Hagkarths Billedstötte i Island ifölge Kormakssaga, see Sagabibliothek 2 D. S. 391.
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kommer flere Gange i Sangene om disse Helger *), og Gudruna sagdes under sit Ophold i Dnnmark at have bordyret blandt
andre Bedrifter, hvordan Sigar og Siggeir sloges **
).
Hertil
kommer endnu, at vi vel have Exempler paa, hvorledes dan
ske Sagn om Froder, om Hrolf Krage have i den tierne
Oldtid udbredet sig höit op i Norge; men derimod savne vi
Exempler paa, at Sagn fra Halogaland ere bievne localiserede i
Danmark. Fra Siælland af kunde Sagnet derimod lettere ud
bredes over hele Skandinavien. Tiden, da Begivenheden til
drog sig, kan endnu vanskeligere bestemmes; et Bidrag dertil
kunde vel Snorros Beretning være om Sökongerne Hake og
Hagbarth, der i Samfund med Stærkodder angrebe den sven
ske Kong Hugleik (Ynglingasaga K. 25) ifolge hvilken Sigar
blev en dansk Fylkekonge, samtidig med Frode og Ingild ***
).
Men hvad Snorro siden fortæller om Hagbards Broder Ilako,
kan ikke vel forenes med Saxos Beretning.

En Deel Vers anförer Snorro i sin Beretning om Signe
og Habor, og neppe have disse Vers hört til en eneste Sang;
thi een saadan vilde uden Tvivl være bleven for lang, hvis den
skulde have omfattet alle de didhörende Begivenheder. I det

*) Helgaqvida Haddingia Skata, St, S, 25, 27, Helgaqvida Hundingsbane 2 St. 3.
**) Qvida Gudrunar 2 St. 15.
**•) At Fundin Foreg S. II gjor Sigar til en Sön af Sigmund og Sönnesön af Halfdan den Gamle, er fordi at Sigars Navn forekommer i
de eddiske Sange, og Forfatteren nu eengang havde i Sinde at udlede
alle de gamle Slægter fra Halfdan den Gamle.
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mindste tvende Sange kunne vi adskille hos Saxo] hvoraf den
Förste skildrer Bolvises Forræderi, der bragte Hagbarth til at
fælde sin Elskedes BrÖdre; den Anden angaaer Hagbarths
Forklædning og Endeligt. Det er aldeles efter slige Sanges
Analogie, hvilket saavel de eddiske som de færôiske Qvad
kunne vise, at etÆmne fortsættes giennem flere Sange. Lige
som det og er naturligt at den mindeværdigste Sang bliver
længst erindret, hvorfor den Kæmpevise, vi have tilbage om
Signe og Hab or, er den som skildrer Catastrophen. Denne
har i Visen erholdt en romantisk Udsmykkelse, i det Habor
efter den kun lader sig binde af Signes Haar.
Havde Saxo
kiendt dette Træk, der var saa skikket til at udmales rhetoriskt,
han havde vist ikke gaaet det forbi. Denne Omstændighed at
vi endnu have en af Saxo uafhængig gammel Ballade tilbage
over dette Æmne, tiener til at bestyrke, hvad forhen blev bemærket
om Beskaffenheden af de Kilder, hvoraf Saxo har ost denne
Deel af hans Historie.
Om Sigars Sön Syvald veed Saxo heller intet, uden
hvad der stod i Forbindelse med Sagnet om Signe og Habor,
han skal nemlig være faldet, i det han hævnede Faderens Död.
Maaskee har just Slutningen af dette Sagn, der syntes at ende
med Kongeslægtens Undergang, bevæget Saxo til at hensætte
det foran det saakaldte Interregnum som dets nærmeste An
ledning.
Hovedbegivenhederne i denne Periode, hvor Saxo ei
kan anfore nogen egentlig Leirekonge, dreie sig om Konge
datterens Gurithes Skiebne, ogsaa denne afgiver et passende
Stof for en Elskovssang, og synes saaledes at have været den
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' fierde Balladej Saxo i en Rad benytter. Men den er indflet-’
tet i tvende andre Sagn om Hildiger og om hans Fader Gun
nar. Paa denne Gunnar, en svensk Kriger anvender Saxo
det gamle norske Sagn, Snorro omtaler {Hagen Adelsteens
Saga K. 15) om en Hund, der blev sat til Konge over Thron—
derne. Fortællingen om Hildiger, der kommer til at kæmpe
med sin Halvbroder Halfdan, og fældes af ham, er i alle
S.maaomstændigheder det samme Sagn, som en senere Islæn
der har behandlet i Asmund Kappebanes Saga
);
*
baade Islæn
deren og Saxo, have her havt Sange for sig,\ der have saa
mange Smaatræk fælleds, at man ei kan tvivle om deres Identitæt, men Steders og Personers Navne ere ganske forskiellige.

Kun lidet fortælles om de Hövdinge, som i Gyrithes
Barndom herskede i Danmark. Underligt er det, nåar Saxo
af det Nederlag Fyens Konge Hane leed, da han vilde angribe
en fremmed Hiking, vil udlede Ordsproget: in proprio plus
lare Hannonem valere : Hiemme er Hanen rigest, eller Ha
nen er diærvest paa egen Mödding. Enhver, som seer ind i
en Hönsegaard, kan overtyde sig om den saare simple Oprin
delse til dette Ordsprog. Stort bedre er vel heller ikke Saxos
Forklaring af Rötheran S. 155.
Gurithe var paa sin Viis stolt ligesom forhen Alvilde',
hun vilde hellere ingen Mand have, end een der ikke var
kongebaaren. Ung Halfdan var hende i Begyndelsen hverken
fornem eller smuk nok; men siden var hun nær bleven nödt

*) Mere herom i Sagabibliotheket 2 D. S. 599.
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
i
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til at ægte Saxerhövdingen Sidar’, dog paa Bryllupsdagen kom
den for död ansete Halfdan tilbage fra Rusland, dræbte
Saxeren, og ægtede Kongemöen.
Det er neppe Tilfældigt at Saxo har i det samme Tids-«
rum optaget Æmnet af fire Elskovssange næsten efter hinanden.
Hverken i det Foregaaende eller Efterfølgende forekomme Æmner, der saa passende lade sig behandle i Balladeformen. Alle
disse bleve uden Tvivl ligesom Visen om Signe og Ilabor
siungne af Folket; de vare da ei som adskillige andre Vers,
Saxo anförer, saadanne, hvilke blot nogle Yndere af Alderdom
men kiendte; de havde et friskere Liv, og tillige, fordi de of
tere og friere vare bievne behandlede, en nyere Farve. Da de
vare Minder om gamle Tider, men selv ingen Tidsbestemmelse
indeholdt, kunde Saxo ikke ganske uden Grund hensætte dem
mod Enden af den rnythiske Tid strax foran den forste histo
riske Sang af en bestemt Tidsalder, og han gjorde dette saa
meget deshellere, som han derved erholdte Bidrag til at ud
fylde et Tidsrum, hvorom han ellers intet vidste.
Det lörste historiske Minde, der fremtræder med nogen
Bestemthed, er det om Bravallaslaget mellem Harald llyldeiaud og Sigurd Ring, men Harald Hyldetands egen Histo
rie er mythisk, og angaaende hans Herkomst lindes de forskielligste Efterretninger. Saxo modsiger sig i denne Henseen
de selv, ved forst at lade Alvildes Ledsagerinde, Gro, være
Haralds Moder S. 128, og siden fortælle, at Alvildes Dat
ter Gurithe var det. Dog er dette neppe nogen Modsigelse i
de Sagn, Saxo fulgte, men en Folge af en Skiödeslöshed hos
ham selv, eller snarere en Skrivfeil paa det först anförte Stetig
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hvor just de tvende Personer Borcar og Gurithe korteligen
nævnes, om hvilke Saxo siden heel omstændeligen beretter,
hvorledes den forste var Farfader, den sidste Moder til Ida—
raid Hyldeland.
Ligesom Saxo knyttede Haralds Födsel til Qvadet om
den stolte Gyrithe-, har S'ôgubrot bragt den i Forbindelse med
det tragiske Sagn om tvende Brödre Helge og Hrærek, af
hvilke den sidste blev ved Svigerfaderens, Ivar Kidfadmes,
Træskhed bragt til at dræbe den Förste, for hvilken Udaad
han selv kort efter maatte böde. Denne Fortælling om de to
siælandske Konger, der rigtignok stadfæstes ved det, den eddi
ske Sang, Hyndluliod, anförer St. 26 om Harald Hyldetands
Nedstammelse fra Ivar giennem Aude og ilrærek Slyngebaand,
har imidlertid umiskiendelig Lighed med hvad Ssiorro beretter
om tvende skaanske Brödrekonger; (Ynglingasaga K. 43).
Ligesom hine bleve opeggede mod hinanden af Harald Hyl
detands Morfader, Ivar Vidfadme, skulle disse være bievne
ophidsede af Ivar Vidfadmes Morfader, Ingiald Ildraade.
Der er kun den Forskiel, at Ingialds Datter Asa forenede sin
Stræben med Faderen Ingialds-, Ivars Datter Aude sögte der
imod, skiönt forgiæves, at arbeide mod sin Faders onde Hen
sigt *).
Men om man end vilde antage, at Sogubrots Beretning
om Leirekonger gielder skaanske Fyrster, og deraf forklare,
*) Hervararsaga Kap, 19 S. 222 angiver Harald Hyldetands Herkomst
endnu paa.jen tredi« Maade, ved at lade Ivars Datter hedde Alfhilde, Manden Valdar, men denne Sagas Efterretninger, især i dens
sidste Deel, ere upaalidelige.
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hvorledes det, i sig selv saa interessante Sagn om de fiendtlige Brödre, ei var kommen Saxo for Ören, eller af ham
bleven anvendt; opstaaer endnu en större Vanskelighed med
Hensyn til Ivar Vidfadme, hvem Snorro fremstiller som en
Skaanes Konge, der blev saa mægtig, at han lagde hele S ver
rig under sig, tilegnede sig hele Danmark, en stor Deel af
Saxland, Österrige og femte Parten af Engelland (Ynglingasaga K. 45), og blev Stamfader til Enekongerne i Danmark
og Sverrig. Om man end antager, at Udtrykkene her meget
have forstorret Bedrifterne, at de lierne Erobringer ikke bety
dede andet, end nogle heldige Sorövertog til Northumberland
og Östersöens Kyster, samt at nogle Egne i det Holstenske
vare bievne skatskyldige, og at Herredommet over hele Dan
mark x>g Sverrig bestod i at adskillige Fylkekonger i begge Ri
ger erkiendte Ivars Overmagt, og betalte ham Skat; saa maatte
dog Ivars Regiering have været saa mærkelig, at det er höiligen at undre over, at intet Minde herom forplantede sig, og
at hans Navn ei findes i nogen dansk Kongeiiste. Paa den
anden Side ere Islændernes Vidnesbyrd i Særdeleshed Snorros,
Langfedgatals og Sogubrots *
),
af saa megen Vægt, at
man maae antage Ivar for at have været en mægtig Drot i
Skaane, især da ogsaa svenske Mindesmærker fra det hortende
Aarhundrede, og altsaa uafhængige af Islænderne, omtale Ivar

*) Ivar Vidfadme omtales ogsaa i et islandsk Fragment hos Langebek
vol. 2 p. 167 og i Begyndelsen af Jomsvikingathatr i Oluf Trygvesens Saga I D. S. 69«
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som Sverrigs Konge *).
Hvad der kan siges til at forklare
denne Gaade er neppe mere, end at Ivar Vidfadme, selv
efter de islandske Beretninger, kun kort Tid skal under Dat
tersønnens Mindreaarighed have besiddet Leirethronen, og at
Saxo for saavidt er enig med Islænderne, at han lader Harald
Hyldetand nedstamme fra Skaanske Fyrster«
Tvende Bedrifter have især udmærket Haralds Regie
ring, det store Steen-Monument, han lod udhugge i Klipperne
i Bleking, og det store Slag, han holdt paa Bravallasletten.
Sleenmindet staaer endnu, men næsten udslettet; ældgamle
Sange om Slaget have vi tilbage, men kun i Oversættelse.
Det Mythiske i Haralds Historie udgiör vist nok de ældste
Efterretninger vi have om ham. Hans Födsel var knyttet til et
Sonoffer i Upsals Tempel **
).
Odin havde giort ham skudfri,
og lært ham at ordne baade sin Krigshær og sin FIaade.
Derfor blev han og en vældig Kriger, som sendte Mange
Faldne til Hærfader i Valhall. Denne vilde derfor ei lade sin
alderstegne Yndling dö af Helsot, men lade ham ride til Valhal med hæderligt Folge; han æggede ham derfor til Krig med
sin Systersön, lærte ogsaa denne at ordne Hæren, og lod
Harald falde i Slaget omringet af dræbte Fiender. Disse ere

•) Lagerbring Svea Rikas Historie 1 D. S. 135.
I det Saxo lader dette Offer fremfores i Anledning af et Brodermord,
itemmer han for saavidt overeens med Sögubrot, der og lader et
Brodermord gaae kort foran Haralds Födsel, men efter Saxo var
det I Harald, der dræbte Hildiger, efter Sögubrot Hrærek, der
dræbte Helge.
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uden Tvivl de ægte Træk af Sagnet om Harald, hvilke findes
baade hos Saxo og i S'ôgubrot, men tildels udmalte med Hen
syn til det senere christelige Begreb om Odin som ond Aand,
der af Lyst til Ondt fik Kongerne til at stride. Hvad nemlig
Odin uden Tvivl ifölge det oprindelige Sagn skulde have giort
til Harald Hyldetands Bedste, forestries han ifölge det sil
digere at giöre til hans Fortræd. Hine ægte Træk lade sig let
gienkicnde, de kunne ei være bievne opdigtede i en christelig
Tidsalder.
Mindre paalidclig er Ælden af det andet, Saxo
fortæller om Harald, især de tvende Tog til Norge, det ene
til Vigen det andet til Throndhiem, begge for at hielpe Kon
ger mod Skioldmöer. Det Øvrige der berettes staaer i nöiere
Forbindelse med Bravallaslaget, og kan være bleven foranle
diget ved dette.
Den Magt Harald der anförte, beviste, at
han havde udvidet sit Rige, og de mange fremmede Krigere,
som fulgte hans Banner, ledte til den Forestilling, at han
havde betvunget de Folkeslag, hvortil Krigerne hörte; saale
des gave Friseren Ubbe, Slaverne Duc og Dal, Engellærrderen Orm Anledning til at tale om Haralds fierne Krigstog.
Den fuldkomne Seirs Folge var Fiendernes Skræk og en dyb
Fred, hvis Varighed Sagnet med rundt Tal satte til 5o Aar. Man
tænkte ikke paa, at Haralds Helte efter saa mange Aars Fred
kun vilde have ydet ham liden Hielp i det blodige Bravallaslag.
Förend Saxo gaaer til at beskrive dette, indforer han
et Stykke af Oluf den Fræknes Historie. Han maatte her
•) Om Forholdet mellem Fremstillingen i Sögubrot og hos Saxo, hvor
den har i det Hele et ældre Præg, see Sagabibliothek*2 D. S. 491.
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optage det, da lian antog at Stærkodder den Gamle, Ole
den Fræknes Drabsmand, var med ved Bravalla, og at han
altsaa kunde have en Grund til at antage en Ole for Leirekonge efter Harald. Der synes at have været en egen Saga,
om denne Ole, en norsk Konge', som Saxo giör til Haralds
Systersön, ligesom Sigurd Ring. Hans Bedrifter have Lighed
med Fridleifs og Halfdan Bierggrams. Det eneste karakteri
stiske ved dem er, hvad der fortællos om hans skarpe Öiekast
som ingen kunde modstaae, hvilket Træk uden Tvivl var for
anlediget ved det Stærkodders Saga fortalte, at selv denne
Kriger havde frygtet for at see paa ham, da han vilde dræbe
ham. Da i Övrigt Fortællingen om denne Ole ikke knytter sig
til noget andet Sagn, da det Eneste, som findes om ham, er
det ovenfor anförte Sted hos Snorro *) som henforer denne
Konge til en langt ældre Tidsalder, er det uden Tvivl rigtigst
ganske at afsondre ham fra Haralds Historie.

Ottende

Bog.

Beskrivelsen over Bravallaslaget grunder sig paa danske San
ge, under Stærkodders Navn, hvilke i Hukommelsen vare
bievne bevarede. Saxo siger dette selv, og havde han end

*) S'ögubrot nævner rigtig nok S. 24 en Kong Ole den Frækne imellem
Rings Krigere, men uden at anfore noget om ham.
*
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ikke sagt det,“ kunde man have sluttet det af Beskrivelsens
egen Beskaffenhed. Den begynder med en lang Liste over
de mærkeligste Kærnpere, som deeltoge i Slaget. Denne lan
ge Navneliste er ordnet efter Rimbogstaverne, hvilket ei kunde
have fundet Sted, dersom Saxo ikke havde fulgt danske Vers.
Vi finde desuden, ved at sammenligne den med Sogübrots
Liste paa de samme Kærnpere, at Saxo nogle Steder har misforstaact de danske Udtryk, hvilket er et unægtelig! Beviis for,
at han ei har digtet disse Navne, men nedskrevet dem efter
den mundtlige Tradition *).
Talerne, som begge Feldtherrerne
holdte, ere maaskee Saxos egne ; thi slige Taler hörte nu
eengang til den classiske Stiil, men derimod have Skildringerne
over Skibenes Mængde, der dannede en Bro, som forenede
Oresundets Kyster, over Slagets Begyndelse, der var som Ver
den skulde forgaae **
),
og over dels Fortsættelse, hvor Saare-

*) Suhm, der x sin critiske Historie meget nöiagtigen har sammenlignet
Navnene i Saxo og Sögubrot 3 D, S. 356 — 363, S. 371 — 384,
bemærker saaledes med Föie, at i Listen over Rings Kæmper er
Einar protuberans Einar Egdski hos Sögubrot, nemlig Einar fra
Agde, men Stednavnet Agde har Saxo taget for det danske Ord
Egg. Croc agrestis er Hrokr af Akri, ogsaa et Stednavn, der er
bleven et Tillægsord. En modsat Feil har derimod fundet Sted
ved Gummi e Gislamarchia hos Sögubrot Glismakr Godi; her er en
Mands Navn af Saxo giort til et Steds Navn.
**) Saxo lib. 8 p. 146. Crederes repente terris ingruere coelum, sylvas cam-

posqve subsidere , misceri omnia, antiqvum rediisse chaos, divina pariter
•et humana tumultuosa tempestate cvnfundi, cunctaqve simul in perni
ttent t hr a hi, Billedet af Chaos, hvortil alt i den gruelige Kamp
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nes Damp udbredte Taage, og Pilenes Mængde borttog Dagens
Lys, oiensynligen en digterisk Farve. At disse Vers vare en
Deel ældre end Saxos Tid, folger af, at man tilskrev dem
Stærkodder selv, hvilket ei kunde være skeet, naar man ei
havde anseet dem for meget gamle. Deres Alder maae endog
opstige til den hedenske Tid, thi ligesom det var Odin, der
havde egget Kongerne til Kamp, spiller han og under Slaget
en vigtig Rolle. Med en ægte homerisk Vending lader den
gamle Digter Odin paatage sig Brunos Skikkelse, der kiörte
Haralds Stridsvogn; og da Odin ei, skiönt Seirfader, kunde
mod Nornernes Villie böie Slagets Gang, og derfor maatte
våere döv mod Haralds Bonner; viste han dog sin tro Dyr
ker den sidste Tieneste, >ved selv at fælde den gamle Helt
midt i en Dynge af utallige
*
dræbte Fiender. Der föies til, at
Harald blev med sin kongelige Rustning og i sin gyldne Stavn
lagt paa Baalet, hvor Sigurd Ring selv talte over ham, onsken
de, at han fremmest i de faldne Skarer maatte drage til Valsyntes at vende tilbage, kunde Saxo have laant af latinske Dig
tere, ikke saa det folgende, divina pariter et humana confundi,
hvilket oiensynligen sigter til Ragnaroke, og derfra er uden Tvivl
alle Billederne laante. Saaledes synger Vola:
Öxetid, Sværdtid,
Skiolde da kloves,
Vindtid, Ulvtid,
v
For end Verden falder,
Ingen Mand da vil
Den anden spare.
{Magnussens Edda I D. S. 47»)
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823»
P
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hal *) og skaffe baade Venner og Fiender Adgang til Odins
Sal, disse Træk hverken kunde- eller vilde man digte i en kri
stelig Tidsalder; derimod fulgte de naturligen af den Syns
punkt, fra hvilken Asadyrkeren betragtede disse Begivenheder.
Afsondrer man det Mythiske, bliver Fremstillingen af Slaget
tydelig og simpel. Det var hér, som gemenligen i Oldtidens
Slag, enkelte Kæmpere, hvis Tapperhed gjorde Udslaget. Ha
ralds Hövdinger havde allerede giennembrudt Rings Slagtorden,
da de fældedes ved Thröndernes Pile, og derved gave Ring
Seir.
Til disse indvortes Grunde for Troværdigheden af Saxos
Beretning om dette Slag, og Ælden af de Efterretninger han
fulgte; kommer endnu Sammenligningen med det islandske
Brudstykke om danske Kongers Bedrifter, som kaldes Sogu—
brot **
).
Er end dette Stykke i sin nærværende Form ikke æl
dre end fiortende Aarhundrede, og altsaa en Deel yngre end
Saxo, f kan det dog ikke være bygget paa Saxos Værk, thi
Samqvemmet mellem Danmark og Island, var dertil i det tret*) At dette er Meningen af Saxos Udtryk, som efter at have fortalt,
hvorledes Ring lod sin egen Hest sætte for Haralds Stridsvogn, der
med hans Lig lagdes paa Baalet, saaledes vedbliver: inde vota

nuneupat, adjicitqve precem, uti Haraldus eo vectore usus, fat i consortes ad tartara antecedent, atqve apud prastitem Orci Plutonem so- dis hostibusqve placidas expeteret sedes ; dette folger af Sammenlignin
gen med det Drape Dronning Gunhilde lod forfatte over Kong
*
Erik Blodöxe, hvor en lignende Tankegang findes* See Sagabi
bliothek 2 D. 374 — 375.
**) See Sagabibliothek 2D., S. 485 — 492,
/
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tende og fiortende Aarhundrede alt for liden. Desuden indehol
der S'ôgubrot meget om Ivar Vidfadme, og Harald Hylde
tands Herkomst, hvilket strider mod Saxos Fortælling. Derimod stemmer den overeens med Saxo i Opregneisen af Kæm
perne og i det Væsentlige af Beskrivelsen over Slagets Gang;
dog saaledes at den udelader alt 'det Alythiske, .hvorfor den
fortæller Anledningen til Slaget noget anderledes, forbigaaer de
digteriske Skildringer, men fortæller de enkelte Kampscener
vidtlöftigere og med Overdrivelse, især Stærkodders Bedrifter.
Den viser sig saaledes fiernere end Saxo fra den poetiske Kil
de, og tiener derved til at bekræfte, hvad han anförer om sin
Hiemmel, i det den tillige giver et öiensynligt Éxempel paa,
hvor længe gamle Sagn kunne mundtligen forplantes, inden de
blive nedskrevne.
Alen uagtet vi antage, at Qvadet om Bravallaslaget er
fra den hedpnske Tidsalder, mene vi derfor ikke, det er sam
tidigt med selve Slaget.
Vi have forhen bemærket, at den
gamle Stærkodder ikke kan have deeltaget i dette Slag, heller
ikke beskrevet det. Qvadet, som bærer hans Navn, maae da
være nogle Alenneskealdre yngre end Begivenheden, og vær,e
en Omarbeidelse af et ældre Qvad, der var forfattet i det Versemaal, som havde Navn efter Stærkodder *) og derved gav
saa meget större Anledning til at fore denne Helt ind med paa
Skuepladsen. Var nu denne senere Omarbeidelse fra Begyndel
sen af det tiende Aarhundrede, kunde man og deraf forklare
sig, hvorledes Islændere kunde forekomme baade imellem Ha■

,
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■

*) Starkathar - lag i Snorros Edda.
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raids og Rings Kæmper. Det er imidlertid ikke sandsynligt at
Saxo htr giort sig skyldig i denne Anachronisme, som allerede
Torfceus *) har lagt ham til Last og Suhrn, vedgaaet **
).
Saxo anförer i sin Fortale en Deel om Islands naturlige Be
skaffenhed, deriblandt noget fabelagtigt, men det meeste sandt,
ikkun rhetorisk udsmykket. Han beraaber sig selv paa de oldkyndige Islænderes Beretninger, som han havde benyttet, og
nævner siden Islænderen Arnold, der var i Absalons Tieneste
og Saxo lölgeligen maae have kiendt. Nu er det utænkeligt,
at en Mand, der som Saxo var sysselsat med historiske Un
dersøgelser, ölte raadlörte sig med Islændere, og erkyndigede
sig om deres Oes Beskaffenhed, ei tillige skulde have erfaret
noget om dens Historie ***
).
Men i denne var Tiden og Maaden, hvorpaa Oen blev bebygget, et saa mærkeligt og bestemt
Punkt; at det ikke er rimeligt, at Saxo skulde blive uvidende
oin samme. Men vidste Saxo dette, kunde han ei være saa
tankeløs, at lade Islændere deeltage i Bravallaslaget; hvilket
han efter sin Tidsregning maatte sætte endnu nogle hundrede
Aar længere tilbage i Tiden, end det virkeligen blev holdet.
Hvis altsaa nogen anden Udvei tilbyder sig, bör man ei lade
en Forfatter saa groveligen modsige sig selv. Nu beroer Van-

*) Series regiim Daniæ p, 317-319. Endnu mere Vægt har Professor
Dahlmann lagt paa denne Omstændighed i hans Forschungen auf
dem Gebiete der Geschichte I B, S. 207»
**) Critiske Historie 3 D. S< 378«
*»•) Saxo lib. 14 p. 316.

II?
skeligheden paa *
), at Saxo, som nogle Steder'kalder Islæn
derne Thylenses
'),
**
blandt Deeltagerne i Bravallaslaget nævner
adskillige, som kom fra ultima Thyle. Alen denne Vanskelig
hed er dog ikke saa stor, naar man betænker, at Saxo, der
saa gierne brugte classiske Vendinger, let kunde falde paa at
-kalde Halogaland saaledes, hvor de Folk levede, der efter
eget Sigende boede nordligst af alle Nordmænd ***
).
Paa Halogalænderne passer just Saxos Skildring, at de vare gode Skialde,
Holmgangsmænd og færdige Bueskyttere. Derimod var Fær
dighed i at skyde med Bue neppe saa almindelig blandt Islæn
derne, hvis Land ikke tillod synderlig anden Jagt end efter
Fugle, hvilke oftest bleve fangede paa andre AIaader end ved
Skud. Vel beraaber man sig paa, at Saxo selv noiere har
bestemt , hvad han forstaaer ved Thule, i det han taler om
•) De tvende paaankede Steder ere i Opregneisen af Haralds Kæmpere fol
gende S. 243. Oui adjiciuntur necessarii Haraldi, Blend ultima

Thyles incola ac Brand, Mica cognomen habens.
Hisdem sociantur
Thorny cum Thorvingo, Tatar atqve Hialto. > Qui qvidem navigio
Lethram advecti instructif ad bella corporibus, ingenii qvoqve virtute
pollebant, proceritatis habitum armorum exercitiis amulantes. Qvip.
pe spicula arcuum balistarumqve tormentis excutere, ac plerumqve
viritim cum hoste decernere, poeses qvoqve patrio svrmone contexere
promtissime calluerunt. Adeo aniinum cum corpore inpensa exercitatione coluerant. S. 144 anföres ine'lem Rings Stridsmænd: A Thyle
antem venere Mar- Rufus, eo videlicet pago, qui Mithfrithi dicitur ortus educatusqve, Grombar annosus, Gram Brundelucus, Grim ex
oppido Skierum apud Scaha Fyrchi qvidem provinciam satus.
*•) P. 2, 160, 316.
**•) See Othars Reise.

:
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Midfiorden og Skagefiorden, hvor Mar hin Rode og Grim fra
Skier skulde være födte. Men just Maaden, hvorpaa Saxo anforer
disse Navne, synes snarere at bevise dét Modsatte; thi naar
Midfiord hedder hos Saxo Midfrithi, kan Skagefiord ikke hedde
Scaha - Fyrchi, hvilket snarere ligner Scahefylke, og da han
maatte som Dansk vide, hvad en Fiord var, kunde han ei leF
falde paa, at kalde den ene Fiord pagus, den anden Fiord
provincia. Man kan derfor lige saa godt antage disse Ord at
være Navne paa Gaarde og Boigder i Halogaland *).
De esromske Annaler samt Erik af Pommerens Krönike
omtale Bravallaslaget, og-bemærke, at Skioldmoer udmærkede
sig deri.
Hervararsaga autorer (S. 222) at dette Slag var et
af de blodigste og i gamle Fortællinger meest omtalt. Snorre

*) Hr. Professor Dahlmann yttrer i sin oftere anförte Afhandling Einlei
tung in die Critik der Geschichte Von Alt - Dänemark S. 210 at
Saxo har kaldet Island et Land af en meget gammel Befolkning.
Der staaer hos Saxo i Fortalen S. 3: Ab hujus (Norvagia) latave

occidentali insula, qva glacialis dicitur magno circumfusa reperitur
Oceano, ob s olet a a dmo dum h a b it at i o n is t el lus; rerumqve
veri fidem excedentium et insolitorum eventuum miraculis pradicanda.
Nn folger en Beskrivelse over Landets Naturmærkværdigheder.
Da saaledes hele Sammenhængen visei-, at Saxo her betragter Lan
det, ikke fra den historiske men fra den pbysiske Side, er habi.
tatio paa dette Sted neppe andet end locus habitandi, og obsoleta
det samme som det strax paafölgende insolita.
De understregede
Ord betyde altsaa ikke andet, .end at denne Öe er et meget syn
derligt Opholdssted, ved hvilken Forklaring al Vanskelighed fal
der bort. "
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Sturlesen anvendte i et Vers Sagnet om Odin ^der eggede
Kongerne Ring og Hyldetand imod hinanden *).
Tiden, da Bravallaslaget holdtes, skulde efter Saxo,
som antager i det mindste otte Menneskealdre mellem det og
Karl den Stores Samtidige Godefrid, indfalde i det siette
Aarhundrede, men denne Tidsbestemmelse var en Folge af
den vilkaarlige Forudsætning af Frode den Fredegodes Samtidighed med Christus. Rigtigere og sikkrere bestemmes Slagets
Tidsalder efter Islændernes Beretninger til den förste Halvdeel
af det ottende Aarhundrede, eller omtrent 750. Denne Be
stemmelse beroer dels paa at Ländnamsmanden Rafn Heim ske
regnedes at nedstamme i femte Led fra Harald Hyldetand ***
),
dels paa at de antage Ivar Vidfadme at have været Mor
fader til Harald Hyldetand, og Sigurd Ring en Fader til
Regnar Lodbrog; men Ivars Levnet indfalder ifölge Ynglingatal i Enden af det' siette og den förste Halvdeel af det sy
vende Aarhundrede, og Harald Hyldetand var alderstegen,
den Gang han faldt. Regnar Lodbrogs Levetid bestemmes ved
hans Slægtskab med Harald Haarfager, hvis Oldemoders
Farfader han var ***
).
At disse forskiellige Genealogier lede
til det samme Resultat, er et ikke ringe Beviis paa deres
Paalidelighed.

Hagen Hagensens Saga K. 194.
**) Landnamabog 5 D« I Kap. S. 323.
Heimskringla Halfdan Svartes Saga K. 5. Langfedgatal.
Levetid mere neden for.
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Saxo, der nu eengang havde sat alle de Begivenheder,
han fortalte, for langt tilbage, maatte komme i Forlegenhed,
naar han vilde fortælle sammenhængende, og savnede Begiven
heder til at udfylde et Tidsrum, som ved hans Hypothese saa
betydeligen var bleven forlænget. Denne Forlegenhed maatte
især indtræde henimod den Tidsalder, der fremböd sikkre
chr on ologiske Data, og derved hindrede ham fra at rykke det
Folgende op efter det Foregaaende. Vi have allerede eengang
bemærket noget saadant, i Tidsrummet mellem Ingilds Regie
ring og Bravallaslaget; det samme indtreffer i Perioden mellem
dette Slag og den med Carl den Store samtidige Godefrid.
Men Saxo var heldigere i at udfylde det forste Tidsrum end
det sidste ; til hint havde han de gamle Ballader, hvis Elskovs
scener vare af en ubestemt Tidy og kunde derfor ligesaa
godt passe til den ene, som til en anden af Hedenoldens Pe
rioder. Nu havde han ingen Sang mere tilbage, han kunde
benytte, thi han citerer ikke et Vers i det hele Tidsrum,
undtagen det som angaaer Stærkodders Död, 'om hvilket vi
alt have talt. Han kan heller ikke have benyttet nogen enkelt
for sig bestaaende Saga; thi ingen af dette Tidsrums Konger
havdez udfort saadanne Bedrifter, at disse af indvortes Grunde
kunde antages, at udgiöre et sammenhængende Heelt. Derimod
kan Saxo endnu have fundet nogle Kongenavne maaskee knyt
tede til locale Sagn, han hidtil ei havde brugt; fremdeles
nogle Fortællinger, bragte i Omlob ved de tydske Sange, som
alt til Saxos Tid vare bekiendte ; endeligen nogle æventyrlige
Beretninger fra Christendommens Udbredelsestid; alt dette bearbeidede han saa godt han kunde, til et sammenhængende
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FIcelt. Det er ikke tilfældigt, at vi ikke finde nogen af Saxos
Konger Ira denne Periode omtalte af Islænderne, og at naar
enkelte Træk findes hos disse, svarende til hvad Saxo beret
ter, de dog i meget ere forskiellige.
Det lidet, Saxo fortæller om Skioldmoen Hetha, er knyttet
til Oluf den Fræknes Bedrifter, om hvilke vi allerede have
talt i Anledning af Stærkodder. Plans Sön Ömund er ligesaavel som de folgende Konger Islænderne ubekiendte. Omunds
Bedrifter bestaae i hans Beilen til den norske Kong Rings Dat
ter Esa og hans Kampe med Skioldmoen Rusila. Om det
forste Træk er intet andet at sige, end at det kan være sandt;
thi at en Fyrstesön beiler til en Kongedatter, faaer Nei af
Faderen, bekriger ham, og efter at have slaaet ham ihiel,
ægter Datteren; er en Begivenhed, som oftere fortælles baade
i sande og opdigtede Sagaer. Striden med Rusila er derimod
neppe andet, end en Gientagelse af et Sagil, Saxo allerede
flere Gange havde benyttet. Saxo havde ladet Fridlev , Dan
den tredies Sön, for Christi Födsel overvinde den norske Skioldmö Rusila (5 B. S* 66). Frode den Fredegode skulde have
bragt den norske Skioldmö Stikla til at flygte fra Norge af
Frygt for hans Vaaben S. 91. Længere hen hedder det om
Harald Hyldetand S. 189, at han indlagde sig megen Ære
ved at hjelpe Thröndernes Konge Oluf mod de norske Skioldmoer, Stikla og Rusila. Det var et alt for underligt Sammen
stod, at flere norske Skioldmöer, Aarhundreder efter hinanden,
net op af samme Navn, skulde være bievne overvundne af dan
ske Konger; og derfor er det rimeligere, at der har været et
forvirret Sagn om en Kamp mellem den norske Skioldmo RuVid. Sei. hi ff. og philotoph. Skr, II Deel 1823
*

Q
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sila, og en dansk Konge, der snart fik et Navn, snart et
andet, og at Saxo har af de forskiellige Biomstændigheder giort
forskiellige Fortællinger. Overalt er det underligt, at Saxo
saa ofte nævner Skioldmöer, og at de ikke forekomme hos
Islænderne undtagen i de eddiské Sange, og i Sogubrots Frem
stilling af Bravallaslaget.
Om Ömunds Sons Syvards Regiering fortælles forst en
almindelig Roverhistorie, der foranledigede, at han forte Krig
med den svenske Kong G'ôther, hvori han mistede Skaane;
i en paafölgende Krig med Slaverne mistede han Jylland ; alle
hans Born kom i Fangenskab, og han selv faldt i et Slag.
Om hans Eftermand, Broderen Buthle, berettes ikke mere,
end at han regierede, indtil Syvards Son Jarmerik havde be
friet sig fra Fangenskabet. Disse tvende Regenteres Historie
er da at betragte som Indledning til Jarmeriks Bedrifter. Men
det lidet, der fortælles om Sy yard, er i sig selv lidet troligt;
thi uagtet Leirekongerne vel oftere have havt Overherredomme
over Danmark og en Deel af de svenske Kystlande, kan dette
Herredomme för Gorms Tid ingenlunde ansees for umiddelbart,
saaledes som Saxo forestiller iSypartZs at have været, heller
ikke er det i sig selv rimeligt, at Slaverne, en fremmed og
fiendtlig Folkestamme, skulde have erpbret Jylland saa nær ved
dens historiske Tidsalder, uden at denne Begivenhed havde
efterladt tydeligere Spor.
Jarmeriks Historie er saare æventyrlig. Som Fange hos
Slaverne havde han det godt, Kongen yndede ham, Dronnin
gen troede ham ei; han aftaler sin Flugt med en vis Gunno,
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danner sig eil Fugleskræmsel af Siv, hvori han indeslutter en
levende Hund, og iforer Billedet sine Klæder.
En Dag Kon
gen var fraværende ved sin Broders Gravel, plyndrer Jarmerik Skatkammeret; imens bringer Gunno Sivbilledet til
Slottet.
Da Dronningen spurgte, hvo der giöede, svarede
Gunno: det var Jarmerik, som var bleven gal; Dronnin
gen befaler Gunno at indspærre ham paa sit Kammer.
Gunno bærer Billedet derhen, beruser Slottets Vægtere, dræ
ber dem, og som Dronningen stak Hovedet ud af Dören, hug
ger han> det af. Han og Jarmerik sætte derefter Ild paa Drik
kesalen, hvor Kongen sad med sine Mænd, og flygte. En
Flod, over hvilken Broen var afkastet, redder dem 'fra For
følgerne; thi de faae, der svømmede over, sloge de ihiel, og
gik derpaa til Strandbredden, hvor de bemægtigede sig et Skib,
og forlode Landet, uagtet Folket samlede sig paa Kysten, og
tilraabte dem at blive, sigende: det var en gammel Skik i
Landet, at Kongens Morder skulde arve hans Rige.
Denne Fortælling seer aldeles ud til at være opdigtet;
den er i det Hele saare usandsynlig, og bestaaer af lutter
Træk, som have intet eiendonimeligt, men synes at være
laante fra forskiellige Steder, og vilkaarligeu udpyntede. At en
Forfulgt redder sig, ved at lade et Billede giælde for sin Per
son, er vel ofte skeet lige fra Davids Tid; men dette skulde
her udpyntes, ved at sætte Hunden ind i Billedet. Jarmeriks
Flugt med Gunno ligner Vdlther af Vaskasteins med Hilde—
gunna. Halt li er var og en Kongeson, han opholdt sig som
Gidsel ved Attilas Hof, indtil han fik Ledighed at flygte med
Hildegunna, trods Dronningens Forsigtighed, efter at have
Q

2

124
borttaget en Deel af Kongens Skat; han dræbte Forfølgerne
og reddede sig over Rhinen. Denne Flugt har i Middelalderen
ofte været bcsiungen, man har et latinskt Digt derover fra
det niende Aarhundrede, og gienfinder Sagnet i tydske, polske
og islandske romantiske Digtninger *).
Ligesom Jarmerlk ved sin Flugt viste sin Hevnelyst over
Slaverne, hersker et heftigt Had til dette Folk i hans hele Saga.
Neppe er lian kommen tilbage, og har, efterat Farbroderen
strax aftraadte ham J Riget, erobret Sverrig, för han bekriger Slaverne, og fanger 4o, som han ophænger ved Siden af
Ulve, ligesom de kunde være Fadermordere. Imens Jar/nerib glor Erobringer ved Östersöens Kyster, begynde Slaverne
Krigen igien; de blive overvundne, og Jarmerlk lader Rem
me trækkes igiennem Benene paa de Fornemme, og dem der
paa bindes til Halerne af gale Tyre. Atter giöre de Opstand,
og deres Fyrster blive sonderslidte af Heste, Saaledes viste sig
i Almuesagnet Mængdens Forbittrelse paa dette Folk.
Denne Jarmerlk maatte efter Saxo have været en af de
mægtigste af Nordens Oldkonger, thi han besad ikke blot
Danmark og Sverrig, men han havde overvundet Seinber, Cu
rer og de fleste af Östersöens Folk, undertvunget Vender,
og erobret en Deel af Tydskland. Desto mindre sandsynligt er
det, at slig en Erobrer, saa nær den historiske Tidsalder,
skulde ei hos Islænderne have efterladt et Minde, og heller
ikke gaaer det an med Suhm (Danske Hist, i D. S. 270), for
dog at redde noget af Fortællingen, at antage Jarmerlk for
*) Sagabibliothek 2DM S» 189 *• 159»
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blot at have regieret i Halland, og været Frode den Femtes
Underkonge.
Ligesaa æventyrlig som Begyndelfen af Jarmeriks Regjering er ogsaa dens Ende. Bikke en liflandsk Kongesön, hvis
Brödre Jarmerik havde dræbt, söger af Heynelyst at indynde
sig hos ham, han faaer ham forst til at giöre sig yderst forhadt
ved de værste Misgierninger, , og bevæger ham til at forlölge
og dræbe sine Systerbörn i Tydskland; derpaa beskylder han
Jarmeriks Brodersön for utilladelig Omgang med sin Stedmoder
Svavilde. Jarmerik troer det, og befaler at Dronningen skulde
trædes ihiel af Heste og Sonnen hænges. Dronningen var saa
skiön,' at de Umælende ei vilde træde paa hende; allerede
begyndte Kongen at ansee dette som et Beviis paa hendes
Uskyldighed, da Bikke forsikkrer hun var en Koglerske, og
efter at man paa hans Raad havde vendt hendes Ansigt mod
Jorden, blev hun söndertraadt. Med Sonnens Död gik det lang
sommere, da Kongen, for ei at synes sin Sons Morder, havde
befalet, at hænge ham som paa Skrorat, i det et Par Karle
skulde holde et Bret under hans Fodder; men disse havde
faaet Befaling efter nogen Tids Forlob at lade Breitet falde, li
gesom de vare bievne trette. Imens löber Sonnens Hund hy
lende til Kongen, og hans Falk begynder at afplukke sine
Fiær: Faderen anseer det som et Varsel om sin Börnlöshed,
og lader Sonnen befrie. Bikke flygter, og fortæller Svavildes
Brödre Kongens Grusomhed mod deres Syster. Disse gribe til
Vaaben, og beleire Kongen i hans Klippeborg, men da en
Deel af deres Folk havde i en Tvist om Byttets Deling dræbt
hverandre, mistvivlede de om at være stærke nok, til at be-
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mægtige sig Borgen, og fik derfor Troldkvinden Gudrune, til
at slaae dens Forsvarere med Blindhed, imedens de opbröde
Portene. I denne Nöd kom Odin, der stedse havde Faderliierte for de Danske, disse til Hielp, tog Blindheden fra deres
Öine, og lærte dem at slaae Modstanderne, hvem Vaabnene
ei bede paa, ihiel med Stene. Jarmerik mistede Hænder og
Fodder, begge Hærene ödelagde hinanden.
At denne Fortælling er en forvirret Sammenblanding af
gamle Sagn om andre Tider og Mennesker, kunne vi saa me
get lettere godtgiöre, som vi kunne paavise Kilderne.
Volsungasaga, hvis Affattelse indfalder paa Saxos Leve
tid, fortæller (Pag. 4g — 51) hvorlunde den mægtige Kong
Jormunrek sendte sin Sön Randver og Raadgiver Bikke hen
at beile for sig til Gudrunes Datter Svanhilde. Paa Hiemveien
raadte Bikke det unge Par, til at elske hinanden, men angav
det siden for Faderen, der tilkiendte dem samme Dödsmaade
som Saxo fortæller; ogsaa de enkelte Træk ere lige. Hestene
vilde ei træde paa Dronningen, naar hun kastede sit Blik paa
dem, man indhyllede derfor hende® Hoved i en Sæk. Sonnen
plukkede Fiærene af sin Falk og sendte den til Faderen, som
derved rörtes, men det var allerede for silde. Gudrune eggede sine Sönner Sorte og Ilamder til at hevne deres Syster,
* de drage bort men komme underveis i Strid med deres tredie
Broder Erp , hvem de dræbe; denne Strid mellem Brodrene
selv er hos Saxo bleven til en Strid mellem Brodrenes Hær.
De overrumple Jormunrek, og afhugge ham Hænder og Fod
der, men da Erp ei var tilstede, for at afhugge Hovedet,
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kom Jormunreks Folk ham til Hielp, Odin lærte disse at
bruge Stene mod Brodrene og de bleve fældede.
Volsungasagas Beretning er hentet fra nogle af de eddi
ske Sange *
), og Jormunreks Lemlæstelse stemmer overeens
med hvad Jornandes **
)
fortæller om den mægtige østgothiske
KongeErman arie, som havde ladet en roxolansk Kone ved Navn
Saniel (efter en rigtigere Læsemaade Sonilda) sonderrive af
Heste, hvorfor hendes Brödre Sarus og Ammius anfaldt Kon
gen, og saarede ham saaledes, at han siden blev svagelig.
Da fire Navne her stemme overeens med det nordiske Sagn,
og Hovedcatastrophen er den samme; har man Grund til at
antage begge Beretninger at angaae den samme Tildragelse.
Hertil kommer, at man har Vidnedsbyrd fra det tolvte Aarhundrede, om at der i Tydskland og Italien vare gamle Fol
kesange i Omlob, om hvorlunde Sarellus og Hamidiech havde
saaret Ermanarich ***
).
Neppe har dog Saxo hentet sin Fortælling fra den island
ske Saga, thi ellers kunde han ikke have afveget saa meget i
Fremstillingen af Maaden, paa hvilken Brodrene anfaldte lar
mer ikheller ikke kunde han have været uvidende om Bro
drenes Navne, Herkomfl og Forhold til Gudrune. Han siger
blot om dem, de vare af hellespontisk Æt, maaskee fordi
Folkesagnet kaldte dem Grækere; hvorved man i det gamle
Norden olte forstod Folk fra Gardarige eller Landene derom*) Især Gudrunarhvaut, jag Hamdismal.
**) De rebus get uis cap. 24.

See Sagabib.. 2 D. S. 85.

***) Sagabibliothek 2 D. 90*
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bring. Desuden udgior Sauries og Hamders Daad efter Islæn
dernes Beretninger det sidtse Led af den lange Kiede af Sagn
om Giukungernes og Volsungernes Heltestamme.
Havde
Saxo kiendt den, eller anseet sig befoiet til at benytte den,
maatte han efter sin Plan have indrömmet samme en langt
större Indflydelse paa sin Historie, end nu er skeet; hvor
kun den mindste Deel deraf beröres, og en af denne Sagn
kredses vigtigste Personer, Gudrune, 'omtales blot i Forbigaaende, og ligesom et ubekiendt Navn
*
). Dog kiendte
**)
Saxo Gudrunes Historie, ja den var almindelig bekiendt i Dan
mark; thi Gudrune er den samme som i de tydske Sange over
de samme Æmner kaldes Grimhilde, og hendes Troløshed siges
at have været <saare bekiendt paa Grund af en berömt Sang.
Alen Anledningen til at Saxo fortæller dette, viser tillige,
hvorledes dette maae forstaaes. En saxisk Sanger vilde advare
Hertug Knud mod hans Frendes Forræderie, og sang desaarsag for ham den bekiendte Sang, om hvorledes Grimhilde sveeg
sine Brödre.

*) S. 157 veneficam, cui Guthruna erat vocabulum, consulunt.

Tunc cantor, qvod Canutus Saxonici et ritus et
nominis amantissimum scisset, cautela, sensim instruere cupienr, eum
jurisjurandi religio, qvo minus id ageret, obstare videretur, qviti
liqvido nefas ducebat, sub involuero rem prodere conabatur, integritotem suam inter fidum arcani, et pium innocentia servatorem partitus.
Igitur speciosissimi carminis contextu, notis si m am Grimilda ergo
fratres perfidiam, de industria memorare adorsus, famos a fraudis
exemplo similium ei metum ingenerare tentabat.

**) Lib, 13 p. 239«
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Her tales alfsaa ikke om danske; men om tydske 'Folke
sange, som til Saxos Tid vare almindeligen bekiendte i Dan
mark, og det som deraf anfores, angaaer just den Hovedforskiellighed, som fandtes i Maaden, paa hvilken gamle tydske
og gamle nordiske Digtere havde behandlet det samme Æmne;
thi ikke blot at de tydske Digtere kaldte den Grimhilde, som de
nordiske Digtere kaldte Gudrune , men de lode hende og spille
en siettere Rolle ; i det Gudrune er blot Anledningen til sine
Brödres Fald, men Grimhilde af Hevnelyst selv fremskynder
dette. Da nu den tydske Behandling af disse Heltesagn var til
Saxos Tid saa bekiendt i Danmark, maae denne have fortrængt
den oldnordiske, og deri Iaae uden Tvivl Grunden til, at
Saxo ei vilde benytte disse Sagn, fordi han efter de Fremstil—
lingsmaader deraf, som vare ham meest bekiendte, maatte ansee dem for at være fremmede og altsaa uvedkommende dansk
Historie. Dette tiener til en Grund mod dem, som mene, at
Saxo letsindigen greb ethvert fremmed Sagn, for dermed at
udsmykke sin Krönike; havde han villet dette, kunde han ei
have forbigaaet den store Sagnkreds, hvori Gudrune fremtræder.
Men om end den saxiske Sanger har foresiunget Hertug
Knud i sit Modersmaal, kan man dog ikke antage, at naar
Saxo, kalder Sangen derom den meest bekiendte, han derved
blot skulde mene en tydsk Sang ; sandsynligviis mener han
Oversættelser eller frie Bearbeidelser af tydske Sange, slige
altsaa, som vi fra en noget sildigere Tidsalder i Kæmpeviserne
have tilbage. Nu laae det i slige romantiske Digtningers hele
Natur, at naar de i Middelalderen overfortes fra et Folk til et
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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andet, behandledes de frit, og knyttedes letteligen til de naX
tionale dermed beslægtede Æmner.
Vi mene derfor, at Beretningen om Jarmeriks Död, ikke
angaaer den danske Historie; at den heller ikke er hentet fra
Jornandes, heller ikke fra de eddiske Sange; men at Saxo har
taget den af et romantiskt Folkesagn, som havde dannet sig i
det tolvte Aarhundrede ved en Blanding af tydske romantiske
Digtninger og ældre danske Minder. Vel have vi ikke mere de
gamle lydske Sange om Sarellus og Uamidiech, som i det
tolvte Aarhundrede vare gængse ; men derimod kunne vi dog
i det mindste i en islandsk fri Oversættelse paavise den tydske
Fortælling, om JBikkes Forræderi mod Jarmerik. Langt vidt
løftigere nemlig, end hvad herom findes i Volsungasaga og i
Snorros Edda (S. 143 Rasks Udg.), er det Vilkinasaga beret
ter, K. 248 — 268, om Sifkas Forræderi mod den mægtige
Kong Ermanrek: hvorlunde han fik ham til at begaae Gru
somheder, til at dræbe sine Born, og bekrige sine Frender.
Dette Stemmer overeens med hvad Saxo fortæller om Bikkes
Forhold til Jarmerik, men Vilkinasaga er ifølge dens Fortale
bygget paa tydske Mænds Sange og Beretninger.' At noget na
tionalt er bleven indblandet i den danske Bearbeidelse af den
tydske Digtning, vise Navnene Larmerik, Bikke og Gudrune,
for Ermanrik, Sibchen og Grimhilde , samt Odins Fremtræ
den ved Æventyrets Ende ; men det Hele vedkommer ikke
Norden. Vi have saaledes ingen Anledning til at söge paa
Kulien efter Levningerne af Jarmeriks faste Borg-, men god
Grund til at forjage den grusomme Fyrste fra Danmarks Throne.
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Kong Snios Regiering har lige saa liden historisk Grund
som Jarmeriks. Islænderne kiende intet til denne Konge; de
fleste af de ældre danske Kongelister anlöre ham derimod. De
esromske Annaler fortælle endog et vidtløftigt .smagløst Æven—
tyr om en Snio, der af Kong Atisle i Sverrig var bleven sat
til at regjere over Danmark, hans snilde Svar, hans store Ugu
delighed og Död af Lusesyge *).
At dette var flere bekiendt,
vise en dansk Krønike i Antiqvitets Collegiet i Stokholm **
)}
Petri Olai Excerpter og Erik af Pommerens Krønike,
hvilke mere og mindre vidtlöftigen fortælle det samme, og lade
Kongen doe i Viborg. Et jydsk Sagn vil, at en Kong Snio
eller Snide skal være bleven begraven i en Höi i Silkeborg
Amt i Aalborg Stift ***
).
Mueligen kan selv Navnet Snio som
ellers ikke forekommer ****
)
beslægtet med Snid eller Snede,

*) Langebek script, rer, Dan vol. I S. 225 — 226*
**) Suhms critiske Historie 3 D. S. 498* Langebek script, vol. I p. 79 —
80, p. 161. Da Æventyret nævner Kæmpen Læ paa Læsso mente
Suhm, dette sigtede til det mythiske Væsen, Hier, Havets Gud,
som efter Snorros Edda boede paa Læsso. Da nu denne Hier antoges af Suhm for en historisk Person, nemlig en Fyrste samtidig
med Odin , bragte dette ham til at antage en ældgammel dansk
Konge af Navnet Snio, under hvilken Longobarderne virkeligen

vare udvandrede*

***) Suhms critiske Hist. 3 D. S. 500»
**♦*) Yei hedder en mythisk Konge, Begyndelsen af Fundin Noreg omtaler,
Snæ, men om man endog skriver dette Snior, er det dog et andet
Navn end Snio, thi hiat maae udtales som et Enstavelsesord, dette
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af sneida, snida o: skiære, have foranlediget at uhiemlede Sagn
om slemme Tider bleve henforte til hans Regiering. Saxo har
ikke benyttet den Fabel om Snio, de andre Kröniker fortælle;
har han kiendt den, er det et Beviis paa et Slags critisk Sands,
at han ei har villet anföre den. Det han beretter om denne
Snio er först en Frierhistorie. Han underholdt en Kierligheds-r
forstaaelse med den gothiske Konges Datter; da Faderen dræ
ber hans Afsending, udjager han ham af sit Rige, men Dat
teren var allerede bleven gilt med de Svenskes Konge. Snio
sender atter et Kierlighedsbud til hende, hvilken forklædt som
Betler tilhviskede hende i forbigaaende de tre Ord: Snio dig
elsker, hun »varte ham næste Dag ligesaa sagte, den som mig
elsker, jeg elsker igien ; paa samme Maade blev et Stevnemöde aftalt, hvori Dronningen fortes bort.
Denne Fortælling
seer snarere ud til at være hentet fra Middelalderens Romaner,
end fra nordiske Oldsagn. I Romanen om Prinds Tristram
og den skiönne Isolde nærmer ogsaa Elskeren sig forklædt som
Betler til sin Skiönne. Vanskeligheden i at faae Prinds essen i
Tale rober desuden mere Riddertidens end Oldtidens Sæder,
efter hvilke selv Stavkarle kunde komme ind i Kongens Gaard,
ja endog i hans Halle.
Det folgende om Snio er knyttet til den Elendighed,
Törke og Misvæxt havde under hans Regiering bragt over Lan
det.
Kongen havde, for at spare paa Kornet, forbudt at
er et Tostavelsesord, og er hint uligt i Udtalen.
Desuden er
det klart, at hiin Kong Snio, en Son af Kong Frost, aldrig har re
gieret uden i Vejrliget, og er bleven antaget hen i Veiret.
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drikke ÖI; en Dranker vil undvige Forbudet, og sober forsi
Oliet, siden dypper han Brod deri, og indsuger det. Endeligen da disse Udflugter ei kunne hielpe, brygger han offentligen, og da Kongen lod ham kalde for sig, siger han, det vas
af Ærefrygt, han giorde det; nemlig til at höitideligholde Kon
gens Gravöl, da han formodede, den, der var saa bange for at
komme til at sulte, snart maatte dö. Kongen tilgav ham, og
ophævede Forbudet. Denne ganske i Almuens Smag fortalte
Anecdot kunde gierne med liden Forandring passe paa hin
onde Snio, om hvem de andre Kröniker fortælle, at han giorde
sine Undersaatter imod i alle Ting. Men imidlertid er dog det
Væsentlige af Fortællingen ikke urimeligt: at man i Danmark
havde engang i Hungersnöd, for at spare paa Kornet, forbudt
at bruge det til 01.
En anden Folge af denne Hungersnod var ifolge Saxo
det Forslag, at dræbe Born og Gamle, og kun lade de
Vaabendygtige blive i Landet.
Gambaruk, en klog Qvinde,
bebreidede sine Sönner denne grusomme Beslutning , de
havde taget paa Thinge, og raader dem til. hellere at
drage ud af Landet i Spidsen for de unge Karle.
Dette
skete, de landede, fortæller han, forst ved Bleking, siden, efter
at have seilet Bornholm forbi, ved Gulland, hvor de ifolge Pauli
Diaconi Beretning erholdt Navnet Longobarder, kom derpaa
til Rygen, og omsider efter mange Vandringer til Italien. Ved
deres Bortgang henlaae meget Agerland udyrket, og blev be
groet med Skov. Derfor saae man i Saxos Tid Agerrene mel
lem Skovvext, Gravhöie bevoxne med Træer, og midt i Sko
vene Stenhobe, som om de vare samlede ved at rydde Marker.
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Denne Udvandringshistorie synes ved forste Öiekast at
have meget for sig. Paulus Diaconus, selv en Longobarder,
fortæller jo, at Folket, der forst hedte Viniler blev af Hun
gersnod tvungen til at forlade Öen Scandinavien under Anförsel
af Ibor og Ayo, hvis Moder var den kloge Gambara (lib. i
cap. 3)
).
*
Det Udforligere, Saxo fortæller om Udvandringens
Anledning, stemmer godt med andre Efterretninger om Hun
gerstider i nordiske Lande. I Piga- Skutus Saga hedder det,
at en Gang Vinteren var haard i Island, forsamledes Reikdælerne og de fra Thveraa sig for at raadslaae, hvilke Lofter de
skulde giöre, for at erholde bedre Veirligt. Nogle foresloge
da, at man skulde giöre Lofter om Penge til Gudeliuset; om
at udsætte Börn og dræbe Oldinge, hvilket dog ei fandt Bifald.
En anden Gang kort for Christendommens Indförelse paa Öen
giordes i en Hungersnöd det Forslag paa et Herredsthing:
at dræbe Fattige og Kröblinge, hvilket dog heller ikke udfor
tes
).
**
Imidlertid maae dog Saxos Beskrivelse være urigtig, da
Longobarderne allerede i det forste christeiige Aarhundrede
nævnes mellem de germanske Folkeslag. Efter lange Vandrin
ger og mange Kongers Regiering stiftede Alboin det Longobardiske Kongerige i Italien i Midten af det siette Aarhundrede,
altsaa omtrent 200 Aar för end Snio kunde ifölge Saxo have
regieret i Danmark. Hertil kommer endeligen, at Levningerne
af Longobardernes Sprog vise, at de hörte til den tydske, ikke
til den nordiske Sprogstamme.
•) Sagabibliothek I D. S. 264.
**) Oluf Trygvesens Saga isl. Udg. 2 D, S. 233.
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Vel folger ingenlunde heraf, hvad de fleste tydske Skribentere paastaae som afgiort, at Longobarderne ei kunne en
gang være uddragne fra Scandinavien i den vidtløftigste Betyd
ning eller fra det nordlige Jylland; thi ligesom Anglerne boede
i den sondre Deel af Jylland, endnu i det femte Aarhundrede,
kunne gierne andre Folk af den germaniske Stamme have boet
i den nordre Deel i ældre Tider. Vi finde forst Longobar
derne ved Elbens Bredder, fordi det var det förste Sted, hyor
de kom i Berörelse med Romerne; ligesaavel som de derfra
langsomt nærmede sig de sydligere Lande, kunne de være
fra det nordligste Jylland dragne til Elben. Hvor nu ikke andre
Grunde ere derimod, bör man ei forkaste en Beretning om et
Folks Herkomst, som i sig selv er rimelig, som grunder sig
baade paa Folkets egne ikke fabelagtige Sagn, paa Landenes
physiske Beskaffenhed og ældgamle Navne
).
*

*) Paulus Diaconus kalder Longobarderne et germanisk Folk, men lader \
dem dog uddrage fra Scandinavien.
Nöie kiendte han vist ikke
dette Land, men adskilte det fra Tydskland, ved at kalde det en
Öe, dog ingen egentlig Öe men et Land, hvis lave Bredder rundt
omkring overskylledes af Havet, altsaa en Halvöe med Marskegne
ogDiiner. Lib, I cap. 2. Det ligger i Nærheden af Skridfinnernes
Land, hvor Renen findes og Solen til visse Tider ei gaaer ned ;
altsaa i Nærheden af Norge. Cap. 5. Paulus havde selv talt med
Folk , som havde været i Scandinavien og han havde seet et Rens
dyrskind. Man veed altsaa, hvad ban mener, naar han fra dette
Scandinavien lader sine Forfædre drage ifölge en meget rimelig An
ledning, nemlig at Landet ei kunde fode den tiltagende Folke
mængde,
Dette kunde netop snarest indtræffe paa Jyllands nord-
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Men om vi end antage, at Longobarder ere udvandrede
fra Vendsyssel for Christi Fodsel, folger ikke, at vi skulle an
tage, enten at en Kong Snio har regieret over dem, eller at
noget Minde om denne Begivenhed skulde fra hin Tid have
vedligeholdt sig i Jylland indtil Saxos Dage. Den bortvandrede
Stammes Bedrifter kunde ei have megen Vigtighed for Landets
nye Beboere; Sange kunde ei letteligen have forplantet dette
Minde, da de ei vare affattede i den danske Tunge; hele
Sagnet mangler desuden det mythiske Præg, uden hvilket,,
intet fra den höie Oldtid pleier at forplantes.
Ikke mene vi derfor, at, uagtet intet Minde fra selve
Longobardernes Udvandringstid var tilbage, Saxo skulde vilkaarligen have udsmykket Pauli Beretning.
I dette Tilfælde
vilde han ei have digtet en Kong Snio, for ved selve Udvan
dringen at lade ham spille en stum Rolle. Vel har Saxo maaskee læmpet Navnene paa de Steder, hvor Paulus lader Løn

lige Spidse, hvor Havet indskrænkede dem til alle Sider, Naar han
siger Folkets ældre Navn var Viniler, kan han. ei blande dette med
Vandaler, thi dem kiendte han ret godt; heller ikke med Vender,
thi disse hörte til en anden Folkestamme, der havde et andet Sprog.
Nu er det dog saare mærkeligt, at netop i de samme Egne, hvor
hen Sagnet satte Folkets gamle Bopæle, hvis Naturbeskaffenhed er
«aa passende, findes et ældgammelt Navn, der har störste Lighed
med Vinderne. Vendsyssels Navn er et af de ældste i Norden, og
dette Navn har just i sin ældste Form meest Lighed med Viniler.
Harald. Haarfagers Skiald Thiodolf kalder det Vendli (Ynglingatal

K, 31) i det angelsaxisk« Digt om Skjoldungerne nævnes Pendlsleod S. 29.
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gobarderne först begive sig hen, Scoringa, Mauringa og
Golanda, efter nordiske Stedsnavne; men da Ligheden mellem
Gulland og Goland var saa stor, kunde han let falde paa,
som mangen nyere Emendator, at berigtige den gamle For
fattet efter sin Hypothese. Det er desuden rimeligere, at ikke
Saxo, men de som for ham forplantede dette Sagn til Danmark,
have foretaget sig denne Forandring med Navnene; thi hvis
Saxo blot havde havt den lombardiske Forfatter at folge, vilde
han neppe have forandret Navnet paa Anforernes Aloder, Garnbara, som hos Paulus lyder blödere og mere nordisk, til
det tydskagtigere Gambaruls. Heller ikke vilde han da, naar
han agtede at angive sin Kilde, blot have beraabt sig paa Pnu- lus i Anledning af Sagnet om det longobardiske Navns Oprin
delse, man anförte ham som Hiemmelsmand for det Fiele.
Det synes derfor rimeligere at antage, at tydske Sagn
om Longobardernes Herkomst, som ved Paulus Diaconus
vare foranledigede, ere i det ellevte eller tolvte Aarhundrede
bragte til Danmark, og der localiserede. Da man nu havde
allehaande Almuesagn om en Kong Snio, der lod Folket sulte,
kunde man falde paa at henfore Udvandringen til hans Regien
ring. Saxo har sögt at bringe Holdning i Sagnet, at forene
det med Paulus Diaconus, og at bestyrke det ved de Grunde,
der syntes, at tale for Landets större Befolkning i ældre Tider.
At denne Sagnkreds indeholdt meget fabelagtigt, hvilket altid
pleier at skee, naar Sagnet ei udvikler sig af sin egen Rod,
men opstaaér’ ved en tilfældig Blanding af forskielljge Steders
og Tiders Minder; er forhen bleven viist med Hensyn til hvad
andre danske Kröniker fortælle. Saxo selv synes at antyde, at
Vid, Sei. hist, og philosopb, Skr. II Deel 1823.
S
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han har foretaget sig en Rensning med det han forefandt, i
det han slutter saaledes : Et hæc qyidem de Snione, qyam verissime potui dige-sta, sufficiant.
Endnu kunde man spörge om, hvorledes Saxo kunde
antage Longobarderne udvandrede fra Scandinavien flere Men
neskealdre efter Bravallaslaget, altsaa ved Enden af det ottende
Aarhundrede, paa hvilken Tid deres Rige i Italien jo allerede
havde blomstret i'flere hundrede Aar. Vi svare: at det meest
Paafaldende ved denne Misregning falder bort, naar man er
indrer sig, dels at Saxo sætter Bravallaslaget langt tidligere,
end det virkeligen er holdet, og künde derfor efter sin Tids
regning sætte Udvandringen omtrent til Begyndelsen af det sy
vende Aarhundrede; dels at han folger Paulus Diaconus, der
har begaaet samme Feil som Saxo, ved at lade Longobarderne
udvandre flere Aarhundrede senere end virkeligen kan være skeet.
Herved hæves vel ikke den chronologiske Urigtighed, msn
dens paafaldende Urimelighed formindskes.
Kong Gorms Regjering er ikke mindre romantisk end
Snios eller Jarmeriks. Alt hvad der siges om ham, bestaaer
i en temmelig vidtlöftig Fortælling om tvende Söreiser til Ver
dens Ende, sande Sidestykker til Araberen Sindbads Reiser i
tusind og een Nat.
Islændere havde fortalt den videlystne Konge om Geruths
Bolig, dens Skatte og Beliggenhed paa hin Side Oceanet, uden
for Solens-og Stiernernes Vei, adskilt ved chaotisk Mörke fra
Menneskenes Boliger. Kongen giör det Lofte at ville reise did,
tre hundrede Mænd love at folge ham.
En Thorkill, der
kiendte Reisen, blev deres Anförer, de indskibe sig paa Ren
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de stærke med Oxehuder beklædte Skibe, rigeligen forsynede
med Proviant. Paa hin Side Halogaland faae de Modvind; ef
ter at de under langvarig Krydsen havde fortæret al deres
Forraad, nærme de sig omsider Landet, hvor talrige Hiorde
græssede. Forgjæves raader Thorkill blot at tage til Nödtörft.
Skibsfolket slagter for Fode, og fylder Skibene medKiöd; men
den folgende Nat omringedes disse af Landvætterne i frygtelige
Gestalter, og hvert Skib maatte offre en Mand, for at formil
de deres Vrede. Med gunstig Vind komme de til det fierne af
evig Snee bedækte Biarmien. Der droge de Skibene i Land,
for at begive sig til Geruth, advarede af Thorkill, ikke at
tale med nogen, ingen Mad at röre, og ei at lade sig friste
paa nogen Maade. Den forste, de mode, er Godmund, Geruths Broder, der modtager dem vel. Han bliver fortrydelig
over sine Giesters Taushed og Afholdenhed, men Thorkill
undskylder alt paa bedste Maade. Fire, som havde ladet sig
forlokke af Godmunds skiönne Döttre, bleve strax grebne af
Vanvid. De övrige reiste videre, og kom snart til en Stad,
der lignede en Taageskye. Omkring Indgangen stode Slager med
Menneskehoveder paa, og den bevogtedes af bidske Hunde.
Thorkill giorde dem tamme ved at lade dem slikke paa et
Horn, og man steeg op af Stiger ind i Staden. Der var alt
nwrkt, ildelugtende, og opfyldt med uformelige Spøgelser. Et
Jernhuus var Geruths Kongeborg. Ved dens rædselfulde Ind
gang gjentager Thorkill sine Advarsler. Indenfor var alt be
dækket med Soed og Smuds, Loftet var sammenslaaet af Spyd,
Gulvet belagt med Slanger, livlöse Uhyrer opfyldte Jernbæn
kene, adskilte ved Blygittere fra hinanden. Paa en Forhöining
S2
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sad en Olding med giennemboret Legeme, lige overfor saaes en
sprængt Klippe. Det var Geruth, hvis Bryst Thor havde
giennemstukket med en gloende Kobberstang. Ved ham saaes
trende skrutryggede, sammensiunkne Qvinder, hvilke Lynilden
havde ramt. I Nærheden stode syv Tönder med Guldbaand,
om hvilke SÖlvringe vare slyngede, samt mange andre Kleno
dier. Disse fristede: en greeb en sielden Dyretand belagt med
Guld, en anden et Boffelhorn med kostelige Ædelstene, den
tredie en vægtig Armring; men strax blev Tanden til et giennemborende Sværd, Hornet til en Drage, der qvælte sin Bæ
rer, og Ringen til en giftig Slange. De övrige advaredes ved
deres Staldbrodres Skiebne. Men da de kom til et andet Giemmested, livor der hang herlige Vaaben og Klæder, kunde selv
Thorkill ikke styre sig, greb efter en kongelig Kaabe, og gav
derved'LÖsenet til Plyndring. Strax rystede hele Hallen, de
halvdöde Uhyrer sprang op fra Bænkene, og giorde Anfald.
Ikkun de, som ved Pileskud kunde holde dem fra, Livet, und
slap, Tyve i Tallet, af det hele Folge. Disse droge tilbage
til Godmund, hvor endnu een lod sig forlokke af en af Kon
gens Döttre; de övrige skyndte sig til deres Skib, og seilede
bort. Længe plagedes de af Modvind, men da de giorde Lof
ter til Udgaards Loke, fik de Medbör, og naaede omsider
Hi emmet. Kong Gorm begav sig nu til Ro, og tog sig en Gemal
inde fra S verrig. Da han i Fred var bleven gammel, og grun
dede paa, hvorhen Sielene monne komme efter Döden, og
hvad Lön Gudernes flittige Dyrker havde at vente; raadte nog
le af Thorkils Ayindsmænd Kongen, at sende denne til Ud-
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guards Loke. Til Gicngield vælger Thorklllt disse Avindsmænd
til at ledsage sig. Efter lang Seilads kom de til et Sted, hvor
der hverken var Sol eller Stierner, men et evigt Mörke. Ma
den maatte de af Mangel paa Ild spise raae. Omsider öinede
de en Lue langt borte. De-styrede derhen, og saae paa Ky
sten en snever Indgang til en Hule. Thorkill gaaer ene der
ind, og finder tvende Orne, som sadde ved et Baal; den ene
af disse siger til Thorkill, thi det var tvende Kæmper som
sadde der, at han vilde fortælle-ham Veien til Udgaards Loke,
naar Thorkill vilde sige ham tre Sandheder ; denne siger dem
strax, faaer at vide, at han havde fire Dagreiser tilbage, og
for andre tre Sandheder faaer han Lov at medtage Ild. Omsi
der lande de ved Udgaard. De finde her alt som hos Geruth,
fuldt af Smuds, Slanger og Jernbænke. Udgaards Loke var
lænket ved Haand og Fod med umaadelige Jernkiæder. Thor
kill og hans Folge udrykke et af Lokes lange ildelugtende
Haar. Neppe vare de komne ud af Huset, for de allevegne
fra angribes af giftige Slanger, der forfulgte dem endog paa
Skibet, indtil Thorkill paakaldte Alverdens Gud. Strax saae
han Himlen igien, og en heldig Seilads bragte ham om föie
Tid til Menneskenes Boliger. Endeligen landede de i Tydskland, hvor Christendommen alt var udbredt. Her mistede Thor
kill de Övrige af sit Mandskab, kun med tvende Ledsagere
kom han
t aldeles udtæret til Danmark, hvor hans Avindsmænd
beredte ham nye Farer. Ved Snildhed undgik han disse, og
berettede sin Reises Udfald til Kongen, som blev saa harmfuld
ved at höre Skildringen af Udgaards Loke, at han strax op-gay ain Aand.
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At disse Reiser, hvilke her udförligere ère bievne frem
stil te * a t Læserne des tydeligere kunde erkiende deres sande
Beskaffenhed, vare fabelagtige, have vel Historieskriverne erkiendt; dog have de ijieent, at visse Træk deraf vare sande,
og snart deri sögt et Spor til Christendommens forste Udbre
delse i Danmark, snart et Beviis for, at man i Jylland endnu
i det niende Aarhundrede dyrkede jotiske Guddomme *).
Sulnn undersöger endog, hvorvidt Thorkild kan være kommen
i Nordost, om til Juhorsky eller Pezora **
).
Vi mene derimod
at da ingen uden Saxo og de af ham afhængige Skribentere
kiende noget, enten til denne Kong Gorm, eller til hans Rei
ser; da disse i dem selv ere utrolige, have en öiensynlig dels
moralsk, dels religieus Tendens, og fremvise en forsætlig Blan
ding af ældre og nyere Begreber; ere vi ikke beföiede til, her
at ansee noget Træk som historisk, men maae betragte alt for
Digtning, til hvis Forklaring horer, dels Fremstilling af den
til Grund liggende Idee, deels Henvisning til de Grundtræk,
af hvilke Phantasien sammensatte denne Skildring.
I den oldnordiske Mythologie personificeres den skabende
Kralt ved Aserne, som dannede Materien, og forjoge dens
regellose Bevægelser eller Jetterne. Disse, de chaotiske Magter,
tyede hen enten til Jordens Afgrund eller til dens Ender, hvor
paa hin Side Oceanet, Loke herskede i Udgaard. Ogsaa did.
vilde Aserne trænge ind, men deres Magt havde Grændser.
Naar Jetterne vilde spotte Asernes Kraft, bekom det dem ilde;
*) See Stephanii Noter og Suhms danske Historie 7 D. S. 19.
**) Suhms kritiske Historie 3 D, S, 539.
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naar Aserne vi(de aldeles undertvinge Jetterne, spildte do deres
Möie. Disse tvende Synspunktei’ fremstilles uden Tvivl i de
tvende Mytlier om Thors Reiser til Geirrod og til Udgaards
Loke. I den forste, som er bleven besiunget af flere Skialde,
blandt andet af en norsk Digter ved Navn Eilif Gudrutiesen i
det tiende Aarhundrede, maatte Thor ride over en farlig Elv
giennemskiod derpaa Jetten Geirrod med en gloende Jernkile,
der tillige splittede Væggen; Thor brak desuden Ryggen paa
Jettens Döttre. Paa den anden Reise, som Thor foretog over
Havet til Udgaards Loke i Jotunheim, aflagde han vel Pro ver
paa sin vældige Styrke, men de uhyre og formlose Natur
kræfter spottede hans Anstrængelser *).
Saavel Navnene • Uthgartiloke og Gerutli **
) eller Geirrod, samt at det udtrykkeligen nævnes hos Saxo, hvorlunde Thor havde fældet Geruth,
og Tordenen ramt trende Jettepiger; vise tydeligen, at hine
cosmogoniske Myther om Thor udgiorde Grundvolden for Thorkills Reiser.
Udgaard eller Jotunheim, Jetternes Sæde, tænkte man
sig vel i den ældgamle Tid ved Oceanet, adskilt fra Midgaard,
Menneskenes Hiem; men siden, da Erik Rôde havde fundet
Grönland, og man saaledes lærte at kiende nye Lande i Nor
den af ubestemt Omfang, fik Indbildningskraften derved nyt
Ras'ks Udg. S. II2-II8, 50-61. 5À. Thorlacii fragmenta. Hostlanga et Thorsdrapa. Havnia 1801,
**) Med Föie bemærker Professor Dahlmann i hans Forschungen auf detn
Gebiete der Geschichte, at i Petri Olai chronica (hos Langebek vol. I
p. 76) maae ved sedes Beruthi i Nærheden af Nordpolen forstaaes
jeJe; Gerutftù
*) See Snorros Edda.
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Stof, og i flere islandske Romaner sættes den ode Deel af
Grönland i Forbindelse med Biarmeland, Helluland, Risaland
og Jotunheim, og det fik saaledes sin Plads, ikke paa den an
den Side af Oceanet, men ‘paa dettes nordostlige Side, i
samme Retning som Biarmeland. I Nærheden af dette satte
man nu Glæsisvold med dets Konge Godmund, en Idee, som
neppe *er meget gammel da Godmunds Navn ikkun forekom
mer i sildigere Digtninger. Den synes oprundet ved en Udsmykkelse af Ideer om Dværgeverdenen.
De gamle Nordboer tænkte sig nemlig de underord
nede Naturkræfter, personificerede som Dværge. Disse vir
kede til Gavn baade for Aser og Mennesker, men ofte
maatte de dertil tvinges, vare lunefulde og skadefro, og
sögte ved fordærvelige Gaver at lokke Menneskene til
sig. Vel sattes Dværgenes Hiem under Jorden og i Klip
pernes Indre; men da man antog dem at være af en med
Jetterne beslægtet Natur, og havde sat Jetternes Hiem paa hin
Side Biarmien, ved Verdens Ende; kunde man let falde paa
at lade Dvergenes Konge bo i Nabolauget. Den Rolle God
mund spiller hos Saxo, ligner i det mindste meget en Dvær
gekonges eller Ellekonges i mange Almuesagn; han har meget
Guld, er falsk, vil lokke Menneskene, for derved at styrte
dem i Ulykke. Aldeles paa samme Maade forestilles Godmund i
den lille Fortælling om Helge, Thorers Sön
);
*
som lidt bedr.e
skildres han i Sagaen om Thorstein Bæarmagn, men er der
aldeles afhængig af sin Nabo, Kong Geirrod i Risajand. *) Sagabiyiotheket 3 D» S. 238 - 25L
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Disse tvende Æventyr ere, hvad Godmund angaaer, de bedste
Sidestykker til Thorkills Reiser. I Skildringen af Geirr'ôd og
Uthgartiloke ere Trækkene hentede, dels fra gamle Begreber
om Jetterne som uformelige Uhyrer, dels fra den oldnordiske
Skildring af Hel, dels fra den christelige Middelalders Forestil
linger om Helvede og onde Aander. Udgaards Lohe er bleveii
blandet med Asaloke og forestilles som denne, bundet ved.
Hænder og Födder; han har faaet sin Störreise fra Jetterne,'
og sin onde Lugt fra Diævelen. Thorkills Adfærd er hentet
fra Middelalderens Æventyr. I disse er det et sædvanligt Træk,
at Helten maae sige tre Sandheder, for at udrede sig af en
Fare. Saaledes maatte ifölge de esromske Annaler (Langebek
script, vol. i p. 226) Hyrden Snio fremföre tre Sandheder for
Kæmpen Læ paa Læssôe, og Illuge Grydefostre maatte giore
det samme, da han mödte en grim Jettekvinde i en Hule *).
At Uhyrerne fik Liv, og begyndte at anfalde Menneskene,
saasnart disse vilde rane noget af deres Skatte; er et Træk,
der ogsaa forekommer i det Vilhelm af Malmesbury fortællex;
om Gerberts Koglerier **
).
Begge Thorkills Reiser have desuden erholdt en practisk Tendens; den forste viser, hvor skrøbeligt Mennesket er,
og hvor let det fristes af sine sandselige Begierligheder; den
anden viser de hedenske Guddommes Afskyelighed.
Uden
Tvivl er Thorkills Reise til Udgaards Loke, hvis Plan er
simplest, hvis Tendens er tydeligst, först bleven digtet, nogen
*) Sagabi bliotbek 2 D. S. 65.
**) De gestis reg. Angl» lib. 2 p. 36 i Rerum angl, script» ad. Savill.
Vid. Sei. hin. og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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Tid efter Christendomniens Indførelse i Danmark, og hensat
til Gorm den Gamles > Tidsalder, som den sidste aldeles heden
ske Konge, hvem desuden Sagnet lod pludseligen döe i Anled
ning af et Sørgebudskab. Siden er den anden bleven digtet,
som en Variation af det samme Thema.
Begge Reiser ere
senere bievne forbundne til et Heelt vud Thorkills egen Hi
storie, og af Saxo tillagte en ældre Gorm', dels maaskee, for
di han fandt dem alt for æventyrlige, til at kunne fortælles om
en Konge, der kunde siges at begynde den historiske Tidsalder;
dels fordi det efter hans Hypothese maatte være ham velkom
ment, at finde en Konge, som han kunde hensætte i et
Tidsrurn, om hvilket han ellers intet vidste at sige. Men i
det Saxo saaledes af een Gorm dannede to, oversaae han den
Anachronisme, hvori han giorde sig skyldig, i det han lod den
ældste Gorm hente sin Kundskab om Geirr'ôds Gaard fra samme
Kilde, af hvilken Saxo oste, nemlig Islændernes Beretninger.
Det er mærkeligt, at netop disse trende paa hinanden
folgende Sagnkredse ere samtlige uhistoriske, og at i dem alle
paa en saa paafaldende Maade ældre og yngre Sagn, Tydskt
og Nordiskt, Hedenskt og Christeligt, er blandet mellem hin
anden. Vi finde saaledes her Leilighed til at gientage en Be
mærkning , vi oftere ere bievne foranledigede til at giöre; at
Saxo ligesom ifölge en indvortes Sands anforer paa et Sted
flere Sagn, der ere forfattede i den samme Aand, og om de
end vedkomme forskiellige Tider, dog selv hidröre fra een
Alder.
Ved at giöre Gathrek eller Godefrid til en Sön af Gorm,
kom Saxo til et fast chronologisk Punkt; thi om han ikke har

kiendt de frankiske Annaler, der tale om Godefrids Krig méd
Carl den Store, saa har dog Adam af Bremens, uden Tvivl
og Eginhards Efterretninger derom været ham bekiendte.
Navnelighed foranledigede Saxo til at overfore paa denne Konge,
hvem nogle
)
*
gave Tilnavnet den Gavmilde, en Fortælling om
en vis Ref. Da denne havde modtaget en Guldring af den
norske Kong G'ôte og en af Hirdmændene ophoiede denne i
Gavmildhed over alle, svarede Ref, at Kong Gothrek var end
mere rundhændet. Det kom til Veddemaal. Ref reiste ned til
Gothrek, hvilken han fandt, just som <denne havde ladet sig bringe
en Stol, for at uddele Gaver blandt sine Mænd. Ref sagde
ham sit Navn, og da de Övrige loe deraf, sagde Kongen:
Ræven pleier at tage sit med Munden; hvorpaa han stak ham
en Guldarmring mellem Læberne. Ref tog den strax paa den
ene Arm; men skiulte den anden, ligesom at den blev undsee
lig over intet at have erholdt; hvorpaa han fik samme Prydel
se ogsaa til denne. Siden bragte han den norske Konges Dat
ter i Kong Gothreks Vold, og blev tilsidst dræbt af de Sven
ske, som derfor maatte betale svære Boder. Dette i sig selv
lidet sandsynlige Sagn har oprindeligen været fortalt om andre
Tider og Mennesker, thi vi have endnu en vidtløftig Saga om
Gave ref, baade særskilt og som Episode optaget i Gothreks
og Hrolfs Saga, der formedelst sine mange Vers vel neppe
kan være yngre end det trettende Aarhundrede. I denne be*) En kort Krönike hos Langebek, vol. Ï p. 16 fra Valdemar den An
dens Tid, den saakaldte Erik af Pommerens Krönike (ibid. p. 156)
nogle islandske Annaler (Suhms critiske Hist. 3 D. S. 549, -
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giver Ref sig efter den kloge Jarl Neres Raad til den Gothlandske
Konge G'ôthrek, som denne sad paa enHöi for at afrette sine Falke,
og famlede efter en Steen til at kaste efter dem; Ref lister sig til at
stikke ham en liden Steen bag fra i Haanden. Kongen giver,
uden at see sig om, en Guldring til den, fra hvem Stenen kom.
Denne Gave veed Ref siden at anvende saa vel, at han faaer
en Kongedatter til Ægte, og et Rige at styre. Gaverefs Saga
ligner vel et Æventyr, men det er neppe yngre end Saxos
Tidsalder; og i det den öiensynligen angaaer samme Personer,
og behandler samme Æmne, nemlig hvorledes Bondesönnen,
ved at tilvende sig Foræringer, blev en stor Mand; har den
mere indvortes Enhed end Saxos Beretning, der synes sam
mensat af forskiellige Minder. Maadcn, hvorpaa Ref fik GÖthrek til at give sig den anden Guldring, er den samme, Saxo
havde fortalt om Viggo og Hrolf Krage. Sammenligningen mel
lem Kongernes Gavmildhed findes og i det, der fortælles om
Audun fra Vestfiorden *), som reiste mellem Svend Estrithsen
og Harald Haardraade. At Saxo bemærker udtrykkeligen,
at Ref fandt G'ôthrek siddende, staaer hos ham overflødigt,
derimod er denne Omstændighed væsentlig efter Sagaens Be
retning, og er altsaa sandsynligviis hentet fra denne. Endnu
er den Synderlighed at bemærke; at Saxo kalder Ref en Thylenser eller Islænder, uagtet Island ikke til den Tid endnu var
fundet. Man kunde vel sige, at da Sagaen lader Ref være fra
Thelemarken, har Saxo giort Theler til Thylenser; men da
Saxo andre Steder nævner Thelemarchia, er det rimeligere at
*) Sagabibliothek I D. S. 345,
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det Sagn han fulgte, har giort Ref til en Islænder, fordi den
Rolle han spillede, ved at drage omkring fra den ene Kongsgaard til den anden, lignede mangen Islænders. Liggei' end
nogen sand Begivenhed til Grund for Sagnet, har denne dog
neppe tildraget sig i Godefrids Dage.
Krigen mellem Godefrid og Keiser Karl fortæller Saxo
i det Væsentlige, som de frankiske Skribentere, ikkun at han
kalder Keiserens Sön, som i Faderens Fraværelse blev sendt
imod de Danske, Pipin, istedet for Karl. Uden Tvivl har
Saxo hentet sine Efterretninger om Godefrid blot fra danske
Sagn; thi havde han taget Hensyn til frankiske Skribentere,
vilde han nok hverken have forbigaaet at omtale Godefrids
Formand Sigfrid, eller at melde, hvorledes Saxerne tyede til
Danmark, for der at erholde Sikkerhed for Karl. Saxo der
imod forestiller Krigen med Saxerne, endnu fra den gamle
nationale Standpunkt, uagtet det vel snarere var mod de i
disse Egne indsatte frankiske Grever, at Godefrid krigede.
Dennes seirrige Tog mod Friserne anföres baade af Eginhard
og Adam af Bremen; disse og flere fremmede Skribentere om
tale og, hvorlunde de Danske der huge Bylte, og inddreve
Skat. Det var især det sidste Træk, som udmaltes i det danske
Sagn; om Krigens Övrige Gang er kun lidet bleven bevaret.
Imidlertid viste Godefrids store Planer, som Eginhard omta
ler, at hans Fremskridt ikke have været ubetydelige, den
Gang han ved et Mord blev ryddet af Veien.
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Niende

Bog.

Oagnene om Regnar Lodbrog optage næsten hele denne Bog.
Det der fortælles om de andre otte Konger, udgiör knap
tvende Blade. Saxo lader G'ôthreks Sön Oluf, der kun skal
have fort indvortes Krige, folge efter Faderen, og sætter
Hemming forst efter ham.
Han afveeg derved fra de fran
kiske Skribentere, der giöre Hemming til Godefrids umiddel
bare Eftermand. Muligen er Saxo bleven foranlediget hertil
ved Sagn om Borgerkrige, som Godefrids Sonner forte; thi
dette berette ogsaa frankiske Annaler *).
Men da han engang
havde sat Hemming efter Oluf, foranledigedes han derved til
en endnu större Feil; i det han lod Hemming slutte Fred med
Ludvig den Fromme, istedetfor med Faderen Karl.
Saxo
klager her selv over Mangel paa Efterretninger.
Den folgende Konge er Sigurd Ring, Regnar Lodbrogs
Fader. Hvad der fortælles om ham, er kun, at han maatte
dele Riget med sit Sydskendebarn Ring, som angreb hans
Deel, imedens Sigurd værnede for Riget mod udvortes Fiender. Da hans tro Mænd vare for svage til at giöre Modstand,
staaer den lille Regnar frem, og raader dem til at föie sig i
Tiderne ; de folge det kloge Raad, efter at have bragt Barnet
i Sikkerhed til Norge. Siden dræbte begge Kongerne hinan
den. Denne Beretning, hvori den unge Regnars Klogskab er
*) Annales Eginharcti hos Duchesne p. 259. See Suhms critiske Historie
3 D. S. 586.
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det meest Fremtrædende, kunde synes at være Indledningen
til Regnar Lodbrogs Saga, men den skyldes dog nok meest
Saxo selv, efterdi den for en stor Deel beroer paa den Plads ,
hvori han satte Regnar i Kongerækken. Da nemlig Saxo vid
ste, at Regnar var Sigurd Rings Sön, men han ei kunde
giöre ham til Sön af den Sigurd Ring, som havde holdt Bravallaslaget, fordi han havde sat det saa langt tilbage i Tiden;
antog han, at Regnars Fader havde været den Sigurd, som
efter Godefrids Tid havde holdt et stort Slag med en Ring,
hvori begge Konger vare omkomne, men Sigurds Parti havde *
seiret *
).
Om Regnar Lodbrog veed Saxo megejt at fortælle. Han
havde trende Koner: först Skioldmöen Lathgertha, siden
Thora, den svenske Kong Heroths Datter, derpaa en vis
Svanloga, og desuden en Frille af ringe Herkomst, Som han strax
igien forlod. Han forte mange Krige med sine egne Under—
saatter, især Jyder og Skaaninger, som havde hyldet Harald,
der endog erholdt Hielp af Karl den Store, men blev oftere
slaget, og tilsidst flygtede til Keiser Ludvig i Maints, hvor
han antog Chnstendommen. Endnu flere udvortes Krige forte
han baade med Saxer, Svenske, adskillige Östersöiske Folke
slag, Biarmer, Skotter og Engellænder; indtil han blev fanget
af Kong Ella, og kastet i Ormetaarnet. Grusomt hevnede
Sønnerne hans DÖd.

*) Dette Slag omtales i fiere frankiske Annaler samt i Oluf Tryggvesens
Saga isl, Udg. I D. S. 67, See Grams Noter til Meursius S. 95»
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Deu forste Vanskelighed, her moder, er, hvorledes
Saxo kan lade Régnai', som han giör til en Datters Sönnesön
af Kong G odefrid, fore Krig med Karl den Store; thi Go—
defrid blev dræbt 810, og Karl döde 814. Men herved maae
bemærkes, at denne Bestemmelse af Godefrids Dödsaar grun
der sig paa Annaler, Saxo ikke kiendte. Denne kan da gierne
have tænkt sig Godefrids Dödsaar, indtruffen tredive Aar tid
ligere under Karls lange Regiering, hvorved det meest paa
faldende af Urimeligheden i Saxos Tidsregning bortfalder. I
övrigt ville vi ikke endnu indlade os, i at bestemme Regnar
Lodbrogs Tidsalder, men spÖrge först, af hvilke Kilder Saxo
har öst sin Beretning. Danske Sange har han neppe benyttet;
thi der forekommer intet Vers i'den hele Fremstilling af Reg
nars Levnet. Neppe heller kan han have fulgt blot een sam~ menhængende Saga, som mundtligen var forplantet; thi Fol
kesagnet pleier ei at ville opbevare en saadan Rad af Krigsbe
drifter. Dog da vi endnu have en med Saxo samtidig islandsk
Saga ojn Regnars Bedrifter tilbage, maae vi först sammen
ligne Saxos Beretninger med denne.
Vi finde da först, at hvad der er knyttet til Lodbrogs Navn,
er fælleds for Saxo og Sagaen. Begge lader ham beile til Kong
Herrauds Datter Thora, som bevogtedes af tvende Lindorme; efter Sagaen begede han sine Klæder, efter Saxo lader han
dem fryse stive, for at holde Slangegiften ude; ifölge begge
döde Thora faae Aar efter Bryllupet. Ligesaa enige ere de
i at fortælle Regnars Död med sammes mindste Omstændighed:
at han blev fanget af den engelske Kong Ella, kastet for
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SIangerne, at han der havde sagt: Grisene vilde grynte, hvis
de kiendte Galtens Skiebne, og derpaa i en Sang besiunget
sine Bedrifter.
Indtrykket Regnars Död giorde paa Sönnerne, beskrives
saaledes i Sagaen: ”Da Ellas Gesandtere kom ind i Hallen til
Regnars Sönner fandt de Sigurd Snogoie og Ilvitsærk Ilvasse
ved Bretspillet; Eiorn Jernside skiæltede et Spydskaft, Ivar
sad i Hôisædet. Som Gesandterne begyndte at tortælle, lode
Sigurd og Ilvitsærk Brettet falde og hörte til, Riorn stod.paa
Gulvet og stöttede sig paa Spydskaftet. Ivar spurgte omhyggeligen, hvorledes alt var gaaet. Da Gesandterne kom til Reg
nars sidste Ord, knugede Biorn Spydskaftet saa fast, at der
blev Alærke af hans Haandtag. Da Beretningen endtes krystedc Binj'n. SpyJfl&aAot oaa, at det brast i sonder; Hvitsærk tryk
kede Brettet saa, at Blodet sprang udxaf hans Neglerödder; Si
gurd Snogoie havde en Kniv i Haanden, for at skiære sine
Negle, han vidste ikke deraf, for Kniven gik ind i Benet, og
han ændsede det endnu ei. Ivar spurgte efter alt, men blev
röd og bleg, og Forbittrelsen hævede hans Bryst, som det
skulde sprænges. Du Ella hörte dette, sagde han, at han fryg
tede meest for Ivar”.
Saxo fortæller saaledes : ’’Ivar modtog dette Budskab,
just da han saae paa Folkeleeg. Han beholdt Ansigtet uforan
dret, og, uden at nedtrykkes paa nogen AIaade, tilbageholdt
/ han ikke blot, ved at skiule sin Smerte, Efterretningen om
Faderens Död; men han leed ikke engang, der skulde blive
nogen Stoi ; og forbod Folket, som ved Rygtet var bleven bestyrtset, at forlade Skuepladsen. Saaledes hverken forandrede
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
U
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han sit muntre Aasyn, at han ei ved at lade Legen ophore,
skulde afbryde Skuespillet; heller ikke vendte han sit Blik fra
Folkets Klap til sin private Sorg ; at han ei ved at falde fra
overgiven Glæde til den dybeste Smerte, skulde synes snarere
at spille en bedrövet Sons end en munter Hövdings Rolle. Da
Sivard fik samme Budskab, virkede Kierlighed til Faderen
mere end Fölelse af egen Smerte; thi han blev saa bestyrtset,
at han jog et Spyd som han just havde i Haanden, dybt ind i
sin Fod, i det Sorgens Bitterhed giorde ham föleslös for den
legemlige Skade. For at han nemlig desto taalmodigere kunde
udholde Sielens Saar, vilde han mishandle Legemet, hvorved
han baade gav sin Kraft og sin Sorg tilkiende, og viste sig i
det samme Træk som den dybt nedböiede, og som den stand
haftige Son. Biörn derimod, som sad ved Bretspillet da han
fik Budskabet om Faderens Död, knugede Terningen med saadan Kraft, at Blodet sprang ud af Fingerenderne paa Bordet,
i det hun lærte,, at Lykkens Spil var endnu ustadigere, end
det, hvormed han syslede.
Da Hella hörte dette, dömte
han: at af disse trende havde den baaret Faderens Död med
meest Kraft, som ei ved Budskabet derom havde yttret sin
Kierlighed; og at han derfor meest frygtede Ivars Tapperhed.”
Man seer, hvorledes Trækkene ere de samme, men den
ene Scene i den gamle Kongehall, Sagaen saa kraftfuldt skil
drer, er hos Saxo bleven udstykket, udpyntet med Hensyn til
senere Tiders Sæder, og af Forfatteren desuden forsynet med
Sentenser. Ivar sidder ikke længere i Höisædet i sin Halle,
men seer paa en af de Bander af Göglere, hvilke i ellevte og
tolvte Aarhundrede streifede omkring i alle Lande. Baade

155
Biörns og Sigurds Handlinger tillægger Saxo en Hensigtsmæs
sighed, der ikke passede med deres Stemning, for at anbringe
sine Betragtninger.
Ogsaa i Maaden hvorpaa Brödrene hævne deres Fader,
stemmer Saxo med Sagaen, i det begge lade Ivar slutte For
bund med Ella, og kiöbe en Byggeplads af ham paa samme
Vilkaar, som Dido fordum, og siden forene sig med Brö
drene, for at tage en grusom Straf over Ella.
I meget andet afvige derimod Beretningerne fra hinanden,
ikke blot at enhver af dem har noget særeget, men især stride
de mod hinanden i Henseende til Regnars Hustruer, da Sa
gaen lader ham efter Thoras Död ægte Aslaug, og denne si
den overleve ham; Saxo derimod nævner ikke Aslaug, men
i honrloQ Stod jL^/^gercna Svanloga og en Frille. Vel er
Aslaugs Historie æventyrligen udsmykket, men den er i alle
Islændernes Beretninger
)
*
saa nöie knyttet til Regnars, at den
maae antages for at have en historisk Grund, og man ei kan
tvivle paa, at jo Saxo, som kiendte saa meget af det Islæn
derne til hans Tid fortalte om Regnar, ei kan have været
uvidende om, hvo Aslaug sagdes at have været. Uden Tvivl
har Saxo ikke villet nævne Aslaug, som udgaves for en Dat
ter af Sigurd Fofnersbane , af samme Grund, paa hvilken
han aldeles forbigaaer Faderen, og kun löseligen omtaler Gud
rune; nemlig fordi han mente, at den hele Sagnkreds, som
*) See Sagabibliothek 2 D. S. 476 — 478. Til det Anförte kan end
nu föies Harald Haarfagers Slægtregister, hvori forekommer en
Sönnedatter af Regnar Lodbrog ved Navn Aslaug.
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Saxo bedst kiendte af de tydske Digte, ikke angik Norden, men
ganske andre Steder og Tider. Og vist nok er det, at naar
lian vilde antage, at Aslaug ikke var en Descendent, men
som Sagnet vilde, en Datter af Sigurd Fofnersbane, kunde
han ei sætte hende som Dronning paa Carl den Stores Tid.
Vi finde altsaa her atter et Spor til historisk Kritik hos Saxo,
som fra hans Standpunkt var grundet.
At Lathgertha var föd i Norge, at hun en Gang som
Skioldmö hialp Regnar i Krig, passer ogsaa paa Aslaug. For
det Övrige der fortælles om Regnars Hustruer, vide vi ingen
Hiemmel, uden at Frillesönnen Hubba nævnes af de engelske
Annalister, og i et islandsk Fragment just kaldes Frillesön *).
*) Langebek scriptores vol. 2 p. 282 ifölge Texten i Stephanii Saxo
hedder det S. 170 om den fangne Ubbo, som var bleven lagt i Læn
ker.
At ille immensa vi extricatis resciscisqvc catenis, inditos sibi
nexus disjicere ac lacerare adorsus nullis tameu obitum modis
effugere potuit. Paa den folgende Side lader Saxo alligevel Ubbo blive taget igien til Naade. Denne Modsigelse er saa aabenbar,
at man ikke vel kan tillægge Saxo samme , men snarere maae formode Skrivfeil eller Trykfeil at have foranlediget den. Stephanius
bemærker i Noterne, at i et gammelt Exemplar af Saxo stod skre
vet til i Margen denne Variant: vix ullis obicum nodis constringi posuit. Stephanius finder imidlertid denne Emendation for vovelig,
men han synes ikke at have lagt Mærke til, at i den Pariser Ud
gave af Saxo ikke findes Ordet tanten. Naar dette Ord falder bort,
er det blot effugere, der giör hele Vanskeligheden, og nu er det
dog rimeligere, at en Afskriver eller Sætter havde brugt effugere
istedet for constringi eller infringi, end at Saxo skulde have skrevet
saa tankelöst.

Derimod kunne vi angive, hvad der kan have foranlediget et saa
udforligt Sagn om Regnars Krige, defer nemlig Regnars Døds
sang, som i det mindste er ældre end Saxos Tid. Vel inde
holder denne, ligesaa lidt som de andre gamle Sange om Krigs
bedrifter, nogen nöiagtig Beretning om Krigstogene, men ik
kun Navne, og det vel endog tildels billedlige, paa enkelte
Steder og Mennesker, samt mangfoldige Digterudtryk om hvor
kiekt man hver Gang havde kæmpet. Dette kunde imidlertid
foranledige Sagnet, til at udsmykke Bedrifterne end mere. Et
Streiftog paa Kysten blev til Erobring af hele Landet, og til
Östersoen samt Vesterhavet, hvor de danske Vikinger sædvanligen krydsede, föiede man endnu Ishavet, for at komme til
Fabellandene, Finmarken og Biarmeland, og det indre Rus
land (Hellesponternes Bolis)
Den Krig, den islandske Saga udforligst omtaler, er
den Regnars Sonner forte mod Kong Eistein i Sverrig, hvor
först Erik og Agnar bleve dræbte, men siden Eistein fældet
af Bi'orn, Hvitsærk og Ivar. Denne Krigs Begivenheder ud
stykkes synderligen af Saxo. Först lader han
over
vinde den svenske Kong Sorte og indsætte Biorn Jernside
til Regent i hans Sted; siden hedder det, at Regnars Sön
Jivitsoerk, der regierede i Sverrig, blev fangen af den rus
siske Kong JDaxon, og da han ei vilde tage mod noget For
lig, brændt efter eget Forlangende, altsaa omtrent det samme
Sagaen fortæller om Eriks Död Kap. g. Derpaa lader Saxo
Regnar hævne Sonneris Nederlag og indsætte en Anden af
sine Sonner, Erik Veirhat til Konge. Endeligen hedder det,
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at denne Erik blev dræbt i S verrig, af en vis Eistein, og at
Broderen Agnar faldt, i det han vilde hevne ham.
Foruden disse udvortes Krige, Saxo lader Regnar og
hans Sonner lore, hvortil dog noget svarende lindes i Islæn
dernes Beretninger, har han endnu meget om store Borger
krige. Jyder og Skaaninger havde nemlig valgt en vis Harald
til Konge; vel blev denne Harald overvundet ved Ulleraker,
hv,or Regnars smaa Börn fægtede med, og forjaget; men un
der Regnars Fraværelse kom han tilbage, og fik blandt Jy
derne et stort Parti. Anden Gang slog Regnar ham ved Öe—
boernes Hielp, og nödte ham til at flygte til Tydskland, hvor
hen Regnar forfulgte ham og overrumplede endog Keiser Karl
ved Hielp af sin Son Syvard,
Tredie Gang kom Harald
igien, blev slagen, flygtede Hl K™« rodvig i Maints, og
lod sig christne; han drog siden til Slesvig og byggede en
Kirke. Regnar forjog ham atter og odelagde Kirken, hvorpaa
Harald igien blev Afgudsdyrker,
Allerede Chronologien forbyder os at antage, at dette
kan have tildraget sig, medens en Sön af den Sigurd Ring
regierede, der vandt Slaget ved Bravalla. Opror i Skaane og
Jylland imod Öernes Konge passer ei paa Danmarks Tilstand
för Gorm den Gamle. Leirekongen kunde vel stundom hævde
sit Overherredomme over Fylkekongerne i Skaane og Jylland;
men disse Lande vare endnu ikke forenede med Öerne som
Provindser af eet Rige. Heller ikke kunne vel disse Borger
krige bringes i Overenstemmelse med de store udvortes Krige,
som Regnar og hans Sönner forte; thi hine maatte have hin
dret disse,
'
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Vi kunne desuden finde Anledningen til, at Saxo talte
om Borgerkrige under Regnars Regiering ; thi Adam af Bre
men fortæller *) ”at efter det store Slag mellem Sigfrid og
Ring, hvori begge faldt, havde Rings Parti indsat Reginfred
og Harald, til at være Konger; men Reginfred var snart
bleven forjaget af Harald, og havde begivet sig paa Vikings
tog. Harald havde sluttet Fred med Keiseren.” Ligesom
Sigefrid er det nordiske Navn Sivard eller Sigurd, Godefrid
det nordiske Gothrek, er Reginfred eller Ragenfrid, det
nordiska Regnar eller Ragnar. Da nu Saxo havde eengang
antaget, at Slaget, som en vis Kong Ring holdt med Sigurd
efter Godefrids Död, angik Regnar Lodbrogs Fader Sigurd
Ring • kunde han let bringes til at overföre de folgende Be
givenheder paa Regnar Icdv, og söge at forene dem,
saa godt han formaaede, med de andre Efterretninger om
Regnar. I Henseende til det Udforligere om Haralds Histo
rie henviser Adam af Bremen til de frankiske Annaler. Disse
berette **
),
at Reginfred og Harald bleve bekrigede af Gode
frids Sonner, kom ved Keiserens Hielp tilbage, men forjoges
atter igien og Reginfred blev dræbt. Harald, som döbtes i
Maints, vedblev at forurolige Danmark, havde ogsaa en Tid
lang et Stykke deraf i Besiddelse; men Godefrids Sonner vare
dog i det Hele mægtigere; engang lykkedes det endog disse at
overrumple Frankernes Hær ved Eyderen Aar 828 ***
).
Senere
*J Hist. eccles. ed Mad. lib. I p. 17. Jevnför om det Gram i Noterne
til Meursius 102, 110.
**) Stederne findes samlede hos Langebck setipt. vol. I p. 505.
•**J Langebek vol. I p. 513«

omtales en Harald, der blev mistænkt for at være faldet fra
Keiseren *)._
Til alt dette finde vi Spor lios Saxo, ikkun,
med den Forskiel, at han maae efter sin Hypothese giöre
Reginfred eller Regnar til een af Godefrids Descendentere,
og lade det være ham, som overrumplede Frankerne.
Saaledes have vi fundet, at Äzjco har öst sine Efterret
ninger om Regnar Lodbrog af fire Kilder: a) ældgamle Sagn
som vi endnu finde bevarede i den islandske Saga om denne
Konge; Z>) danske Sagn af uyis Hiemmel om hans-Hustruer
Lathge'rtha, Svanloga og Frillen- c) en Liste paa Feldtslag,
hentet fra Regnars Dödssang og d} Minderne om den yngre
og sammes Strid med Harald. Alt dette har Saxo
villet forbinde til et sammenhængende Heelf. At han deri har
taget Feil, kan man saa meget mlndrv
Föin lægge ham til
Last, som det bliver saare vanskeligt, endog naar man afsondrer
alt det, der angaaer Reginfred, at forene Efterretningerne om
Regnar Lodbrog, hvilke findes baade hos Islænderne og de
fremmede Annalister, hvorfor ogsaa baade Torfæus, Gram,
Lagerbring og Suhm have antaget tvende Regnarer med Til
navnet Lodbrog, den ene i det ottende, den anden i det ni
ende Aårhundrede»
At Regnar Lodbrog maae have levet i det ottende Aarhundrede omtrent fra 720 til 793 lære de paalideligste island
ske Genealogier **
).
Harald Haarfagers Fader Halfdan
*) Ibid. p. 536, 539.
**7 Heimskringla. Halfdan Svartes Saga Kap. 5*
Landnama Mantissa 385.
Langfedgatal hos Langebek vol. I p. 10. Regnars Saga Kap» 22 p.
61. Oluf Tryggvesens Saga isl. Udg. S. I.

Svarte var gift med Ragnhild, som var en Datter af Sigurd
Hiort, Konge paa Ringerige, der igien var en Datterson af
Sigurd Snogoie, Regnar Lodbrogs Sön.
Vel kunne vi ikke tillægge de gamle Genealogier historisk
Værd, naar de gaae mange Aarhundreder tilbage, men de nær
meste af Harald Haarfagers Ætmænd maatte dog under
hans Regiering være i frisk Minde; især da man lagde saa
megen Vind paa Slægtregistre, at Thiodolf af Hvine kunde i
sin Sang om Raugnvald den Höies Æt opregne 5o Led. Des
uden var der heller ingen Konges Genealogi, som Islænderne
havde mere Anledning til
* at mindes, og til ofte at gienkalde
sig, end netop Harald Haarfagers.
Vi mene derfor, at
saa stor en Feiltagelse ikke kan have fundet Sted ved Opreg
ningen af Haralds napi-mootc FoxTædre, at man skulde liave
ladet ham nedstamme i femte Led fra Regnar Lodbrog, hvis
denne ikke havde levet i det mindste at Par Menneskealdre for
Haralds Födsel. Hertil komme flere Slægtregistre fra Islands
Bebyggere, som ere uafhængige af hinanden, og dog stemme
i Hovedsagen overens. Thord Hofde, Landnamsmand, var en
Sönnesöns Sönnesön af Bi'ôrn Jernside, Regnars Son
).
*
Aude
den Rige, der paa sine ældre Dage bosatte sig i Island, havde
været gift ined Oluf den Hvide, en Dattersön af Sigurd Snog
oie Regnars Sön **
).

*) Landnama S. 218.
**) Eyrbyggiasnga S. 4. Tvende andre Genealogier synes vel at rykke
Regnars Levetid længere ned, nemlig Audun Skokulis og Sigurd
Biodeskallds i Landnama p. 184 og 384; efter disse nedstammede

Vid. Sei. hiet, og philosoph. Skr. II Deel 1823»
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Den angivne Bestemmelse af Regnar Lodbrogs Levetid
bekræftes endvidere ved Langfedgatals Kongerække og ved
de Efterretninger, siden skulle anföres, hentede baade fra Is
lænderne og Saxo om flere Konger, der have regieret i Dan
mark mellem Regnar og den Gorm den Gamle, der var
Konge i Harald Haarfagers Ungdom, ifölge hvilket der ei i
det niende Aarhundrede blev Plads paa Leirethronen for
nogen Regnar *).
Imod disse Grunde staaer Are Frodes Vidnesbyrd, som
siger, at Ivar, Regnar Lodbrogs Sön, dræbte den hellige Ed
mund Aar 870, og giör dette til en Tidspunkt, hvorfra han
siden regnede. Are angiver os tillige sin Hiemmel ; thi han
tilföier **
) : at denne Tidsbestemmelse staaer skrevet i Sagaen
0111 ham, og var det end tvivlsomt^ onten Are mente en Saga
om Ivar eller om Edmund', saa er det dog ifölge Sammen
hængen vist, at han maa have meent en engelsk Legende,
fordi der neppe gaves nogen islandsk nedskreven Saga til

Oluf Tryggvesen fod omtrent 969 > i siette Led og Oluf den Hel
lige, fod 1000, i syvende Led fra Olufa Regnars Datter. Men om
end ikke noget Led her var glemt, kunde denne Olufa, der var
gift med en Jarl i Engelland , være bleven kaldt Regnars Datter i
samme Betydning, som vi siden skulle see, at flere bleve i det
niende Aarhundrede i Engelland og Frankrige kaldet Regnars
Sonner.
*) Jevnfor Torfæus series reguin Dania p. 345. En Deel af hans Grunde
har jeg maattet forbigase som ugyldige.
Schedæ cap. I , 3, 7, 10.
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Ares Tid, og havde der været nogen saadan, vilde det været
mod al Analogi, at den skulde have indeholdt nogen slig nöiagtig Tidsbestemmelse. Naar nogle islandske Annaler anföre
det Samme, er det vist nok paa Grund af Ares Yttring, hvil
ken især i chronologisk Henseende stod i störste Anseelse.
Are lagde uden Tvivl saa megen Vægt paa dette Datum; fordi
det var den ældste nordiske Begivenhed, han hos de engelske
Forfattere fandt omtalt.
Gaae vi nu til Ares Kilder, finde vi, at de engelske
Kroniker berette, at den nortliumbriske Kong Ella blev dræbt
Aar 867 *) af Ingvar og Ebba tvende danske Hövdinger, eller
som de og kaldes Konger **
),
udsendte af den danske Konge
Godrinus. Disse tvende dræbte og Aar 870 Kong Edmund,
der siden blev anseet for hellig ).♦**
En Krønikeskriver ****
)
tilföier en lang Fortælling om, hvorledes de vare bievne bragte
dertil, for at hevne deres Faders, Lothebroks, Död, som
ene med sin Falk var af Stormen bleven forslaaef til de en
gelske Kyster, der som Jæger godt modtaget af Kong Edmund,

•) Chronica Saxonum od:' Gibson p. 79, at han dræbtes af Ingvar og
Hulba fortæller Chronica de Mailros ed. Oxon p. 143 > at disse
vare udsendte af den danske Kong Codrinus ellei* Godrinus (Gorm")
tilfoier Brompton ed. Twisden p. 804.
*•) Ingulphi hist. ed. Oxon p. 21.
***) Chronica Saxon p. 80. Chronica de Mailros p. 143.
•♦**) Brompton i hans Krpnike, efter ham Polydorus Vergilius. Stederne hos
den forste citerer Gram ad Meursium p. 112. Stedet hos den sidst
nævnte Torf æns series p. 3§0.
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men siden myrdet formedelst Misundelse af dennes Falkenerer,
som, da Kongen havde til Straf ladet ham sætte ud i Havet
paa en Baad uden alt Tilbehør, var dog bleven dreven til
Danmark, hvor han foreloi Lothebroks Sonner, at Kong
Edmund havde dræbt deres Fader.
Denne hele Fortælling
seer ud som en Fabel, og afsondre vi denne, berette de en
gelske Forfattere intet om Regnar Lodbrog selv. Do franske
Krønikeskrivere anføre, at Biorn Jernside, en Sön af.den
danske Kong Regnar Lodbrog, havde i Selskab med sin Læ
rer Hasting plyndret i Frankerig i Midten af det niende Aarhundrede *).
Desuden siger Adam af Bremen, i det han taler
om samme Tidsalder, at det stod i Frankernes Kröniker, at
den grusomste af alle var Ingvar Lodparchi Sön,- som alle
vegne myrdede de Christne. Videre omtales Regnar Lodbrog
ei af de fremmede Skribentere; thi naar de frankiske Annali
ster nævne en Ragenarius som normannisk Hærforer ved Aar
845 og 846, er man slet ikke beföiet til at ansee ham for at
Være Regnar Lodbrog, med hvis Skiebne han kun har lidet
tilfælleds **
).
Det er imidlertid paa Grund af disse fremmede Annali
sters Beretninger, at man foruden en Regnar Lodbrog i det

*) Dudo de moribus Normannorum hos Duchesne S. 62. Guillelmus Gemtneticensis lib. 2 cap. 2
Robert af Faet i Roman de Rou i
Brandsteds Bidrag til den danske Historie I H. S. 54 f. Rad. de
Diceto hos Twysden p. 450. Brompton ibid» p. 804. Jevnfor
Langebek scriptores vol. I p. 545.
**) Langebek scriptores vol. I p» 531»

ottende Aarhundrede har antaget en anden af samme Navn i
det niende Aarhundrede, som havde været en vældig Viking,
men kun Sökonge, eller i det höieste Fylkekonge, ikke Stol
konge i Danmark, og hvis ^Sonner havde hærjet de engelske
og franske Kyster. Her moder dog den Vanskelighed, at
tvende Regnarer skulde have havt det samme Tilnavn, endskiönt Tilnavn aldrig arvedes, og Lodbrog ei var et Tilnavn,
der som den Frækne, Mykilati, den Mægtige, den Gamle,
og flere lignende, letteligen kunde gives Flere, men var for
anlediget ved en for denne Regnar særegen Begivenhed. End
nu synderligere var det, om denne yngre Lodbrog netop skulde
have givet sine Born samme Tilnavne, som den Ældre, og om
disse skulde have blevet seierrige Vikinger ligesom hine. Der
imod kunne gierne Lodbrogs BömebÖrn have anseet det for
en Ære at kaldes hans Ætmænd, og de fremmede Skribentere
desaarsag anseet disse Lodbrogider for at have været Lodbrogs
Sönner.
Vi mene derfor, at der kun har levet een Regnar Lod
brog, der havde mange Sonner, deriblandt Agner, Erik,
Biorn og Ilvitscerk, og hvis Sönnesönner vare Bibrn Jern
side, Ivar og Ubbo-, at denne Regnar er fældet i Engelland
),
*
ygo
og at hans Börnebörn grusomt lievnede lians Död.
Sagnet rykkede Regnars Död og Hevnen derover nærmere
Sammen, og da det var en Kong Ella, Börnebörnene dræbte,
*) Til hans Dod kan nemlig henfores, hvad der fortælles om en dansk
Konges Nederlag i dette Aar i Simeon Dunelmensis hist, de Dunelmensi eeclesia lib. 2 cap, 5»

lod man det og være denne Ella, efter hvis Befaling Regnar
var bleven ombragt.
Med det niende Aarhundredes Begyndelse ophorer for os
den egentlige Sagnhistorie i Danmark; vi behöve ikke længere
blot at tage Hensyn til de danske Sagns indvortes Beskaffenhed,
eller at sammenligne dem med Islændernes Beretninger. Vi
kunne nu hente Oplysninger fra de engelske og frankiske An
naler, fra Ansgars Levnet og de Efterretninger om danske
Konger, der ere knyttede til Beretningerne om Christendommens Udbredelse. I dette Aarhundrede forandredes ogsaa i
Danmark det oldnordiske Liv; de normanniske Vikingstoge,
som mod Enden af det ottende Aarhundrede vare bievne hyp
pigere, og især i det niende Aarhundrede fortsattes med Iver,
virkede paa Danmark ligesum Korstogene siden paa hele Eu
ropa. Disse svækkede Vasallernes Magt, hine Fylkekongernes;
disse banede Vei for en ny Udvikling af Begreberne, hine
uåbnede Christendommen Adgang. I det de kraftfuldeste Mænd
droge ud paa Vikingstoge, var der hiemme mindre Anledning
til Bedrifter, som Mindet kunde forplante.
Dette er uden
Tvivl Grunden til, at hvad Folkesagnet har bevaret fra det
niende Aarhundrede, egentligen kun er et Par Træk om Gorm
den Gamle. Regnar Lodbrogs Bedrifter höre nemlig, efter
hvad forhen er bemærket, til det ottende Aarhundrede, og
hvad Saxo anförer om de folgende sex Konger, er saa lidet
og saa umærkeligt, at ikke nogen særskilt Saga om disse
Konger kan være bleven mundtligen forplantet. Ikkun et af
disse Minder, det om en Bonde ved Navn Ennignup, som
Formynder for en Kong Knud, har været meget udbredt;
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da det endski ont med adskillige Forandringer findes baade hos
Saxo, Svend Aagesen og Islænderne *).
De Kilder hvoraf
Saxo har öst i dette Tidsrum vare uden Tvivl nogle kofte
Optegnelser i Begyndelsen af nogle danske Annaler
),
**
eller
maaskee blot nogle Kongelister. Men hans Kongerække maatte
nödvendigen blive forvirret, da han engang havde ladet Reg
nar Lodbrog blive en Dattersöns Sön af Godefrid, og nu
indskiod Regnar og Sigurd Snogoie imellem Godefrid og
dennes Sönner, hvortil endnu kom, at han giorde Underkon
ger i Jylland til Overkonger i Danmark, og satte dem siden
imellem Regnar Lodbrogs Deseendentere.
Særskilt at giennemgaae dette, vilde være vidtløftigt, og saa meget mere
unødvendigt, som allerede den i Middelalderens Annaler saa
vel bevandrede Gram har i Noterne til KLeursius omstænde—
ligen dröltet dette.
Vi ville derfor endnu kun tilföie nogle Bemærkninger,
angaaende -hvad Sagnet vidste at fortælle, om Gorm den
Gamle. Saxo beretter om ham, at han var en Fiende af de
Christnemen ikke krigerisk; at han ægtede deu kloge Thyra,
en engelsk Kongedatter, som Bryllupsnatten havde en varslende
Dröm om sine Sönners Haralds og Knuds Skiæbne, og at
Gorm døde i en höi Alder, ved at hore om Knuds Död,
hvilken Thyra billedligen gav ham tilkiende. Svend Aagesen
*) Svend Aagesen Kap. 5»

Oluf Tryggvesews Saga isl. Udg.' Kap. 70

S 71.
**) Derom giver Saxo selv et Vink naar han siger p. 178 unde et ei (Ennignupo) quidam param annalium periti medium in fastis locum tri&uunt.
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kalder Gorm den Löie eller Lade, beklager at den vise og
skiönne Thyra Dannebod {Danioe Deens') ikke var christnet,
og fortæller vidtlöftigen en Fabel om, hvorlunde hun narrede
Keiser Otto og opbyggede Dannevirke. Adam af Bremen *)
)
**
skildrer Gorm, som den grusomste Forfölger af de Christne,
cg siger, at han ved Slesvig blev overvundet af Keiser Henrik.
I Jomsvikingasaga ***
)
kaldes Gorm formedelst den höie
Alder, han naaede, den Gamle. Der fortælles en Deel om
ham, hvilket dog meest dreier sig om den vise Thyras Drøm
metydning og Gorms Söns Död, som havde Faderens til Folge.
Men i Sagaen er alt vidtløftigere og niere fabelagtigen udmalt
end hos Sapo. Thyra tolker ikke blot sin Mands, men ogsaa
sin Faders, den holstenske Jarls, Harald Klaks Drömnie;
nogle af disse varslede om tlor© Ahts Misvext andre om
Ufred mellem Kongesønnerne, og atter andre om Christendommens Indförelse. Sönnernes Skiebne fortæller Sagaen tro
værdigere end Saxo, som efter sin Forudsætning, at Thyra
var cn engelsk Prindsesse, lader Knud og Harald plyndre
paa deres Morfaders, den engelske Konges Kyster, denne
glæde sig over slig ungdommelig Vildskab, og indsætte dem
til Arvinger ****
).
Gorms Död fortæller Sagaen i det Væsent
lige som Saxo.

*) Cap. 3 bos Langebek vol. I p. 48 - 50.
**) Hist, eedes, lib. I p. 38.
***) Som udgiör en Deel af Oluf Tryggvesens Saga isl. Udg»

***’) Om de forskiellige Sagn angaaende Maaden, hvorpaa Knud Danast
döde. See Sagabibliothek 3 D S. 4L
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Viatieere
for Historien end Anecdoterne om Gorma Giftermaal DO
og Död er, hvad Gunlaug Munk og Snorro leilighedsviis
antyde: at Gorm forjog Ncssekongerne i Danmark, og forenede
).
*
Riget
Det fulgte af Sagens Natur, at dette ikke kunde udfores uden Sværdslag, og noget herom berette og de islandske
Forfattere **
).
Dog synes Smaakongernes Undertvingelse at
have faldet langt lettere for Gorm end for Harald, efterdi
danske Sagn ikke fortælle noget om, hvorledes det blev ud
fort. Det fulgte af Landenes naturlige Beskaffenhed, at Sletter
nes Smaakonger lettere kunde betvinges end Klippernes; og
naar de meest krigerske forlode deres Odel, for at plyndre
Frankers og Angelsaxers Skatte, havde de hiemmeblevne intet
naturligt Værn at modsætte Overmagten. Desuden havde fra
den ældre Tid större Figer været samlede i Danmark end i
Norge, og Borgerkrigene under Godefrids Sonner havde uden
Tvivl ogsaa bidraget til at formindske og svække de gamle
Kongeslægter. Da det saaledes mere var Begivenhedernes Gang
end Gorms Klygt eller Tapperhed, som forskaffede ham Ene
herredømmet i Danmark ; kunne vi ei undre os over, at Fol
kesagnet, der ikkun fastholder, hvad der umiddelbar g i ör Ind
tryk, har bevaret saa lidet om en Begivenhed, hvis Vigtighed

*) Oluf Trygg. Saga isl. Udg. I D. 2 K. 2 S. Heimskringla Harald
Haarfagers Saga K. 3. Oluf den Helliges Saga K. 140,
**) Et Haandskrift af Oluf Tryggvesens Saga Torfaus citerer i series regutn
Daniæ S. 86 og 444, et islandsk Fragment hos Langebek vol. 2
p. 281.
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forst Tiden aabenbarede. Derimod levede Thyra Dannebod i
Folkets Erindring, hendes Klogskab tilskrev man, hvad Godt
der skete under Gorms Regiering, og dette har maaskee væ
ret den nærmeste Anledning, til at hendes Mand fik af Ad
skillige Tilnavnet den Lade *).

*) Mere om Thyra. Dannebod i Sagabiblioteket 3 D* S. 45 f.
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Indhold.
/

Forerindring S. 3-4.
Almindelige Bemærkninger om Saxos Kilder S. 5 - 15.
'axos Sands for Digtekunsten, hans Hovedkilde Folkesagnet, hvorfor han ei
udtrykkeligen beva^ker sig paa dette.
De Kilder han anfører :
Oldtidssange, Runestene, Islandernes Skrifter.
Desuden har han
benyttet mundtlige Efterretninger af Islanderen Arnold og skrevne
danske Kongelister, fremmede Skribentere kun saare lidet. Hvorfor
han ei kunde lagge megen Pagt paa Middelalderens Kröniker.
Aarsagen til at Sagn fra Oldtiden forplantes, udvortes og indvor
tes Aarsager til at de undergaae Forandringer. Naar et Oldsagn
er agte, naar paalideligt.

Saxos forste Bog S. 15 - 24.
Dan, Augul, Humble, Lot her, etymologiske Hypotheser. Skiolds Bedrifter,
Gienklang af gamle Minder. Gram, et Appellativ, som ved en
romantisk Saga fra det ellevte Aarhundrede blev til Konge. Had
dings Historie, en algammel Saga, som formedelst det meget, den
indeholder om Jotuner, her fik sin Plads.
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Anden Bog S. 24 - 57.
Frode den Förste smelter sammen med de senere Froder. Helge, der med Yrsa
avlede Hrolf Krage, dennes Tog til Adils, Död og Hevn udgiorde Indholdet af en ældgammel Saga. Tvende Vexelsange om Hrolfs
Död, sammenblandede af Saxo; Biarkemaalets Ælde.
Sagaens
Plads, bestemt ifölge den Mening, at Helge havde dræbt Hothbroth,
Hothers Fader.

Tredie og fierde Bog S. 56 - 55.
Gamle physiske Myther om Balders Död, Odins midlertidige Fordrivelse og
hans Giftermaal med Rinda, fortolkede som historiske og knyttede
til Localsagn. Fortællingen om Amleth, en Saga forfattet af Ar
nold Saxos Samtidige. Sagnet om Kermuitd og Ufö ældgammelt,
dets Sammenligning med angelsaxiske Sagn. Hvor lidt man veed
om Kongerne af Navnet Dan. Langfedgatals Værd. Om adskil»
lige Froder og Fridleifer.

Femte Bog S. 56 - 72.

Frode den Tredies Historie, sammensat af Arnold. Fortællingens Henförelse
til C hi•isti Tid og Folgen heraf for Saxos hele Kongerække. Dens
Bestanddele: 1) nogle faae gamle Minder knyttede til Navnet
Frode den Fredgode og forsæt ligen udsmykkede ; 2) Erik den Velta
lendes Saga en Almuefabel; 3) senere Bearbeidelser af de ældgamle
Sagn om Hedin og Hogne, om Asmund og Asvit, om Arngrim
og hans Sönner.
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Siette Bog S. 72 - g5.
Sagaen om Hiarne forklaret, dens Grundtrak rimelige. Om Fridleif en garnmel mythisk Saga.
Sagnet om Frode Ingilds Fader hörende til
Starkodders Historie, dennes Omfang og episke Holdning. Kilden
til samme ingen enkelt Saga, men norske, danske, svenske, maaskee
og tydske Sagn og gamle danske Sange. Om Modsigelserne i Stark
odders Historie ; at der kun har levet een af dette Navn.

Syvende Bog S. 95 - 111.'
Vanskeligheden for Saxo at udfylde Tidsrummet mellem Ingild og Harald Hyl
detand. Halfdan Bierggrams Historie vilkaarligen dannet af Sagn
om forskiellige Halfdaner. Fire gamle Elskovssange i) om Othar
og Syritkcs 2j silger og Alvilde i 3) Signe og Habor; 4> Gurit he
og Halfdan. Den sidste er bleven forbundet med Sagnet om Hildi
ger eller Asmund Kappebane. Om Harald Hyldetands Herkomst og
Ivar Vidfadme.
De mythiske Grundtrak i Harald Hyldetands
Historie.

Ottende Bog S. m - 14g.
Bravallaslaget. Ælden af Sangene derom. Om Islandere navnes som Dceltagere. Vanskeligheden for Saxo at udfylde Tidsrummet mellem Bravallaslaget, som han satte et Par Aarhundrede for langt tilbage,
og Godefrids Regiering. Oluf den Frakne horer til en aldre Tids
alder. Ömunds Kampe med RuSla en Gientagelse af forhen benyt
tede Sagn, Jarmeriks Historie uvedkommende Danmark, taget af
et romantisk Folkesagn, der havde dannet sig ved en Blanding af
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tydske romantiske Digtninger og danske Minder, Hvorfor Saxo ei
benyttede Sagnene om Volsungerne. Vhiemlede Folkesagn om Snio.
Longobarderne, en germansk Stamme, ere oprindeligen udvandrede
fra Vendsyssel.
Saxos Fortælling derom hentet fra tydske Sagn
localiserede i Danmark i det ellevte Aarhundrede. Gorms og Thorkils Reiser til Verdens Ende moralsk religieuse Digtninger. De
cosmogoniske Ideer, som tildeels ligge til Grund; Kong Godmund.
Fabelen om Gaveref blandet med Godefrids Historie. Dennes Krige
med Keiser Karl»

Niende Bog S. i5o.
Regnar Lodbrogs Historie sammensat I) af nogle gamle Sagn, hvilke endnu
findes i den islandske Saga om denne Konge; 2) uvisse danske Sagn
om Kongens Hustruer; 3) en Liste paa Feldtslag hentet fra Reg
nars Dödssang: 4) Mindet om m langt yngre Regnar eller Re
ginfred, der stred med en Harald i Regnar Lodbrogs Levetid,
Vanskelighederne ved at bestemme denne. At der kun har levet een
af dette Navn. At Sagahistorien i den egentligste Betydning op
horte i Danmark med Begyndelsen af det niende Aarhundrede.
Nogle Bemærkninger om Gorm den Gamle og Thyre Dannebod.

UNDERSØGELSE
OM

KILDERNE
TIL

SNORROS HEIMSKRINGLA
OG

DISSES TROVÆRDIGHED

VED

professor PETER ERASMUS MÜLLER.

Forerindring.
At undersøge de Kilder, af hvilke Snorro havde hentet sine

Efterretninger om de norske Kongers Bedrifter, og prove dis
ses Troværdighed, stod i saa noie Forbindelse med Sagabibliothekets Indhold; at jeg havde bestemt denne hele Undersøgelse
til sammes tredie Deel. Men da jeg begyndte derpaa, erfarede
jeg snart, at skulde Undersøgelsen give noget tilfredsstillende
Resultat, maatte den gaae i det Enkelte, og skete dette, fulgte
deraf en Vidtløftighed, der ikke vilde passe til Sagabibliothekets Plan. Jeg indskrænkede mig desaarsag der til at meddele
Resultaterne, og udarbeidede /Emnet til en egen Afhandling,
som jeg i 1819 forelagde det kongelige danske Videnskabernes
Selskab. Imidlertid begyndte Trykningen af den siette Deel af
Folioudgaven af de norske Kongers Historie. De Herrer Udgivere ønskede at optage min Afhandling deri, og Hr. Etatsraad Thorlacius tilbod sig at ledsage den ifølge Værkets Plan
med en latinsk Oversættelse. Da jeg ikke kunde andet end
fole mig hædret ved dette Tilbud, og det i sig selv var pas
sende, at en critisk Undersøgelse over Snorros Værk fandtes
i sammes fortrinligste Udgave, indvilligede jeg deri. AfhandVid. Sei. hist, og philosophy Skr. II Deel 1823.
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lingen blev trykt 1820 og nogle faae særskilte Altryk, som jeg
sendte til Udlandet, ere bievne omtalte i littéraire Blade, men
i Boghandlen er Afhandlingen ikke kommen. Mod Enden af
indeværende Aar kan Værket, hvori den er optaget, ventes
færdigt. Efter at min Undersøgelse om Saxo var bleven fore
lagt det kongelige danske Videnskabernes Selskab besluttede
samme, at det ældre Sidestykke dertil om Snorro ogsaa skulde
optages i dets Samlinger; da dette oprindeligen havde været
disse bestemt, og det store Værk, hvori det var indlemmet,
efter sin Beskaffenhed ei kunde eies af Mange. Afhandlingen
meddeles her uforandret, som den er aftrykt i Folioudgaven af
af de norske Kongers Historie, ikkun at jeg her har tilföiet
en Indledning.

Kjöbenhavn den 1 April 1823.

Indledning.
Ligesom Saxo er Kilden for Danmarks Sagnliistorie er Snorro
det for Norges. Vel er det ikke meget, Snorro har om Ti
derne för Halfdan Svarte, men synderligt mere kunne vi
heller ikke hente andensteds fra. Thi undtages Sagaerne om
Half og Frilhiof, der angaae tvende gamle Fylkekongers Be
drifter, er alt det Övrige, vi vide om hine Tider i Norge,
kun saare lidet. Det hele System om Nor og Gor, disses Descendentere, deres Krige og politiske Forhold, hvilket Schiönning har i sin Histories forste Deel udviklet med saa megen
Kunst og saa beundringsværdig Flid, maae forsvinde af Hi
storien, naar Grundvolden, paa hvilken det er bygget, nöiere undersöges *).
Fra Halfdan Svarte gaaer Snorros udforlige Fremstil
ling af de norske Kongers Bedrifter indtil Sverres Fremtræden,
*
og omfatter saaledes et Tidsrum af omtrent halvficrde hundre
de Aar eller fra 824 til 1176. Da dette Værk, som af For
talens forste Ord erholdte Navn af Heimskringla, udgjorde den
enefte trykte Kilde, hvoraf man kunde ose Kundskab om det
*) Dette bar jeg stræbt at gjore i Sagabibliothekets 2den Deel.
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gamle Norges Skiebne, da de andre haandskriftlige Bearbeidelser af de norske Kongers Bedrifter bleve af de faae Historie
granskere, som kiendte dem, oftest ikkun betragtede som Va
rianter til Heimskringla, maatte den Tanke rodfæste sig, at
Snorro havde behandlet Norges Historie ligesaa selvstændigen,
som Saxo Danmarks, i det han efter gamle Sange, Oldtids^
sagn og gamle Mænds Beretninger havde udarbeidet sit Værk,
derhos benyttende sig af Are Frodes og Sæmund Frodes kor
tere Optegnelser.
Det vil imidlertid af det Folgende bevises, hvad jeg alle
rede i Sagabibliothekets 3die D. S. 3gg f. har anfört: at Snorro
ikke blot har benyttet Are Frodes og Sæmund Frodes Arbeider og enkelte Islænderes Levnetsbeskrivelser, men en heel
Række af skrevne Sagaer om de norske Kongers Bedrifter navnligen folgende :
Ynglingasaga,
Halfdan Svartes Saga,
Saga om Sigurd Hiort,
Uphaf rikis Haraldz Harfagra,
Harald Ilaarfagers Saga,
Hakon Adelsteens Saga,
Jomsvikingasaga,
Oluf Tryggvesens Saga af Gunlaug Munk,
Samme af Oddur Munk,
Adskillige Bearbeidelser af Oluf den Helliges Saga,
Saga om Jarlerne paa Orkenöerne,
Færeyingasàga,
Hakon Iversens Saga,
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Hertil komme endnu de historiske Skrifter, der omfat
tede flere Kongers Bedrifter, og som vi kiende af Henvisniger :
Konungahogen, maaskee den samme der og jkaldes æfi No
regs Konunga,
Are Frodes Skrifter om de norske Konger,'
Sæmund Frodes Shrift af samme Indhold,
Erik Oddsens Hryggiarstykke.
Endeligen de Kongesagaer som endnu henligge uudgivne :
Fagurskinna fra Halfdan Svarte til Kong Sverre,
Morkinskinna fra Magnus den Godes Regiering til Sigurd
Haraidsens Död,
Hrockinskinna fra Magnus den Godes Regjering til Sverre.
Hvorledes Snorro har benyttet disse Sagaer, lærer os
Sammenligningen mellem hans Værk og Jomsyikingasaga, Gunlaugs og Oddurs Værker, Orkneyingasaga, samt de i Haandskrift henliggende Kongesagaer. Vi finde herved, at Snor ro
stedse har viist Skiönsomhed i at forbigaae det alt for Vidtlöftige, Smaalige, mindre Anstændige, eller det som var alt for
Utroligt; og at han til de Digterstropher, han iorefandt, selv har
föiet et og andet af en bekiendt Sang, som han erindrede sig;
men at han paa den anden Side ikke tog i Betænkning at op
tage ordret alt, hvad han ikke fandt Anledning til at rette;
at saaledes Foredraget ingenlunde er hans, men de unavngivne
Sagaskriveres, eller Tidsalderens i Almindelighed. Det eneste
længere sammenhængende Stykke i det hele Værk, som man
har særegne Grunde til at antage, at Stiorro selv har udarbeidet, er de tretten forste Kapitler. Derfor begynder Snorro
ogsaa sin Fortale med, at han havde ladet skrive i denne
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Bog Fortællinger om Høvdinge. Han taler ikke om, at han
selv havde hentet Efterretninger fra erfarne Mænd, men an
fører blot til Fortællingens Hiemmel i Almindelighed, baade at
de gamle Skialdesange maatte ansees for paalidelige, og at Are
Frodes Efterretninger vare hentede fra sikkre Kilder *).
Vilde man indvende herimod, at Stilens Ensformighed
ikke tillader at antage Heimskringla for sammensat af flere Sa
gaskriveres Beretninger, glemte man Forskiellen mellem en
begyndende og en uddannet Litteratur. De forskiellige Skatte
ringer, som en bogskrivende Tidsalder frembringer i samtidige
Forfatteres Eiendommelighed, kunde ei yttre sig mellem de
gamle Islændere. Det skriftlige Foredrag var ikke hos dem
Resultat af nogen dybere Reflexion, efter en særegen Aands
retning men et tro Afpræg af det mundtlige, der var bleven
dannet ved de fælleds Forholde, hvori de vare opvoxne og
befandt sig. I de mange Skrifter, vi fra Öens Frihedstid have
tilbage, kunne vi adskille trende Slags Stiil, den juridiske,
der dreiede sig om de gamle Lovformularer, den theologiske
eller didaktiske, der bærer Præg af at være tildeels dannet
efter det latinske, udmærkende sig ved længere Perioder samt
mange Tillægsord, og den historiske eller Sagasproget. I dette
er der vist nok ogsaa Forskiellighed, men denne beroer paa

*) En lignende Yttring forekommer hos Sworro i Oluf Tryggvesens Saga
Kap. 87 ’’Hvad jeg nu forst vil lade nedskrive, er noget om is
landske Mænd'”.
Snorro synes , ved at giennemlæse de Materialier,
han havde for sig, at have indstreget det, han vilde, hans Afskri
vere skulde deraf indföre i Heimskringla,
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Tidsalderen, ei paa Forfatteren. Man kan oftest adskille Sa
gaerne skrevne i 12te Aarhundrede fra dem fra det trettende,
og disse fra det hortende og femtende Aarhundredes Frembrin
gelser.
Derimod have Sagaerne fra den samme Tidsalder,
saa temmeligen ens Tone.
Uagtet saaledes Snorro ikke selv har taget Hensyn til
Sagnet, men ikkun benyttet skriftlige Mindesmærker; kunne vi
dog kalde den störste Deel af hans Værk Sagnhistorie, forsaavidt han ikke bearbeidede, hvad han forefandt, efter nogen hajn
særegen Synspunkt, men optog det som det var, ikkun afskiærende visse overflødige eller vansirende Dele. Kongesaga
ernes Forfattere, hvilke Snorro benyttede, have nedskrevet
de mundtlige Fortællinger som vare i Omlob, og fulgt Sagnet.
Men den vigtige Forskiel indtræder mellem den Sagnhistorie,
som findes i Saxos _ni forste Böger, hvilke i den foregaaende
Afhandling ere bievne giennemgaaede, og den i Heimskringla,
at hin omfatter Oldtidssagn, hvilke giennem mange Menneskeal
dre ere bievne forplantede; disse, naar Ynglingasaga undtages,
faae Aarhundreders Minder. Vi vide ei, hvo der gav Oldtids
sagnene deres Indklædning, derimod kunne vi i Anledning af
Heimskringlas Efterretninger ikke sielden paavise de Öienvidner, paa hvis Beretninger Fortællingen var bygget. Undersø
gelsen over Heimskringlas Kilder og disses Troværdighed vil
saaledes kunne afgive sikkrere Resultater, end den over Saxos
ni forste Böger, da vi ved Heimskringla kunne sammenligne
saa mange skriftlige Mindesmærker, og i disse saa ofte finde
Sagnenes Hiemmelsmænd.
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Ynglingasaga.
Indledningen til de norske Kongers Historie indeholder ikke
blot Fortælling om Ynglingeslægtens Skiæbne, men og tillige
om Asernes Indvandring og Modtagelse i Norden. Uagtet Flere
för Snorro havde beskrevet de norske Kongers Bedrifter, var
dog Ingen af disse gaaet saa langt tilbage. Baade Are. Frode
og Sæmund Frode begyndte deres historiske Arbeider med
Harald Haarfager. Ingen af de haandskriftlige Bearbeidelser
af den norske Kongekronike vi have tilovers, tilföier mere end
nogle Efterretninger om Haralds Fader, Halfdan Svarte.
Imidlertid maae dog allerede för Snorro en Saga om
Ynglingeslægten være bleven, ikke blot fortalt, men ogsaa
fort i Pennen; thi det hedder i Fortalen til Heimskringla:
”Ynglingasaga er forst bleven skrevet efter Thiodolfs Sagn og
siden foröget efter lærde Mænds Fortællinger.” Det var uri
meligt at antage, at Snorro skulde have villet beskrive Maaden, ,
hvorpaa han selv havde arbejdet, hvorledes han forst havde
skrevet en kortere, siden en vidtløftigere Fremstilling af denne
Slægts Historie; thi hvorfor vel denne Omstændelighed blot i
Henseende til en enkelt Deel af det hele Værk? Han taler
desuden slet ikke i Fortalen om hvorledes han selv havde
samlei sine Efterretninger, men om hvad Hiemmel der kunde
gives for deres Paalidelighed. Da nu af det Folgende vil sees,
at det af Fortalen Anförte nöiagtigen angiver Beskaffenheden af
de Efterretninger om Ynglingerne, som Sagaen indeholder;
mene vi, at Snorro blot har ladet denne Saga afskrive, og selv
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maaskee blot tilföiet eet og andet, især 'Thiodolfs. egne Vers,
der vel i Sagaen vare benyttede, men maaskee derfor ikke al
levegne eiterte.

Thiodolfs Ynglingatal kunde imidlertid efter sin Plan
ikke omfatte Sagnene om Asernes Indvandring; i de tretten
forste Kapitler anföres ikke et eneste af Skialdens Vers. Vi
blive altsaa foranledigede til at betragte disse, som Snorros
eget Arbeide og som en Indledning til det Folgende. Hvad
her siges om Aserne kunne vi lienföre til tre Klasser :

i) Efterretninger, der tillige findes i Eddaerne, nemlig:
Kap. 2 ievnför Dæmisaga 7, 12, 18.
— 3.............................. 5.
— 4
21, 22 tildeels 14, 60.
— 5......................... . 1.
— 9............................ 21.
— 13 . .
. 3o.
2) Efterretninger, der forbigaaes i Eddaerne :
Kap. 3 Om Odins Reise, hvortil findes et Sidestykke i
• Saxos 1 Bog S. 13 Steph. Udg.
— 4 Om Mimers Hoved.
— 9 Om Odins Giftermaal med Skade? hvorom anföres
et Vers af Eyvind.

5) Bemærkninger, hvorved disse Efterretninger ere bievne
bundne til Tid og Sted, og derved knyttede til Hi
storien; hertil höre især:
Kap. 2 At Odin först boede osten for Tanais.
— 5 At Odin drog til Norden af Frygt for Romerne.
Vid» Sel» hist, og philosoph» Skr. II Deel. 1823.
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Hvad den forste Klasse af disse Efterretninger angaaer,
kunne vi ei være uvisse enten om deres Kilder eller historiske
Betydning; thi hvad vi her læse som Historie, finde vi i Eddaerne som Digtermythe. Da nu de Oldtidsdigtere, hvis Vers vi
have tilbage, for störste Delen levede for Snorro j da den mythiske Indklædning af disse Tildragelser bærer umiskiendelige
Præg af höiere Ælde end den historiske, og det er upaatvivleligt, at Aserne bleve dyrkede som Guder i det gamle Nor
den; maae vi antage Eddaernes Anskuelsesmaade af Asernes
Væsen for den oprindelige, Snorros for den afledede. Vi kunne
her ikke indlade os paa at undersöge den nordiske Mythologi,
men bemærke blot, at det er ved de grundigste Undersøgelser
tilstrækkeligen beviist: at Aserne, ligesom de fleste andre Fol
keslags Guder, maae betragtes oprindeligen at have været ikke
historiske Personer, men personificerede "Natur - Guder, hvis
fleste Bedrifter blot have symbolsk Betydning. Denne Synsmaade, en Folge af senere Tiders Granskninger, kunde ikke
være Snorros'. Han maatte betragte de gamle Guder enten som
Diævle eller som Mennesker. For onde Aander kunde han ei
ville ansee dem, da han som islandsk Digter saa ofte indförte
dem i sine Vers, og fra disse Stamfædre hidledte baade de nor
diske Kongers og sit eget Slægtregister.
Betragtede han dem
derimod som Mennesker, erholdt hans Historie om de norske
Konger den önskeligste Fuldstændighed; den kunde begynde

med de ældste Stamfædre, om hvilke man havde hört, og med
Stiftelsen af de nordiske Staters Forfatning og Religion. Men
af denne Mythernes historiske Udtydning blev detjgien en Folge,

at Snorra ikke her kunde anföre Hiemmel fra Skaldene, der
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ingenlunde paa den Maade havde omtalt deres Guder, hvorfor
just i de 15 forste Kapitler, der omfatte lutter Digtermyther,
ikkun findes to Vers; det ene af Brage den Gamle om Siællands Oprindelse, fordi Snor ro uden Tvivl af sin poetiske
Sands var bleven bragt til den Inconseqvens, mellem det Öv
rige , der sknlde være historisk, at aniöre Digtermythen i sin
oprindelige Form; det andet Vers Kap. 9 er af By vind om
Soeming, som Sön af. Odin, hvori Skalden taler om Odin, der
ved Shade avlede mange Born, da han med denne Jettinde le
vede i Menneskenes Hiem ; hvilken almindelige Benævnelse paa
den beboede Jord, Snorro efter sin Hypothese forklarer om
Sverrig. Vi kunne af disse Exempler slutte, at Snorro vilde
Jiave anfort flere Skialdevers, hvis han i dem havde fundet ud
trykkelig Bekræftelse paa sine Meninger om Asernes Nedsæt
telse i de Nordiske Riger. Da altsaa disse Efterretninger om
Nordens ældste Konger ikkun ere urigtige Forklaringer af eddaiske Myther; kunne de ei blive Kilder for den nordiske Oldhistorie, men allene Bidrag til den nordiske Mythologies Be
handling.
Gielder dette om de Efterretninger angaaende Aserne,
hvis Kilder vi kiende, saa have vi Grund til at antage det
samme om .de faae andre Efterretninger om dem, der have et
lignende mythisk Præg, men hvis Kilder vi ikke nu kunne
angive, fordi de ikke hörte til de Myther, der i det senere
Digtersprog bleve anvendte, og derfor ikke optoges i Dæmisagernes Kreds.
Men endnu ere Efterretningerne tilbage om Egnen, hvor
fra Odin med sit Folge indvandrede til Norden, og Tiden da
Aa 2
-■
-
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dette skete; disse bære intet mythisk Præg, og ere'af Histo
rieskriverne bievne ansete for aldeles paalidelige Træk af Skan
dinaviens ældste Historie. Imidlertid kan Snorros Vidnesbyrd
om livad der havde tildraget sig omtrent i3oo Aar för hans
egen Levetid, ikke i og for sig selv have nogen Vægt.
Han kan heller ikke have fundet nogen bestemt Yttring
desangaaende hos nogen gammel Skiald; thi den Mand der i
det Folgende viser sig saa omhyggelig for aé belægge alt, hvad
der kunde være tvivlsomt, med Skjaldenes Vidnesbyrd, vilde
ei have forsomt dette ved Oldhistoriens vigtigste Stykker. Vi
ere endog befoiede til at antage, at, efter hvad vi kiende til
Oldsagns Beskaffenhed i Almindelighed og de nordiske Oldsagns
i Særdeleshed, kunde ei engang de Skialdesange, der til Snor
ros Tid endnu vare i Folkets Minde, indeholde slige bestemte
historiske Efterretninger. Alle Sagns Historie lærer os nemlig:
at, naar Mindet om Krigstog eller en Vandring skal forplante
sig igiennem en lang Række af Slægter, maa det ikke være i
Formen af en kort historisk Efterretning, men det maa knyt
tes til Begivenheder, der efterlade et varigt Indtryk. Skulde
der altsaa til Snorros Tid have været gamle Minder om Aser
nes Reise fra Tanais og sammes Anledning, maatte der og have
været Myther om deres Krige med Romerne og Reisens Æventyr. Vi kunne med Sikkerhed paastaae, at ei til Snor ros Tid,
ja ei siden Christendommens Indförelse, slige Sagn vare i Om
lob ; thi vi have alt for mange Brudstykker tilbage af Skialde
sange fra det 9, 10 og 11 Aarhundrede, for ikke at tale om
Eddaerne, til at vi ei i disse skulde have fundet et Spor til
saa mærkelige Myther. . De Grunde, ifölge hvilke adskillige
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nyere Forfattere med Foie paastaae Skandinavernes orientalske
Herkomst, ere hentede fra en Sammenligning mellem Sprog
og religiöse Meninger, som Snorro ikke var i Stand til at an
stille. Der synes da intet andet for os tilbage at antage, end
at Snorro er ved den Synspunkt, fra hvilken han betragter de
gamle Sagn, bleven bragt paa disse Yttringer; og at det var
ikke noget han af andre l>avde hört, men som han selv ved sin
Granskning troede at have udfundet. Vi kunne endog med Sand
synlighed angive, hvad der kan have ledet Snorro i sin Forskning.
Baade Jornandes og Paulus Diaconus have rimeligvis
været Snor ro bekiendte.
Begge disse Forfattere forudskikke
geographiske Bemærkninger, og begynde derpaa det Folks
Historie, de ville beskrive, ved at fortælle dets ældste Van
dringer. Saaledes giör ogsaa Snorro. Men hine Forfattere, der
levede i deaf nordlige Folkeslag stiftede Riger, kunde lade det
beroe ved at lade Stamfædrene komme fra Norden. Snorro, der
levede i Norden selv, maatte söge et andet Fædreneland for
dette Stamfolk. Vel kunde den Lyst hos Middelalderens Skri
benter, at forherlige Folkenes Herkomst, ved at hidlede den
fra Trojaner eller andre af Oldtidens berömte Nationer, som
ogsaa udbredte sig til Islænderne, neppe være efter den sin
dige Historieskrivers Smag; men allerede Navnene, Aser og
Asgaard, maatte lede ham til at tænke paa Asien som Fædre
land. Nu skriver Jornandes Kap. 5, at Tanais, der nedfal
der fra de Riphæiske Bierge (den bekiendte Verdens Ende) er
den berömte Grendse mellem Europa og Asien; i det forste
Kapitel af Heimskringla bemærker Snorro ikke alleneste, at
Tanai« sdskiller den ene Trediedeel af Verden fra den anden,
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men desuden at Floden kom fra Bierge, der ligge uden for de
beboede Lande. Han tilforer end videre, at det var med
Rette, at Floden hedte Tanais; dette maatte sigte til en Be
skaffenhed ved Floden, som retfærdiggiorde Navnet. Hvilken
Beskaffenhed dette var, kan ikke være os tvivlsomt, thi der
foies til, den- kaldtes fordum Tanaqvisl eller Vanaqvisl; men
det eene af disse Navne forekommer ligesaa lidet som det an
det • hos nogen gammel Skribent.
Det Hele bærer derimod
Præg af etymologisk Conjectur. Tanais kunde let blive til Ta
naqvisl, men Tanaqvisl syntes at være omtrent det samme
.som Vanaqvisl; og da dette Ord kunde betegne Vanernes
Flod, var dermed tillige baade Flodens Navn forklaret og Ste
det bestemt, hvor Vanerne boede, og fra hvis Nabolag de
asiatiske Mænd vare uddragne, som Odin anförte.
Den anden Yttring, at Odin blev ved Romernes Er
obring foranlediget til at udvandre, grunder sig uden Tvivl
deels paa en theologisk Mening, deels paa en genealogisk Com
bination. Man forudsatte, at der, da Christus blev fodt,
havde været Fred over den hele Jord; og da nu Sagnet talte
om en Kong Frode den Fredegode, hensatte man hans Re
giering til den christelige Tidsregnings Begyndelse. Da denne
Frode var en af de ældste Skioldunger om hvilke Sagnet vidste
at melde, og man ikkun kiendte et Par af hans Forfædre;
ansaae man ham for en Sönnesöns Sön af Odin.
Fïôlner,
Konge i Upsal, Frodes Samtidige, blev anseet for en Sönne
söns Son af Niord, der skulde være indvandret med Odin.
Herved blev altsaa Tiden af Asernes Indvandring omtrentligen
bestemt til et hundrede Aar för Christi Fodsel, og deraf fulgte
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atter, at Romernes Erobringer i Asien dertil havde været den
rimeligste Anledning *).
Disse Myther om Aserne bleve ved
Sagnene om Ynglingaslægten forbundne med den norske Kongehistorie. For Snorro, der ikke vilde fortælle alle Sagn fra
Oldtiden, men giye sin Historie Sammenhæng og Runding, og
ikke berette-uden det, der syntes paalideligst, maatte Ynglingasaga være et saare velkomment Bidrag. Det var grundet paa
det Erindringsvers, Thiodolf den Hvinverske, Harald Haarfagers berömte Skald, havde digtet til Ære for Jarl Rognvald
den Höie, Kong Haralds Sydskendebarn, hvori han i tre
dive Vers havde besiunget tredive af dennes Forfædres Död.
Intet Aktstykke fra Harald Haarjagers Tid kunde være paalideligere end Ynglingatal, saavel fra Forfatterens, som fra
Formens Side.
Thiodolf levede mange Aar i Anseelse ved
Haralds Hof, var Kongens Fortrolige og den Forste af hans
Skialde. Som saadan var han foranlediget til at samle de gamle
Minder, for at kunne anvende dem i sine Draper. Ledighed
dertil kunde ikke mangle i Kongsgaarden, hvor saa mange
af de ældste Slægter vare forsamlede. Hvad han sang i Kon
gens Hal blev strax vidt bekiendt, og da han ikke blot var

*) De angelsaxiske Skribenter bestemme Odins Tidsalder efter andre
Grundsætninger. Det faste Punkt hvorfra de gik ud, var Hengists
og Horses Ankomst til Engelland. Disses Stamfader skulde Odin
være, men da man ikkun vidste at opregne faae Ætled, Elev Odins
formentlige Tidsalder rykket længere ned, og foranledigede mange
Historieskrivere til at antage en saxisk Odin som yngre end den
nordiske.
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yndet af Samtiden, men blev anseet for et af de senere Skialdes Monstre, havde disse en dobbelt Grund til at mindes især
de <af hans Sange, der angik de Kongers Ætmænd, hvis
Bedrifter de vilde besynge. Sangformen, hvori disse Minder
bleve forplantede, hindrede dem fra letteligen ved vilkaarlige
Tilsætninger at forvandskes: Deres egen Beskaffenhed er, som
man kunde vente den hos en Gienklang af ældgamle Sagn; de
meddele ved hvert Navn et eller to mærkelige Træk af den
Art, som senest pleier at forsvinde af Menneskenes Hukom
melse.
Ville vi noiere undersöge Beskaffenheden af den egent
lige Ynglingasaga, der gaaer fra Kap. 14 til Sagaens Ende,
maae vi adskille det, der grunder sig paa Thiodoljs Vers,
saavel. fra det, der er hentet fra andre navngivne Kilder,
som fra detÜvrige, der skyldes hine foromtalte lærde Mænds
Tillæg.
Af Thiodolf anfdres eet Vers om Rognvald den Hdie,'
syv og tyve om hans Forfædre, hvilke udgiöre en sammen-'
høengende Slægtrække indtil Fiolner, Sön af Yngvefreir, Sonneson af Niord. Vi vide altsaa bestemt, hvad det er Tliiodolf
har fortalt om disse Fyrster.
De to Vers om Slægtens forste
Led forbigaaes; den rimeligste Grund dertil synes at være, at
disse Vers, ~der betragtede dem som Guder, ikke stemmede
overeens med hvad der i det Foregaaende er bleven sagt om
Aserne. Da vi slet ikke vide noget om de Kilder, af hvilke
Thiodolf oste, kunne vi allene ifölge Analogi og efter indvor
tes Grunde slutte oa til deres Paalidelighed. Indvortes Grunde
vidne for, at det er historiske Sagn, der fra Fiolners Död af
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besynges; men Analogien lærer, at der uden skriftlige Docu
menter neppe gives gyldige Slægtrækker, der gaae henved et
tusinde Aar tilbage. Muligt er det nok, at Thiodolf har havt
en endnu ældre Skialds Erindringsvers at folge;' men ligesaa
muligt at han selv eller en anden ikke meget ældre Skiald har
samlet Genealogien. Af en Genealogist fra en saadan Tidsal
der kan man ikke vente kritisk Skarpsind, eller Overskuelse
af den gamle Historie, men derimod Ærlighed og sund Dom
mekraft. Maaskee ere samtidige Fyrster satte som hinandens
Eftermænd; men naar Thiodolf kunde synge om Kong Ha
rald Haarfagers 3o Stamfædre ; maatte dog til den Tid flere
hundrede Aar s Minder være tilbage, thi ellers vilde Slægtræk
kerne ei engang med Sandsynlighed kunne være bleven ordne
de. De Konger ere bievne satte forst, hvilke Samtiden ansaae ‘
for de ældste, altsaa rimeligviis saadanne, om hvis Bedrifter kun
et svagt Gienlyd var tilbage. Jo nærmere Slægtleddene rykke
Skialdens egen Tidsalder, jo troværdigere maae Efterretnin
gerne Blive.
Tvende andre Kilder blive navnligen angivne, Eivind
Skialdespilders Haleygiatal og Skioldungasaga. Det forste var en
Efterligning af Thiodolfs Qvad, besang Hladejarlernes Slægt,
og nævnte enhvers Död og Gravsted; kun eet Vers er deraf
bleven anfört Kap. 26. Den anden var Skioldungasaga, eller
en Fortælling om Eeirekongerne, der i det mindste i Rolfs
Historie har været meget vidtlöftig: ogsaa denne Kilde anföres
kun eengang Kap. 35. Rimeligviis ere ogsaa Sagnene om Haks
Vid. Sei. hist, og philosopha Skr. II Deel 1823.
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Kap. 25-27
),
*
Egil Kap. 5o, og Ivar Uidfadme Kap. 45-45
derfra hentede.
Til de Tillæg, hvormed lærde Mænd efter Snorros Yttring havde foröget Ynglingasaga, höre, foruden de anförte
Citationer og udforligere Efterretninger om de senere Upsala
Konger, især Synchronismen mellem Leirekongerne og Upsalakongerne Kap. 2g, og en almindelig Bemærkning om Upsalakongernes Magt og Thronfolge K. 4o, endeligen uden Tvivl
ogsaa nogle Efterretninger om Kong Svegder, ved hvilke vi
maa opholde os noget længere; da de kunne anföres som Ind
vending, mod hvad forhen -angaaende Asernes Indvandring er
bleven bemærket. I Thiodolfs Vers staaer om denne Svegder
ikke andet, end at han blev overlistet af en Dverg; Kongen
forfulgte Dvergen; men Klippen aabnede sig for Kongen **
).
Derimod hedder det i den prosaiske Deel af Sagaen saaledes:
’’Svegder gjorde det Lofte at opsöge Godheim og Odin hin
Gamle; selvtolvte reiste han langt bort til Tyrkland og det store
Sverrig, fandt mange Frender, blev borte i fem Aar, og kom
hiem med en Kone, der hedte Pane fra Vanaheim. Siden
vilde han atter ud at lede efter Godheim. Osten paa Sverrig
kom Svegder til en stor Gaard, der kaldtes Steen, hvor der
og vai’ en Steen som et stort Huus. Da Svegder om Aftenen
gik fra Drikkebordet til Sovestuen, saae han en Dverg sidde
ved Stenens Dör; denne bad Svegder at gaae ind, hvis han
•) Hvor berömt denne Konge var kan sees af Volsungasaga Kap. 33»

•*) Thiodolfs Vers er urigtigen oversat i Heimskringla I D. S. 19»
Navn forekommer ei deri.

Odins

See Versets Forklaring sammesteds 6te D. S.4.
;
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vilde finde Odin. Svegdei' og hans Folk vare drukne og lobe
ind i Stenen, fom strax lukkede sig og de kom aldrig tilbage”.
Betragtet som Historie er det ligesaa urimeligt, at Svegder
skulde være reist til Asien for at besöge sin Oldefaders Samti
dige, som at han tilsidst lob ind i Kampesteen for at finde
ham. Det rober desuden den kristelige Tidsalders Forestillin
ger, at Odin skulde have sin Bolig i Klippen, ligesom Trolde
eller andre Underjordiske. Thiodolfs Vers antyder vel ikke
andet, end at Svegder blev borte mellem Klipperne, men dette
kunde og - forklares saaled.es, at han havde nedstyrtet sig fra
Klipperne for at opsöge Odin i Valhalla, til hvilken ældgamle
Skik man finder Spor
).
*
Da det nu tillige fortaltes at Svegder3
Dronning hedte Kana^ og fölgeligen maatte være fra Vanalieim; kunde man let deraf danne Fortællingen om hvorledes
Svegder var reist til Godheim, som efter de islanske Lærdes
Mening laae i det store S verrig eller Scythien, for der at gie
ste Odin. F or at intet skulde gaae , forloren, knyttedes denne
Beretning til den anden om Dvergen i Klippen. Ogsaa den
har man uden Tvivl villet bringe Sandsynlighed nærmere ved
at giöre Stenen til Navnet paa et Huus, uagtet Fortællingen
slet ikke derved har vundet. Vi maa ikke undre over, om de
gamle Islændere have indskudt deres egne Meninger mellem de
gamle Sagn og udgivet denne Blanding for Historie; thi de fle
ste senere Lærde, der have behandlet den nordiske Oldhistorie, have giort sig skyldige i selvsamme Feil. .
*) feothreks og Hrolfs Saga i Begyndelsen.

Bb 2
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Halfdan Svar tes Saga.
Denne Konges Levnet gior Overgangen fra den morke Tids
alder i Norges Aarböger til den historiske. Efterretningerne
om Halfdan selv bære alle indvortes Præg paa Troværdighed.
Deels ved Arv, deels ved Giftermaal, deels ved lykkelige Kri
ge, forenede han flere Smaariger i det sydlige Norge under
sit Herredomme, og vandt Undersaatternes Kierlighed ved at
give gode Love, og hævde dem med Retfærdighed. Det ene
ste Romantiske i hans Levnet er, hvad der staaer i Forbin
delse med Harald -Haarfagers Födsel og Ungdom Kap. 6, 7;
8. Hans Död paa en alt for svag lis er en i Norge ikke fiælden Tildragelse nöiagtigen fortalt. Ingen Vers findes brugte i
denne Konges Levnet, uagtet ideligen baade i det Foregaaende
og Efterfölgende Digtere citeres som Hiemmel. Maaskee ere
Harald Haarfagers Skialde ikke ret bievne begeistrede af
denne Konges Bedrifter, eller og Snorro har anseet det over
flødigt at anfore en eller anden Opregning af Halfdans Seiervindfnger, der i Vers var bleven udtrykt. Halfdans forstan
dige Regimente, hvorved Sonnens Storhed blev forberedet, var
alt for mærkeligt for hele Norge; til at ei dets Hovedpunkter
skulde erindres. Uden Tvivl har Halfdans Saga stedse udgiort
Indledningen til Harald Haarfagers-, thi baade var det efter
Sagaçkrivernes Skik at begynde Heltens Levnet med at melde
om Faderens Bedrifter; desuden kunde alle disse her betragtes
som Forberedelse for Sonnens Storhed.
Neppe Jiar derfor
Snorro været den Förste, der sammenskrev en Halfdans Saga;
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han vilde ellers oftere have anfÖrt enkelte Skialdesange eller
andre Kilder. Sigurd Hiorts t nu tabte Saga er den eneste
Kilde, der omtales Kap. 5. Da der lægges til, at Sagaen om
denne Konge var lang, er det rimeligt, at den maae have
Været nedskreven. Den anfores desuden tilligemed Efterretnin
gen om Sigurds Död og Hevnen derover, i et islandsk Frag
ment hos Langebek 2 D. S. 2 85, og da man her finder en
næsten ordret Overeenstemmelse med Snorro, men tillige et
Tillæg vm Sigurds Ankomst til Norge, er det rimeligt, at
Aarsagen til denne Overeenstemmelse maa söges i at begge
have ost af den samme skriftlige Kilde. Vi have flere Bearbej
delser af Halfdans Saga endnu tilbage. Korteligen tales der
om i Begyndelsen af den Oluf Tryggvesens Saga, der findes
i Flatöbogen. Lidt mere findes om denne Konge i Fagurskin-:
na, hvilket er ganske uafhængigt af Snorro, da det sin Kort- hed uagtet har adskilligt Særeget. Et andet med denne Codex
beslægtet Haandskrift er især afvigende, ved at kalde Half
dans anden Kone ikke Ragnhild men Helga hiin Haarfagre.
En fuldstændig Fremstilling af Halfdans Levnet findes unde-r
den særskilte Titel Thattr Halfdanar Svarta i Flatöbogen
Col. 295-96. Denne Fremstilling er undertiden kortere end
Snorros, stemmer flere Steder ordret, har dog adskilligt Sær
eget, som Schonning har altsammen anmærket i sin norske
Historie 1 D. S. 116, f. ; disse udvortes Grunde bestyrke,
hvad de indvortes lode formode, at Snorro har i dénne Kon
ges Levnet havt ældre skrevne Sagaer for sig; thi vare de an
dre Efterretninger om Halfdans Levnet Bearbejdelser af Sner-
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ros Værk, kan man ei forklare sig Afvigelserne, vare de nedskrevne senere blot efter mundtlig Overlevering, kan man ikke
forklare Overeenstemmelsen med Snorros Arbeide.

Harald Haarfagers Saga,
Hovedbegivenhederne i denne Konges Levnet ere baade i dem
selv saa troværdige, i deres Folger saa mærkelige, og desu
den bekræftede ved saa mange forskiellige Vidnesbyrd ; at der
ikke kan være Tvivl paa deres Paalidelighed.' Nogle Punkter
af Haralds Privatliv have derimod et æventyrligt Anströg.
Vi ville ei engang opholde os' ved de Drömme, der varslede
lians Storhed (Halfdans Saga 6-7), thi den herskesyge og
lykkelige Halfdan havde tillige med sin Dronning Anledning
til at drömme om deres Slægts stigende Magt, og havde de
end intet drömt, maatte dog Sagnet letteligen tillægge dem,
hvad Udfaldet bekræftede. Mare Præg paa Opdigtelse bære
Omstændighederne ved Haralds Opdragelse. Snorro fortæller
(Halfdans Saga Kap. 8), at da Maden en Juleaften var forsvun
det fra Kongens Bord, havde denne villet pine en troldkyndig
Fin til at sige^ hvo der havde giort det, men Finnen löb bort
med den unge Harald', begge modtoges af en Hövding, der
beholdt dem hos sig indtil Vaaren, da fortalte han Harald at
hans Fader var död, og at han skulde vorde Enekonge over
Norge. Snorro har villet formindske det Fabelagtige i Sagnet,
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men i sig selv derved gi ort det mindre forstaaeligt. I Flatöbogen forbindes denne Fortælling med en anden: at Harald i
sit femte Aar befriede Jotunen Dovre, der var bleven fanget
som lian vilde bestiæle Kongens Skatkammer, og var til Gicngield bleven opdraget af denne fra sit femte Aar til sit tiende.
Jotunens Navn peger lien til Fortællingens Oprindelse. Det var
et Almuesagn, at Harald var bleven opfostret af Biergkongen
Davre inde i Dovrefield; tlii man troede, at de Væsner, der
boede i Biergenes Indre, fattede. undertiden Yndest for Born,
havde dem en Tid lang hos sig, og siden beskyttede dem.
Sagnets Ælde kan ikke bestemt angives. Kialnesingasaga viser-,
at det i det fiortende Aarhundrede er bleven anseet for gam
melt. Haralds heldige Tog over Dovrefield var et Beviis paa,
at den Mægtige i Bierget ikke var ham imod, og dette kan
have frembragt Sagnet; om desuden en vis Begivenhed i Ha
ralds Ungdom har været sammes nærmeste Anledning, er al
deles uvist.
En Kongedatters stolte Svar, der ingen vilde ægte uden
Eneherskeren i Norge, skal have bevæget den unge Harald
til at giöre et Lofte ved den Gud, der havde skabt ham og
styrer Alt; at han ei vilde klippe eller kæmme sit Haar, for
han havde underlagt sig hele Norge. Denne Fortælling synes i
sig selv mistænkelig. Hertil kommer endnu at Fagurskinna
fortæller det samme om Ragna, Adilsdatter, som Snorro og
Flalobogen henfore til Gyde en Datter af Erik *).
Imidlertid
*) At de forskiellige Navne skulde, som Schönning mener (norske Hist.
2 D. -S. 22), antyde tvende forskiellige Tildragelser, er meget

var det dog i den nordiske Oltids Aand, at Ungrnöen paalagde
sin Beiler, at forsöge sig, eller at udfore en mærkelig Bedrift;
Tanken om en Enehersker i Norge kunde ei være fremmed i
det Söndenlieldske, efter at Gorm og Erik havde i Naboerigerne viist Exemplet, og Harald allerede i sin tidlige, Ung
dom var bleven mægtigere end alle hans Naboer.
Da Oluf Tryggvesen prækede Kristendommen for Thrönderne, anförte han blandt andet: at selv Harald Haarfager
havde sat sin Fortrøstning til den Gud, som havde skabt ham,
skiönt han ikke ret vidste, hvo denne Gud var *).
Dette sig
ter uden Tvivl til Haralds nysanförte Lölte. Vel kunde man
sige, at Sagaskriveren maaskee har digtet Olufs hele Tale,
men den synes dog dertil for karakteristisk; da desuden mange
Islændere hörte paa denne, og Kristendommen ved samme Tid
forkyndtes i Island, var det rimeligt, at man mindedes Talens
Indhold. Af Olufs Tale folger desuden ingenlunde, at Harald
Haarfager skulde have været en halv Kristen, eller at han
skulde have undladt at offre i Gudehusene, hvilket vilde stride
mod det Thrönderne sagde om ham til Hagen Adelsteen j?aa
Thinge (Sn. i Hag. Ad. Sag. 17). Havde dette været Tilfæl
det, vilde Oluf ei have forsömt at bemærke det, og Hagen
Adelsteens senere Forhold vilde da ei have været Almuen paa
faldende. Naar Harald vild# undertvinge alle Norges Fylker,
usandsynligt. Det er langt rimeligere, at Sagnet har havt «iae
Varianter, end at øvende Moer havde givet det samme Svar, og
Harald to Gange aflagt det samme Lofte.
•) Oluf Tryggver, Saga isl. Udg, 2 D. Kop, 35 S, 105,
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maatte hver Egns Skytsguder (Landvætterne) være ham imod,
og han maatte altsaa sætte sin Lid til Himlens Konge. Denne
naturlige Tankegang blev siden udtrykt med kristelige Vendin
ger, og udvides i Fagurskinna til en heel Præken om, at den
Gud ikke kan hielpe, hvis Rige kun udstrækker sig til en
Klippe eller en Skov, at den ene er sand Gud, der haver
skabt alle Ting, og at han aldrig vilde offre til dem, som Men
neskene den Gang ærede, men allene til ham, der skabte
Himlen og Jorden. Torfæus har (hist. norv, P. 2. p. 5.) an—
lort noget af denne Tale; men bemærker tillige, at Haralds
folgende Levnet slet ikke stemmede dermed overeens. Den be
tænksomme Snorro anförer blot Loftet til Gud; men mange
senere Forfattere have gientaget Fagur skinnas Ord.
Den sikkerste Deel af Fortællingen er den, der forekom
mer os synderligst; om at Harald i mange Aar hverken lod
sit Haar rede eller klippe, thi i Sangen over Slaget ved Hafursfiord kaldes han udtrykkeligen Lufa o: den stridhaarede
eller den med de stygge börstede Haar, men siden stedse den
Haarfagre.
En tredie Tildragelse i Haralds Levnet, som er bleven
Seven tyrli gen udsmykket, er hans Ægteskab med Snæfrid (Kap.
s5). En Fin ved Navn Svase havde en Juni faaet Kongen hen
til sin Gamme, hvor hans Datter Snæfrid saaledes havde ind
taget Kongen, at denne giorde hende til sin retmæssige Hu
stru, avlede fire Born med hende, og af-Kierlighed til hende,
forglemte sit Rige og sin kongelige Værdighed. Da hun der—
paa döde, var Kongen i tre Aar som tryllet til hendes Liig,
der beholdt sin forrige Skiönhed; indtil Thorleif den Vise
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr, II Deel 1823.
Cc

raadte Kongen til at lade det iföre prægtige Klæder; saasnart
inan rö-rte derved, forandredes det til et fælt Aadsel; dette blev
brændt og Kongens Fortryllelse hævet.
Det meest Paafaldende ved denne Fortælling, at Harald
var hentryllet til den Elskedes Liig, er et Billede til at udrtrykke den heftigste Sorg. Allerede Schonning har bemærket
(N. Hist. 2 D. Ö2), at man har lignende Sagn fra forskiellige
Tider og Steder. Ægteskabet med Snæfrid var Folket imod,
fordi hun var af en fremmed Stamme. Flatobogen kalder Fa
deren en Jotun. Baade Jotuner og Finner vare Navne paa de
ældre fra Norges fleste Egne fordrevne Stammer, og anvendtes
tillige til at betegne troldkyndige Folk; det ene Navn kunde da
i Sagnet forvexles med det andet. Det hedte nu letteligen, at
Harald forsömte Regieringen over sin Elskov, især hvis til—
fældigviis et Par fredelige Aar fulgte paa zEgtcskabet. Folkets
Had blev ikke -forsonet ved Snæfrids tidlige Död, det kunde
ikke taale Haralds Sorg, tilskrev samme Finnekunster, og for
længede den til det runde Tal af tre Aar. Snæfrids Born,
hvis Skiebne er indllettet i de folgende Begivenheder, ere til
strækkeligt Beviis for, at Hovedtrækkene i Sagnet ere historiske.
Uagtet det Anförte viser, at udsmykkede Folkesagn ud—
giöre en Deel af Harald Haarfagers Historie; er denne dog
langt fra ikke ost blot af'disse usikkre Kilder.. Snorro anförer
som Hiemmel Kap. 9, 10, 11, 16, 17, 39, 21. 22. Stropher af
Thorbiorn Hornkloves Digt om Haralds Bedrifter kaldet Glumsdrape, desuden et Vers af Eyvind Skaldespilder Kap. 13, et
af Jorund Skaldmö Kap. og, og adskillige af Eznar Jarl K. 31,
32. Alle disse vare Oienyidner til Begivenhederne. Mange
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'
' *

flere historiske Vers af Harald Haarfagers Skialde vare end
nu til Snorros Tid bekiendte. Flatöbogen anförer Vers af
Thiodolf den Hvinverske om Haralds Agtelse for vise Ol
dinge, hans Gavmildhed mod sine Stridsmænd og sine Skial
de; og föier til, at disse lønnede Kongen med saadanne Hæ
derssange, der ei yille glemmes, saalænge det Danske Tungemaal varer *).
Ligeledes anføres der et Vers af Audun Ilskald
om Haralds Bersærker, og af Hornkloves Sang om Slaget vod
Hafursfiord et Vers mere end der staaer hos Snorro. Ogsaa
Fagurskinna har en Deel for dette Haandskrift særegnerVers
af Hornklove, om Haralds Sæder og Gavmildhed, om Ber
særkerne og Spillemændene ved hans Hof, foruden Skildringen
af Slaget ved Hafursfiord, som her tillægges Thiodolf af Hvine.
— Ved de fleste af disse Vers vil man kunne indsee Grunden
til at Snorro, om han end kiendte dem, var gaaet dem forbi.
Enten indeholde de ingen vigtige Gierningssager eller de af
handle det Enkelte med en Vidtløftighed, der ikke svarede til
den øvrige Fortælling. Uagtet altsaa Snorro just ikke anförer
en Digterstrophe for enhver Begivenhed af Haralds Liv, kunne
vi dog af det anforte'slutte, at han har havt de samtidige Digteres Hiemmel for det meste, af hvad han fortæller om Norges
förste Enehersker.
Heller ikke kan Snorro haye manglet skrevne Efterret
ninger om mærkelige Mænd fra Haralds Tidsalder. Deri
blandt nævne vi först en *Saga om den orkenöiske Jarl Torf —
Einar. Landnamabogen beraaber sig S. 3o3 paa en Saga om
*) Medan dansk tungu gengr. Col 298«
CC2
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denne Einar; rog af den islandske Udgave af Oluf Tryggvesens Saga i D. Kap. 178-179 sees, at der gaves flere Efter
retninger om denne Jarl, end hvad der i Heimskringla er anfört. Da nu Snor ro i Oluf den Helliges Levnet citerer de örkenöiske Jarlers Historie Kap. 109, ja endog har udskrevet
mange Sider deraf, er det hoist rimeligt, at hvad der i Ha
rald Haarfagers Levnet findes om samtidige Begivenheder paa
Örkenöerne K. 22, 27, 51, 62, er hentet fra en Einars Saga.
Det er usikkert, om Smaafortællingerne angaaende Ha
rald Haarfagers Skialde og Hauk Habrok ere ældre end Snorro.
Fortællingernes egen Upaalidelighed kan have været Grunden,
hvi Snorro gik dem forbi.
Sagaerne om Islands Nybyggere omtale gemeenligen Ha
rald Haarfager, nogle blot i Forbigaaende; rsom Hrafnkel
Godes, Torskfirdingernes og Svarfdölernes Sagaer; andre anföre tillige et og andet om Haralds Regiering, nemlig Eigla,
Vatnsdæla, Eyrbyggiasaga, Laxdælasaga, Sturlungasaga, Landnamabog, Gretterssaga og Floamannasaga. Ifölge de i Sagabibliothekets forste Bind anstillede Undersøgelser, maae de fleste
af disse Sagaer have været nedskrevne för Snorros Tid. Deres
Beretninger stemme godt overeens med Snorros, men han har
ikke benyttet det Særegne, som nogle af dem, især Eigla og
Vatsndæla, indeholde; uden Tvivl af den gode Grund, at disse
Efterretninger for meget vare indskrænkede til enkelte Perso
ners Skiebne, til at kunne optages i Landets almindelige Histo
rie , og desuden allerede vare hans Landsmænd tilstrækkéligen
bekiendte. Han nævner derfor ogsaa kun Islands Bebyggelse
med et eeneste Ord Kap. 20, og omtaler slet ikke de af Are
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Frodes Scliedæ og Landnamabog bekiendte Forhold, hvori
Harald stod til disse Nybyggere.
Vi have hidtil betragtet vor Forfatter som den, der först
havde samlet de om Harald Haarfager adspredte Efterretnin
ger. Men dette kan ikke have været Tilfældet. Allerede Land
namabog nævner omtrent paa samme Tid Heimskringla blev
forfattet, en skreven Saga, om Harald Haarfager S. 21.
Fagurskinna indeholder S. g - 55 en Udsigt over Haralds
Regjering, der ikke kan være noget Udtog af Snorro, da den,
endskiöndt meget kortere end Heimskringla, dog har adskilligt
afvigende og en Deel Tillæg. Den bærer i sig selv Præg af at
være et tidligere Forsög, thi der hersker den störste Ulighed i
Gienstandenes Behandling, undertiden beröres vigtige Begiven
heder med faae Ord, og mindre vigtige fortælles udforligén.
I Fremstillingen af Hauks Sendelse til den engelske Konge
stemmer Fagurskinna næsten ordret med Snorro, og kunde
derved vække Formodning om, at et Stykke af Hauks Thattr«
laae til Grund for Beretningen om denne Reise Kap. 4i - 42.
I Flatöbogen findes efter Halfdan Svartes Thattr en For
tælling om Harald Haarfagers Bedrifter, der gemeenligen citeres under Titel upliaf rikis Har. Ilaarf, og som ender
med Hank Habroks Thattr og nogle almindelige Bemærkninger1
om Harald, Col. 298-306. Denne Fortælling er vidlöftigere
end Fagurskinnas, den stemmer næsten ordret med Snorro
Kap. 1, 5, 5-7, 8; den folger en anden Orden, og afviger i
Smaating 10, 11, 19, 25. Vigtigere ere Afvigelserne og Til
læggene i Anledning af Jarl Alles Fald Kap. i3 og Haralds
Beilen til Ragnhilde Kap. 21, samt Indledningen, der har nogle

Vers af Thiodolf den Hvinverske, og Slutningen, hvori staaer et
Vers af Harald selv over hans elskte Snæfrid.
Den der skrev
dette Stykke ind i Flatöbogen bemærker, at han udelod Efterret
ningerne, om hvad Riger Harald efterlod sine Börn, Hauks
Reise til Adelsteen, samt hvad der angik ErikBlodoxe og Ha
ralds andre Sönner, fordi dette stod iden Saga om Oluf Tryggvesen, der var allerede indfort i Haandskriftet *).
De vigtigste
Udeladelser i denne Beretning om Haralds Levnet angaae altsaa Haralds Forhold til den Svenske Kong Erik K. 14-15,
nogle af hans Krige mellem Slagene ved Solskel og Hafursfiord
K. 10-17, hvor Snorro just hyppigen anförer Vers som Hiemmel; desuden om Gange Rolf Kap. 24 og Stykket af Jarl Ei
nars Saga 27, 3o-3i. Ilölge det anförte er det rimeligt, atz
ogsaa denne Beretning om Haralds Regiering er ældre end
Snorros.

Hakon den Godes Saga.
Hakon Adelsteens Historie er nöie knyttet til Efterretningerne
om Erik Blodoxe og hans Sönner; der have maaskee endog
været flere Sange om disses Bedrifter end om hins.
Alen
Kierligheden til den gode Konge bevirkede, at man omhyggeligen forplantede hans Alinde, imedens man ikkun leiligheds-

•) Som er aftrykt i den islandske Udgave af denne Konges Levnet.

viis omtalte Hæderssangene over de forhadte Regenter. Allerslærkest var Hadet til Eriks Dronning Gunhildef dette yttrede
sig i Fortællingen om hendes Opdragelse og forste Mode med
Erik. Da hun var ond og klog, heed det, hun kunde hexe:
da det var paa et Tog til Biarmeland, Erik havde fundet hende,
sagde man hendes Fader havde ladet hende opdrage hos trold
kyndige Finner; og nu udsmykkedes Maaden, hvorpaa hun slap
fra disse Opdragere. Det hele beroede paa de faae Skibsfolks
Fortælling, der bragte Gunhilde fra Hytten til Eriks Skib.
Snorro fortæller dette udförligen (H. Haarf. S. Kap. 54); der
imod omtaler han ikkun med faae Ord Eriks Bedrifter paa Biarmelands Toget, uagtet man seer af Egilssaga S. 178, at flere
Sange derom vare bevarede. Efterat Hakon var fra Engelland
kommet til Norge, maatte Erik, forladt af Folket, flygte bort
med sine Tilhængere. Snorro fortæller i tvende Kapitler hans
folgende Skiebne (H. G. S. K. 5-4), men udelader det skiönne
Drape til hans Minde, der blev Monsteret for Eyvind Skaldespilders Hakonarmal, og hvoraf Fagurskinna har bevaret os et
).
*
Stykke
Et andet Digt til Eriks Ære, som vi endnu have
tilb age, er det Egil Skalagrimsen forfattede i Northumberland
for at redde Livet. Snorro, der i sin Edda har anvendt flere
Stropher af dette Digt, forbigaaer det her, tillige med Egils
Övrige Forhold til de norske Konger, venteligen fordi dette,
der nærmest vedkom Sagaen om Egil, var af denne tilstrækkeligen bekiendt. Eriks Sönners, eller som de oftest kaldes,
Gunhilds Sönners, Bedrifter ere især bievne besiungne af Gluni
*) Sagabibliothek 2 D. S. 374-75«
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Geiresen i Graafeldsdrapel, hvoraf Snorro i denne Saga anförer et Par Stropher Kap. 5, 10.
Hakon Adelsteen var en fredsæl Konge. Han forte ik
kun tvende Angrebskrige. Den ene, foranlediget ved de Dan
skes Anfald paa Vigen, var et Tog til Danmark, hvis Begiven
heder Snorro fortællez’ efter et Drape af Guttorm Sindre Kap.
6-9 ; den anden var et Streiftog til Vestergothland, besunget i,
flere Qvad (Egilssaga S. 58g). Snorro forbigaaer det ganske,
ventelig fordi han har anseet det for ubetydeligt.
Hakons övrige Krige vare til Forsvar mod Eriks Son
ner. Ofte var disses Anfald kun Streiftog; men tuende Gange
landede de, understottede af Kong Harald Gormssen i Dan
mark, med anseelig Magt.
Slaget ved Augvaldsnes beskriver
Snorro efter Guttorm Sindres Qvad Kap. 20; om Slaget ved
Frædebierg anförer han blot et Vers om Hakons Tapperhed
af bemeldte Skiaid K. 26, og beskriver det for Resten med en
Nöiagtighed, der maae være grundet paa Öienvidners Beret
ninger. I Anledning af det sidste Slag, hvor Hakon faldt,
havde Eyvind forst improviseret nogle Stropher, sidezz digtet
sit Hakonarmal Kap. 28, 5o-35. "
Den gode Konges övrige Regiering fremböd til Lykke
for Folket intet Stof for Skialdeqvad ; det Mærkelige i samme
kan henfores til offentlige Foranstaltninger, nogle Naboegnes
heldige Besiddelsestagelse, og Forsög paa at irfdföre Kristen
dommen.
Hakons Love bleve længe ved at gieide; Landets
s
Inddeling i Skibsreder, og Bannernes Oprettelse, ere ligeledes
varige Indretninger, hvis Minde ikke kunde, udslettes, Kap.
11, 21.
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Af samme Beskaffenhed var Jæmternes og Helsingernes
frivillige Foreening med Norge. Vi kunne lade det fabelagtige
Sagn om Kong Eisteins Hund, som den forste Anledning til
disse Egnes Beboelse Kap. 15, staae ved sit Værd; deres fol
gende Historie (Kap. i4) kan ikke være Tvivl underkastet.
Hvad endeligen angaaer Hakons Bestræbelser for Christendommen, som 4o Aar derefter blev herskende i Riget;
vare disse alt for mærkelige til at kunne glemmes af de nyeligen Omvendte, og i dem selv alt for simple og uvirksomme,
til at kunne have modtaget Udpyntning af senere Sagn. I Ha
kon Adelsteens Historie have vi saaledes de forste sikkre Pröver paa omstændeligere Efterretninger, der uden Genealogier
og Skialdesange, ere ved Sagnet troligen bevarede.
For at forklare, hvoiledes disse Efterretninger kunde
komme til Island, behöver man ei engang at tage Hensyn til,
at mod Enden af Hakons Regiering gik Thorbiorn Sur fra Norge
til Island med 60 Aland *
); eller at Egil Skalagrimsen under
samme Konge opholdt sig en Tid i Norge og talte sin Sag paa
Gulethinget **
) ; eller at H'ôskuld, der hörte til en af de beromteste islandske Slægter, var Hakons Hirdmand
),
***
eller
at Islænderne, Thorgeir Hôgvinkin ****
),
Thor stein Bards
•) Gisle Surssöns Saga Kap. 1-3.
**) Egils Saga Ksp. 71.
*#*) Sagabibliolhek I D. S. 199» I Viga-Glums Saga Kap. 2 fortælles
at Eyolf kom til Norge i Hakon Adelsteens Tid, hvilket og Schon
ning antager 2 D. S. 415; men da Eyolf allerede maae være kom
met til Norge 918 > var dette længe for Hakon blev Konge.
**••) Landnama P. I. Kap. 17 P. 37Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. ÏI Deel 1823»
Dd
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)Sön
*
,
og Thoralf Skolmsen **
)
vare selv tilstede i Slaget,
hvor Hakon faldt.
Den aarlige Samfærsel mellem Norge og Island var saa
hyppig, sidstnævnte Lands Indbyggere vare saa begierlige efter
at höre Nyt fra Norge, Reisende af dets anseeligste Slægter
fandt saa jevnligen Adgang ved det norske Kongehof, at de
mærkelige Tildragelser i Norge kunde i Island ei blive ubekiendte.
Vi have endnu tvende Fremstillinger af Hakons Levnet,
i Fagurskinna og i Begyndelsen af Oluf Tryggvesens Levnet,
som det findes i Flatöbogen, med hvilke vi kunne sammenligne
Snorros Beretninger om denne Konge. Fagurskinna har ad
skilligt Særeget f. Ex. at Hakons FIaade paa Reisen fra Engel
land til Norge adsplittedes ved Storm, og Rygtet om hans Död
kom til Eriks Hof, men at Gunhilde qvad et Vers, der til—
kiendegav hendes Tvivl derom; — Drapet over Eriks Fald
—■ at han blev kaldet Blod'ôxe formedelst sine Vikingstog i
Vesterlandet — af Olaf den Hellige benyttede Hakons Love
— at det var Næseskatten Harald Haarfager havde paalagt,
som Hakon for Kystbeboerne forandrede til Udrustning af visse
Skibe, og at hver fri Mand desuden skulde have Skiold, Spyd
og Huggevaaben, endeligen Hakons sidste Tale til sine Ven
ner og Brev til Eriks Sonner. — Adskilligt fortæller dette

*) Landnama'P. 3 Kap. 18 P*

158.

**) Thoralfs Æt anfores i Orm Storolfsens Thattr S. 5.

Fagurskinna
beretter S. 36, at han var den eneste, der i Styrke kunde male
sig med Hakon Adelsteen. Snorro nævner ham i Slaget, og anförer
et Vers af Thord Siarekson til hans Ære.

/
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Haandskrift i en anden Orden, det meste noget kortere og med
andre Ord. Det forbigaaer aldeles Hakons Tog til Danmark,
Slaget ved Augvaldsnæs, samt Jæmtelands og Helsingelands
Forening med Norge. Hakons Forsög paa at indföre Christen
dommen omtales med faae Ord, og af Hakonarinal blive færre
Stropher anförte; enkelte Steder ere smaae Afvigelser fra Snorro
f. Ex. naar Eyvind siges her at have qvædet tvende Vers over
Eyvind Skreia, istedet for at Snorro henförer det ene af disse
til Skreias Fald, det andet til Alf Askmands. Andre Steder
er Overensstemmelsen ordret
*
Vi forklare os dette Forhold
ved at antage, at Fagurskinnas Forfatter i denne Konges Lev
net enten har været en af Snorros Kilder eller har havt Ad
gang til disse.
Flatöbogens Beretninger om Hakon stemme ordret med
Snorros, ikkun at et Vers af Guttorm Sindre (see K. 20) i
Flatöbogen henföres til Glum Geiresens Graafeldsdrape. Der
imod udelader Flatöbogen Jæmtelands og Helsingelands Besiddelsestagelse, Skildringen af de hedenske Offringer samt Jarl
Sigurds Iver derfor, Kormaks Vers i denne Anledning see K.
16, og hele Eyvind Skialdespilders Hakonarmal. Slaget ved
Frædebierg hos Sn. 22 - 27 fortælles her korteligen Kap. 24.
Det synes altsaa som denne Fremstilling blot er et Udtog en
ten af Snorros eget Værk, eller og af det Skrift Snorro benyt
tede. At der, for Snorro skrev, har været en Saga om Ha
kon Adelsteen, folger allerede af Egils Saga, der ved at tale
om det Tog til Vestergothland, Snorro har forbigaaet, just
beraaber sig baade paa Sagaen om Hakon, og paa de Qvæder
der om ham vare digtede. En Unöiagtighed findes hos Snorro
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K. il, hvor der staaer, at det var bleven anfört i det Foregaaende, at Halfdan Svarte havde givet Heidsævis Loven,
thi vel anfores i Sagaen om denne Konge at han gav Love,
men disses Navn blev ei bemærket.

Saga om Harald Graafeld og Hakon Jarl.
Neppe har der været nogen Saga under Harald Graafelds
Navn, heller ikke under Hakon Jarls, omendskiöndt der ga
ves Draper til deres Ære; men de der forfattede de norske
Kongers Historie, der blev samlet af Biographier, benævnede
Tidsrummet mellem Hakoti Adelsteen og Olaf Tryggvesen,
med Haralds og Hakons Navne, uagtet kun en liden Deel af
deres Historie, især af Sidstnævntes, herunder indb&fattedes;
nemlig alene det, der skete fra Hakon Adelsteens Död til
Olaf Tryggvesens Födsel.
Ikke faae mærkelige Tildragelser forefaldt i disse sex Aar,
fulde af indvortes Uroligheder. Det Forhold, hvori Gunhildes
Sonner stode til den dræbte Konges Venner, og Dyrtiden un
der deres Regiering, er bleven skildret i adskillige Stropher
om Tidernes Tegn af Eyvind Skialdespilder Kap. i, 18. De
res Stridigheder med Hladejarlerne, af hvilke Sigurd blev
dræbt og Hakon forjaget, vare omtalte i tvende berömte Digte,
Eyvind Skialdespilders Haleigiatal 6, og Einar Skaaleglams
Velleklo 6, 15. Af Glum Geiresens Drape til Haralds Ære

anfører Snorro tvènde Stropher: om Kongesønnernes Færdig
heder Kap. 2, og om Haralds Tog til Biarmeland id, den
eneste udenlandske Feide i dette Tidsrum. Foruden disse til
Skialdesange knyttede Efterretninger finder man endnu her An
ledningen til Navnet Graafeld 7, og hvorledes Smaakongerne
i
Tryggve, Gudrod, Sigurd Slefa og Erling kom af Dage,
men Harald Grænske undkom 9, 10, 11. Disse korte Beret
ninger om Kongernes voldsomme Endeligt, maatte let ogsaa
uden Skialdesange erindres.
Flere Islændere, hvis omstændelige Levnetsbeskri velser
vi have tilbage, besøgte Norge under Harald Graafelds Regiering. Deres Sagaer tiene til at oplyse og bestyrke Snorros
Efterretninger om dette Tidsrum. Kormaks Saga omtaler To
get til Biarmeland; Thord Hredes Saga Sigurd Slefes Drab.
Hordes Saga og Floamannasaga give Exempter paa Gunliildes
Voldsomhed, Niais Saga og Laxdælasaga paa hendes Vellyst.

Oluf Try gg veseiis Saga.
Under denne Overskrift fortælles ikke blot, hvad der hendtes
Oluf Trygg vesen, men ogsaa hvad der fra hans Fødsel af til
drog sig i Norge, ogsaa tillige hvorledes Hakon Jarl banede
sig Vei til Regimentet og forte dette. Vi ville derfor forst be
tragte Hakons og siden Olufs egen Historie.
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Harald Graafelds Död og hans Brödres frugteslöse An
greb paa Hakon Jarl har Glum Geiresen besiunget i Graafeldsdrapet 15, 17. Den fiernere Aarsag til Haralds Fald ho
rer til Hakon Jarls Historie. Om Gunhildes senere Skiebne
havdes et Sagn, der neppe kunde være Snorro ubekiendt
);
*
han forbigaaer det, enten fordi det forekom ham mistænkeligt,
eller og fordi han fandt ei noget bekvemt Sted til at omtale det.
Om Hakon Jarls Bedrifter havde man et berömt Digt,
Velleklo kaldet, af Einar Skaaleglam, hvoraf Snorro anförer
Stropher K. 16, 18, 26, 28, 5o. Bandadrape af Eyolf Dadaskiald til Erik Jarls Ære, som Snorro benytter K. 20, 4o, 4i,
45, griber ogsaa ind i Hakons Historie. Men foruden disse
historiske Sange af samtidige Digtere, hvilke anföres deels som
Hiemmel for Hakons Krigsbedrifter, især i Udlandet, dels til
Udmaling af enkelte Træk i Slaget mod Jomsvikingerne, vare
der flere mærkelige Punkter af HakoJis Liv, som det mundt
lige Sagn, uden Hensyn til Skialdesangene omhyggeligen havde
bevaret, og hvilke allerede for Snorros Tid maae have Yæret
optegnede. Den underfundige Maade, hvorpaa han ved Ha
ralds Graafelds og Guldharalds Död. banede sig Veien til
Norges Rige, havde saa paafaldende Folger, at det ei er at
undre over, at den blev bevaret i Hukommelfen. Beretningen
herom har uden Tvivl tidligen været optaget i den skriftlige
Bearbeidelse af den norske Kongehistorie; thi i Fagurskinna,
der ellers fortæller meget af Olaf Tryggvesens Levnet heel
*) Theodoricus Monachus cap. 6. Oluf Tryggvesens Saga isl, Udg, I D, K.

122. S. 137.

korteligen, findes den fuldstændig S. 75-86, ja endog noget ud
forligere end hos Snorro. I Jomsvikingasaga (Indledning Kap.
9 Svenske Udg.) anföres det, at Hakons svigefulde Planer ere
fortalte i Konningabogen; og i Knytlingafaga henvises i samme
Anledning til hvad der er skrevet i æfi Noregs konunga.
Hakons Færd ved Dannevirke, Kap. 21-29, der besynges
i Digtet Velleklo, stod baade i Forbindelse med Kristendom
mens Udbredelse i Danmark og med Jomsvikingernes Tog til
__
*
Norge. Den Thattr om Keiser Otto, hvoraf en Recension fra
det fiortende Aarhundrede findes i den islandske Udgave af
Oluf Trygg^esens Saga (i D. S. 82-91), har tidligen udgiort
en Deel af Jomsvikingasaga
),
*
og bærer Præg af at være ældre
end Snorros Værk. Men vi finde Beviser paa hans Skions om
hed i Maaden, hvorpaa han har benyttet den. Vel har ogsaa
Snorro sammenblandet, med mange andre Forfattere, Otto den
Förstes og Otto den Andens Krigstoge mod Danmark, og har
ladet sig forlede ved et Vers af Halfred Vanraadskiald, til at
lade Oluf Tryggvesen folge Keiserens Hær; men derimod undgaaer han de övrige Usandsynligheder, som findes i den anden
Fremstilling, og fortæller det Hele sammentrængt som hans
Plan fordrede.
Hakons Affald fremkaldte Harald Gormsens Tog til
Norge,/Ved hvilken Ledighed ogsaa Island blev truet, fordi Is
lændernes Nidviser havde forbiltret Kongen. I Maaden hvor
paa Snorro fortæller, hvorfor Harald ikke udiörte sin Plan mod
Island, synes man at savne denne Historieskrivers sunde An—
*) See Sagabibliothek 3 D. S. 100-115.
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skuelsesmaade, da han lader Kong Harald adspørge en Trold
mand, denne reise til Island, og blive afskrækket fra Landet
ved Landvætterne, der paa alle Sider i Skikkelse af Uhyrer
kom ham imöde. Imidlertid kan denne Fortælling være bogstaveligen sand, at nemlig Harald har adspurgt en troldkyndig
Finn, denne har paa Finnernes sædvanlige Viis villet give
Orakelsvar ved at lægge sig til at sove og lade sin Siæl reise.
Da han opvaagnede af sin Bedøvelse har han fortalt de fæle
Syner, som skrækkede ham fra Landet. Snorro gientog denne
hele Fortælling saa meget deshellere, som han selv var Islæn
der, Og vidste at Landets Beliggenhed var dets sikkcrstc Værn.
Uden Tvivl er dette Tog bleven omtalt i de ældre Bearbeidelser af den norske Historie; i den islandske Udgave af Olaf
Tryggvesens Saga i D. S. 136, henvises til de norske Kongers
Bog angaaende Aarsagen til Haralds Forbittrelse ; men naar
det sammesteds hedder, at det var Kongens Raadgivere, der,
ved at forestille ham Togets Farlighed, standsede hans Hevnelyst; kan man ikke deraf slutte, at den ældre Krønike skulde
have fremstillet dette Træk anderledes end Snorro - men Mun
ken Gunlaug kan have anseet det upassende at anføre sligt,
der syntes at robe hedensk Overtro. Knytlingasaga antyder des
uden ogsaa Sagnet om Troldmanden, som Harald lod reise til
Island (Kap. 5).
Slaget med Jomsvikingerne er bleven besunget af Eivind
Skialdaspilder i Haleygiatal (Sn. Kap. 43), Finn Halkelsen
(sammesteds og Jomvikingasaga Kap. 36, 67), af Eiolf .Dadaskiald (Kap. 4o, 41, 43), Thord Kolbeinsen (Jomsvikingasaga
Kap. 35), Einar Skaaleglam (Olaf Tryggves. S. 1 D. S. 179,
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i8o, 187), Thorleif Skuma (sammest. S. 180), Higfus Figaglums Sön (sammest. 180), hvilke alle vare tilstede i Slaget, alle
paa Eyvind nær Islændere, og alle med Undtagelse af Thorleif
Skuma vendte sideil tilbage til Island; af alle disse Vers ere
Brudstykker tilovers. Dog er det ikke ved Skialdesange, at
Mindet om dette Slag er bleven bevaret, heller ikke af dem,
at Beretningen derom er bleven uddraget; Begivenheden var
mærkelig nok til ved sig selv at kunne indpræge sig Hukom
melsen , og indtraf faa faae Aar för Kristendommens Indförelfe,
at den letteligen kunde med alle sine Omstændigheder blive er
indret. Fagurelcinna bemærker iidtrykkeligen, at man paa Is
land kiendte Begivenhederne dels af de anlörte Mænds Qvæder, dels af deres Beretninger (Frasagn).
Vi vide desuden,
hvorledes Fortællingen herom blev til. Einar Skaaleglam og
Thor Aurvaund, der og havde været med i Slaget, vare de,
der meddeelte Islænderne de noiagtigste Efterretninger (01.
Tryg. S. 1 D. S. 196). Disse ere bievne forögede med Tillæg,
og bragte i et sammenhængende Foredrag *) af Skialden Hal*
biorn Hale den Gamle og Steingrim Thorarinsen, af hvilke
den førstnævnte kun var lidet yngre end Begivenheden (01.
Tryg. S. 1 D. K. 173). Are Frode havde optegnet adskilligt
herom (OZ. Tryg. S. 1 D. K. 153), Præsten Styrmer ligeledes
(Jomsvikingasaga K. 22), men vi kiende ikke Beskaffenheden af
disses Arbeider.
*)

Dette synes Forfatteren af Oluf Tryggvesens Saga isl.Udgave at
mene, naar han Ide D. K. 153 anförer som Hiemmel for en Ef
terretning om Bues Död: that er sögn Halbiarnar Hala hins fyrra

ok Steingrims Thorarinssunar.
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823»
z
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Derimod' have vi foruden Snorros Værk tvende JBeretninger tilbage om Jomsvikingetoget, iFagurskinna og Jomsvikingasaga.. Forstnævnte Haandskrifts Forfatter har forbigåact Er
lings Offer og et Par af de Vers, Snorro anfører, tilfoier der
imod Vers af Thord Kolbeinsen , Kigfus og Thorleif Skuma
foruden mange Srnaaomstændigheder. Hele Fortællingen er med
andre Ord, med enkelte Afvigelser og vidtlöftigere end Snorros.
Endnu omstændeligere er Jomsvikingasaga, hvoraf der
haves tvende lidet fra hinanden forskiellige Recensioner , i den
svenske og den islandske Udgave *).
I Smaating afviger den
baade fra Fagurskinna og fra Snorroy den folger Jro Frodes
Tidsbestemmelse, der er noget forskiellig fra Snorros, og den
angiver Hiemmelsmænd for hvad der berettes; den indeholder
en Deel Vers, især angaaende Slaget selv; og dens hele For
tælling bærer alle indvortes Præg paa Troværdighed.
Vi kunne ingenlunde forklare , hvorledes disse Beretnin
ger blot skulde være senere Udpyntninger af Snorros Fortæl
ling ; derimod tale alle indvortes Grunde for; at, hvad herom
findes, hos Snorro, blot er et Udtog af hine vidtløftigere Sa
gaer. Dette gielder og om det Brudstykke af den danske Hi
storie, Snor ro. anförer K. 58, som den ffernere Aarsag til To
get. Han nævner blot Palnatoke og Haralds Död, fordi han
hastede til det, der egentligen vedkom Norges Historie.
Beretningen om Hakons Död er nöie knyttet til For
tællingen om Olafs Thronbestigelse; dens Kilder ville altsaa
*
*)

Sagabiblradiek 3 D. S. 81-97.
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nedenfor blive omtalte. Her ville vi kun bemærke, at, uagtet
Hakon Jarl var Hedenskabets sidste Stätte, bærer dog Beret
ningen om hans Fald slet ingen Spor af kristelig Overtro, men
har Præg af at være grundet paa Samtidiges paalidelige Vid
nesbyrd.
'

Adskillige Sagaer indeholde ikke uvigtige Bidrag til Hakon Jarls Karakteristik, hvilke alle Snorro forbigik, som mere
henhörende til disse enkelte Mænds Levnet. Niais Saga K.
85-go og Færeiingasaga give livelige Skildringer af Hakons
Ærefrygt for sine Guder. Eyrbyggiasaga S. 110 og Floamannasaga Kap. i4—xG fremstille ham i mindre mærkelige Forhold
til nogle Islændere. Hvad “Finboges Saga og Thorleif Jarlaskalds Saga fortælle, er udsmykket i det Fabelagtige. Af de
der anförte Mænd er Sigmund Brestesen fra Færoerne den
mærkeligste. Da dennes Andeel i Jomsvikingeslaget ikke alle
ne var omtalt i den forhen anförte vidtløftige Beskrivelse af
dette Slag, men ogsaa af Are Frode {Oluf Tryggves. S. i D.
S. 155 isl. Udg.), maae vel Aarsagen til Snorros Taushed om
denne Mand soges i, at han forsætligen gik ham forbi, fordi
det var bleven for vidtløftigt at fortælle en Mands Levnet, om
hvilken der vare saa mange Efterretninger tilbage.

Oluf Tryggvesens Historie have foruden Snorro ogsaa
en Gunlaug Munk og Oddur Munk udforligen bearbeidet. Da
disse i Regelen stemme overeens med Snorro, er det ikkun de
res vigtigere Forskielligheder her komme i Betragtning. — ForE e a
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fatteren af Fagurskinna er meget kort i denne Konges Levnet,
men viser ogsaa her sin Uafhængighed af Snorro, ved at tilföie nogle smaae Tillæg, samt trende Stropher af Haldors og
Ilalfreds Skialdesange, som ei findes hos Snorro. Den förste
Deel af Olufs Levnet indbefatter hans Skiebne indtil han besteeg den norske Trone. Denne kan atter deles i hans Barn
doms og hans Ungdoms Historie. Hvad der hendtes ham i hans
Barndom i fremmede Lande, kunde man i Norge allene have
erfaret af hans Moders, Kongens egne og hans Stalbroders den
nogle Aar ældre Thorgilses Efterretninger. Ingen Vers ere
bievne bevarede om denne Deel af Olufs Liv, og neppe er den
heller nogensinde bleven besiungen; thi det hielpelöse Barns
Tilstand ansaaes vel ikke som nogen værdig Gienstand for
et Drape. Disse Efterretningers Troværdighed maae altsaa bedomrøes af indvortes Grunde, og disse synes at vidne for
dem. Vel er det romantiskt, at en Dronning flygter med et
nyfödt Barn for
* sine Fienders Efterstræbelser, skiuler sig i Sko
ve, fanges af Rovere, bliver adskildt fra sin Son og solgt; at
Barnet gienfindes i det fremmede Land af en Frende, og kom
mer til Ære og Værdighed ved et fremmed Fyrstehof; at siden
ogsaa Moderen bliver fundet, og bringes tilbage til Sonnens
Rige. Imidlertid er alt dette saa nöiagtigen fortalt, saa overeensstemmende med hine Tiders Sæder og hele Tilstand, og,
i det mindste som det læses hos Snorro, saa frit for alt fabel
agtigt, at Læseren ikke falder paa at tvivle. Hos Gunlaug og
Oddur, der fortælle alt dette vidtløftigere, findes vel noget om
den russiske Dronnings Spaadom angaaende den unge Fyrstesön,
der var kommen til Landet, som rober den kristelige Tidsal

ders Lyst til at udsmykke Troens Helt; men. selv disse Træk
ere kun meget sparsomt anbragte ; de gribe ikke virksomt ind
i Historiens Begivenheder, og tiene kun til at vise Snorros
Skiönsomhed i hvad han gik forbi. Desuden var Olufs Moder
Astrid nær beslægtet med flere anseelige islandske Familier;
hendes zEgteskab efter Olufs Tronbestigelse med Lodin var en
Folge af, at denne löskiobte hende paa et Slavetorv i Esthland,
(Kap. 58) og tiener saaledes til at bestyrke, hvad der er ble
ven fortalt om Sonnens forste Skiebne. Med Olufs forste Krigs
bedrifter begynde tillige Hæderssangene om ham af de samtidi
ge Digtere., Hallar Stein og Halfred Fanraadskiald samt af
Markus Skieggesen, der i Enden af det ellevte Aarhundrede
var Lavmand i Island , og hvis Drape, Rekstefio kaldet, til Olufs
Ære, især var berömt. Efter disse sikkre Kilder fortæller
Snorro: at O luf forlod Garderige (K. 21), feidede ved Born
holm (K. 22), i Skaane, med Jæmter og Vender (K. s3), ved
Hedeby (K. 24), at han siden hærjede paa Saxernes, Fri
sernes , Flammingernes (K. 5o), Engellands og Skotlands Ky
ster (51). Da disse Bedrifter skete i Udlandet, og derfor i
Norgo blcve mindre bekiendte, var det passende at anföre Hiemmel for Beretningen. Men i alle de angivne Digterstropher om
tales blot Olufs Krigsbedrifter, hverken hans Giftcrmaal med
),
*
Geira
eller hans Daab paa Syllingerne, eller det andet Gif-

*) Vel anförer Snorro K. 22 et Vers af Hatfred, som Vidnesbyrd om
Ægteskabet med Geira, men dette maae være en Feil af kans Haandskriver; thi i Verset tales blot om en Strid ved Bornholm, og i den
Anledning anföres det og af Gunlaug I D. S. 63.
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termaal med Gyde. At Oluf var gift med Geira, Burisleifs -ene
Syster, bliver rimeligt af det Venskab, den anden Systev Astrid
havde for ham. Usikkrere er Ægteskabet med Gyde', hun for
svinder strax igien af Historien, ogMaaden, hvorpaa hun væl
ger Oluf, er æ ven tyrlig *).
Overalt er Islændernes Kundskab -om Olufs Ophold i
England meget ufuldstændig; thi det er rimeligt
)
**
at den nor
ske Konge Aniaf, de engelske Skribenter omtale ved denne
Tid, er vor Oluf', at han ogsaa först har været paa Svends Si
de, og siden ladet sig kiobe til at gaae over til Kong Ethelred. At Oluf blev döbt under sit Ophold i England eller ved
dets Kyster, og at det var i Irland Hakon Jarls Udsending
fandt ham, er det sikkerste af denne Deel af hans Historie. '
Olufs Daab maatte öfter Tidens Mening have noget underfuldt
ved sig; han troede det vel endog selv, og har vist nok i sine
Prækener for Hedningerne i Norge ikke glemt at udsmykke
Historien om .sin Omvendelse- Vi maae imidlertid prise Snor
ros Skiönsomhed, at han kun fortæller saa lidet heraf, og lader
blot en Eremits Spaadom, der kort efter gik i Opfyldelse, være
Anledningen til Olufs Daab (Kap. 3a). Larigt mere vide Oddur

•)

Maaden hvorpaa Gyde vælger den hende ubekiendte Oluf til sin Gfimal, ved paa Thinget at gaae omkring og see enhver i Öinene," lig,
ner Saxos Beretning Lib. 7 pag. 141. Dronning Allogia saae ligeledes
i Oluf Tryggvesens Öine, at han var bestemt til noget Stort. Oluf
Tryggves. S. Reenh. Udg. S. 22»
■

**)

Schiönning 3 D. S. 300-301,

■

i
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X

og især Gunlaug Munk at berette herom. Gunlaug siger,
at {Oluf fik allerede i Venden et med Kors betegnet Skiold af
Thangbrand , og erfarede den underfulde Virkning af Korsets
Tegn paa et Streiftog i Danmark. Derpaa reiste han til Gardarige , hvor han i Drömme saae baade Paradis og Skiersild,
hvilket bevægede ham til at seile til Grækenland, og der lade
sig primsigne. Efter at være kommen tilbage, fik han Kong
TPlademir til at lade sig kristne med sit hele Rige. Han for
lod atter Gardarige, for at hærje paa de engelske, skotske og
franske Kyster, indtil han paa Syllingerne eller Scilly-Öerne
lod sig dobø. Oddur fortæller det samme i en lidet forskiellig
Orden, lader Oluf efter sit treaarige Ophold i Venden reise til
Gardarige, derfra til Grækenland og igjen tilbage, siden være
i Vikingstog og forst efter Daaben paa Syllingerne staae Keiser
Otto bi imod Harald, derpaa hærje paa de engelske og skotske
Kyster, gifte sig med Gyde, atter reise til Gardarige og der
endeligen findes af Thoret' Klake.
Alt dette bærer kiendeligen Præg af at være opdigtet,
for at udsmykke Olufs Omvendelse. Hans Soreise fra Rusland
til Grækenland, for at lære Kristendommen , uden dog selv at
lade sig dÖbe, er en Urimelighed; men dette udfordredes, hvis
man vilde lade ham præke Kristendommen i Gardarige, og
det var allene i den Hensigt, at man tillagde ham denne anden
Reise til sin russiske Fosterfader. Gunlaug Munk eller Con ci—
pisten til Olufssaga i Flatöbogen (i D. S. 97) har selv fölt det
Usandsynlige i Fortællingen, og tilföier, at den dog ei er utro
lig, da Historieboger om Keisernes Levnet (tydske Kroniker)
fortælle, at Russerne kristnedes i Keiser Ottos Dage. Man
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seer her Anledningen til det hele Sagn om hans senere Reise
til Rusland, hvilken Theodorik Munk heller ikke ommelder, og
et nyt Bevis paa Snorros Skiönsomhed i Valget af det han vil
de fortælle.
Hakons List havde til hans eget Fordærv lokket Oluf
til Norge; hans Voldsomheder havde egget Bönderne til Oprör,
og næsten uden Sværdslag kom Thronen atter til Harald Haar
fagers Æt. Gangen i disse Begivenheder var saa rask og sim
pel at den maatte forstaaes af enhver. Med Glæde fortalte
man hinanden om den onde Jarls Fald og hvor herlig en ung
Fyrste, man havde kaaret sig til Konge. En Tildragelse, der
saaledes maatte komme i Folkemunde, der skete saa umiddel
bar for Kristendommens endelige Indførelse, maatte let kunne
forplantes i Erindringen, var det endog i to hundrede Aar;
men allerede för den Tid er den rimeligen bleven nedskrevet.
Om Olufs Thronbestigelse behovedes derfor ingen Skialdesange
Kap. 51-55; kun forsaavidt vedkom Erik Jarl, Hakons Sön,
blive et Par Stropher anförte af Bandadrapa K. 57.
Olufs Regieringsliislorie kan lige indtil det Vendiske
Tog betragtes som Fortælling om Kristendommens Udbredelse
i Norge, og denne Begivenhed fremstilles med en Nöiagtighed
og Omstændelighed, hvortil neppe findes Mage i noget andet
Lands Historie. Det var en Folge af dette biergige Lands na
turlige Beskaffenhed, af Kongens indskrænkede Magt, og af
Indvaanernes Stivsind, baade at flere Folkeforsamlinger i de for
sk ielligc Egne vare fomödne til at vedtage den nye Troes Ind
førelse , og at disse Lovbud siden med Vaaben maatte hævdes.
Vi kunne af Snorros Beretning tydeligen kiende Olufs hele Frem-
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gangsmaade. I Vigen eller paa Norges sydlige Kyst, hvor Kri
stendommen forhen under de Danskes Overherredomme havde
været udbredt, boede mange af Olufs Frender, som han först
ved rige Gaver lokkede til at samtykke i sin Plan. Ved deres
Anseelse blev Kristendommen vedtaget paa Thinget i Vigen,
og da Oluf strax drog omkring i hele Egnen, og dræbte, lem
læstede eller forjog enhver, der ej lod sig döbe, blev hele Vi
gen kristnet inden et Aars Forlob Kap. 5g. Den vestre Deel
af Landet havde gjort Oluf mere Modstand, hvis han ei havde
giftet sin Søster Astrid med Erling Skialgs Sön, og derved
vundet den mægtigste Familie i de Egne Kap. 61-64. Nord
ligere paa bleve Bönderne langs med Kysterne tvungne til at
lade sig döbe, fordi de
varo otærke nok til at slaaes med
Kongens Hær K. 65. Endnu vare Thrönderne tilbage og Ha—
logalands Beboere. Thrönderne nödte to Gange Oluf til at
vende om med uforrettet Sag; men siden lykkedes det ham
först at overrumple de mægtigste Bönder, og tvinge dem
til at sende sig Gidsler, derpaa ved Oflergildet paa More
ved sin Aandsnærværelse at forskrække Bönderne, i det han
lod deres Anförer dræbe i samme Öieblik deres Guder bleve
sonderslagne Kap. 73-75. Kongen var ogsaa her. redebon til
ved Giftermaal at forlige sig med Høvdingerne (78). Halogaland, den Gang forholdsviis meget befolket, var styret af faae
Høvdinger, som Fiernheden giorde temmelig uafhængige af Nor
ges Konge. I denne Landets Udkant var Hedenskabet meest
rodfæstet, men Oluf bemægtigede sig ved List de to mægtigste
Høvdinger, og da han siden seilede med sin Flaade langs med
Kysterne, turde ikkun enkelte, stolende paa deres Beliggenhed,
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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prove paa en Modstand, som dog stedse maatte falde uheldig
ud. Især paa dette Tog ved Landets Udkanter, hvor Storm og
Uveir ofte hiemsögte Kongen, var der Anledning til Æventyr.
Snorro fortæller kun om eet Tilfælde, hvor Kongen, ved at la
de Biskoppen læse Messe, fikUveiret til at lægge sig, men be
retter tillige Kap. 87, at man havde mange Fortællinger,' om
hvorlunde de onde Aander der hayde fristet Kongen og hans
Mænd, at han dog heller vilde skrive om hvorledes Kongen
kristnede det övrige Norge, samt de andre Lande, hvor Kri
stendommen ved hans Forsorg blev udbredt. Adskillige af disse
Fortællinger findes i Gunlaugs Bearbeidelse af Olufs Levnet
K. 44-58 og hos Oddur Kap. 53-55. Dog ikke blot paa dette
Tog, men under hele OltfS Kamp merl Fte/lpnskabet, maatte
meget tildrage sig, som allerede Samtiden ansaae for overnatur
ligt, og hvori Tilhængerne baade af den nye Tro og af den
gamle meente at finde Jertegn. Sammenligningen med de öv
rige Bearbeidelser af Olufs Historie lærer os imidlertid, hvor
sparsom Snorro er i at fortælle sligt, og paa de faae Steder
hvor han giör det, söger han at holde sig til Gierningssagen
selv. Saaledes beretter han, at paa Thinget i Rogaland trende
fremstode at tale imod Oluf, den ene efter den anden, men at
de ikke mægtede at fore Ordene frem K. 61 ; han taler, ikke
om (hvad Gunlaug' forsikkrer Kap. 18), at den hellige Biskop
Martin af Tours Natten tilforn havde i Drömme aabenbaret
sig for Kongen, og lovet ham Bistand. At Eivind Kilde, der
med en Hob Troldraænd vilde overrumple Kongen paa Öen
Kormt, blev slagen med Blindhed, saa de alle forfeilede Veien,
indtil de om Morgenen bleve opdagede af Kongens Folk, Kap.

227
70, kunde gaae heel naturligen til; ligesom og en Eyvind Kendrefe 85, der skal have sagt, at han var en Aand indmanet
ved Finnekunst i et menneskeligt Legeme, gierne selv kan ha
ve troet dette ; naar hans Forældre, hvis Ægteskab længe hav
de været ufrugtbart, tilskreve Finnernes Galder, at de fik et
Barn, og de samme Finner maaskee siden virkede paa hans
egen Dannelse. Det Besög, Odin aflagde hos Kong Oluf grun
der sig paa et gammelt Sagn, der paa mange Maader er ble
ven behandlet
).
*
Snorro fremstiller det i den simpleste Ind—
klædning, nemlig at en gammel Aland, der havde foræret no
get fedt Kiöd til Kongens Kiökken, havde en Aften forlystet
ham med hedenske Sagn, og derpaa, da Biskop Sigurd min
dede om at det var
var gaaet bort. Kongen selv,hav
de meent det var Odin. Neppe havde Snorro anfört denne i
sig selv lidet mærkelige Fortælling, dersom den ei allerede
havde været bekiendt, og just ved Udviklingen af hvad den
gamle Aland havde fortalt, givet Anledning til en Deel Udsmykkelser. Der gives endnu mange andre Fortællinger, der staae
i Forbindelse med Olufs Kristendom, i det de berette hvorle
des hans Hofsinder bekiempede Hedenskabet; f. Fx. Sagnene
om Halfred Fanraadskald, Thorstein Oxnefod, Thorstein
Ræarmagn, Helge Thorers Sön, Gunnar Helming, Svend og
Find, Thorvald Tasald, ligeledes hvorlunde Kongen paa sær
egne AIaader bragte Rangnvald og Raud samt Endrid Illbred
til at lade sig döbe **
).
Alan vil ved alle disse finde tilstrække
*)

*•)

See Nornagests Saga,

Sagabibliothek 2 D. S, 115 f»

Om alle disse see Sagabibliotheket 3 Deel,

Ffa
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lig Grund til at de bleve forbigaaede af Snorro, da de enten vare
fabelagtige eller stode i en alt for fiern Forbindelse med Kon
gens og Landets Historie. Selv Olufs Forsög paa at kristne Is
land bleve ikkun korteligen omtalte Kap. 80, gi, som passeligt
var i. den norske Historie. Noget omstændeligere melder Snor
ro om Olufs kloge Adfærd imod Islænderne i Throndhiem Kap.
88-8g, i det Hele overeensstemmende med de andre Sagaer
)
*
men kortere end adskillige af disse. Af denne Snorros sædvan
lige Korthed i hvad der ikke egentligen angaaer Norge, kan
m,an allerede slutte, at den vidtløftige Episode om Islændernes
Reiser til Vinland, som læses Kap. io5 - n3 neppe kunde af
ham selv der være indskudt. Dette bliver desuden klart af den
Haandskrifternes Sammenligning, der ©r blev©» anstillet til den
kiöbenhavnske Udgave af hans Værk
).
**
Man optog alleneste
heri dette Stykke, fordi det allerede stod i Peringskiolds Ud
gave, hvor dette Stykke ordret var bleven udskrevet af den is
landske Udgave af Oluf Tryggvesens Saga 2 D. Kap. 61.

*) I Henseende til Kiartans förste Stemning imod Kristendommen og
Olufy nærme Oddur Munk (Reen hi elm s 01. Trygg. S. K. 36) og
Kristnisaga S. 74 sig meest til Snorro. Derimod fortælle Gunlaug
Munk (Ole Tryggv» S. isl. Udg. 2 S, 89-98) og Laxdælasaga (Sagabibliothek I D. S. 208) at Kiartan havde forst gjort Forslag til
at indebrænde Kongen for ikke af ham at blive tvungen. Maaskee
har Familiesagnet tilladt sig denne Udsmykkelse af Kiartans Kiekhed. Forslaget var ham dog ikke uligt,
♦•) I D. S. 304. Not,

Det övrige af Olufs Historie bestaaei’ i Beskrivelsen over
Toget til Venden, og hvad der forberedede dette. Hertil hörte,
nogle store Skibes Bygning 79, g5. Erik Jarls Vikingstog og
Ægteskab med Kong Svends Datter 96-97. Svends Giftermaal
med den af Oluf forhaanede Sigrid Storraade 68, 98, og
Olufs egen Forbindelse med Thyra Svends anden Syster
98 - 100, Erik Jarls Bedrifter ere tagne af Bandadrapa; de
övrige Tildragelser vare saadanne, at de strax maatte rygtes
over hele Norge, og inden Aaret var til Ende blive fortalte i
Island. Adam af Bremen kiender Olufs Giftermaal med Thy
ra, Svends med Sigrid (Lib 2 cap. 78-79). Saxo lader Oluf
beile til Thyra men faae Afslag. Anecdoten om Sigrid Storraades Forhaanelse af Oluf fortæller han paa en anden Maade, men bemærker derhos, hvorledes hendes voldsomme Had
til Oluf derved var bleven vakt, og hayde fremskyndet hen
des Forbindelse med den danske Konge. Baade Partiskheden
og Ufuldstændigheden af det, disse Forfattere berette om Oluf
Tryggvesen, er alt for kiendelig, til at det skulde behoves
videre her at opholde sig ved deres Afvigelser fra Snorros og
de andre Islænderes nöiagtige Beretninger.
Oluf seilede med en stor Flaade til Venden for at kræ
ve sin Kones Medgift af hendes'- forste Mand Kong Burisleif
y ,
x
og begge Kongerne bleve snart enige. I den nyere Historie
vilde man vidtlöftigen have optegnet disse Underhandlinger,
samt Belobet af de Penge, Oluf erholdt udbetalte. Snorro af
færdiger dette i een Linie, thi neppe havde nogen fortalt mere
derom ; derimod anvender han et heelt Kapitel paa at berette
de forbundne Kongers Samtale, da de saae de norske Skibe
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seile frem, og endnu vidtløftigere findes denne Samtale hos
, Gunlaug 85 og Odclur 63. Om Samtalen virkeligen er saaledes holdt, kan ingen sige; men Nordmændene maatte gierne
ville erindre den, som et Minde om deres herlige Flaade.
Det er en homerisk Vending, hvorved man faaer et langt kla
rere Begreb om Olufs Stridskræfter , end ved en summarisk
Liste over Skibene og deres Besætning.
Langt kortere er Sidestykket hertil, de faae Ord, som
Oluf lader falde om sine Modstandere för Striden begyndte.
Hvad han den Gang sagde, kunde allene de faa berette,
der undkom fra Slaget, og disse havde god Grund til at være
forbittrede paa Fienderne. Kongens Udtryk bleve fortalte med
adskillige Forandringer, Snorro har jnst valgt det, som var
haardest mod de Danske *).
Alle Islænderne ere enige med
Snorro i at Slaget holdtes ved Svolder
).
**
Naar Adam af Bre
men henlægger det til det smalle Sund ved Helsingborg, er det

•)

Hos Snerre Kap. 122 siger Oluf: ikke frygte vi for det blöde Folk,
der er intet Mod i de Danske. Hos Gunlaug 2 D. Kap. 87 hed
der Ordene: ’’aldrig overgik de Danske Nordmændene, og ei skulle
de beseire os i Dag.“ Hos Oddur K. 65. ”Ei skulle Skovgederne
overvinde os, thi de Danske have Gedemod, for dem skulle vi ikke
ræddes; aldrig have de Danske havt Seier, naar de sloges til Söes.“
I Fagurskinna, ’’aldrig seirede de Danske, naar de sloges med
Nordmændene til Söes-” Mod de Svenske tilföies hos Gunlaug,
Oddur og i Fagurskinna Haansordet Hesteædere.

*♦)

Knytlingasaga Kap. 5 foruden alle Bearbeidelserne af Olufs Hi
storie.

2âi

-

vel, ifolge hvad han selv tilföier, blot fordi Öresund var et
sædvanligt Tilflugtssted for Vikinger, og Konger havde forhen
der kæmpet nemlig i Bravallaslaget.
Söslaget selv beskriver Snor ro klart og liveligt, med end
nu större Udlörlighed end det med Jomsvikingerne, uden dog
at tillade sig den Vidtlöftighed , der findes hos Gunlaug og Od
dur. Da hele Striden snart dreiede sig allene om Olufs eget
store Skib, var dens Gang simpel og kunde let iagttages. Sex
bekiendte Mænd bleve reddede af Besætningen paa Ormen Lan
ge; disse kunde vidne om, hvad der foregik indenborde, lige
som Erik Jarl med sine Folk, som derefter bleve saa mægtige
i Norge, om Slagets hele Gang. Snorro anforer som Hiemmel
for enkelte, Træk Stropher af ELalJred Vanraadskalds, Skule
Thorstensens og Haldor den Ukristnes samtidige Qvæder.
End flere af disse Vers samt nogle af Digtet Rekstefio læses
hos Gunlaug Munk.
Adskillige Islændere vare faldne paa Olufs Skib
),
*
nogle
af Öens anseeligste Mænd havde været i hans Tieneste **
), flere
havde kjendt ham, og hver Mand paa Öen længtes efter at ho
re om den vældige Konge og hans Færd
).
***
Det var natur-

*)

Haastein, Landnama S’. 179; Orm Sliogarnef, Landn. S’. 337; Ivar
Li omi, Gunlaug a jD. 298 j Thorstein Skelk (sammesteds S. 210).

**)

Kiartan og Bolle (see Laxdælasaga), Halfred Vandraadskald, (Sagabibliotheh 3 D,) Hialte Skeggescn og Gistur Hvide, (Kristnisaga
S. 80).

***)

Sagabibliothek I D. S. 213.
■

'

\

■

\
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ligt, at de omstændeligste Beretninger om dette store og i sine
Folger saa mærkelige Slag inaatte blive fortalte og erindrede.
Snor ros Sindighed i at veie historiske Beretningers Værd
viser sig især i Maaden, hvorpaa han fremstiller Olufs Skiebne
Kap. i3o Han kiender de mange Sagn om hvorledes Kongen
var undkommen af Slaget, hvilke Oddur og iséer Gunlaug Munk
have opbevaret os; men anförer blot nogle Stropher al Halfred
Fanraadskald, som vise, at Rygtet herom strax udbredte sig,
at dog selv denne Olufs ivrigste Tilhænger intet vidste derom
med Vished. Passende ender Snorro denne Saga med Norges
Deling mellem de Seirende.
De skriftlige Kilder til denne Konges Historie, som Snorro
har benyttet, have efter al Rimelighed vseret, foruden Are Fro
des og Sæmund Frodes kortere Optegnelser, een eller flere
sammenhængende Fortællinger om de norske Konger (æfi No
regs konunga) omtrent som Fagurskinna
),
*
og endeligen Gunlaugs og Oddurs Værker **
).
Det nöiere Forhold mellem Snorro
og de tvende sidstnævnte Forfattere vil sees af den ved Enden
af nærværende Undersøgelse tilföiede tabellariske Oversigt, hvor
ved Gunlaugs Saga som den vidtløftigste er lagt til Grund.
Denne er nærmest blevcn sammenlignet med Snorro, og Oddurs

•) Gunlaug anförer i Oluf Tryggvesens Levnet I D. K. 122, at nogle
lærde Mænd have fortalt, om Maaden, hvorpaa Hakon Jarl fik Gun
hild ombragt, hvilket hverken findes hos Snorro eller i noget

Haandskrift vi have tilbage.
*0 Mere om’ disse see Ssgabibliøthek 3 D. £97 «211.
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Skrift igien med Gunlaugs-, for Kortheds Skyld ere i den for

ste Rubrik de
nyttede.

mathematiske Sammenligningstegn bievne be

Oluf Haraldsens eller den Helliges Saga.

Allerede i Oluf Tryggvesens Historie havde Snorro fortalt,
at Oluf Haraldsen, af sine Samtidige kaldet den Tykke (Digr
it ein), var bleven fodt og holdt over Daaben af sin Navne (Ole
Trygg. Saga 67). Han fnrl-ngaaor Sagnet om at Gudfaderen skul
de have spaaet hans tilkommende Magt, ligeledes de fabelagti
ge Omstændigheder ved hans Födsel, at Moderen nemlig forst
var bleven forlöst, i det man lagde et Belte paa hende, hentet
fra Oluf Geirstadaalfs. Höi, hvilket Hrane Fidfor le var ved
en Dröm bleven opfordret til at söge i den gamle Konges

Grav *).

Oluf Haraldsens Saga begynder med at han blev op
fostret hos sin Stivfader. Flatobogen har opbevaret adskillige
Smaatræk, der allerede i Barnet viiste den ærgierrige Kriger,
kun eet af disse har Snorro anfört Kap. 2. Efter andre nordiske Hövdingers Exempel drog Oluf allerede i sit 12te Aar
paa Vikingstog, ledsaget af sin Fosterfader Hrane, og tilbragte

•) See OZ»/ Geirst ada-Alfs Thattr i Sagabibliothek 3D.
Frrf« Sei. hist. og philosophy Skr. II Deel 1823»
Gg
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syv Aar «led at krige i fremmede Lande. Man vilde kun lia
ve havt saare forvirrede Efterretninger om disse Krigsbedrifter,
dersom ei Sighvat Skald, hvis Fader Thor havde fulgt Oluf
paa en Deel af hans Streiftog, i et Drape havde besunget dem
saaledes, at han nævner i hvad Orden hvert Slag blev holdet.
Rigtig nok indeholde disse Vers ikkun lidet mere, end en An
givelse af de Egne, hvor den unge Konge slog og vandt; men
derved har man dog en Traad i Begivenhederne, som Snorro
noiagtigen har benyttet. Han afviger blot fra Skialden, ved at
sætte Olufs Tog til Mælaren, hvor den unge Konge nær var
bleven fangen , men reddede sig ved at gjennemskiære en Land
tunge, mellem den forste og anden af de Fegtninger Sighvat
omtaler. Heraf folger imidlertid, at Sighvat maa i sit saa om
stændelige Hædersdigt ganske have forbigaaet denne Bedrift;
den kan neppe heller være bl even udfort til den Tid, Snor ro
antager; da Oluf neppe med den liden Magt ,* han havde kort ef
ter sin Bortreise fra Norge, kunde have vovet sig ind i Sverrig.
Fortællingen selv om den giennemskaarne Landtunge er vel ikke
umuelig, men dog ikke ret sandsynlig. Navnet Stokholm, der,
som Torfæus bemærker (Vol. 3 p. 33) , kan betyde et Stykke
af en Holm, eller en udstykket afskaaren Holm (af stockva,
stockit'), kunde have foranlediget Sagnet, der, som det findes
udsmykket i Flatobogen, bliver til en Legende. Imidlertid maa dog
Oluf virkeligen have giort et Streiftog til Sverrig; thi Snorro
anförer, baade at de Svenske endnu viste de Stene, Oluf hav
de brugt til sine Skibsbroer, og et Vers af Ottar Svarte, om
hvorledes Oluf brandskattede Gothland.
Han lader og den
syenske Konge nogle Aar efter i en Talé stikle paa den Knibe,

hvori Oluf Haraldsen den Gang havde været stedt paa Mælarsöen (Kap. 71). Man kan altsaa antage, at Olufs Tog til Sver
rig har i det Hele været uheldigt, at han med Nöd er und
sluppet, og at Sighvat af den Aarsag ei udtrykkeligen har om
talt det i sit Drape. Snorro anförer Sighvats Vers om femten
af Olufs Fegtninger i Udlandet. Torfæus siger Vol. 3 p. 34.
at Sighvat omtaler endog 20 ordentlige Fegtninger Kongen skal
have holdet, men denne Yttring af Sighvat (O. H. S. K. 260)
angaaer Olufs hele Liv, ikke blot hans Ungdoms Bedrifter.
De andre Bearbejdelser af Olufs Historie nævne derimod et
sextende, syttende, attende og nittende Slag paa Olufs Vikings-,
tog, hvoriblandt det i Sverrig, dog uden at anföre Hiemmel af
nogen Skaldesang; men disse fire Slag indeholde alle noget fa
belagtigt, ligesom og Beretningen om, at Oluf skal i nogen
Tid i Samfund med Ihorkel den Höie have fegtet for Kong
Knud i England. Maaskee har Sighvat blot löseligen nævnet
de sidste Slag, og dette foranlediget Udpyntningerne; hvilket
bestyrkes ved, at Snorro i at omtale de sidste tvende Aar af
Olufs Vikingstog 19, 24-26, ikke niere giör Brug af Sighvats
Vers, hvilke han hidtil saa nöiagtigen havde fulgt.

Passende indledes Olufs Færd til Norge, yed at fortælle
noget om de Hövdinger, der hidtil havde regieret, Erling
Skialgsen, Einar T'ambe skielv er, og især Erik Jarl K. 21-23,
uden hvis tidlige Död Oluf neppe havde vovet at tragte efter

Norges Krone. Han indskibede sig paa tvende Kiobmandsskibe
med 220 udvalgte og velbevæbnede Mænd. Det er ikke tro
ligt, at han kunde have udfort sine vidtløftige Vikingstog med
saa ringe en Magt ; men saa længe han opholdt sig i de Far
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vande, hvor Vikingerne sværmede om, kunde han faae en Deel
rovbegierlige Krigere til at folge sit Banner, som ei skiottede
om at vende tomhændede tilbage til en uvis og maaske haardere Kamp. Lykken var Oluf gunstig: den ene af de tvende
regierende Jarler, den unge og vennesælle Hakon, fangede han ;
og det lykkedes hans Moder Asta, at overtale hans betænk
somme Stivfader Sigurd Syr at antage sig hans Sag. Maaden,
hvorpaa Forældrene modtoge Oluf, males med saa levende
Farver, at man ei kan tvivle paa, at det er nogle af de man
ge Öienvidner, der have udkastet Skildringen K. 5o-52. Sam
talen mellem Oluf og hans Forældre hörte ingen paa uden
Olufs Fosterfader Hrane-, kom end ikke Beretningen derom fra
hans Mund, er den dog saare passende til de talende Personers
Karakterer. Man ved ikke hvorfor Snor ro har anfört, at Kong
Sigurd lod Olufs Folk beværte den ene Dag med Fisk og
Melk, den anden Dag med Kiödmad og Ö1. Men et Haandskrift tilföier
),
*
at Olufs Folk murrede over, at de kun hveranden Dag fik Kiöd, og at Oluf sögte at stille dem tilfreds med
den Anmærkning, at Melk var saarede Folk tienligst. Altsaa
var denne Afvexling i Kosten et Træk af Sigurd Syr s Huusholderskhed. Thinget paa Oplandet, hvor de med Oluf be
slægtede Konger lovede ham deres Bistand, hans Reise til
Thronhiem, Jarlernes Foranstaltninger og Slaget ved Nesie Kap.
54-4$, vare slige offentlige Begivenheder, der ikke let gik af

*)

S’zigfl
Helga, MS. Arna membr. N. 61, i Fol. i den Suhmske
Afskrift S. 48»
'
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Minde. Desuden var samme Aar, Oluf kom til Thronhiem,
Sighvat seilet did fra Island, og bleven Olufs Skiald, uagtet
denne ei bekymrede sig synderligen om Digtekonsten. Sighvat
var med i Slaget mod Jarlerne, og digtede derom strax de saakaldte Nesie-Viser, som Snorro omhyggeligen har benyttet.
Ved Svend Jarls Dod og Erling Skidlgs Forlig med Oluf
blev dennes Magt befæstet. Vel var endnu den svenske Oluf
harmfuld over at have mistet sin Andeel af Norge, men han
viiste kun sit, fiendtlige Sindelag mod enkelte af den norske
Olufs Mænd; denne giorde Giengield, og begge Kongers Undersaatter lede ved afbrudt Handel, og ved enkelte Streiferier.
Biorn Stallar giorde desaarsag det Forslag at slutte Fred, og
erholdt selv det farlige Hverv at forsoge derpaa hos den sven
ske Konge. Den omstændelige Beretning 68-71, 76-81 om den
Fiinhed, hvormed Underhandlingerne bleve drevne indtil Thor
gnyr Lavmand s Kraftord giorde Udslaget, er saare underhol
dende. Paalideligheden kan saa meget mindre omtvivles, da
Bi'årn ledsagedes baade af Slialden Sighvat, hvis Vers skildre
en Deel af Reisens Hændelser, og af Hialte Skeggesen, Kri
stendommens ivrige Udbreder i Island. Kong Oluf havde kal
det ham til Norge; som en Ven af Biorn, desuden en vel
talende og snild Mand, blev den hemmeligste Deel af Forret
ningerne ham overdraget, og efter vel udfort Ærinde reiste
han tilbage til Island Kap. 87. Hialte var gift med en Faster
til den Teit Isleifsen, af hvem Are Frode fik saa mange af
sine Efterretninger. Hialtes egen Fortælling er derfor neppe
gaaet giennem meer end een Mund för den blev nedskrevet.
Hos Snor ro har denne Deel af Olufs Historie sin egen Over-
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fikrift Kap. 67. Vpphaf fridgerdar sogu-, og at just Hialtes
Beretning ligger til Grund, bestyrkes ved at Sighvats Vers og
hvad dermed staaer i Forbindelse, öiensynligen viser sig som
en senere Tilsætning, hvilken dog i Flatöbogen er bleven ind
flettet paa det rette Sted i Fortællingen.
Imedens disse Underhandlinger varede, sögte Oluf med
Grusomhed at indföre Kristendommen i Norges Opland. De
fem Smaakonger, der vilde modsætte sig ham, bleve overrum
plede, paa den farligste af dem, Rærck, bleve Öinene udstuk
ne, og de Forsög denne siden giorde paa at hævne sig vare
forgiæves.
Ræreks Hændelser maatte blive Islænderne des
nöiere bekiendte, da han tilsidst blev fort over til Öen, og der
tilbragte sine tre sidste Leveaar K. 72-74, 82-86; et Vers af
Ottar Svarte omtaler de fem Kongers Fangenskab Kap. 74.
Uagtet Thinget i Upsala havde besluttet Ægteskabet mel
lem Prindsesse Ingegerde og Oluf, blev det dog forhindret ved
den svenske Konges Had 88-91.
For at fremskynde Sagen
foretog Sighvat en Reise til den Gothlandske Jarl Rognvald,
hvis Minde han i et Qvad har forplantet til Efterkommerne
Kap. 92.
Folgen af denneReise blev, at, dåden svenske Konge hav
de lovet Prindsesse Ingegerde til Kong Jarisleif i Holmgaard,
samtykkede Kong Oluf Haraldsen paa Sighvats Anbefaling i
at ægte den skiönne Astrid, den svenske Konges \uægte Dat
ter, som var kommen at besöge Jarlen. Denne forte strax
Prindsessen til ham, og Ingegerde unddrog Jarlen for sin Fa4ers Hevn, ved at tage ham med sig til Holmgaard.
✓
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Frygt for den svenske Konges Vrede bragte en anden
gotlilandsk Flövding, Lavmand Emunå, til at vække et Opror,
der endtes med, at den svenske Konge maatte dele Riget med
sin Sön og slutte Forlig med den norske Konge, Kap. g3-g6.
Alt hvad der i disse Begivenheder angaaer Astrids Ægte
skab med Kong Oluf, staaer i saa nöie Forbindelse med Äg—
hvats Virksomhed, og med hvad hver Mand i Norge maatte
vide, at man ei kan tvivle om dets Paalidelighed. Lavmand
Emunds Historie derimod fremstiller en Statsomvæltning, hvor
af ikkun det endelige Resultat havde Indflydelse paa de Norske.
Den_ er underholdende at læse, men om end ikke i og
for sig selv utrolig, dog neppe fri for Udpyntninger, thi det
var dog et underligt Tilfælde, at af den svenske Konges trende
vigtigste Raadgivere den ene ei kunde ret see , den andefi ikke
tale, og den tredie ikke höre. I övrigt kunde de tvende is
landske Skialde Gitzor Svarte og Ottar Sparte, der opholdt
sig hos den svenske Konge (Kap. 6g), og af hvilke den sid
ste siden gik i Olufs Tieneste (Kap. 120), have bragt deres
Landsmænd disse Efterretninger.
Fortællingens Gang afbrydes nu ved nogle Efterretnin
ger om ÖrkenÖernes Bebyggelse af Nordmænd og en udforlig
Fremstilling af Stridighederne mellem de örkenöske Jarler, hvis
Folge blev, at Kong Oluf fik Overherredømmet over 0erne,
Noget heraf var allerede i det Foregaaende *) bleven fortalt,

•)

Harald Haarf. S. Kap. 22.
Hell, S. Kap. 87.

Hakon den Godes S. Kap. 4, 5*

Qluf

adskilligt gientages i det Folgende
*).
Da nu desuden dette hele
Stykke er udeladt baade af den Pergamentscodex af Snorros
Værk, som Torfæus har kaldet Jofraskinna
)
**
og af Flatöbo
gen, og det stemmer ordret overeens med Begyndelsen af
Orkneyingasaga ***
),
hvor det nöie hænger sammen med det
Folgende; kunde man bringes til at antage denne Jarle Saga
Kap. 98-109 for et i Snorros Værk senere indskudt Stykke,
Men paa den anden Side findes delte i de fleste Haandskrifter
af Heimskringla, ligeledes i de Codices, der indeholde blot
Oluf den Helliges Saga.

Dette Tillæg rober mere Omhyggelighed, end Afskriver
ne pleiede at anvende, paa hvad de tilföiede deres Haand
skrifter; thi baade maatte her den korte Fremstilling være ble
ven udeladt af Jarlernes Forhold til Kong Oluf, som findes i
Jokraskinna, desuden og de giensidige Henviisninger bleyne til
föiede, kvorved Stykket forbindes med det Foregaaende og Ef
terfølgende. (Kap. 100, 110, 112, 117). Hertil kommer, at
den hele Fortælling er meget troværdig, vigtig nok til at opta
ges, og angik just klogeligen udforte Underhandlinger, ved hvil
ke Snorro gierne pleier at dvæle. Det er altsaa rimeligt, at
det er Snorro selv, der har indlemmet dette Stykke af Jarlesagaerne i de norske Kongers Historie.

*)

•*)

Oluf Hell. S. Kap. 112, 117.

Den Kiöbenhavnske Udgave af Snorros Værk 2 D- S, ldi Note I,

•••) Segabibliothek I D. S. 230.
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De nærmest folgende Begivenheder indeholde deels Olufs
Bestræbelser for overalt at indlore Kristendommen, deels hans
Stridigheder med enkelte Hövdinge. Hvad det förste angaaer,
medforer Fortællingen herom selv tilstrækkelige Grunde for sin
Paalidelighed; thi hvad der læses Kap. ii5-n5, 117-120, 129
er baade frit for alt Legendeagtigt, hvilket i senere Beretnin
ger vilde have indblandet sig, og ihdeholder saa mange ind
til det enkelte malende Træk, der ikke let lade sig digte. De
tvende Magnaters Erling Skialgsens (122, 125-127) og Einar
Tambeslcielvers (121, i5o) Adfærd mod Kongen, samt dennes
Forhold til de trodsige Hövdinge i Nordlandet (112, 120, 124,
128, 145, 144, i5o) er fortalt med Klarhed og Omstændelig
hed. Islændérne maatte faae desnöiagtigere Efterretninger om
disse Begivenheder ; da adskillige Mænd af Öens anseeligste
Slægter en Tidlang opholdte sig ved det norske Kongehof.
Oluf havde nemlig, for at udvide Kristendommen og sit Rige,
omhyggeligen sögt Forbindelser med Islænderne. Naar ansee
lige Folk kom med Kiöbmandsskibene til Throndhiem, bleve
de paa det Bedste modtagne i Kongens Gaard; til andre af
Landets Hövdinger sendte Kongen selv Gaver; og disse Mænd,
der vel vare nidkiære over deres Uafhængighed, men dog fandt
stor Behag i at kunne paa Althinget fremvise de kongelige
Gaver, og fortælle hvor hæderligen de i Udlandet vare
bievne modtagne, gik gierne for deres Person i Kongens
Tieneste.
Snorro nævner blandt dem, der besögte Kon
gen, Thorkel Eioljsen, Tkorleik Bollesen'
'),
*
Thord Kolbeiris
Om disse to see Laxdælasaga.
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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)sen
*
,
Thord Barkersen
),
**
Thorgeir Havardsen og Thorniod Kolbr'une skald
)
***
(Kap. i33). Da Oluf troede at have
vundet de Mægtigste i Landet, sendte han Th&rarin Nefjuifsen
derhen, som paaAlthinget forst foreslog at overlade Kong Oluf en
Öe, der hedte Grimsöe og laae uden for Öhorden. Da dette For
slag var faldet igiennem, efter at den forsigtige Einar, Gud
mund den Mægtiges Broder, havde bemærket, at denne Öe var
stor nok til at kunne ernære en heel Krigshær; indbod Thorarin Landets Hövdinge til at besöge Kongen i Trondhiem.
Disse fandt det betænkeligt at forlade Landet paa eengang, og
give sig i den herskesyge Konges Vold, men de besluttede dog
at sende nogle i deres Sted, Kap. i54-i55. I denne Anled
ning var det, at Stein Skafte Lavmands Son, Thorrod Snor
ro Godes Sön, Geller Ihorkel Eiolfsens Sön, og Egill Siduhalls Sön kom til Olufs Hof i hans tiende Regieringsaar (158),
da Kong Knud havde begyndt sine Underhandlinger med de
misfornoiede Norske. Geller blev næste Aar sendt hiem med
det Forslag til Islænderne, at antage de norske Love og
betale Kong Oluf Skat. De tre andre bleve til deres store
Fortrydelse holdte tilbage som Gidsler (146). Stein kunde ei
bare sig for at udgyde sin Harme, baade i bunden og ubunden
Stiil, og da han mærkede, Kongen havde faaet Nys derom, löb
han bort fra Kongegaarden, slog en af Kongens Fogeder ihjel,

- '
*) Om ham findes meget i Sagaen om Biörn Hitdalakappe.
**) Hans Genealogie i Landnama S. 29.
***) Disse tvendes Bedrifter fortæller Fostbrödresaga,
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der vilde anholde ham, og tyede til Erling Slcialgsens Datter
Ragnhild, hvem han havde viist en Tjeneste. Hun bevægede
sine Frænder til saa kräftigen at tale Steins Sag, at denne fik
Lov at forlade Norge; han drog til Kong Knud, hos hvem
han længe opholdt sig (148).
Thorrod var saa kied af at
være mod sin Villie tvungen til at blive i Kong Olufs Folge,
at han tilbod sig at giöre en meget farlig Reise for at indkræ
ve Skat i Jæmteland , hvilken udförligen beskrives (i51). Egil
Sidehalls Sön ledsagede Oluf paa Toget til Danmark, hvor han
paadrog sig Kongens Forbittrelse ved at give nogle Fanger Fri
hed. I Flatöbogen findes en udforlig Fortælling herom col.
582-385, hvoraf Snorro har givet et Udtog Kap. 165. Disse
trende Gidsler af Islands anseeligste Familier, der saaledes
toge virksom Deel i Begivenhederne i Olufs sidste Regierings
aar , maatte bringe noiagtige Beretninger herom tilbage. Man
finder derfor i denne Konges Historie en synchronistisk Orden
temmelig nöie fulgt i Fortællingen; hvilket, efter Snorros eget
Vidnesbyrd, især maa tilskrives Are Frodes Undersogelser Kap.
18g. De samtidige Tildragelser paa Færoerne 156, 145, 152155, ere fortalte efter Færeyingasaga eller rettere udskrevne af
)
*
denne
En anden skriftlig Kilde, som Snorro har benyttet
(174) og vi endnu have tilbage, er Raudulfs Thattr. Da Til
dragelsen ei havde vigtige Folger, havde vel neppe Snorro om
talt den, hvis han ei just havde taget Hensyn til den udforlige
Fortælling derom, som desuden ifölge indvortes Grunde maa
være ældre end Snorro.
*)

Sagabibliothek, I D«el, S,\I85.
See Sagabibliothek 3 D. S. 299«
H h 2

<hlh

s.

Ogsaa hos Knud den Mægtige opholdte adskillige Islæn
dere sig. Vi have allerede nævnet den islandske Lavmands
Sön Stein. Sighvat Skiald besogte hans Hof, og qvad Sange
til hans Ære, hvoraf Snorro anförer adskillige Vers *) ; dog
vilde Sighvat af Forkierlighed for Oluf ei gaae i Knuds Tieneste **
).
Desuden nævnes som hans Skialde Berse ■ Torfesen
***), Oitar Svarte
****
"), Halvard '*)Hareksblese
*••••)
***
og frem
for alle Thorarin Loftunge ******).
Midten af Olufs Regiering synes ei at have givet Skialdene noget Æmne. Snorro anförer blot nogle Linier af et se
nere Digt af Arnor Jarlaskiald om Olufs strenge Fremfærd i
Oplandet (Kap. 129) Toget til Danmark foranledigede nogle
Vers af Sighvat ★★
* )>
★
**
men neppe noget særeget Hædersdigt.
Derimod fremkaldte de sidste Begivenheder i Kongens Liv flere
endnu opbevarede Mindevers. Sighvat bevidner, at det var
Kongens strænge Retfærdighed der havde opvakt Folkets
Misfornöielse med ham ********). Da Oluf kort for sin Flugt
__________
•) Kap. 140, 155, 156, 157, 159 jevnför Knytlingasaga. Kap. 16,
17, 19. Laugebek scriptores rer. Dan. vel. 2 p. Q.’gq. Thorkelin fragments of English, and Irish, history p. 24.
**) Snorro Kap. 170.
*•*) Snorro 01. H. S. K. 140. Knytlingasaga 19.
**•*) Sn. 0. H. S. K- Knytlingasaga K. 8- 10. 12. 13.
*••••) Knytlingasaga Kap. 8.
******) Snorro 0. H. S. Kap. 182. Knytlingasaga Kap. 19»
***••*•) Snorro 01. Hell. S. Kap. 154, 159.
♦♦•***••) Kap. J92»
7
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fra Norge overrumplede den tappre og mægtige Hövding Er-^
ling Skialgsen, qvad nysnævnte Digter, der forhen oftere hav
de sunget om denne sin Velynder *), et Qvæde til hans Erindring ***
).
En anden af Kongens mægtigste Modstandere, Kalf Ar- '
nesen, er bleven besunget af Biarne Guldbraa-Skiald ★★★'),
Med den unge Hakon, der blev Kong Knuds Jarl i Norge,
fulgte blandt andre Islændere en ved Navn Jokul, der stamme-«
de fra en anseelig Slægt i Vatnsdalen; han blev sat til at styre
Skibet Visund, som Rong Oluf forhen havde havt, men blev
siden overrumplet af Olufs Folk og dræbt efter Kongens Be
faling; af hans Vers ere et Par bievne optegnede ****
).
Flere troe Mænd ledsagede den landflygtige Konge til
Rusland; der blev hans Sön opfostret, som siden kom paa
Thronen. Man kunde da ei om denne Reise savne paalidelige Efterretninger. Olufs Tilbagetog, Indfald i Norge, og Sla
get ved Stiklestad, vare slige Hovedbegivenheder, der strax
maatte spörges , og saavel for deres egen Skyld som for Fol-;
gerne længe blive erindrede. Slagets Gang er fortalt med Om
stændelighed og Klarhed. Oluf havde trende islandske Skialde
med sig: Thormod Kolbrune skiald, Gissur Guldbr aa-Skiald og
Thorfind JYLunn', han böd dem staae inden for den Skioldborg

•) Kap. 2E
♦*) Kap. 186.
Kap. 187, 194, 240; i Magnus den Godes Saga Kap. 6, 15, 37,
Flatöbogen Col 5Q5»
•**•) Kap. 193.
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af tappre Mænd, der skulde forsvare ham, for at de selv kun
de see, hvad der tildrog sig under Kongen, saa at de ikke hav
de nodig at höre det af andres Mund, de siden skulde fortælle
og besynge *).
Hver af Skialdene fremsagde strax en Strophe, som For
beredelse til deres Qvad til Kongen, og Snor ro, der anförer
disse Vers, lægger til, at Hæren strax lærte dem udenad;
hvilket er et uaftvisteligt Beviis paa: hvor sædvanligt det var at
improvisere selv under Vaabenbrag, hvor udbredt Sandsen var
for Digtekunsten, og endelig, at den Maneer, hvori disse Vers
vare digtede, maa til den Tid have været yndet som Folkepoesie. Ligesaa mærkeligt er det, at ThormodKolbruneskiald,
den Morgen Slaget skulde gaae for sig, vakte Kongens Hær
til Kampen, ved at istemme det gamle Biarkemaal, den Sang
hvormed Utalte skal have vakt Ilrolf Krages sovende Kæmpere. Da Sangen var ude, takkede Folket ham for den, og
fandt at den passede til Tid og Sted. Olufs Krigere kiendte
altsaa den gamle danske Sang, om hvad der for 4oo Aar siden
havde tildraget sig med en Loire-Konge; og uagtet den i sig
selv var et ondt Varsel, bleve de tilfredse med den; fordi den
mindede om, hvorledes en elsket Konges Mænd havde stredet
for ham indtil Döden. — Slagets Gang er bleven besunget i
det mindste i tvende Liigsange over Oluf; af Thord Siarekssen ★
*) og Sighvat; af den Sidstes Vers anförer Snorro adr

•) Kap. 21 S.
»*) Kap. 160.
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skillige i Skildringen af Slaget *).
Han bemærker derhos imod
Sædvane, i hvilken Smag Sighvat havde digtet denne Sang **
),
og sigter uden Tvivl derved til folgende Legende ***
)
: Da Ti
den nærmede sig, paa hvilken Gud vilde tage Sighvat til sig,
begyndte denne at digte et Drape om Oluf den Hellige, han
var just den Gang landet ved Oen Selia. Da liendte det sig, at
en Bonde oppe i Landet blev noget syg; hans Kone sad be
drovet hos ham, men da Bondens Kræfter svandt mere og
mere lien, aabenbaredes Kong Oluf for Konen og sagde: vi
skulle skifte Arbejde, du skal gaae til min Skiald Sighvat, og
jeg vil sidde ved den Syge. Siig til Sighvat, at jeg vil ikke,
at han indretter det Drape, han digter om mig efter Sigurds
Saga, hellere maae han indrette det efter Opstandelses - Sagaen.
Konen drog til Sighvat og fortalte ham dette, imidlertid bley
Manden helbredet af Hellig Oluf
Efter Beskrivelsen over Slaget ved Stiklestad findes i de
trykte Udgaver et Kapitel om Harald Sigurdsens Undvigelse,
hvortil tillige dennes Saga anföres. Denne Citation maatte hen
tyde paa en af Snorro uafhængig Fremstilling af Harald Haard
raades Historie, hvis ei de til den kiöbenhavnske Udgave löiede Varianter lærte, at dette Kapitel findes kun i en Papiirco-

*) Kap. 224, 225, 236, 237, 239, 240, 248*•) 224: ok stælti eptir uppreistar sögo.
***) Den findes i Flatöbogen col. 515, og i en anden Bearbejdelse af Olufs
Levnet cod. Arnæ 77. i Fol., Ms. Suhrn. 727 i fol. S. 834; paa
forste Sted navnes blot Sigurds Saga, paa sidste Sigurd Fofmsbanes.
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dex og er forfattet af en Afskriver, der liar tilföiet sin Hiernmel. Et andet Tillæg til Beskrivelsen over Slaget, som ' skyldes
Snorro, er den udforlige Beretning om Thormod Kolbrune,skialds Endeligt, Kap. 246-247. Hans fuldstændige Levnetsbeskrivelse findes i Fostbrödresaga *
),
hvoraf der gives forskiellige Recensioner. At Snorro har hentet sine Efterretnin
ger fra denne Saga, bliver saa meget rimeligere, da han siger,
efter at have fortalt Skialdens Död; ” og saaledes endes hvad
der er at fortælle om« Thormod -,” hvilket pleier at antyde, at
en vidtløftig Fortælling er bragt til Ende.
Den dræbte Konges Venner vare tilböielige til at betragte
ham som Martyr og Helgen; og da Kong Svends haarde Love
havde vakt almindelig Misfornöielse, begyndte man, inden et
Aar var omme, i Throndhiem at mumle om Jertegn, der skete
i hans Navn. Einar Tambe skielver, der var forbittret over,
at Knud ei havde giort ham til Norges Jarl, var den1 forste
blandt Høvdingerne til at erkiende Olufs Hellighed. Selv de
der havde fegtet med Kongen i Slaget, da de mærkede , hvor
ledes den ny Tingenes Orden mishagede Folket, vare villige til
at hædre den döde Oluf', ja endog hans Banemand Thorer
Hund fortalte, at Draaber af Kongens Blod havde lindret hans
Saar (Kap. 242). Olufs Hofbiskop Grimkell blev hentet til.
Throndhiem; han lod Kisten med Höitidelighed optage, fandt
Liget friskt og vellugtende, og paastod, at Kongens Haar og
Skiæg imidlertid havde voxet. Selv Kong Svend og hans Hof-

*) Sagabibliothek, I D. S. 159.
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sinder saae derpaa, og, trods nogle Indsigelser af S-veîids forhadte
Aloder Alfifa, antoge alle dette som afgiort. Sighvat omtaler
det i et Vers; selv Kong Svends Hofdigter Thorar in Lof-'
tunge nævner dette og flere af Olufs Jer tegn i et Qvæele, som
han kort efter digtede til Svends Ære, Kap. 25g. Neppe for
tælles der noget Jertegn fra Aliddelalderen, for hvis Virkelig
hed der gives flere historiske Grunde end for de forste, som
tilskrives Kong Oluf-, ligesom paa den anden Side Grundene
til at slige Sagn bleve udbredte og troede, ingensteds tydeli
gere lade sig efterspore. Var den unge Flakon Jarl bleven i
Live, og Svend ei kommen til Norge, havde Oluf ei faaet den
Ære at være Norges Skytspatron. Af de mange Jertegn man
siden tillagde Oluf, anförer Snorro blot de forste, dem, som
af Samtidige bleve fortalte og troede, for hvis Gyldighed der
var historisk Hiemmel. Han adskiller hvad der grundede sig
paa en enkelt Alands bestemte Vidnesbyrd, fra hvad der var
almindeligt Sagn. Han foregriber ikke Læseren i sin Dom, og
den Nöiagtighed, hvormed han anförer de forskiellige Vid
ners Udsagn, leder noksom til at skiönne paa disses Beskaffenhed.
Snorro ender Olufs" egen Historie (Kap. 260) med den
Bemærkning, at han nu havde fortalt en Deel af Kong Olufs
Saga, nemlig hvad der skete under hans Regiering og ved
hans Död; han vilde heller ikke forsömme at tale om hans
Jertegn, men dette kunde först skee længere lien i Skriftet.
Dette lader formode, at Snorro har kiendt slige Sagaer om
Oluf Haraldsen, der bestode af tvende Dele, den ene om
hans jordiske, den anden om hans himmelske Virksomhed.
Det övrige Snorro endnu fortæller i Oluf den Helliges Saga.
Vid. Sei, hist, og philosoph, Shr, II Deel 1823.
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angaaer Svends Regiering; thi da dette var for lidet til at udgiöre et for sig bestaaende Stykke, maatte det enten föies til
Sagaen om Oluf, eller til den om Magnus. Den eneste mær
kelige Bedrift der forefaldt, var Svends Seier over Kong Tryggve,
hvis Minde ved tvende Viser blev forplantet (Kap. 263); lov-,
rigt var der god Fred i Landet, men Folket var kied af de
Fremmedes Herredomme ; og flere Høvdinger sammenrottede sig
for at hente Olufs Son fra Gardarige. Ved denne Slutning
knytter Sagaen sig til den folgende Fortælling. Men förend vi
kunne gaae over til denne , maae vi först söge at besvare det
Spörgsmaal, hvorvidt denne Olufs Saga er forfattet af Snorro,
om lian selv har forbundet de enkelte Efterretninger til et
Heelt, eller om han har havt en ..eller flere Levnetsbeskrivelser
over Oluf Haraldsen, som han maaskee har forkortet, eller
foröget, eller bcrigtiget, eller blot udskrevet.
Selv citerer Snor ro Are Frodes Kronike *
); især har
han benyttet den ved Tidsbestemmelsen; og da Are Frode sy
nes at have været udförligst i at fortælle Oluf den Helliges
Historie, der uden Tvivl udgiorde Enden af hans Skrift, ef
terdi Are ei anföres til Hiemmel for nogen Begivenhed efter
denne Konges Död
),
**
er det vel ham at tilskrive, at Snorro
netop i Olufs Historie saa nöiagtigen anmærker, hvad der til
drog sig i ethvert af Kongens Regieringsaar. Are Frodes
tabte Krönike har neppe været affattet i anden Maneer, énd

*) Hebnfkringla Vol. 2.< p. 313. O?. H. Saga Kap. 189. 260.
**) Werlaujf de Aria Multiscia Havniæ 1808. Seer, 4.
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hans Skrift om Island, og har blot indeholdt en tör chronologisk
Sammenligning af allehaande historiske Optegnelser. Derfor
har man, med al Agtelse for Are Frode, ikke fundet det værdt
ofte at afskrive hans Bog i dens oprindelige Form. Saasnart
flere mundtligen fortalte Sagaer bleve nedskrevne, maatte de,
der yndede den udforlige Historie, optage en Deel deraf i Ares
synchroniètiske Ramme; og de, der blot vilde have en chrono
logisk Ledetraad, lettede sig end mere Oversigten af Ares Tids
bestemmelser ved at skrive ordentlige Annaler.
Noget udførligere end Ares Krønike maa Sæmunds have
været. Denne Var en grundlærd Mand, Ares Fortrolige, som
efter at have læst Ares Skrift, i det mindste en Deel deraf,
selv begyndte at forfatte sin Krønike. Han kan ikke have vil
let udskrive sin Samtidiges Bog ; i Henseende til Tidsbestem
anelsen var hans Anseelse mindre end Ares, han citeres langt
sicldnere *).
Hans Fortieneste har vel altsaa bestaaet i at have
optegnet nogle flere Begivenheder end Are, og, ligesom denne,
med nöie Hensyn til Tidsfølgen. Ogsaa denne Krønike maatte
fortrænges af de folgende udforligere Bearbeidelser. Vi kiende
dens Omfang af det Lykonskningsvers en Ubenævnt har tilskre
vet Sæmunds Sönnesön, Jon Lopts'ôn, hvor han i 4o Stropher
omtaler 4o norske Kongers Levnet fra Halfdan Svarte til
Magnus den Gode, og föier til, at han fulgte deri Sæmunds

*) See det af Arne Magnaus forfattede Vita Samundi foran den Kiöben
havnske Udgave af Sæmunds Edda p. III - VI.
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Fortælling *).
Uagtet Snorro ikke citerer Sæmund noget Sled,
er det upaatvivleligt, at han, opdraget i John Loptsens Huus,
maa have kiendt dennes Farfaders Skrifter, men dette kunde
ligesaalidet som Ar es give ham mere end en blot Ledetraad.
Haandskriftet Fagurskinna stemmer nogle enkelte Steder
f. Ex. Kap. 28, 168 næsten ordret med Snorro, men er i det
Hele langt kortere. Imidlertid har denne Codex adskillige Til
læg, f. Ex. et prosaisk Udtog af Eilif Dadaskalds Bandadrapa, nogle Vers af Sighvat og Thorqrin Loftunge, og lidt
udforligere Bemærkninger om Svends Alffæ Sons Regiering,
hvor det hedder, at Svend havde et smukt Udvortes, var ikke
ildesindet, men at Moderens Indflydelse fordærvede ham me
get: den fortæller og adskilligt om Kong Knuds Romerreise.
Nogle Steder afviger den fra Snorros Beretning i Smaaomstændigheder, f. Ex. Kap. 56, 170. Den sætter Hardeknuds Udraabelse til Konge i Danmark og Ulf Jarls paafolgende Drab
langt senere end Snorro, nemlig efter Oluf den Helliges Fald.
Heraf folger; at Haandskriftets Forfatter ei heller i denne Kon
ges Levnet kan have epitomeret Snor ro , men derimod at Snor
ro rimeligviis har benyttet enten dette Haandskrift eller sammes
Kilde.
Mærkeligst er den Bearbeidelse af Oluf den Helliges
Levnet, der findes i Flatöbogen. Den er meget vidtloftigere
end Snorros Fortælling, baade fordi den har optaget lange

*)

John Loptsons Enkomiflst udgivet ved I. Erichsen.

i 4to.

Kiöb. 1787

Episoder, f. Ex. Fosfbrödresaga, Styrbiörns That tr, Eymunds Thattr o. s. v., der kun staae i en fiern Forbindelse
med Olufs Levnet, og desuden tilforet mange Smaatræk og ad
skillige Begivenheder, der hos Snorro ere forbigaaede. Men
hermed er endnu ikke det genetiske Forhold bestemt mellem
Flatöbogen og Heimskringla; thi paa den ene Side kan man
ved ethvert Tillæg i Flatöbogen tænke sig en god Grund til at
Snorro, om han end havde kiendt Beretningen, var gaaet den
forbi, enten fordi den var for omstændelig, eller ikke paalidelig, eller indeholdt noget, der streed mod den Anstændighed
der stedse iagttages i hans Værk. Paa den anden Side kan
man tænke sig, at Snorros simplere Foredrag er bleven ud
smykket med allehaande senere Tilsætninger. Ikkun tvende
Steder kunde man synes at finde Spor til at Flatöbogens Frem
stilling er senere end Snorros. Det ene, at Sighvats Vers om
hans Tog til S verrig i Selskab med Biorn Stoller ere af Snorro
anførte, efter at have meldet Biorns lykkelige Ankomst til den
svenske Konge (Kap. 70); i Flatöbogen derimod indvæves de
mere passende i Reisen selv, hvilket seer ud som en RettelseDet andet, at det Stykke af Orkneyingasaga, som Snorro har
optaget i Oluf den Helliges Levnet., vel ogsaa findes i Flatö
bogen, men med Undtagelse af Begyndelsen, Kap. 99-202, der
angaaer Öernes ældre Historie. Dog ere disse tvende Omstæn
digheder ikke afgiörende; thi man kan gierne antage, at Snorro
ikke vilde anföre Sighvats Vers om Reisen, for han havde anfört Anledningen til at denne deeltog deri, hvilket Flatöbogen
forbigaaer; og da han vist nok kiendte Jarlasagaerne selv, kan han
have fundet det passende at anföre noget af det hvad der for
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hen var skeet paa Örkenöerne, og som han ti havde havt Lej
lighed til for at omtale. Paa den anden Side bliver det rime
ligt af hele Flatöbogens Beskaffenhed, at heller ikke i den Deel
af samme, der angaaer Oluf den Hellige, Snorros Værk er
bleven lagt til Grund. Det er up aat vi vieligt, at Præsten Jon
Thordsen, der mod Enden af det hortende Aarhundrede for
færdigede den ofte nævnte Codex , har behandlet Oluf den
Helliges Historie paa samme Alaade som Oluf Tryggvesens,
ved at forene samme med en Alængde större og mindre For
tællinger , der bleve indskudte, hvor der syntes at være Anled
ning; men disse Stykker, der undertiden have deres egne smaae
Indledninger, adskille sig kiendeligen nok fra de mange Tillæg,
der ere indvævede i Fortællingens egen Gang; og ligesom vi i
Oluf Tryggvesens Historie adskilte de senere indskudte Episo
der, fra Oddurs og Gunlaugs sammenhængende Fortælling, der
var udforligere end Snorros, synes vi .og foranledigede til sam
me Fremgangsmaade i Oluf den Helliges Historie. Den liden
Omhu forhen nævnte Præst viiste i at forbinde Episoderne med
den övrige Historie, godtgiör, at det i det mindste ikke er
ham, der saaledes havde udmalet Skildringerne og forlænget
Samtalerne. Desuden findes her ikke blot Tillæg til Snorros
Beretninger, men ogsaa Afvigelser fra disse. Olufs tiende Regieringsaar (Sworro K. 129) er her bleven det ellevte col. 454,
det trettende Regieringsaar K. 146 er her det tiende col.
Flatöbogen lader (col. 4g8) Thormod Kolbruneskiald i Slaget
ved Stiklestad eiter Olufs Fald begive sig til Dag Ilringsen-,
Snorro modsiger dette udtryk keligen Kap. 246»
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At Oluf den Helliges Levnet i Flatobogen er uafhængigt
af Snorro, bestyrkes end videre ved det Forhold, hvori sam
me staaer til Styrmers Bearbeidelse af denne Konges Levnet.
Styrmer Snorros Samtidige var Lavmand Aar 1210 og 123a
han döde .24 Aar efter Snorro (260) *).
Han havde Tilnavnet
den Lærde, og anföres som en af Landnamabogens Forfattere **
).
Hordes Saga tillægger ham en historisk Notits om den fredlöse
Hord, Sturlungasaga den Efterretning, at Snorro erholdt Jarls
navn af Hertug Skule ***
).
I Flatobogens Bearbeidelse af Oluf
den Helliges Levnet citeres Styrmers Bog om denne Konge
trendé Gange
);
****
dette skulde nu vise, at dens Forf atter hav-

*)

•*)

♦**)
»*•*)

Finni Johannai hist, eedes. 1st. vol» I p. 213» der taler og oin
hans Skrifter > kun ikke om hans Bearbeidelse af Oluf den Helliges
Levnet.
Landnaniobok p. 378Sturlunga, 7 Th. 23 Kap*

c0/. 341 Suions Afskrift S. 323.

Sva segir Styrmir hinn Frode, at
Olafr konungr Haraldzsun hafe tekit riki af XI. lionungum a Upplöndum fyrir Olafe Svia kononge, enn hann segir at thvi cetti Olafr
Sanske Uppland, at Æirikr Hakonarsun hefdi thvi haitit honum til
lidveizlu ser, tha er hann barduzt med honum mote Olafi konongi
Tryggvnsyne. Strax efter S. 324: Tha er Olafr konongr hafde titidir
sik tagit that riki, er their fim konongar hafdit haft ådr, ok ådrer Kl
their, er Styrmnr reiknar i sinne bok. — Til \ Urligere Beviis anfores et Vers af Sighvat, hvori der nævnes elleve Konger. Det er
samme Yttring af Styrmer, der igien citeres i Eymunds Saga col. 368.
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de kiendt Styrmer, og var altsaa senere end Snorro ; men læn
gere henne i samme Codex, efter at Sverres Saga og Hagen
Hagensens Saga vare afskrevne ; findes et Tillæg til Oluf den
Helliges Saga med folgende Overskrift
):
*
” disse Smaastykker,
som her ere samlede, staae i selve Sagaen om den hellige Kong
‘ Oluf Haraldsen, den som Præsten Styrnier den Lærde har
sammensat, endog de ei forhen ere udförligen omtalte i denne
Bog. Ingen maa undres over, at meget ikke er bleven opteg
net, som i denne Konges Dage har tildraget sig, saa meget
som denne herlige Straale færdedes i de nordiske Lande o. s. v.”
Derpaa folge adskillige, for det meste ikke ret troværdige Anecdoter om Kong Oluf, men hvilke dog ere i den selv samme
Smag, som meget af det der læstes i den foregaaende Bearbej
delse af denne Konges Levnet. Dersom Forfatteren af dette
havde læst Styrmers Skrift, er det uforklarligt, hvorfor han
ikke , havde optaget disse Smaatræk; folgeligen kunne Citatio
nerne af Styrmérs Skrift i Olufs Levnet i Flatöbogen ikke kom-'
me fra Levnedsbeskrivelsens Forfatter, men maae være ind
skudte af Haandskriftets Samler. Men har den Aland, der sam

•)

CoZ. 750. Suhms Afskrift S. 2524. Thessir små artikuli, sem her
eru samanlesnir, standa i sialfri lifs saugu hins heilaga Olafs konongs
Haraidssonar theirri somu, er Styrmir prestr hinn Frodi hefi sajpannsett, thott their se eigi sva fulliga skrifadir her fyrr i bokenni, Må
that engi madr undraz, thott mart liggi nidri uskrifat, that er til
hefr borit um hans daga, sva hem thessi hinn göfuligi geisli kern vida
fram a nordrl'ondum, o. s, vt
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lede allehaande Efterretninger om Oluf, slet ikke kiendt den
höit agtede Styrmers Skrift, saa har han rimeligviis levet for
ham, følgelig og været ældre end hans Samtidige, Snorro Sturlesen. Forholder dette sig saaledes, folger atter deraf, at, ef
terdi Oluf den Helliges Levnet, som det læses i Heimskringla,
findes næsten ordret i Flatobogens vidtløftigere Bearbeidelse,
har Snorros Arbcide hermed ikke bestaaet i at nedskrive, men
i at udstryge, eller i at indcirkle det, som hans Skrivere skul
de indføre i hans Samling.
Endnu gives en Klasse af Haandskrifter, der indeholder
Texten af Oluf den Helliges Saga hos Snorro, med langt færre
Tillæg end dens Bearbeidelse i Flatöbogen. Nogle have optaget Oluf Geirstadaalfs Thattr
),
*
de fleste andre Fortællingen
om Raud, men alle behandle den hellige Olufs Historie som
et særeget Heelt, hvortil er föiet som Indledning et Udtog af
den norske Historie, fra Harald Haardfager, for det meste
ordret overeensstemmende med Snorro, med nogle ubetydelige
Afvigelser og smaae Tillæg **
).
Efter Olufs Fald folger en

*)
*)•

Codd. membr. Arna No, 61. 68» i Fol»
Codd. Arna 77 A, 75 in fol, Ms. Suhm. 536 p. 252 folg. p. 533
folg. En ganske særegen Bearbeidelse af Olufs Saga vilde den væ
re der citeres i de fleste Haandskrifter af Sturlunga (see I B. S.
202), og skulde have indeholdt en Fortælling om Gissur Hvide,
og hvorledes han med Hialte Skeggesen forkyndte Kristendommen i
Island; men da disse Tildragelser höre til Oluf Tryggvesens Regie
ring, maa Læsemaadcn hins helga være en Afskriverfeil, der og i
den trykte Udgave er bleven rettet.

Eid. Sei, hist, cg philøsoph, Skr. II Deel 1823.
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snart kortere, snart længere Opregning af Olufs Jertegn under
de folgende Konger, hvilket altsaa svarer til en Behandling af
Olufs Historie, hvortil Snorro selv .synes at sigte *).
Et af
disse Haandskrifter (Arnæ 68 i Fol.), der horer til de udfor
ligste, men som kun i Fragment er tilbage, har i Indledningen
optaget en Deel af Snor ros Fortale, men föier til: ”De Ord
som staae i en Vise blive uforandrede, saalænge Visen erin
dres, men naar en Saga mundtligen forplantes, er der Fare for,
at noget bliver forandret eller glemt, og Sagaen derved upaa—
lidelig. Det var mere end 200 Aar efter Islands Bebyggelse,
at Folk her til Lands begyndte at skrive Sagaer, og i dette
lange Tidsrum vilde meget være forglemt, hvis man ei havde
qvædet baade gamle og unge Sange/’ Da den historiske Ind
ledning til alle disse Haandskrifter saa nöie stemmer med Snor
ro, er det rimeligst at ansee alle disse Haandskrifter for sene
re end Heimskringla.

Magnus den Godes Saga.

Knytlingasagas Forfatter citerer Kap. 22 baade en /Saga om
Magnus den Gode og en om Harald Sigurdsen. Man kunde
ellers have tvivlet, om Fortællingen angaaende Magni korte

•) Kap. 260.
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Regiering havde udgiort noget særskilt Heelt, og ikke snarere
havde været enten et Tillæg til Oluf den Helliges Saga, eller
en Begyndelse til Harald Haardraades. Den findes ikke for
sig i noget Haandskrift. Hos Snorro indbefatter den anförte
Overskrift ikkun Magni Eeneregiering ; hvor Harald Ilaardraade fremtræder, begynder Sagaen, der bærer hans Navn, og
den gaaer tilbage i Fortællingen, ved at berette om Haralds
tidligere Bedrifter i Udlandet. Hovedbegivenhederne i denne
Konges Regiering, nemlig Magni Ankomst til Norge, Kalf Ar—
nesens Flugt, hvad der skaffede Kongen Tilnavnet den Gode,
hvorledes lian tog Danmark i Besiddelse efter Haarde-Knuds
Död, Slaget med Venderne paa Lyrskovs Hede og Krigen ined
Svend Ulfsen, ere alle hiemlede ved Samtidiges Skialdesange,
hvoraf der især om denne Konge gives mange, nemlig af Ar
nor Jarlaskiald ★), Sighvat *)
),
**
)
***
Thiodolf
? Odd Kikina)
****
Skiold
og Biarne Guldbraa—Skiold *****
),
Tvende Islæn
dere ledsagede Magnus paa Toget mod Venderne ******) ? hvis
*) Magnus-Drape Kap. I, 2, 19, 20, 25, 29, 30, 34, 35; flere
Vers af Digtet i Flatöbogen og Hrockinskinna.
**) Kap. I, 9 5 10, II, Fritalenhedsvisen Kap, 17 J af den nogle flere
Vers i Flatöbogen col. 763.
•**) Magnus - Floke K. I , 6, 20, 31, 32, 33, 34J jevnfor Flatö
bogen col. 770.
****) Kap. 36.
•«***) Kap. 6, 23.
*•***») Kap. 29- Thorkild Geiralon fra Lynge og Atle, Bard SvartesTiåer
fra Selaadalen. Den sidste nævnes just i Rafn Svendbiörnsens Saga.
Sagabibliotbek I D. S. 237.

Kk 2

<2.60
Efterkommere især vare anseete som gode Læger. En tredie
Islænder i Kongens Folge ved Navn Odd Gellitson nævner
Flatöbogen som den , der havde fortalt en Deel om dette Slag
til sine Landsmænd *).
Trende skriftlige Kilder blive eiterte
hver sit Sted, en nu tabt Saga om Knud den Gamle **
),
Bremerbogen eller Adam af Bremens Historie
),
***
og en Saga
om Örkenöernes Jarler ****
).
_
Vi behove altsaa ei, da desuden Fortællingen selv bærer1
Troværdigheds Præg, at opholde os længere ved dens Paalidelighed; men ville blot tilfoie, i hvad Forhold Sagaen om Mag—
nus den Gode hos Snorro staaer til de Övrige Efterretnin
ger om denne Konges Eeneregiering, hvilke endnu ere tilbage.
Fagurskinna er ogsaa i Magni Historie meget kortere end
Snorro, har kun et Par ubetydelige Tillæg, og et vidtløftigere
Udtog af Kong Edvards Svar til Magnus (hos Sn. K. 3g),
samt dennes Giensvar. I Flatöbogen findes Magnus den Go
des Saga col. y55 f. strax efter nogle Sinaafortællinger om
Oluf den Hellige af Præsten Styrnier, men adskilte fra den
egentlige Saga om denne Konge ved Sagaerne om Sverre og
Hagen Ilagensen. Den er tilligemed Harald EIaardraades
Levnet, der gaaer til col. 847, skrevet med en anden og maaskee nyere Haand end den övrige Deel af'Haandskriftet, men

♦)
**)
♦*♦)
****)

Flatöbogen coZ. 768. Suhms Afskrift S. 2629»
^Morro' Magn. Gode S. Kap. 23.
Sammesteds 29.
Sammesteds 37.
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aldeles i den Stiil og Smag som Qhif den Helliges Levnet i
samme Codex. Dens Forfatter kan efter al Sandsynlighed .ikke
have benyttet Snorro. Ikke allene fortæller han heclt igiennem langt vidtløftigere med mange Tilsætninger, men forbigaaer adskilligt, f. Ex. Kap. 8, 13, 3o-33; udelader enkelte af
de Vers, Snorro havde indfort, tilfoier andre især i Sighvats
saakaldte Fritalenhedsvise, og imodsiger Snorro, ved at lade
Magnus besöge Haardeknud i Jylland, og denne under det
festlige Maaltid döe af den Gift, Alfifa havde tilberedet for
Magnus.
I tvende maaskee endog trende Membraner findes sær
skilte Bearbeidelser af de norske Kongers Historie, der be
gynde med Magnus den Gode. Den Codex, Torfæus har
kaldet Morkinskinna *).
stemmer noie med Flatöbogen i livad
den har om Magni Regiering ; men 6 Blade ere just paa dette
Sted udrevne af Haandskriftet.
Det Haandskrift Torfæus kalder Hrockinskinna har- jeg
ike fundet, men vel et samme nærbeslægtet, der uden Tvivl
blot ved et Par Varianter afviger derfra **
).
Det er i sig selv
mærkeligt, da det er en gammel Membran, efter Arne Magnusens foran satte Vidnesbyrd skrevet i det hortende Aarhun
drede, og det efter et andet endnu ældre, da der nogle Steder

*)

I den Arnæmagnæanske Samling N. 315 i 4to, i Suhms N. 93 ;
Fol ; baade Arne Magnates og Suhm have bemærket, at det er Zor-

fai Morkinskinna.
**) I den Arnæmagnæanske Samling 66 i Folio, i Suhms 69 i Fol.
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ere smaae Lacuner, hvor Afskriveren ei har kunnet læse sin
Original. Nogle Blade i Begyndelsen ere borte, uden Tvivl
kun lidt mere end det, som findes i Morkinskinna ; et Blad er
ved en Forseelse heftet i Enden af Membranen, der horer til
Begyndelsen, og indeholder et her allene forekommende Stykke
af en Fortælling om Kalf Arnesens Opførsel mod nogle Islæn
dere, der havde yttret deres Harme over Oluf den Helliges
Drabsmænd. For det Övrige stemmer denne Codex her næsten
ordret med Flatobogen, undtagen, at den fortæller noget i en
anden Orden , og omtaler de forste Træfninger, Magnus holdt
t
med Svend, hvilke Flatöbogen forbigaaer, overeensstemmende
med Snorro Kap. 51-55, dog saaledes, at et Par Vers ere
foiede til. Det bliver derfor uvist, om Forfatteren af dette
Haandskrift har villet forene Flatöbogens og Snorros Efterret
ninger, eller han har benyttet Snorros Kilde. Snorro kan derimod
gierne have kiendt alle disse Haandskrifter, thi hans Fremstil
ling af Magni Historie viser sig som et med Skiönsomhed for
fattet, og med nogle Tillæg foröget Udtog af deres Beretninger.
Af de Fortællinger han forbigaaer, ere blot tvende, den om
Karl Fesæl i. Flatobogen *
), og den om Islænderne hos Kalf
Arnesen i ovenanførte Haandskrift, sandsynlige; de övrige ere
Fabler; og hine tvende kan Snorro have udeladt, enten for
di han ikke fandt dem vigtige nok til at fortælle, eller ansaae de
res Hiemmel mindre sikker.
*)

Sagabibliotkek 3 D. S. 308*16»
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Harald Ilaardraadcs Saga.

Denne Saga begynder med Haralds Deeltagelse i Slaget ved

Stiklestad, og opregner dernæst lians Bedrifter i Udlandet, ind
til lian omsider vendte tilbage til Norden at giöre Fordring paa
Norges Rige. Ved denne Tidspunkt var den foregaaende Saga
bleven afbrudt. I de forste 17 Kapitler af denne gaaer altsaa
Fortællingen tilbage, men giör derved tillige Haralds Levnet
til et fuldstændigt Heelt. Ikkun et Par Smaatræk af lians Barn
dom vare alt i Oluf den Helliges Levnet blevne fortalte *).
Hvad den femtenaarige Yngling havde siunget om sig selv,
da han efter Slaget ved Stiklestad maatte i Flugten söge sin
Sikkerhed, at han nok engang skulde vorde berömt i Verden
gik fuldeligen i Opfyldelse. I Garderige blev han vel modta
get af Kong Jarisleif, hos hvem han var Landværnsmand i
nogle Aar, derpaa gik han til Constantinopel; hvor han blev
Væringernes Ö vers te. I den græske Keisers Tieneste feidede
han i mange Aar paa Middelhavets Kyster, deels i Samfund
med den bekiendte Hærforer Georg Maniaces} deels allene.
Han indtog 80 Stæder i Afrika, fire i Sicilien, og alle Slæder
i det hellige Land bleve givne i hans Vold. Han beilede til
Keiserinde Zoes Broder-Datter, den skiönne Maria , men Kej
serinden gav ham Afslag, og lod ham, da han vilde forlade

•) Kapitel 75.

2,64
Keiserstaden, kaste i Fængsel. Derfra befriedes han en Nat
ved en fornem Kone, for hvem hellig Oluf aabenbaredes. Ha
rald lod strax sine Væringer væbne sig, de overfaldt Keiser
Constantinus Monomachusr og stak hans Öine ud, bortførte
Prindsesse Marla, seilede over Jernlænken der spærrede Hav
nen, og efter at have sat Prindsessen igien i Land, vendte han
tilbage til Kong Jarisleif, hos hvem allerede hans store Rig
domme vare bragte i Sikkerhed.
For disse Bedrifter haves Hiemmel i samtidige Skialdes
Sange. Thiodolf qvad et Digt til Haralds Ære kaldet Sextefio,
deri synger han om Slaget ved Stiklestad (Kap. i), om Ophol
det hos Jarisleif (2), de 80 i Afrika indtagne Stæder (5), atten
Trefninger Harald havde holdet i Udlandet, (11); og at han
udstak den græske Keisers Qine (14). Sidst nævnte Bedrift om
taler og Thorarin Skeggesen i sit Drape (sammesteds); Bolværk
Skiald nævner i sit Haralds Drape Opholdet hos Jarisleif og
Reisen til Myklegaard (K. 2); ~~ Illug a Bryndæla Skiald Haraids
Seir i de sydlige Lande under Keiser Mikaels Regiering (5);
og Stuf Skiald, der selv havde hört Kongen fortælle om sin
Reise *
), priser Harald', fordi han hk en Deel af det hellige
Land under sin Magt, og straffede Voldsmænd ved Jordans
Bredder (12). Desuden vare flere Islændere Öienvidner til
Haralds Færd blandt Grækerne. Flatöbogen beretter **
),
at,

•)
**)

Dette siges udtrykkelig i Hrockinskinna, Suhms Afsk. N. 69» i
Fol. S. 173; jevnföT Sfufs Thattr i Athene 1814. 2 B, S. 96»
Col. 773. Suhtns Afskrift S.

<165
da Harald kom ud til Myklegaard, var Islænderen Mar, Hurirauds Son, Fader til den Half ide, der i Begyndelsen af det
tolvte Aarhundrede var i stor Anseelse paa Island, en af Væ
ringernes Överster. Snorro fortæller (Kap. 9), at to Islændere
sagdes at have været fængslede med Harald i Constantinopel.
Haldor en Sön af Snor ro Gode, altsaa Broder til den i den
norske Historie saa bevandrede Thdrdise, og Ulf, en Sön af
Ospak, Sönnesön af Osvif den Vise. Det var især Haldor
Snorresen, der fortalte sine Landsmænd Kong Haralds Be
drifter. At denne Fortælling ei har været kort, viser Thorstein
Frodes Exempel *).
Denne, en uformuende Islænder, kom til
Harald Ilaardraade, og havde Tilhold i Kongsgaarden, fordi
han.kunde fortælle Sagaer; men mod Juletiden blev han sorg
modig, thi da forlangto Folk just at mores, og han havde al
lerede fortalt næsten alt, hvad han vidste. Kongen mærkede
hans Forlegenhed, og Thorstein tilstod, at han endnu kun
havde Fortællingen om Kongens Reiser tilbage; men Harald
beroligede ham ved Forsikkringen om, at det nok skulde ma
ges saa at hans Historie kunde vare Fasten ud. Thorstein
begyndte nu at fortælle forste Juledag, og da han havde talt
en Stund, sagde Kongen, det var nok for den Gang. Saaledes
gik det tretten Dage efter hinanden. Da Historien var forbi,
sagde Kongen, at den var godt fortalt; og spurgde hvorfra
han havde faaet alt dette at vide. Thorstein svarede, at han hav-

*)

Sagabibliothek I D. S. 347-48. Fortællingen findes i Hrockinskinna eller Arnæ 66 i Fol., Suhms Afskrift N» 69* S, 468-472»
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de for Skik liver Sommer at besöge Althinget; der havde han
hört det af Haldor Snorresen. Saa er det intet Under, sagde
Kongen, at du véed saa god Beskeed.
Flatöbogen, Morkinskinna og Hrockinskinna fortælle Ha
ralds Bedrifter i Udlandet vidtløftigere, end Snorro. Först- x
nævnte siger, at det staaer i Qvæderne, at Harald drog med
en Hær langs med Vindland, Saxland, Frakland, Lombardiet
Rom og Pul (Apulien) til Miklegaard; og anförer til Beviis at
han giæstede Frakland, et Vers at Illuge Bryndælaskiald
).
*
Hrockinskinna tilföier et Par Linier af Thiodolf om hans Op
hold i Lombardiet **
); begge Haandskrifter citere en digterisk
Skildring af Bolværk-, om hvorlunde Haralds Skibe vare pry
dede ved Opseilingen til Constantinopel. Flatöbogen bemærker,
at Harald lod sig blandt Væringerne kalde Nordbrigt ***
).
Hrockinskinna forklarer Aarsagen tydeligere, at det var fordi
der gaves en Lov imod at optage blandt Væringerne fremmede
Kongesönner ****
).
Krigsbedrifterne fortælle disse Haandskrif
ter med flere Ord end Snor ro, men med faa Tillæg, deriblandt,
at naar Harald og Grækerhovdingen Gyrge droge paa Vi
kingstog , skulde de betale Myklegaardskongen i oo Mark af
hvert Skib, men beholdt selv det övrige Bytte *****
).
Om Op-

•)

Co/. 773 Suhms Afsk. S. 2658.

*•) Su/ims Afskrift. S- 133.
*)
*♦
Col. 773. S. 2659.
*•)
#»

S. 134. Suhms Afskrift.
Hrockinskinna S . 153. Flatöbogen co/. 775. S. 2671.
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holdet i Constantinopel meddele de adskillige fabelagtige Anek
doter : nemlig om et grovt Svar, Harald gav Kciserinde Zoe>
da hun bad ham om en Lok af hans Haar, og om en Kone
han reddede fra en ond Aands Vold *).
Hrockinskinna tilfoier,
at Krigshøvdingen- Gyrge en Gang robede for Keiseren, at Ha
rald var hos Prindsesse Maria, men denne fik Nys derom, og
lod ham undslippe giennem en Falddør; en anden Gang hedte
det, at Harald ei var vaagen paa sin Vagt, men han erfoer man vilde overrumple ham, og dræbte de Udsendte
).
**
Baade Morkinskinna og Flatöbogen lade Harald ikke blot ka
stes i et Fængsel, men i et Ormetaarn,- hvor Haldor Snorresen hialp ham at dræbe en Slange. Keiseren , hvis Öine bleve
udstukne, kalder Flatöbogen Michael ***
).
Snorro synes at
tage Hensyn til Nogle, der droge den Efterretning i Tvivl, og
anmeerker at denne Bedrift omtales i alle Qvæderne om Ha
rald', og at, havde det været en Greve eller Hertug, hvem
dette var vederfaret, havde de ikke henfort det til Keiseren
s.elv ****
).
Til alle disse Vidnesbyrd om Haralds Bedrifter i
Grækenland «kommer endnu Saxos Beretning : at Harald var
for et Alords Skyld bleven dömt til i Byzants at kastes for en
Drage. Ved Hielp af en tro Træl var det lykket ham at dræ-

♦)

Hrockinskinna S. 143-147*

Flatöbogen col. 773? S» 2659-2662

Suhms Afskrift.
***)
****)

175-176.
Co/. 779. S. 2692.
Kap. 14.
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be Dragen, og til Belønning for sin Tapperhed at blive frigi
ven af Keiseren. Kniven, hvormed Slangen var bleven stuk
ket, var kommen i Kong Valdemar den Forstes Eie, der fremviiste den som en Sieldenlied. Om end denne Beretning i ad
skilligt afviger fra Islændernes, kan dog ikke Kong Valdemar
have giemt paa en saadan Kniv, med mindre det i Midten af
det tolvte Aarhundrede, knap hundrede Aar efter Haralds
Död havde været et almindeligt Sagn, at han havde bestaaet en
saadan Kamp.
Alen uagtet alle disse Grunde for Paalideligheden af Ef
terretningerne om Haralds Heltefærd i Udlandet; bære disse
dog kun alt for mange Præg af at være forsætligen udsmykke
de. Vel er det rigtigt, at Haralds Ophold i Constantinopel
indtraf paa den Tid, den vellystige Zoe gav Riget Keisere, og
den krigerske Jaroslav var Russernes Behersker; de bysantinske Historieskrivere omtale ogsaa Seiervindinger, der io55 ble
ve erholdte over Saracenske Sörövere *)
),
**
og lykkelige Fcldttoge, Grækerne giorde i Sicilien under Georg Maniaces i Aa
rene io38-io4o). Alen uagtet der ikke fortælles saa liefet om
disse Feldttoge, melde. Byzantinerne Intet om Væringernes, men
Meget om de fra dem heel lorskiellige Normanners Deeltagelse
deri. Væringerne begynde just i denne Periode at blive om
talte , som et Korps af tappre Nordboer i Keiserens Tieneste,

*)

*•)

Le Beau histoire du Bas-empire, Tom, 16 p, 437.
Ibid, p. 447-451.
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men de vare neppe talrige nok *), til allene at foretage Kryds
toge mod Saracenerne, og erobre 80 Borge i Africa; heller,
ikke er det rimeligt, at man i Constantinopel havde tilstaaet
Væringernes Overste at anföre nogen betydelig Deel af den
græske Hær. Blandt Normannernes Skarer vare Tancreds Son
ner de berømteste Hövdinge; disse tilligemed alle deres Lands
mænd forlodq Grækerne efter et Par Feldtloge (Aar io4o), og
bleve siden deres arrigste Fiender«,
For at indtage de sicilianske Stæder, skal Harald have
betient sig af adskillige Krigspuds, men som alle ogsaa af an
dre Feldtherrer skulle være bievne udövede» Nogle af disse
vare af den Beskaffenhed, at de lettere kunde opfindes, og vist
nok oftere ere bievne anvendte, som at han ved en underjor
disk Gang aabnede sig Vei midt ind i Byen, ligesom Camillus
fordum i Veii **
).
Andre Paafund vare derimod sieldnere: at
han nemlig opbrændte en Bye ved at lade mange Smaafugle
fange, der havde Rede i Byen, og binde brændbare Sager paa
deres Rygge; og at han indtog en anden Stad, ved at udgive
sig for Död, og lade sig bringe derind som Liig, ledsaget af
en stor Sörgeskare ***
).
Imidlertid fortæller Nestor Paalun-

•) Ifölge Oluf den Helliges Saga i Flatöbogen col. 507 udgiorde Væ
ringerne kifn 500 Mand.

Snorro H. H. S. Kap. 7, Livius 5, 20. Hvad derimod S^'o for
tæller oin de Grave, som Kong Frode lod giöre, 2 B. S. 20, er
et Krigspuds af en ganske anden Art.

**•) Snorro H. H. S. Kap. 5.
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det med Fuglene om Fyrstinde Olga, der paa denne Maade
skal have opbrændt Dreviernes Hovedstad Aar g46 *) ; Saxo
beretter det samme om tvende gamle danske Konger Hadding
og Fridlev **
);
det andet henförer han til Kong Frode den
Forste}, og de Frankiske Skribenter til Vikingen Hasting
}.
***
Nu er det vel mueligt at tvende Hærfôrere kunne have betient
sig af den samme List; men især er Paafundet med at giöre
Fugle til Mordbrændere saa æventyrligt, og dets Udförelse saa
misligt, at det neppe er rimeligt, at det er lykket nogensin
de, end sige fire Gange.
Heller ikke kan man antage, at
Saxo kan have villet paadigte gamle danske Konger en Krigs
list, som en saa nær hans Tid levende Fyrste havde udtænkt,
end mindre, at han havde fundet saa megen Behag i denne
Usandhed, at han havde gientaget den. Derimod er det sæd
vanligt, at Sagnet tillægger forskiellige Personer den samme
Bedrift. Hvad den anden Krigslist med den forstilte Begravelse
angaaer, kan man dog ikke mene, at en Dudo af St. Qvintin,
dér endnu levede nærmere ved Haraids Tid end Saxo, skulde
have forvexlet Harald og Hasting med hinanden. De anförte
Træk ere ikke de eneste, som synes at være bievne anvendte
til Udsmykning af Haralds Bedrifter. Hrockinskinna lader

*) Schützers Nestor 5 Thi. S. 46.
Saxo I B. S. 12. 4 B. S. 67. "
***) Saxo 2 B, S. 21. Dudo af St. Qvintin De moribus Normannorum hos
Duchesne S. 62.I.Guillelmus Gemmeticensis lib. 2. cap, 2. Robert Pa.
ces Riimkrönike i Brandsteds Bidrag til den danske Historie, IH, S, 69.
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ham i en Sammenkomst med Prindsesse Maria, nær ved at over
rumples, undslippe giennem en Falddör. Det selv samme skal
ifölge Gr eiter s Saga være hændet Islænderen Dr omund i Constantinopel just til samme Tid; men en Deel af, hvad der for
tælles om disse Dr omunds Kierlighedshandeler, er oiensynligen
laant af Romanen om Prinds Trislram *).
At Harald skulde
være bleven kastet ned i et Slangetaarn, ligesom fordum Kong
Gunnar og Kong Regnar Lodbrog, maa Snorro selv have
draget i Tvivl, siden han fortier det, men tilskriver derimod
hans Befrielse en fornemme Matrone, for hvem Hellig Oluf
aabenbarede sig. Om man end vilde oversee alt dette, frembyder Sammenligning med de byzantinske Historieskriveres Be
retninger om Keiserlioffet endnu vanskeligere Knuder. Ikke
blot, at den Prindsesse Maria, Harald elskede, kaldes Keiserinde Zoes Broderdatter **
),
thi dette kunde være en Feiltagelse af Snorro, da Flatöbogen gior hende til cn Systerdatter
af Keiseren, hvis Slægt vi ikke kiende saa nöie; eller at Kei
ser Michael Kalaphaies kaldes af Islænderne Katalactus ; thi
da det ene af disse to hinanden lignende Tilnavne er et Öge),
***
navn
det andet et Hædersnavn ****
),
kunde de være giv
ne den samme af forskiellige Partier. Men at Harald i Spid
sen for Væringerne bevirkede en Statsrevolution i Constantino-

*) Sagabibliothek, I D. S. 259-160.
**) ConxMfln» den Ottende efterlod sig kun tvende Döttre Zoe og The

odora.
***) Le Beau histoire du Bas Empire. Tom. 16. p. 476.
•***) xaraKkàwjÇ.
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pel og udstak Keiserens Öine,’ er aldeles stridende mod Byzantinernes Beretninger. Keiser Constantinas Monomachus, hvem
efter Snorros Beretning denne Skiebne skulde have ramt, döde
paa Sotteseng 10 Aar efter at Harald havde forladt Keisersta
den. Flatöbogen kalder Keiseren Michaël *
); tvende af dette
Navn fulgte paa hinanden, af hvilke Michael Kalaphates Mo
nomachs Formand rigtig nok fik Oinene udstukne; men dette
skecte paa Zoes Systers, Theodoras Befaling, efter at den af
satte Keiser var flygtet hen til et Kloster, og var en Folge af
et Folkeopror, hvor Hovedstadens Almue havde overvældet
).
**
Keiservagten
Det er mueligt, at Harald har havt Deel i
Oproret, men ingenlunde kan han deri haye spilt nogen Ho
vedrulle.
Af alt dette folger, at man i den hele Beretning om Op
holdet i Grækenland sporer en Stræben efter, paa Sandhedens
Bekostning at ophöie Harald. Denne Stræben kunde saameget
dessnarere lykkes; da alt hvad man i Norden vidste derom,
beroede paa Haralds egne og hans faa Ledsageres Beretninger.
Ledsagerne vilde gierne ophöie deres Hövdings Tapperhed, og
glemte sig heller ikke selv , thi det var netop de to Islændere,
der bleve kastede ned i Ormetaarnet med Kongen , og der drabeligen hialp liam. Harald selv brod sig mere om Roes end
om Sandhed, og har vistnok haft sin Moro af at höre de tro
skyldige Skialde i lange Draper besynge sine græske Æventyr.

*)

**)

CoZ. 799, $. 2692 i Suhms Afskrift.

Le Beau, Vol. 17. S. 15-18.
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Hvormeget al alt dette der er sandt, formaae vi nu, da selve
Kilderne ere saa urene, ikke mere at bestemme. Snorro viser
ogsaa her sin sædvanlige Besindighed, ved stedse at anfore
Haralds egne Skialdes Sange, der kunne betragtes som adskil
lige af Nutidens officielle Bulletins; ham maa det ikke tilregnes,
at Kongen selv satte en Ære i at giöre en Deel af sin Histo
rie til Fabel. Med Haralds Gienkomst til Norden ophorer det
Æventyrlige i hans Historie; men Maaden, hvorpaa han i Be
gyndelsen oplorte sig mod sin Frende, Kong Magnus, fortæl
les med Afvigelser, hvilke saa meget lettere kunde finde Sted,
da en Deel af disse Forholde beroede paa hemmelige Under
handlinger. Ifolge Snorro var Harald paa Reisen over Sverrig bleven bekiendt med Svend Estrithsen, der opholdt sig
hos sin Morbroder, den svenske Kong Oluf', Harald og Svend
havde udrustet en Flaade, hvormed de angrebe Danmark, og
foranledigede Kong Magnus til at ville vinde Harald ved hemmeligen at tilbyde ham det halve Norge; denne havde derpaa,
under Skin af at blive efterstræbt af Svend forladt hans Hær
og begivet sig til Norge, hvor hans Frende Magnus modtog
ham paa det Bedste, skiænkede ham det halve Rige, og erholdt
igien Haralds halve Skat. Aled denne Beretning stemmer Hroc
kinskinna overeens. Derimod fortælle Flatöbogen, Alorkinskinna
og Fagurskinna *
), at, som i sig selv er rimeligst, Harald var

*)

Theodorik Munk lader ogsaa Harald först mode Afngwwx, og derpaa,
efter at han ei kunde enes med ham, tye til Svend. Cap. 25

Knytlingasaga derimod folger, Cap. 22, mere Sworro, og lader
vis Halkel forlige Harald med Magnus.
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823»
Mm
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ved det russiske Hof, hvor Magnus havde været opdraget,
bleven formanet til at söge sin Frendes Venskab; han havde
og först forespurgt sig hos Magnus, om denne vilde dele Ri
get med ham; men da denne havde andraget Sagen for Rigets
forste Mænd, havde disse, især Einar Tambe skielver, fraraadet Delingen ; derpaa havde Harald indgaaet Forbund med
Svend, og berget paa Danmark, indtil Magnus hemmeligen be
gyndte nye Underhandlinger.. For at give sit Brud med Svend
et Skin af Ret, magede Harald det saa, at et Par Pile bleve
afskudte mod hans Deie, imedens han selv havde lagt sig et
andet Sted; næste Dag fortalte han sine Folk dette Beviis paa
de Danskes Troløshed. Svend, som erfarede dette, erklærede
vel, at det hele var Haralds Opspind, men Harald forlod
den danske FIaade, og seilede til Norge, hvor han imidlertid
ikke först sögte Magnus, men vilde strax lade sig hylde af
Bönderne; i Vigen lykkedes det ham ei, men i Gnldbrandsdalen gav en ung Hövding ved Navn Thorer Steig Exemplet, og
erholdt derfor prægtige Gaver til Belønning. Magnus samlede
en Hær imod ham, men flere anseelige Mænd lagde sig imel
lem Frænderne, og forligte dem. — Det kunde synes at der
ikke var tilstrækkelig Grund for Harald, som ifolge Under
handlinger med Magnus havde forladt Svend, at ville ligesom
tiltvinge sig, hvad man godvilligen havde tilbudt. Men paa den
anden Side havde maaskee ei Magnuses Eöfte været ganske
bestemt, og det laae i Haralds heftige og mistænkelige Charakteer, helst at ville tiltvinge sig, hvad han attraaede. Og
saa den sidste Deel af Flatobogens Beretning om disse Ha
ralds Forhold til Magnus, synes derfor at være rimeligere end

275

Snorros; hvortil endnu kommer, at begge omtale de prægtige
Gaver, Steigathorer erholdt af Harald; men der var ingen
Grund til, at denne slet ikke gavmilde Konge skulde have giort
disse Opofrelser, naar han allerede i Forveien havde af Mag
nus selv erholdt Kongenavn; hvis derimod Steigathorer havde
været den første , der paa eget Ansvar havde hyldet Kronprætendenten, havde han Fordring paa dennes Taknemmelighed. -—
I Anledning af Steigathorers Belönning beraaber Snorro sig
paa *
), at Thorgils Snorrosen, en forstandig Mand, havde seet
det Altatklæde, der var bleven forfærdiget af en Kappe, Ha
rald havde skienket Steigathorer, og den samme havde tillige
berettet, at denne Steigathorers Sønnedatter havde fortalt ham,
at hun havde seet en Masurbolle med Solvhank, en anden af
Haralds Gaver, i Faderens Værge. Man skulde heraf tro, at
denne Thorgils maatte have været Snor ros Samtidige, men
dette gaaer dog neppe an efter Tidsregningen; thi om end
Steigathorer var ung da han hyldede Harald Aar io46; kan
en Samtidig med hans Sønnedatter dog neppe have levet senere
end i Midten af det tolvte Aarhundrede. Hertil kommer, at
Flatobogen, Fagurskinna og Morkinskinna just anføre næsten
med samme Ord denne Thorgils Snorresen, som Hiemmel for
deres hele om Steigathorer fra Snorro afvigende Beretning.
Heraf folger, at Snorro paa dette Sted ikke citerer nogen Kil
de, hvoraf han selv havde öst, men blot afskriver ordret en
ældre Forfatters Hiemmel.

*)

Kap. 24 Thorgils Snorrason vitr madr segir sva.
Mm2
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Mellem de tvende Konger opstode letteligen Tvistigheder.
Snor ro anförer blot eet Exempel (Kap. 29), i det han bemær
ker, at flere saadanne Historier vare i Omlob. Adskillige af
disse findes i Flatöbogen *
), Morkinskinna og Hrockinskinna; de
tvende sidste have tillige opbevaret den hidhorende ret trovær
dige Fortælling om Hreidar Tosse
)
**
Foruden den nysnævnte
Hreidar nævnes endnu Thorstein Sidehals Sön og Arnor Jarlaskald blandt de Islændere, som i dette Tidsrum besögte det
norske Kongehof. I alle disse Haandskrifter bemærkes tillige
at Harald var haard mod Bönderne, og at han plagede
Kong Magnuses Lænsmænd, hvor han kunde, hvorover Einar
Tambeskielver endog klagede paa Thinge.
Den lællcds Regiering var snart til Ende. Ifölge Snorro
(25-28) skulde man troe, at Magnus var död Aaret efter at
Harald var bleven Medregent; men Flatöbogen og Morkinskin
na bevidne, at Kongerne havde regieret to Vintre, förend de
giorde Toget til Danmark, paa hvilket Magnus döde mod Efteraaret, hvilket stemmer med engelske Krønikeskriveres Ud
sagn ***
).
Snorro melder, at den döende Magnus sendte sin
Halvbroder Thorer til Kong Svend, for hos ham at finde Be-

*)

•*)
***)

Col. 784-788 Suhms Afskrift S, 2717.
Sagabibliothek 3 D.
See Schiönning om Harald Haardraade i Forsøg til Forbedringer i
den gamle danske og norske Historie af Suhm og Schiönning Kiöb.
I757 S. 294-297. Flatöbogen og Morkinskinna kunne heller ikke
forenes med Schiönnings Mening, de/ vil at Toget til Danmark skul
de have varet i 2 Aar,
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skyttelse. I Haandskrifterne fortælles Omstændighederne ved
Hiorers Flugt, og hvorledes han blev efterstræbt af Harald.
Der berettes og, at selv Alfhilde, Magni Moder, efter dennes
Död flygtede til de Danske, hvis Gunst hun forhen, ved at be
virke nogle fangne Hövdingers Frihed, havde forsikkret sig *).
Det synes, som Snorro forsætligen har forbigaaet disse og flere
for Haralds Rygte ufordeelagtige Efterretninger.
Det Mærkeligste af Haralds Eneregiering kan henfores
til trende Punkter: Krigen med Svend Estrithsen, Bestræbel
serne for at holde Rigets mægtige Hövdinger i Ave, og Toget
til Engelland. De tvende iörste Gienstande sysselsatte Kongen
i atten Aar, og efter at han io64 havde sluttet Fred med Dan
mark, i det folgende Aar fuldendt sin Seier over Oprörerne,
begyndte han 1066 Toget til Engelland, hvor han endte sin
krigerske Bane.
Haralds Krigstoge mod Svend Estrithsen ere bievne
besiungne af flere islandske Skialde. Snorro anförer Vers
navnligen af Thiodolf
)
**
> Bolverk
),
***
)
****
Gråne
, Stuf **
* },
★

•) Torfæus drager Sandheden af denne Efterretning i Tvivl, men uden
at fremsætte Grunde. Han anförer vol. 3 p. 285 blot Morkinskiiina som dens Hiemmel, men den findes og i Fiatöbogen S.
2763-64. Småw/Afskr. I Hrockinskinna er just paa dette Sted
en Lacun.
**) Harald Haardraades Saga Kap, 31, 62, 65,
»**) Ibid. 31
»*••) Ibid. 32.
«»*•♦) Ibidem 33 - 34,
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Thorleik Fagre *), Stein Herdisen **
), Arnor Jarlaskiald
}
***
og i Anledning af Fredslutningen Hall Stride
'*);
***
de fleste af
disse vare Öienvidner. Ifölge denne Hiemmel fortæller Snorro
adskillige af denne Krigs Tildragelser ret udförligen, hvorledes
nemlig Harald et Par Gange blev anfaldet af de Danske med
Overmagt, og undslap ved List, og især hvorledes han scirede i Slaget ved Nissaa. Imidlertid ere dog Efterretningerne ikke
saa fuldstændige, at man deraf kan danne sig et tydeligt Be
greb om Krigens Gang. Man mærker snart, at det kun er det
ene Parties Beretninger, som her læses, og selv deraf kun
Brudstykker. Harald skal have villet erobre Danmark, oftest
været seierrig paa sine Toge, og dog ikke i Stand til at ero
bre et Stykke af Landet. Han skal have anlagt Byen Opslo,
tildeels for at forsvare Norge mod de Danskes Anfald, og der
fortælles slet intet videre om disse. Den danske Flaade var
ofte samlet, foi fulgte Haralds flere Gange, det kom dog ikke
til noget Slag under hele Krigen forend ved Nissaa : og den store
Seir, Harald der erholdt, havde ingen Folger *****
).
Freden
*) Uid. c. 34-35.
C. 63* 64. 65.
***) IAzJ. c. 65.
*•*•) C. 73.
****•) Schiönning i Forsög til Forbedringer i den gamle danske og norske
Historie S. 327 mener, at Harald er bleven nödt til at dele sin
Magt ved at holde en Flaade i Soen mod den engelske Kong Ed
vard, der ei maatte finde det raadeligt, at en enkelt af de nordiske
Konger blev for mægtig. Men dette er blot en Formodning, hen
tet fra nyere Tiders politiske Anskuelser, Fordi engelske Skriben-

blev sluttet saaledes at enhver beholdt sit. Saxo beskriver et
Feldtslag ved Diursaa i Jylland, der faldt uheldigt ud for
),
*
Svend
hvorom Snorro intet beretter. De ovrigc Bcarbeidelser af Haralds Historie omtale enkelle af Krigsbegivenhe
derne lidt vidtløftigere. De mærkeligere Tillæg ere folgende:
Hrockinskinna bemærker, at Harald det förste Aar han som
Konge feidede paa Danmark, efter at have brændt Thorkel Gei
sas Gaard, ikke var i Land hele Sommeren, men holdt ifölge
et Vers af Skialden Grane et Söeslag ved Thiolarnes **
).
Fla
töbogen föier til Fortællingen om de norske Fanger Svend
giorde paa Læsso (Snorro Kap. 35), at mange opfordrede Kon
gen til at dræbe dem; for at giore Giengield men at Svend
end ikke vilde fordre Løsepenge af dem ***
).
Begge de an
förte Haandskrifter fortælle ****
),
at Natten efter Slaget ved
Nissaa havde Harald befalet sine Folk at holde sig rolige,
men Haralds Sön Magnus gik med sin Fosterfader Thorolf
Mostrar skieg i Land med to Skibe for at röve, de bleve over
rer ved dette Tidsrum omtale en nordisk Flaade, der gaven oprörsk
Jarl Bistand, folger ingenlunde, ar denne skulde være afsendt af
Harald. Rimeligere have enkelte Vikinger for god Betaling ladet
sig bevæge til at hielpe Jarlen. De selvraadige norske Lænsmænd
havde ikke ladet sig paabyde et Tog mod Engelland, naar Æongen
selv ikke var med; heller ikke er det rimeligt, at Snorro kunde
have forbigaaet med Taushed flere Aars Krig inedi Engelland.
*) Saxo Lib. XI. p. 206.
♦*) Suhmshfskrift S. 314.
***) Col. 796 Suhms Afskrift S. 2791.
Hrockinskinna S. 421. Flatöbogen col. 806 S. 2847.
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mandede, dere3 Folk ihielslagne, og Thor Gif maatte tage Kon
gesønnen paa sin Ryg og flygte med ham over afsides Voie-til
Norge. Denne Omstændighed tiener til at forklare, hvorfor
Harald ikke strax forfulgte sin Seir; han var ikke mandstærk
nok til at giöre Landgang. Snorro anförer blot at Svend kort
efter Slaget samlede en stor Hær i Siælland (Kap. 67).
Blandt Norges Høvdinger vare först Einar Tambe skielver,
siden Hakon Iversen de farligste for Harald. Uagtet Einars
og hans Sön Endrids Navne ofte forekomme i Sagaerne, finder
man dog intet Spor til nogen særskildt Fortælling om hans
Levnet, maaskee fordi hans Bedrifter vare saa nöie forbundne
med Kongehistorien, at de stedse optoges i denne. Men om
Forholdene mellem Einar og Kongen fortælle Flatöbogen, Hrockinskinna og Morkinskinna adskillige Træk, der ei findes hos
Snorro *
),
og fremstille samtlige Griotgards en af Kongens
Frænders Drab som den nærmeste Anledning til at Harald lod
Einar myrde. Fra denne Synspunkt lod Einars Mord sig sna
rest forsvare ifölge Tidsbegrebene, da der var aabenbar Feide
mellem Einar og Kongen, saalænge hiin ei havde betalt sine
Böder for det begangne Drab. Snorro har altsaa imod Sæd
vane her fulgt en saadan Fremstilling af Haralds Handlinger,
der var mindre fordeelagtig for denne Konge. Dog vare der
og nogle Omstændigheder ved Anledningen til Griotgards
Fiendskab mod Einar, som muligen kunde forekomme Snorro
upassende at fortælle **
).
A

*)
**)

See Torfaus hist. Norv- T. 3
295.
Om Einars Död, see Snorro Harald H. Saga Kap. 45»
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Udforligere er Snorro i at berette Haralds Forhold til
Hakon Ivar sen. Denne Mand, der nedstammede fra Thröndej arierne, var ved sin Herkomst kaldet til at hevne Einars Död.
Kongen fik ham forsonet ved at love ham Prindsesse Ragnhild
til Ægte; men danne, maaskee efter Aftale med Harald, næg
tede at ville ægte en Mand, der ei havde noget Hædersnavn;
Kongen sagde, der kunde ikkun være een Jarl i Riget, og Orm
havde denne Værdighed. Hakon drog, derover misfornöiet, til
Danmark, hvor han fik Forleeninger. En Tid efter raadte
Kong Svend ham selv til at forlade Landet; og da Orm Jarl
imidlertid var död, fik Hakon Jarlsnavn samt Ragnhild til
Ægte. I Slaget ved Nissaa streed han mandeligen for Harald,
men da Kong Svend citer Slaget betroede sig til ham, skaffede
han ham hemmeligen i Sikkerhed. Dette rygtedes siden, og
Harald hvis Misundelse mod Hakon var vakt ved den store
Berommelse han havde erhvervet sig i Slaget, blev herover saa
forbittret, at han sögte at dræbe ham. Hakon undkom, blev
Jarl i Gothland hos den svenske Kong Steinkel, og havde des
uden et stort Anhang blandt Oplændingere. Harald giorde et
Tog mod ham op ad Vænersôen, overvandt ham i et Slag, og
straffede siden de Oplændinger haardt, der havde været paa
Hakons Side. Saaledes knytter Hakons Historie sig baade til
Einars Död og til Oplændingernes Opror.1 Hrockinskinna fol
ger Snorres Fremstilling, men Flatöbogen og Morkinskinna
lade Einars Drab være aldeles uden Folger, og Oplændinger
nes Opror foranlediges af at de mistede nogle Forrettigheder
Oluf den Hellige havde tilstaaet dem. Ifolge disse Haandskrifter kom Hakon Iversen forst til Kong Harald ved Nissaa-SlaViå. Sei. hi ft, og philoioph. Skr, II Deel, 1823.
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get, erholdt tilBelönning for sin der udviiste Tapperhed Ragn
hild med Lofte om Jarlsnavn; men da Loftet ei blev opfyldt,
drog han til Kong Svend, hos hvem han forblev, indtil han
efter at have fældet Kongens Frænde maatte forlade Dannerhoffet, men blev dog dansk Jarl i Halland, og som saadanhialp
Kong Steinkel imod Harald. Denne Fremstilling af Begivenhederne er i sig selv mindre rimelig. Man begriber ikke, hvor
ledes alt kunde gaae saa roligt af, efter den vennesælle Einars
Drab; heller ikke hvorfor Oplændingerne forst mod Enden af
Haralds Regiering bleve urolige. Hakon kan ei, som hine
Haandskrifter ville, have kort for Nissaaslaget været paa Vi
kingstog med Fin Arnesen’, dertil var denne for gammel og
svag; disse Sötoge höre til en tidligere Periode. Heller ikke
er det rimeligt, at alle de anförte Begivenheder i Hakons Liv
kunne have tildraget sig i det korte Tidsrum, der forlob fra
Nissaa- Slaget til Haralds Feide med Hakon. Endeligen ind
seer man ingen Grund, hvorfor enten Harald skulde feide med
den svenske Konge, eller hvorfor Svend skulde efter at have
sluttet Fred med Harald sende sin Jarl imod ham.
Vi have endnu Adgang til de Kilder, hvoraf Snorro ri
meligvis har hentet sine Efterretninger om Hakon Ivarsen.
Der findes en særskilt Saga om denne Mand i et Membran i
den Arnamagnæanske Samling
),
*
men som i Slutningen er de
fekt; det ender med hvad Snorro har Kap. 71. Denne Sagas
Fortælling er overeensstemmende med Snorres , men en Deel

*)

N. 570 i 4t® lit. A. B. C.
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vidtløftigere ; vi ere altsaa beföiede at ansee det, Snorro har om
Ivar, for at være et Udtog af denne, hvilket ogsaa bestyrkes
ved Maaden, hvorpaa Snorro forste Gang omtaler Hakon Kap.-

4o, hvor han giör ligesom et Slags Indledning til hans Historie,
hvilket pleier at være Tilfældet, hvor han optager en særskilt
Saga i sit Værk. Hvad Snorro har föiet til Ivars Saga, er ik
kun nogle Vers af Thiodolf.
Dette Forhold, som i Hakon
Iversens Historie finder Sted imellem Heimskringla, Flatöbo
gen og Morkinskinna, tiener til at bestyrke; at de tvende sidste
Haandskrifter ere uafhængige af den Förste? og indeholde til
deels Kilderne til dette; thi vi kunne vel indsee, kvorfor Snor
ro , som havde den paalideligere Kilde, forlod hines Efterret
ninger, men ei hvorfor disse ikke her skulde have benyttet
Snor ro, hvis de havde lagt dennes Værk til Grund for deres
Arbeide.
Det sidste Optrin i Haralds Liv var det uheldige Tog
til Engelland. Begivenheden var i sig selv alt for mærkelig og
havde alt for mange Vidner, til at den ikke skulde være ble
ven omstændeligen fortalt, og nöiagtigen erindret. Alle Haandskrifterne stemme i det Væsentlige overeens. Flatöbogen har
et Par Vers mere end Snorro og nogle smaae Tillæg, dette
gielder og om Hrockinskinna, og Fagurskinna. De norske Be
retninger om Slaget stemme godt overeens med de engelske
*),
Fortælleres
ikkun at hine forbigaae tvende Punkter: Ha

ralds Grusomheder og de haarde Vilkaar, paa hvilke Haralds
*) Sammenligningen er bleven nnstillet af Schiönning i Forbedringerne
til den gamle danske og norske Historie S. 350 f.
.

.
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Sön Oluf maatte tilkiobe sig fri Afreise, begge Dele ere maaskee overdrevne af de engelske Forfattere. Underligt er det,
at de norske Beretninger aldeles tie om en Nordmands Tap
perhed i at forsvare en Bro, som i höi Grad vakte Engellæn
dernes Beundring. Ogsaa det, Stiorro i Anledning af Toget
anförer om Harald Godvinsen og Hertug Vilhelm, lader sig
godt forene med fremmede Skribenteres Vidnesbyrd; nogle.
Unöiagtigheder ere blot indlöbne i Slægtregistret *) og en urig
tig Beretning om Vilhelms Grusomhed mod sin Gemalinde er
bleven optaget
).
**
Foruden disse Efterretninger om Kong Ha
rald Sigurdsens offentlige Liv vare endnu en Deel Fortællin
ger i Omlöb, der indeholdt enkelte Træk af Haralds Karakteer ***
),
Snorro sigter dertil Kap. 36, og anförer tillige at
han forbigik dem, fordi han ikke vilde fortælle noget uden
tilforladelig Hiemmel, og meente, det var bedre at man
fandt, der var noget at lægge til hvad han havde skre
vet, end at tage fra. Dog er denne Bemærkning neppe oprindeligen Snorros egen, da den findes næsten med de samme
Ord i Flatobogen ****
).
Den har venteligen staaet i de ældre
Bearbeidelser af Harald Sigurdsens Historie; men i senere
Afskrifter deraf, hvilke ere de, som ere komne til os, ere ad-

♦) Kap.
I Noterne ere disse Feil bievne anmærkede.
*)• Kap. 99***) F. Ex. Hvorledes Harald helbredte en ung Piges Sygdom, hans
Mode med en forklædt Fisker (Torfæus 3 S. 337 f.) hans Opforsel
mod Ulf den Rige (thi dl) og mod Herning (Sagabiblioth. 3 D. S, 356. f.)
)
**
*♦
Flatobogen col, 796 S. 2792.
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skillige af disse Anecdoter indskudte, hvoraf de fleste ere usand
synlige. Större Paalidelighed have Fortællingerne om enkelte
Islænderes Skiæbne, der en Tid opholdte sig ved Haralds
Hof, og af hans Luner prövede Godt og Ondt *).
Snorro
havde Grund nok til at forbigaae alt dette, der ikke stod i nbgen .Forbindelse med de vigtigere Begivenheder ; han nævner
kun de tvende mærkeligste Islændere ved Haralds Hof, Hal
dor Snorresen og Ulf Stallar Kapitel 57, 58. Til Slutning
bemærke vi, at de tvende Kong Olufs Jertcgn, der fortælles
Kap. 58-5g, ikke findes i Haandskrifterne af Heimskringla, men ere af Peringskiolds Udgave optagne i den kiöben
havnske.

Oluf Kyrre.
Under denne fredegode Konges Regiering vare Tiderne saa
lykkelige, at de kun fremböde Sagaskriverne lidet Stof. Hans
sex og tyve Aars Regieringshistorie indeholder kun Fortællin
ger om Forandringer i Sæder og Skikke, Forbundet med Kong
Knud i Danmark, og et par Jertegn af Hellig Oluf', hvortil
endnu blev föiet en Anecdot om Kongens Möde med en klog

•)

Thattr om Audun Vestfyrdska, otti Thorstein Frode (See Sagabiblioth.
I D.), om Sneglu - Hall, Brand den Gavmilde, Stuf Skald, Odd
Ofeigs Sön, og om Haldor Snorresen (Sagabibliotliek 3 D.)
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Bonde, og nogle Vers til hans Ære af Skialden Stuf. Baade
Jertegnene, Modet med Bonden og Stufs Vers forbigaaes
i Fagurskinna. Ogsaa i Morkinskinna ere Jertegnene udeladte,
de findes derimod i Hrockinskinna. Men da Haandskrifterne
af Heimskringla selv afvige fra hinanden i Henseende til Or
denen, hvori disse Jertegn fortælles, og de fleste Haandskrifter
sætte dem ved Enden af denne Konges Saga, er det rimeligst,
at de, ligesom alle de folgende Jertegn, först senere ere ind
skudte. Stufs Vers tilskrive Morkinskinna og Hrockinskinna
Skialden Stein lierdisen.
Alle de nævnte Haandskrifter ere
noget vidtløftigere end Snorro Kap. 2 i at beskrive, hvorledes
Rangordenen var ved de gamle- Kongers Bord, og hvor Dron
ningen og Hovedskialden havde sit Sæde; ved hvilken Ledighed
Morkinskinna og Hrockinskinna anföre en Strophe af Arnor
Jarla s kald Begge de sidstnævnte Haandskrifter have og op
bevaret det mærkelige Udsagn af Oluf Kyrre, at han glædede
sig over at være omringet af kiække og vel tilfredse Mænd,
der ikke skiulte deres Guld og Klenodier, som de af Frygt
havde giort under hans Faders Regiering. Det er vel mueligt, at dette Træk, der kaster saa stærk en Skygge paa Ha
rald Haardraades Regiering, er bleven forsætligen forbigaaet
af Snorro, fordi han vilde skaane en Konges Alinde, der hav
de viist sig som hans Landsmænds Velynder. Det Svar Oluf
giver Bönderne, som undrede sig .over at han holdt flere Huusfolk end hans Forfædre, er, som det staaer hos Snorro Kap.
4, upassende, da han ikkun forsikkrer dem, at han derfor ikke
styrede Riget bedre eller var mere frygtet. „ Efter de andre
Haandskrifter bliver det træffende, thi i dem svarer Oluf, at,

287
fordi han var mindre frygtet end hans Forfædre, beliövede
han ffere Folk til ved deres Hielp at styre Riget. Det synes
altsaa, at Snorros Skriver paa dette Sted har begaaet en Feil«

Magnus Barfod, Sigurd Jorsalafar , Eistein og
Oluf.
Vi

ere

nu

komne mod Enden af det ellevte Aarhundrede,

en

Periode, hvori Islændernes forste Historieskriver selv begyndte
at virke. Vi behöve da ikke længere at efterspore Fortællin
gernes Kilder; nogle faa Bemærkninger ville om det Folgende
være tilstrækkelige.
I Magnus Barfods Saga anföres Stropher af tvende Dra
per til hans Ære af Islænderne Bi'ôrn Krephænde *) og Thorkell Hammerskiald
)
**
> samt nogle Vers af unavngivne Forfat
tere i Anledning af Steiga Thorers Opror ***
).
I Sigurd Jorsalafars Historie anföres Vers ikkun i Anledning af Reisen til
det hellige Land ****
),
og den islandske Skialds Thorarin Stuttfeldts forste Mode med Kongen *****
),
Skialden Ivar Inge•)
•*)
***)
*•»*)

Kap. 3, 6, 7, 9, IO, II*
Kap*
Kap. 5, 6.
Af Tkorarin Stuttfeldt Kap. 3,6, Einar Skulesen 3,4, IO, II
Haldor Skvaldre 4, 5, 6, 7» II.

•***•) Kap* 28*

288
7nundseji n&y yndet af Kong Eistein *).
De Jertegn af Hellig
Oluf, der i de trykte Udgaver omtales under disse Kongers
Regiering **
) ere alle senere Tilsætninger paa eet nær ***
),
til
hyis Hiemmel et Vers af Einar Skulesen bliver meddeelt.
Det Væsentlige, som fortælles om Sigurd lorsalafars
Pillegrimsreise, er meget troværdigt, og bestyrkes ved fremmede
Skribenteres Vidnesbyrd ****
).
Imidlertid synes det, som man
har sögt ligesaavel at udsmykke denne Konges Færd i Udlan
det, som Harald Haardraades, ved at overföre paa Sigurd,
hvad der om andre Konger blev fortalt. Saaledes skal Sigurd
have ophöiet Grev Roget- af Sicilien til Kongeværdigheden, læn
ge förend Paven tilkiendte ham denne *****
);
hvilket er i sig
selv lidet rimeligt, og andre fortælle at samme Ære en Deel Aar
senere vederfores Roger af den franske Kong Ludvig den Ni
ende ).**
■****
Sigurd lod ved sit Indtog i Konstantinopel sine
Heste bcslaae med Guldskoe; hvoraf den ene var saa lös, at
den maatte tabes; det samme skal have tildraget sig ved den
Toscanske Markgreve Bonifacii Indtog A. io58 *******), At

*) Et skiont Træk af Eistein, der viiste hans Godhed mod Ivar,
see Kap. 17«
**) Magnus Barfods Saga Kap. 23 - 24 Î Sigurd lorsalafars Saga
Kap, 38.
***) Sigurd lorsalafars Saga Kap. 37.
♦*•*) Torfaus hist, norv, p. 3 Uh, 8 Cap. 1-3.
**•**) Kap. 8.
♦♦****) Suhtns Historie af Danmark 5 D. S. 178.
**♦•**•) Mwr/iron Rerum Italicar. Script, T. V, p. 353.

Valnødder bleve brugte til Brænde af Mangel paa Ved, berette
de engelske Forfattere om Normannernes Hertug Robert den
Anden *).
Allerede Torfæus har bemærket
),
**
at det Niende Kapi
tel i Sigurds Saga ei, som det nu læses , kan være skrevet af
Snorro ; da der siges om Keiser Frederik den Anden, som dø
de ni Aar efter Snorro, at han for kort siden var Keiser ***
).
En saadan kort Bemærkning kunde let som en oplysende Glosse
tilfoies af en Afskriver; desuden findes Læsemaaden sidan ikke
blot i de Haandskrifter Peringskiold brugte, men ogsaa i Hro
ckinskinna, og- delte kunde Snorro selv have sagt.
Î Henseende til Heimskringlas Forhold til de andre
Haandskrifter, viser Fagurskinna sig ogsaa i disse Kongers
Historie uafhængig. Den fortæller i det Hele kortere; dog
paa enkelte Steder med flere Ord; har Afvigelser og Tillæg.
Saaledes beretter den S. 347 om den Hakon, Thrönderne hav
de valgt til deres Konge, at han havde giort et seierrigt Tog
til Biarmeland, havde hærget i Fyen og Siælland, brændt Viscardal og giort stort Bytte. Den lader S. 170 Kong Magnus
gifte sin niaarige Sön Sigurd med en femaarig Datter af Skot
ternes Konge Melkolf, en Søster til åen David, der siden blev
Konge over Skotland; istedet for at Snorro vil, at Sigurds
Brud var en Datter af en irsk Konge. Fra Beskrivelsen om

*) See Torfaus snf. Sted.
••) Hist. Norvag. 3 D. S. 452*
•**) Er fyrir shömmo var Keisari.

Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823*
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Sigurds Ophold i Constantinopel indtil Harald Gilles Saga 4
Kap. 4 er der et Hul i Haandskriltet.

Morkinskinna stemmer paa flere Steder omtrent ordret
overeens med Heimskringla, men lader dog Magni Sön blive
trolovet med Skottekongens Datter, og beretter Feiden med den
svenske Konge noget anderledes; den forbigaaer i Magnus Bar
fods Saga Skoftes Historie Kap. 19-22, samt adskillige af Ver
sene, tilforer derimod et Tog af Koug Magnus paa Danmark,
hvorved Halland blev hærget, desuden mange Vers af Skialden
Gisle lllhugesen, hvilken Snorro slet ikke citerer, fortæller
Sigurd Jorsalafars Reise udlörligen, oplyser Ivar Ingemundsens Historie, hvis Forhold til Kong Eistein Snorro \t\oX hav
de omtalt, foredrager Sigurd HranesensVroo.es langs omstænde
ligere, saa man kan see en egen Saga har lagt til Grund, hvoraf
Snor ro har giort Udtog, og beretter Kong Sigurds Iilsindighed
mod en god Svömmer med andre Omstændigheder *).
Desuden
findes her og en Thattr om Guldasas Thord **
)
foruden
mindre Tillæg, og enkelte Vers af Thorkel Hammerskiald
og andre.
Hrockinskinna staaer mellem. Morkinskinna og Heims

kringla, den stemmer paa flere Steder ordret overeens med
Heimskringla , og lader, som den, Magni Sön blive tro

lovet med Irerkongens Datter.

Derimod anförer den ligesom

•) Torfaut anmærker noget herom vol, 3 p. 486, ligesom og et vars
lende Sagn af Sigurd om Harald Giile og Magnus S. 482,
•*) S. 595 jevnför Sworro Magawj Barfods Saga K, 16.
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Morkinskinna en Deel Vers af Gisle Illhugesen, og meddeler
endog hans hele Historie. Et Sted *) kan man tydelig see, at
et Vers af Gis le om Magni Tapperhed er senere bleven ind
skudt i den Beretning, der ogsaa findes hos Snorro; thi det
afbryder kiendeligen Sammenhængen. Fortællingerne om Asas
Thord og om Sigurd Hranesen læses her som i Morkinskinna.
Derimod har ogsaa dette Haandskrift adskilligt særegent. Saaledes læse vi her, at det var Hakon, en Sönnesön af Thorfind Jarl, som, da han ei ved egen Magt kunde komme i Be
siddelse af Örkenöerne, gav Kong Magnus Lyst til Toget paa
Vesterhavet. Paa dette Tog fulgte Skialden Gisle Illhugesen
med Kongen. Da Kongen overvintrede paa Syderöerne , bleve
hans Folk saa kiede af Toget, at der maatte sættes Vagt, for
at hindre dem fra at snige sig bort. Angaaende Freden med
Sverrig (Snorro K‘ 17) hedder det, at Magnus fik i Medgift
med Prindsessen de Egne i Sverrig, hvorom man hidtil havde
stredet. Ved Magni sidste Kamp mod Irerne skal Eyvind ha
ve raadet ham at redde sig selv til Skibene, men Magnus sva
rede, at han ei vilde forlade sit Folk; og qvad derom et Vers.
Finn Skoftesens Historie og Jertegnene (iSzzorro Kap. ig-24)
springes over ligesom i Morkinskinna. Ved Beretningen om
Sigurd Jorsalafars Tog til det hellige Land hayde Morkin
skinna bemærket, at alle de som fulgte med, vare frivillige;
her foies til, at man fra alle Lande flokkedes til ham; til Beviis et Vers af Thorarin Stutfeldt **
).
Fortællingen om To*) Suhm: Afskrift S. 696.
•*) S. 726.

Snorro Magnus Barfods Suga K. 16.
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get selv er paa noget lidet nær som Snorros, altsaa langt min
dre omstændelig end Morkinskinnas, undtagen angaaende Si
gurds Modtagelse i Jerusalem, ved hvilket Sted det andet
Haandskrilt just har en Lacun. Her fortælles vidtlöftigen, hvor
dan det gik til, at Sigurd erholdt et Stykke af det hellige Kors
til Foræring. I den folgende Deel af Sigurds Historie Kap.
12-32 stemmer Haandskriftet paa lidet nær med Snorro, der
imod fortælles Sigurds Jilsindighed mod en Svömmer (Snorro
Kap. 35-56) ganske afvigende fra S/eorro, og aldeles overens
stemmende med Morkinskinna.

Harald Giile og hans Sonner Sigurd , Inge , Eistein.
Gnkelte islandske Skialde qvad om disse Konger Draper,
hvilke Snorro leilighedsviis har anfört, nemlig Haldor Skval
dre om Harald Gille
},
*
Einar Skulesen baade om Harald
Giile **
) og hans Sonner
);
***
Ivar Ingeimindsen, besang Si
gurd Slemme degn ****
)',
og Kolle Prude Kong Inge *****
)
•
ogsaa en Strophe af Torbiorn Skakkeskalds Erlingsdrapc er
*)
**)
***)
****)

Saga om Magnus Blinde og Harald Gille Kap. 2, 3 , 4.
Sammesteds 3> 7, 12.
Saga om Sigurd og Zwge Kap. 13, lp, 22. 32.
Saga om Magnus Blinde Kap, I3, 16. Saga om Sigurd og Inge

S, 6.
*****) Saga om Sigurd og Inge K, Ï.
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her bleven anvendt *).
Snorros Fosterfader Jo/i Loptsen blev
opdraget i Norge under Harald Gilles 'Regiering **
).
I Slaget
ved Graa mellem Magnus Blinde og Harald Gilles Sonner
nævnes fem Islændere blandt dem, der fulgte Magnus, en
Broder til en af dem kæmpede paa Fiendens " Side. Af disse
beholdte de tre Livet, og fortalte deres Landsmænd, hvordan
det var gaaet til ***
).
Især beraaber Snorro sig paa Erik Odd),
™
*
sen
en klog og kyndig Mand der skrev en Bog, kaldet
Hryggi arstykke, om Harald G ilte og hans Sonner, Magnus
Blinde, og Sigurd Slemmedegn, og fortalte især udforlig om
deres Död. Denne Erik havde selv opholdt sig en Tid i Nor
ge. En Deel nedskrev han efter hvad Hakon Mage , en Leenshovding hos Haraldssönnerne havde fortalt. Denne Mand hav
de tilligemed sine Sönner taget virksom Deel i alle disse Til
dragelser, og var just tilstede, da Beretningen herom blev fort
i Pennen. Erik havde endnu andre paalidelige Hiemmelsmænd.
Einar Povelsen havde fortalt ham, hvorledes Sigurd Slemme
degn havde plyndret hans Gaard, Erkebiskop Jons Sysler hav
de givet ham Efterretningerne om Slaget ved Graa, og Provst

•) Saga om Sigurd og Inge K. 17.
**) Saga om Magnus Blinde og Harald Kap. 9,
**•) Saga om Sigurd og Inge K. 10»

«♦♦*) Sammesteds K, 4, 7, 10,-11, l2. Tvende af disse Citationer
Kap. 4 og II stemme tildcels ordret, hvorved det bliver rimeligt
at Stedet i 4 Kap.) som det mindst noiagtige og det förste, er
bleven tilfoiet af en Afskriver. Hrockinskinna udelader det, hvor
imod Morkinskinna forbigaser Citationen K. II»
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Kield til Mariekirken i Aalborg havde underrettet ham om, at
bemeldte Sigurd der laae begraven.
Erik Oddsens Skrift omtales af Torfæus *
), Suhm **
),
Halfdan Einarsen ***
),
og Sculo Thorlacius ****
),
paa
en Maade, der lod formode, at det endnu maatte findes som
et særskilt Skrift. Dog findes ikke dette Haandskrift hverken
i den arnamagnæanske eller den kongelige eller nogen privat
Samling i Kiöbenhavn. Der haves vel i Privatsamlinger et
saakaldet Ryggiarstykke, hvoraf der ogsaa glemmes en latinsk
Oversættelse paa det kongelige Bibliothek; men dette gaaer fra
Magnus den Godes Regiering, stemmer for det meste overeens
med Flatöbogen, og i det Folgende med Hrockinskinna, og er
altsaa noget ganske andet end Erik Oddsens Arbeide. Sam
menligne vi nöiere hine anförte Forfatteres Yttringer med
Snor res, bliver det endog rimeligt, at heller ikke disse have
kiendt mere til Erik Oddsens Bog, end hvad Snorre har be
rettet. At slutte af de Steder i Heimskringla, hvor Erik Oddsen citeres, har hans Skrift egentligen kun været en Fremstil
ling af Sigurd Slemmedegns Bedrifter. Disse bleve desuden
udförligen besiungne af Ivar lngemundsen, hvis Vers enten
ere af Erik Oddsen optagne i Fortællingen eller af Snorro
*) Hist. Norveg. vol, I. Prolegomena.
•*) Kvitisk Historie 4 D. Fortale S. VIII. Det Manuscript af don arnamagnæanske Samling No. 325 i 4, hvilket Suhm holder for at
være et Brudstykke af Ryggiarstykke^ kan ikke være det, da det
angaaer en langt ældre Deel af den norske Historie end den, hvor
om Erik Oddsen har skrevet*
Sciagraphia historia literaria islandica S. 116.
*•**) Heimskringla vol. 3 p. 333.
r

*
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bievne knyttede til samme. At allerede Erik Oddsen havde
giort Brug af Digtet, kan sluttes af Morkinskinna, der ofte ord
ret stemmer overeens med Snorro, men dog har en Deel flere
Vers, og anförer de fleste af de Steder hos Snorro, hvor Erik
Oddsen citeres
),
*
paa en Maade, der synes at vise, at de ere
umiddelbar hentede ira Erik Oddsens eget Skrift. Heraf fol
ger tillige, at ogsaa Snorro maae have indlemmet Erik Odd
sens Skrift næsten uforandret i sin Historie
*
Morkinskinna en
der afbrudt midt i det 28 Capitel af Sagaen om Kongerne Si
gurd, Eistein og Inge.

Saga om Hakon Herdebred og Magnus Erlingsen.
disse Kongers Regiering udmærkede sig især tvende
Hövdinger, Gregorius Dagsson, Kong Inges Ven, og Erling
Skakke, Fader til Kong Magnus. Gregorius var en stor Ven
*) Citationen kos Snorro Kap. 4 er den eneste, der i Morkinskinna læ
ses nforandret, kun med et lidet Tillæg. Derimod udelades Erik
Oddsens Navn Kap 7» I0> II, og Kap. 12 hedder det i Anledning
af Sigurds Aflivelse: ’’Ikke derfor har jeg meldet saa lidet om hvad
Sigurd talede (under sine Piinsler), at jeg jo haver hört meget er
bleven lagt ham i Munden, men Halle, der var tilstede, bevidner,
at han talte lidet ” Her indfores Erik Oddsen talende i egen Per
son. Ligeledes hedder det strax efter: ’’Provst Ketil siger, at
Sigurd er begraven i Mariekirken
hos Snorre staaer; Provst Ketill fortalte til Erik o s. v. I Enden af Sagaen om Sigurd Ei
stein og Inge tilfoier Morkinskinna adskilligt om Digteren Einar
Skulesen, der er bleven benyttet i hans Levner.

af .Islænderne *
), han havde adskillige af dem selv i sit Folge
);
**
Erling Skakke blev besiunget af Islænderen Thorbiorn, som
deraf erholdt Tilnavnet Skahkeskiald ***
).
Vi kunne da slutte,
at Islændere have været Öienvidner til Begivenhederne under
disse Kongers Regiering; og det anföres udtrykkelig, at Iver
en Sön af den Hakon Mage, der var Erik Oddsens Hiehimels
mand, havde i et Söeslag mellem Hakon Her debred og Inge
anfört et Skib af den Förstes Flaade ****
).
Paa det vigtige Mo
de i Tönsberg, hvor Erkebiskop Eisiein kronede Magnus Er
lingsen til Konge, vare tilstede Biskop Brand fra Island og
Ion Loptsen, der som en Datterson af Kong Magnus Barfod
nöd der megen Ære *****
).
I Sagaen om Hakon Herdebred
ere nogle af hellig Olufs Jertegn senere bievne foiede til Snor
ros Fortælling******). Alt det övrige bærer kiendeligt Præg af at
være fortalt og nedskrevet af Samtidige *******). Snor ros Beret
ning om Krigen mellem Kong Waldemar og Magnus Erling
sen er kortere end Saxos, men det Væsentlige dermed overeønsstemmende. Hrockinskinna stemmer i disse Kongers Lev
net paa det nöieste overeens med Snorro.
*) Saga om Hakon Herdebred Kap, 14. Anledningen til at Gregor blev
tiens k mod Kong’Sigurd og slog sig til Z/zge, fortælles i Morkinskinna
S. 687-699, hvoraf Torfaas har meddeeltUdtog vol. 3 p. 533-534.
•*) Ibidem Kap. 2, 10, II*
***) Saga om Magnus Erlingsen Kap. 3 , 20.
***•) Saga om Hakon Herdebred Kap. 10.
*♦***) Saga om Magnus Erlingsen Kap. 2,1.
******) Kap. 20, 21*
**’***•) At Fortælleren var nöie kiendt i Norge, kan sees af Magnus Erlingsens Saga
Kap. 38, hver det hedder om en visNzcoZ««r: at han havde Gaardi
Nid.ar.os neden for Johans Kirke, ’’som TÅorgdr Skriver nylig eiede.
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6-13.
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5-66-12.
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20-28.

19-28.

Hans övrige Regiering =..........................
her forbigaaes Flakon Jarls Födsel, Jemte-

Harald Haarfagers Æt, kort.
Giftermaal med Gyda = ......

34.
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21.

Ilans Born
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Erik Blodöxes Giftermaal nasten
.
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Hakon Adelstens Regierings Begyndelse = .

lands Bebyggelse Sn. 12 14,

29 - 30.
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.

35.
34.
36-46.
I - II.

15-33.

Ojfringernes

Beskrivelse Sn. 16, et Fers af Guttorm Sn
20, Hakons Love Sn. 21, den omstandeligere
Beskrivelse af Slaget ved Fradö Sn. 22-27,
adskillige Fers Sn. 30-31, ogHakonarmaal33.
Harald Graafeld Konge .......
alle Fers udelades.
Her föies til, det var ei Gunhilds Sönners Alvor
at kristne Landet.
Her fdies til S. 31, at det var efter Are Erasts
Sigende at Sigurd Jarl drabtes 2 Aar efter
Hakons Död — de fleste af Versene hffc Sn.
forbigaaes.
Dronning Astrids Slagt.
Kong Tryggves Drab 7>..........................
Om Gudröd, Harald Granske og Hakon Jarl ■=.
her forbigaaes Harald Graafelds Tog til Biarmeland, nogle Fers og Eyvirds Understøttelse
af Islanderne.
Oluf Tryggvesens Födsel og Barndom 7> >

I.’

2.'
3-8.

9.
10-17.

1-7.
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51-60.

Kapitel.
54-63-

)
1

64-67.

60-65.

68.

66-67.

69-

67-69-

70-79-

69-81.

80.

81-82.

81-87.

82-91.

88-93«

91-100.

Gunlaug s.

Kapitel.
En Episode om Hakon Jarls Regierings Tiltræ
delse ---- ..........
Et Par af Versene udelades. I Citationen af
Are Frodes Tidsregning S. 56 hos Sn. K. 13
er lidt Forandring i Tallene. Tilsidst tilföies,
at det ikke var Hakon Jarl, der forfulgte den
nyfödte Oluf, og at Jarlens Datter Aude var
gift med Kong Erik, uden Tvivl med Hensyn
til Oddur.
Olufs fôrste Tog, Giftermaal med Geyra )> .
Et Vers tidelades af Rekfiefio, et Par lægges
til, et Vers af Halfred sattes paa et rigtigere
Sted S. 63 end hos Sn.
At Oluf hi alp Keiser Otto den Unge til at kristne
Danmark, en Indledning til folg. Kap., der
stemmer ordret med frag. island, hos Langebek scrip, rer. Dan. Vol. 2. p. 26-29Jomsvikingesaga. Indledning om Gorm den
Gamle og Harald Blaatand.
Fortsættelse af Kap. 69 ,
Langebeks Fragment
p. 30. Der tilföies lidt om den Rigdom Ha
kon havde faaet efter Guldharald.
Thattr om Keisex Ottho )>
. ... .

Oluf ganer paa Vikingstog, faaer et Skiold af
Thangbrand, mister Geyra, forlader Venden,
Korsets Tegn beskytter Oluf, han seiler til
Grækenland, hvor han blev primsigned, krist-

8-18.

21-22.

24-29.

30-32.

30T
O d cl u r

S ii o r r o s.

s.

den Hakon, som paa Gunhildes Befa
ling sögte efter Astrid og den nyfodte
Oluf skulde have varet Hakon Jarl,
og at hans Datter Aude havde agtet '
den svenske Kong Erik-, Klerkons Drab
her lidt anderledes.

22-38.

Smaaforskielligheder og et vidtløftigere
Foredrag isar i de vendiske Krige; at
det var Jomsborg, Oluf erobrede.

*

49-61.

X

Mister Geira, drageri Vikingstog,
d'obes paa Syllingernc.

38-39-

De Jarler, der sendtes til Norge havde
12 Skibe, Oluf lod sig kalde Ale i
Keiserens Leir. De tiarefyldte Bet
ters Tal var gOO. Keiseren hedte
Otto den Röde._
Oluf mister Geyra, forlader Venden,
reddes to Gange fra sine Fiender ued
Korsets Tegn, har en Dröm i Rus
land, seiler til Grakenland, hvor han
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118.

II9120.
121.

122.

123-163.
164-165.
166.

167.

Ï68-I73-

Gunlaug s.

Side,
tier Rusland (der föies til venteligen af Flatobögens Samler, at dette ikke er utroeligt, da
Krönikerne fortalle at Rusland kristnedes i
Olufs Tid-J han kommer til Syllingerne, hvor
han forst taler med en Eremit (natten ordret
med Sn. 32? siden döbes af en Abbed (ligesom
Forfatteren havde villet forene Sn. og OJ
Fareyingasaga
Sagabibi. I D. p. 176. f.
100-134.
Oluf
agter
Gyde
.....................................
134-135,
. et Par Ord tillagt.
Hvorledes Thangbrand atter fandt Oluf.
135.
135-136. Oluf faaer Hunden Pige 7> .....
Harald Gormsens Tog til Norge med 1200 Skibe.
136.
Norges Kongers Bog citeres som Hiemmel for
at Islandsfarerne fik ham fra at drage til
Island ved Forestillinger om Landets og Fol
kets Beskaffenhed,
136-138. Gunhildes Drab, dernæst en Indledning til det
Folgende.
Jomsvikingasn^a
...............................
138-196.
196-199. Om Svend Tveskiegs og Knuds Tog til Engelland,
uvist hvorfra taget.
199-220. Oluf harmes over det Hedenskab i Norge, der
bragte Hakon til at offre sin Sön og vil
kristne det.
200-201. Lodin agter Olufs Moder — hendes Æt som Sn.
201-210.

21Ö'-2I4.

Thorleif Jarlaskalds Thattr Sagabibl.~3 D. S.
211 med en Indledning af Flatöbogens Samler.
Hakon Jarl udsender Thorer Klake nil at opsöge
Oluf zzz....................................................

33-34.

35.
36.

37-47.

48.

50-52.
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prims'ignes, kristner Rusland, döbes
selv paa Skillingerne af en Abbed. Nu
först drager han til Keiser Otto.

61-63»

Vidtloftigere — Gyda siges Syster til
Oluf, Skotternes Konge. Hendes og
Olufs Sön Tryggve.
Vidtloftigere.

68-70.

AUerkortest.

6^-67»

Harald Gormsens Tog til Norge
med en Har. Lavetterne bortskrække ham fra Island.

Blandt Astrids Born med Tryggve
forbigaaes Thurid.

70-73.

fortæller med- andre Ord, lader Thorer
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214-216.
217-226.

Kapitel.

At Harald Granske blev brændt, hos Sn.
Kap. 48 j navnes her korteligen med Citation
af æfi Noregs Kunga.
Kundin Noreg Sagabibliotk. 2 D.
En^ Deel af de örkenöeske Jarlers Historie indtil
Olufs Tid, dette Stykke synes at have udgiort
eet med Kundin Noreg, og er bleven optaget i
Anledning af Olufs Besög paa Örkenöerne,
hvor han ; en Tale deducerer sin Ret til
Oerne historisk — Snorre omtaler dette Besov
meqet kort ...
f
o

1

183.

184.186.

226-230.

Oluf lander, raadfürer sig med en Kinn,

230-238.

rers Drab 2> . . .
Hakon Jarls Kald 7> ... .
Slutningsbemærkninger om Hakons Karakter.

52.

Tho-

52.
53-56.
\

/

•
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1-4.
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4-9.

Olufs Tale til Kolket
Et Vers af Thord Kolbeinseii :—;
Thattr om Sunneve og Alban, Sagabibliotk. 3 D.
•V. 217.........................................................

3.
4-12.

10.
10-20.

Oluf bemægtiger sig hele Norge >

...

Episode om Island, dens Bebyggelse, noget em
Landnamsmændene. Udtog af Landnama, og
Laxdæla Saga og et Sagn om en vis Asolf,

57.
~

*

57.
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forft söge Oluf i Dublin, siden i Gar
derige.

100-102.

73-7878-91.

91-92.

105-I10.

93-95.

Vid. Sei. hist, og philosoph, Skr. II Deel 1823.

kortere.

Z> Smaaforskielligheder.
Faae Afvigelser. Ogsaa her synes en Af
deling at ende, da der tilfoies nogle
almindelige Bemærkninger om Norges
Inddeling.

kortere.
kort, Betragtn. tilföiede.
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Thattr om Thorvald Tasald ibid. S. 257.
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5. 319.
Oluf forkynder Kristendommen for sine Fren-

17.

49-58.

Saurla Thattr Sagabibl, 2 D. S. 618.fi

18.

58.
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59.

19.
19.
20.

•-

61-63.
64.
65-77.

21.

77-87-

22.

87-98.

98.

23-26.

98-108.

Oluf prædiker paa Moster 7> •

•

i

.

.

Stefners Thorgilsens Sendelse til Island.
Oluf prædiker Kristendommen i Hordeland
Thattr om Rognvald og Raud, Sagabibl. 3 D. 5.
252.
Thattr om Halfred Vaanraadskald, Sagabibl.
3 D. S. 269.

Thattr om Kiartan Olufsen. See Laxdælasaga
Sagabibliothek I D. S. 207 f
• • •

Halfreds Daab <

...............................

Olaf kristner Tronderne 7> ......

61.

60.

88-89.

90.
72-78.
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%

udelader den hellige Martins Aabenbarelse.

5-96.

Det fortalles blot i Almindelighed at Oluf
forkyndte Kristendommen, derpaa chronologiske Undersøgelser med Hensyn til
Are Frode og Sæmund Frode om Olufs
Alder 97-99» siden gaaer Fortællin
gen tilbage. Olufs Ophold paa Örkentierne 100-102.

102- 104.

kortere.
Efter Episoden om Alban og Snuneve 105IIO fortælles noget om Sigrid Storraade, Olufs Frierie til hende (hos Sn66, 681 Syvald Jarls Forhold til
Kong Svend, hos Sn. Kap. 38, hos G.
S. 16^ i Jomsvikingasa. Her anfores
det senere for at forklare de danske og
svenske Kongers Fiendskab med Oluf
III-II8.

Begivenhedernes Orden anderledes,
men da Gunl, udtrykkelig bemar
ker , at Kiartan og flere dtibte

129-134.

Om Kiartan kortere.

119-120.

i almindelige Udtryk, hvor kräftigen Oluf
kunde præke, Fortællingen om Jernskag
ges Drab sættes her senere med nogle
-

Q q s
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27.
28.
29.

108’109.
109-115.
II5-124.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

125.
126-132.
132. 146.
146-ISO.
I5O-I58.
158-159.

163.
*
161

36.

Gunlaug s.

Kapitel,

Skibet Tranen bygges EZZ2.............................
Fortsættelse af Halfred Vanraadskalds Thattr.
Thattr om Augmund Ditt og Gunnar Helming,
Sagabibl. 3 D. S. 261.
Fortsættelse af Kiartans Thattr.
Fortsættelse af Halfred Vanraadskalds Thattr.
Norna Gests Thattr Sagabibl. 2 D. S. 108.
Fortsættelse af Færeyingasaga.
Oluf frier til Sigrid Storraade,
Holder Oluf den Hellige over Daaben, taler
med Sigride 2>.............................. .

67-68.

Oluf ægter Thyra >..................................

99-100.

79.

66.

i

36.
37.

163.
165.

38.
39-

165-166.
167-168.

40-41.
42.

169-172.
172-174.

Oluf brænder Troldmænd >.....
Om Dievelens Fristelser, en Indledning til det
Folgende.
Odin besöger Oluf > . . . ; z . . ;
Eyvind Keldes Drab
her sat i Forbindelse med Odin» Besög.
Om Harek af Thiottö og Eyvind Kindrifa ! !
Oluf lader en sonderrives af Hunde.

69.

71.
70.
81-83.
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•

Sid s.

128.

Forandringer S. 176-181, især at
Gudrune havde i flere Aar varet Olufs
Frille, og at han lod hende fare efter
Faderens Drab.
kort.

127.

kort.

128.

kort med Tillag, at Ake Danske fårst
havde giort Oluf opmarksompaa Thyra,
og at denne fårst havde varet gift med
Bi'årn. Vidtlöftigere gientages Histo
rien 155-160, som om Thyra ei får
var omtalt. Præsten Ruphus onföres
som Hiemmel for at Burisleif lod godvillig Thyra drage bort.

Islændere vare med Kongen, da
han drabte Jernskagge, maae
denne\Begivenhed sattes efter Islændernes Daab.

•

•

«

•

•

•

•

•

andre Ord.

141 -145.
145-148.

140-148.
151-183.

-
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43.

174-180.

44.
45.
46.
47.
48.
49-53.
54.
55.
56.
57.
58 - 60.
61.

62.
63.

222.
Halogaland kristnes
181.
I8I-I84. Om Raud og Thorer Hiort >.....................
184-185. En gammel Halogalænders Död.
185- 187. Thors Aabenbarelse.
187- 190. Troldesvig.
190-200. Oluf ödelagger Trendernes Guder.
201-206. Thattr om Hromund Halte, Sagabibliot. 3 D. S.
462.
206.
Rognvald Jarl beiler til Olufs Söster =
208-210. Thattr om Thorstein Skelk.
2II-2I4. Farsler for Kristendommens Indforelse i Island.
215-223. Thangbrands Reise og dens Folge )> .c .
223 - 225. Erik Rôdes Thattr, Sagabiblioth. I D. S. 291«
225-227. Biarne Heriulfsens Seilads til Grönländer. .
Kong Gudrauds Fald —..........................
227.
Ormen Lange bygges r. ......
228.

64-67.

231-249.

68.
69.
70.

245-246»
247-250.
250.
250-252.
252-255.
256-271.
271 -272.
272-273.
274-276.
276-280.

72-73.
74-79.
80.
ST.
82-83.
84.

Kapitel.
Thattr om Svend og Finn, Sagabill. 3 D. S.
84.
Î85.

113.

80-81.
93.
105.
94.
95.

Her tilföies noget om Odins Svig.
Fortællinger henhorende til Kristendommens Ind
förelse paa Island.
103.
Thyra agger Oluf til det vendiske Tog
.
100.
Fortsættelse af Halfred Fanraadskalds Thattr.
Oluf draber Hroald.
Mandtallet paa Ormen Lange )>....
I0I-102.
Kiartans Död, Sagabibi. I D. S. 215 f.
Olufs Færdigheder ........
Rognvald Jarls Bryllup med Ingeborg.
Spaadom om Olufs Tog........
Sigrid egger Kongerne mod Oluf )> ,
116.
Olufs Reise til og fra Fenden )>....
II7-II8.
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Side,
187.
248-255.

Thorer Hiorts Död, men fabelagtig.

189-191.
191 -195. '

lidt forski eilig.

134-140.

navner Erik Rode.
x

187-189.
172-,176.

forskiellig.
omstændeligere, udelader det om Odin.

202-203.

andre Ord.

med faae Ord.
-

I8O-I82.

162-172.

kort.
. .........

204-208.
196 - 202.
208-216.

Adskilligt udeladt, noget tilsat.

•

noget afvigende.

312
Anden Deel.

G u n I a u g s.

Kapitel,

Side,

85.
86-93.

280-282.
283-298.

Skildring af Normandenes Flaade
,
Slaget ved JSvolder beskrives udforligt med mange
Vers og Hensyn til forskiellige Beretninger,

94-96.

298-303.

Snorres Beretning om Olufs Skiebne i Slaget,
Kolbcins, Halfreds, Einar Tambeskiælvers.

97.
98-99.
100.
I0I -107.

303-304.
304-307.
307-308.
308-329.

108.

329-330.

Kapitel,

Thyras Död........................... . .
Fortsættelse af Halfred Vanraadskalds Thattr
Stefner Thorgilsens Död..........................
Forskiellige Sagn, der skulle bevise at Oluf var
undkommet af Slaget. Gunlaug citeres S. 321,
322. Oddur S. 327, 328.
Sagaens Hiemtnel.

119.
120-129.

130.

130.
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216-222.
222-250.

Tw Fremstilling nf Slagets vigtigste
Begivenheder > synes noget partisk
mod de Danske og Svenske, da
der slet ikke meldes om den Skade
de tilföiede Oluf ved deres Angreb.

:

tort.

af

x

254.
*
250

254-256«

Snorro nævner Hot Meningen og anförer Fers af Halfredt

259-261.

262«

Har færre Vers men fortæller omstændeligst Slagets Gang, dets Hvilepunkter,
at Oluf sender Tranen hiem med de
Saarede, hvad Besætning der var tilsidst paa Ormen Lange, om Erik Jarls
Stavnboer, Kongernes Lofter til Jarlen,
og hvorledes det sidste Anfald paa
Olufs Skib lykkedes.
Halfreds, Skule Thorstensens Einar Tamleskielvers, Kolbeins Vidnesbyrd om
Olufs Skiebne.
vidtlöftigere. .
Hunden Viges Däd 257-258.

kort Beretning om at Oluf undkom og gik
i Kloster og at Oddur er Bogens For
fatter,
Tillæg. Saga om Olufs Liv efter Slaget,
to af disse Fortællinger ere med nogle
Tilsætninger de samme som hos Gunlaug, et Sagn om Harald Godvinsen
tilföies. Tilsidst Oddurs Hiemmel,
*

V

I

Fid. Sel, hist, og philosoph. Skr.II Deel 1823
*

Rr
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Indhold.
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Indledning

'

•- -

'?

Side.

.

«

.

......

♦

Forerindring

»

•

-

»

177-178.

179-183.

«

%

Om Ynglingas aga

.

...

.

184-194.

— Halfdan Svartes Saga

195-198.

— Harald Ha arfagers Saga
Hakon den Godes Saga

.

199-206.

...

»

206-212.

— Harald Graafelds og Hakon Jarls Saga

•

212-213.

— Oluf Tryggvesens Saga

•

213-238.

— Oluf den Helliges Saga

.

.

.

—1 Magnus den Godes Saga

.

.

.

•

— Harald Haardraades. Saga

....

•

— Oluf Kyrres Saga

....

238-258.

258-262.
♦

263-285.

285-287.

«

— Magnus Barfods, Sigurd Jorsalafars, Eisteins og Olufs Sagaer 287-292.
_ Harald Gilles og hans S'ånners Sagaer
292-295.
— Hakon Herdebreds og Magnus Erlingsens Sagaer

/ *

295-296.

Tabellarisk Sammenligning meUem Bearbeidelserne af Oluf Tryggve-

sens Historie

*.

*

.

296-313.

OM

DANNERKONGEN

FREDERIK

den

ANDENS

MÆGLING I UDENLANDSKE RELIGIONS

STRIDIGHEDER,
MED

EN INDLEDNING OM DISSE STRIDIGHEDERS
/

BESKAFFENHED.

AF

JENS NOL LER,
■-

■

x

DOCTOR

OG

PROFESSOR

\

I

THEOLOGIEN.

1

I^er gives, neppe noget skjonnere, ligesom ei heller noget van

skeligere Kald for et kronet Hoved end at opfordres til at mæg
le Forlig imellem stridende Parter- Danmarks Konger, fra
Arilds Tid bekjendte for deres Retfærdighed og Fredsommelig
hed, opfordredes ei sjelden, især i det 16de og 17de Aar
hundrede, til at fremtræde som Fredsmæglere, snart i politi
ske, snart i religiöse Tvistigheder;, og de opfyldte stedse med
saa meg^n Viisdom og Billighed dette Hverv, at Ingen, uden
maaskee en Part, der fordrede en partisk Voldgiftsmand, har
besværet sig over deres Mægling. Alan fordrer medrette Upar
tiskhed af en Mægler; men da det i Religionsstridigheder er
for det gudfrygtige Menneske yderst vanskeligt, om ikke umu
ligt, at være ganske upartisk: saa maa det ei undre os, om
ireniske Forsög af dette Slags som oftest mislykkedes, allerede
af den Grund, at der sjelden gaves en Mægler, som var i Be
siddelse af begge de stridende Parters fuldkomne Tillid. Var
Striden imellem Bekjendere af forskjellige Confessioner, da fryg
tede gjerne det Partie, af hvis Troesbekjendelse Mægleren ikke
var. Eller om han holdt Vægtskaalen lige, da klagede stundum hans. Troesforvandle, som af ham havde ventet sig nogen
Partiskhed. Saaledes besværede det Svenske Kabinet 3ig over
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Kong Christian IFde s Fredsmægling i Trediveaarskrigen, da
han selv havde sluttet Fred med Keiseren, som om han be
gunstigede Österrig imod Sverrig, hvilket han ingenlunde
gjorde. Dog, — her gjalt det alene politiske Fordele; der
imod angik Kong Frederik den Andens Mæglingsforsøg, som
jeg i denne Afhandling vil bestræbe mig for at oplyse noget
nöiere end hidindtil er skeet, egentligen Religionsfriehed,
skjöndt ogscia borgerlige Rettigheder derved kom i Betragtning.
Anledningen til nærværende Undersøgelse skyldes Selska
bets afdøde Medlem , sal. Etatsraad Ab. Kali, som nogen Tid
for sin Död overgav mig nogle didhörende Documenter med
Anmodning om at oplyse dem i en egen Afhandling. Jeg har
siden overtydet mig om, at det Kallske Manuscript er en Af
skrift af et blandt de Fossiske Haandskrifter paa det store kon
gelige Bibliothek, nu betegnet med No. 2582, og henhorende
til den Manuscriptclasse, som Erichsen i sit trykte Catalog *)
har kaldet Scripta ad Historiam Friderici II., 18 Fol. ^to,
kun at Kong Frederik den Andens mærkværdige Brev til Kong
Henrik al Navarra henføres hos Erichsen, formodentlig ved en
Trykfeil, til Aaret 1588, da det er af A. i58o.
Men endskjöndt de os nu bekjendte Underhandlinger imel
lem Frederik II. og Henrik {IF.) först begynde med dette Aar
(hidindtil kjendte man intet ældre Document end fra 1583),
maae vi dog for at kunne fatte disse i Sammenhæng, gaae en
Snees Aar længere tilbage i Historien.
*) See Udsigt over den gamle Manuskriptsamling i det store Kongl. Biblio
thek. 1786» p. 105»
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Frederik II., som succederede sin fortræffelige Fader Kong
Christian III. Nytaarsdag i55g, var bleven opdraget i stræng
luthersk Orthodoxie, og var fuldkommen overbeviist om, at Lu
ther ikke i sin Forklaring af hvilkensomhelst Troesartikel havde
kunnet feile. Saavel denne Overbeviisning som den Regjeringsgrundsætning, at Staten ei burde taale flere Kirker i sit Skiöd
for ikke at forstyrres i sin Ro, bevægede ham til at nægte en
hver anden christelig Confession, end den lutherske, Adgang
til hans Riger. Ligesom Kong Christian III., med al sin Mild
hed og Retsindighed, ei vilde tillade Johan a Lasco at forblive
her med sin relormeerte Menighed, da de flygtede for den gru
somme Dronning Maria fra England, saaledes vilde Frederik
II. ei heller give sit Samtykke til, at de mange reformeerte
Flygtninge, der i hans Tid sögte hid deels fra Holland deels
fra Tydskland, maatte nedsætte sig i vort Fædreneland, med
mindre de for Fremtiden vilde bekjende sig til den lutherske
Lære,, i hvilket Fald de fik al fornoden Hjelp, især naar de
vare Haandværkere eller Fabrikanter. Fra Aaret 1567 foröge—
des disse Flygtninges Antal betydeligt, hvorfor Kongen ansaae
det passende, i A. i56g at bekiendtgjöre 25 Tro esartikler, efter
hvis Indhold alle Fremmede, som sögte Opholdssted i Dan
mark og Norge
*
skulde proves i deres Tro r af vedkommende
Superintendent eller Sognepræst, og hvo som ei vilde „annam
me og sværge paa disse Artikler/’ som det hedder i den kon
gelige Forordning
*
maatte inden tre Dage med Hustru Börn og
Gods forlade Kongens Riger.
)
*
Af disse Artikler er den 15de
•) Artiklerne læses paa Latin i Pontoppidans Annales Eccles. Dan. III.
Tam. p 416-419.

320
stilet imod Anabaptisterne og den 16de imod de Reformeerte.
Med Hensyn til de Sidste fordres den Bekjendelse, ”at Christi
Legeme og Blod er ’væsentligen (substantialiter) tilstede i den
hellige Nadvere,” hvilket rigtig nok ingen Z winglianer, men
vel de rette Calvinister kunde underskrive, og som de fleste An
komne ei heller vægrede sig ved at besværge. Derimod bleve
de gammeldags Reformeerte ved denne Bestemmelse bortskrækkede. Den Strænghed, Kongen heri forekommer vore Samti
dige at have viist, var den Gang ganske sædvanlig, og havde,
fra Politikens Side betragtet, unægteligen -den gavnlige Folge,
at Staten blev befriet for Religionskampe .og Borgerkrige. Ei
heller gjaldt nogen af disse Konger for intolerant, da de for
resten^ ved Gavmildhed og Hjelpsomhed imod de Reformeerte
formildede Indtrykket af deres Regjeringsmaximers -Strænghed.
Hos Frederik II. kom endnu dette til, at han af Naturen var
særdeles livlig, munter og nedladende i Omgang med Alle, un
dertiden vel endog altfor nedladende og fortrolig, især naar han
efter Bordet havde sagt de bekjendte Ord: Kongen er ikke
hjemme. Ligesom dette medforte adskillige Ulemper, havde
det dog tillige den Virkning paa hans Sindsstemning og Reli
giøsitet, at denne med al sin Skarphed ei gik over til Bitter
hed og Forfölgelsessyge, som Tilfældet blev med hans Svoger
Churfyrst z/wgzzs# af Sachsen.
Et enkelt Misgreb, en altfor
haard Dom i Religionssager kunde.Kongen vel, i hæftige Öieblikke og fort bag Lyset, tillade sig; men snart seirede atter hans
sunde Menneskeforstand og velvillige Hjerte, veiledet af fortro
ligt Bekiendtskab med Bibelen. Thi slyöndt Kongen selv med
ædel Oprigtighed klagede over at han ei havde gjort stor Frem-
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- gang i Videnskaber og Sprog, var han dog en temmelig vel
oplyst Regent, og, som bekjendt, en meget flittig Bibellæser.
Men almindelig Oplysning og jævn Bibelkundskab var rigtig nok
ei længere tilstrækkelige Betingelser til at afgiöre de fine skola
stiske Stridigheder, som i denne Konges Tid fortes imellem de
protestantiske Theologer, især om Maaden hvorpaa Chri
stus var nærværende i den hellige Nadvere.
Forskjellen
imellem Luthers ög Zwinglis Theorie var saa stor og indly-,
sende , at den endog af Menigmand kunde begribes, skjöndt
den rette Grund for den Zwingliske Theories Forkastelighed
neppe uden Religionsphilosophie kan gjöres gjældende. Men
efterat Calvin havde hævet den reformeerte Kirkes Ansyn af
Sacramentels Væsen til en höi og begeistrende Synspunkt,
maatte enten Skilsmissen imellem de tvende Confessioner bort
falde (hvad denne Artikel angaaer), eller dei' maatte af Luthe
ranerne opföres en ny Skillevæg, hvilket ogsaa i Tydskland
skedte, idet man föiede Luthers private Philosophemer til den
kirkelige Bestemmelse, som er fastsat i den 10de Artikel af den
Augsborgske Confession. Deri læres, ”at Christi Legeme og Blod
er sandeligen (vere) tilstede og tildeles de Nydende i den hel
lige Nadvere.” Denne Artikel toge de fleste Reformeerte, efter
Calvins Exempel, ei mere i Betænkning at underskrive, uden
anden Forbeholdenhed end den at forstaae ved vescentibus (de
Nydende) sande Christne eller fideles, som Calvin helst ud
trykte sin Mening. Denne Fortolkning blev lykkeligviis ikke
gjort til de Stridendes Schibolet i den paafölgende Kamp, i
hvorvel den ikke var Luthers og tydelig nok tilkjendegav
det char akteris tiske i Calvins Theorie. Luthers private Me
ning, (men som den Augsborgske Confession ei har optaget
Vid. Sei. hist, cg philosoph. Skr, II Deel 1823.
Ss
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eller udtalt, var nemlig, at Christi Legeme og Blod blev mundtligen nydt i Nadveren , og föJgelig annammet saavel af de uvær
dige som af de værdige Communicanter. Calvin antog der
imod kun en aandig Nydelse; og saalidet som Guds Aand kan
boe i et forliærdet eller ubodfærdigt Menneske, saalidet meente
lian, kan Christus, som paa det nöieste er forenet med denne
Aand, i den hellige Nadvere inderlig sammensmelte med andre
Sjele, end de gudfrygtige og bodfærdige. Det er mærkeligt nok,
at de lutherske Zeloter ei fremdroge af al Kraft denne Forskjel
men derimod valgte sig en anden Prövesteen, hvorefter de i
nogle Aar bedömte de Mistænkte. Det var den samme tessera
som vor Konge optog i den 16de Artikel pro peregrinis, nem
lig Bckjendelsen af at Christus var væsentligen tilstede i Nad
veren, hvilket Ord (substantialiter') ansaaes for mindre tvety
digt end den Augsborgske Confessions vere. Alligevel vægrede
Calvin og hans lærde Tilhængere sig ei heller ved at underskrive
dette, ogi den Formel, som endeel calvinske Theologer, hvoriblandt
Beza og Farellus, overgave de lutherske Theologer paa Modet i
Worms i557,bekjende de Christi væsentlige Nærværelse i saa stærke
Udtryk, at den Zwingliske Lære derved aldeles udelukkedes
).
*

Af

*) -Artiklen om Nadveren lyder der saaledes : Wir bekennen, dasz im
Aberidmal des Herrn nicht allein alle Wohlthaten Christi, sondern auch
die Substanz und das Wesen selbst des Menschen Sohns, das ist: das
wahre Fleisch, welches das Wort in die ewige Einigkeit seiner Person
aufgenommen hat, und in welchem Fleisch er geboren ist, gelitten
hat, auferstanden und gen Himmel gefahren ist, und das wahre Blut, das
er für uns vergossen hat, nicht schlecht bedeutet, oder als durch
f Wahrzeichen, Figuren und Bilder, oder nur als ein Gedächnisz eines
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Det siges deri, at Brod og Viin ikke ere blotte Tegn (som
Zwingli meente) og at ingen Strid mere fandt Sted imellem
dem og Lutheranerne angaaende Sagen selv, nemlig Christi
Nærværelse i Nadveren; men kun ”om Nærværelsesmaaden
hvilken er Gud alene bekjendt.”
Efter en saa betydelig og uskrömtet Nærmelse fra
de Reformeertes Side udfordredes der til en kirkelig Union
imellem Protestanterne ei andet, end at Lutheranerne skulde
holde sig til den Augsborgske Confession og ei foreskrive Andre
Brugen af Luthers private Hypotheser og Philosophemer. Dette
erkjendte ogsaa Luthers visere Venner og mildere Disciple,
saasom Melanchthon i Wittenberg og Niels Hemmingsen i
Danmark. Især fik Melanchthon Ledighed til at udvise beun
dringsværdigt Maadehold under de vanskeligste Omstændighe

abwesenden Dings vorgelegt werden, sondern dasz es wahrhaftig und
gewisz dargestellt gegeben, zugeeignet und dargeboten werde, durch
die Wahrzeichen Brodt und Wein, die nicht blosze Zeichen sind, son
dern die allzeit das was Gott verheiszt und dargiebt, wahrhaftig und
gewiszlich in und mit sich haben, es werde gleich den Gläubigen
oder den Ungläubigen vorgelegt; daraus scheint, dasz wir die Gegen
wärtigkeit des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl behalten und
vertheidigcn, und so noch mit frommen und gelehrten Brüdern eine
controversia oder übriger Streit vorhanden ist, so ist derselbige nicht
von der Sache selbst, sondern allein von der Weise der Gegenwär"
tigkeit, welche Gott allein bekannt ist, und davon wir achten, dasz
man fürnemlich jetzt streitet. S. Historie des Sacram. Streits S. 561,
eller Plancks Geschichte des protestantischen Lehrbegriffs. 5 Bandes
2ter Theil S. 423.
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der. Ved sin Lære, sit Exempel og sin Anseelse haabede han
at afværge saavel det ene som det andet Parties Undertrykkelse.
Da lian selv i forskiellige Perioder af sit Liv havde deelt först
Luthers, siden Calvins Overbeyiisning, vidste han af egen Er
faring, at man med begge Theorier kunde være en god evan
gelisk Christen. Derfor istemte han aldrig nogen af Parternes
Fordømmelse, men vilde at begge Forestillingsmaader skulde
taales i den evangeliske Kirke, og det saaledes, at hverken den
lutherske Kirke maatte udelukke den calvinske 'Theories Til
hængere , eller den calvinske Kirke de strænge Lutheraner.
Det var hverken Frygt eller egennyttigt Haab om Neutralitets
fordele, der bragte ham til at betræde en saadan Middelvej;
men Erkjendelsen af Religiositetens og Samvittighedsfrihedens
sande Natur.
Thi ligesom ingen Kirke kan blomstre uden
Medlemmernes Enighed i Henseende til Troens Sandheder, saa- '
ledes kan det religiöse Liv ci heller udfolde sig og bære skjönne
Frugter, med mindre Kirken tilstaaer sine Medlemmer Frihed
i Henseende til Opfatningen af Dogmerne og Mysterierne. For
denne Frihed kjempede Melanchthon ligesaa ivrigen som for
Haandthævelsen af det evangeliske Lærebegreb efter den Augsborgske Confession. Men da det er lettere at gribe og fast
holde Bogstaven end at tilegne sig Aanden af hvilketsomhelst
System, saa forfaldt Mængden af Luthers Disciple efter den
store Mesters Död til Efterabernes sædvanlige 'Feil, i det de
satte deres zEre i at forfægte hans tilfældige Yttringer og subsidiariské Argumenter, selv naar disse kom i aabenbar Modsi
gelse med sund Religionsphilosophie og en fornuftig Bibelfortolk
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ning. Dette var især Tilfældet med den saakaldte Ubicjyitetslære.
Luther havde stedse i sine offentlige Disputationer og
exegetiske Skrifter beviist Christi virkelige Nærværelse i Nad
veren alene af Indstiftelsesordene, hvori Jesus siger om Brödet:
dette er mit Legeme; og om Vinen: dette er mit Blod; men
i nogle Stridskrifter imod de Reformeerte havde han tillige in
subsidium beraabt sig paa, at Christi Legeme ifölge den uoplöselige Forening imellem hans guddommelige og menneskelige
Natur maatte være tilstede allevegne, hvor hans Aand var
nærværende, fölgelig ogsaa i den hellige Nadvere. Dog synes
det, som om han folede dunkelt enten Umuligheden af at be
vise denne Paastand af det Nye Testament, eller Vanskelighe
den ved at rime den med den charakteristiske Forskellig
hed, som finder Sted imellem Aand og Legeme. I det mind
ste z gjorde han aldrig noget Forsög paa at faae denne Privat
forestilling optagen i nogen symbolsk Bog eller gjort til Be
tingelse for- kirkelig Forening med de Reformeerte. I den
Wittenbergske Concordie af Aar 1536, som sluttedes med
Martin Bueer og andre reformeerte Theologer aldeles efter
Luthers Forslag, forekommer ei mindste Vink om Troen paa
Christi Legems Ubiqvitet. Först nogle Aar efter hans Död
fremdroge et Par altfor nidkjære Disciple denne Theorie, som
en beqvem Tessera til at faae den lutherske Kirke renset for
alle calvinsksindede Lærere.
Deres ubesindige Foretagende,
som kronedes med alt for meget Held ved Concordiebogens Ind
førelse i Aaret i58o, blev fremskyndet og understottet ved en
-uviis Fremgangsmaade af den modsatte Skole, jeg mener Phi-

lippisternes, som man pleier at kalde Philip Melanchthons
Tilhængere.
Disse iagtoge ei alle samme Maadehold som deres (i Aaret i56o) afdöde Lærer. Tvertimod, saalænge de vare i Be
siddelse af Churfyrst Augusts Bevaagenhed, arbeidede de af
al Formue paa at fortrænge Luthers Forestillingsmaade og
gjöre Calvins ene gjældende i Landet. Ei blot i Forelæsnin
ger , men og i trykte Skrifter, ja tilsidst i en Catechismus bekjæmpede de Læren om den mundtlige Nydelse af Christi Le
geme, og foredroge aabenbart den calvinske Forestillingsmaade
ont. en aandelig Nydelse. Ingen var virksommere end Churfyrstens Livlæge Peucer. Denne Bestræbelse var baade velmeent
og ærlig (paa det nær, at de indbildte Churfyrsten at være
strænge Lutheranere) ; men tillige farlig og uklog. De forglemte,
at deres store Forgjænger Melanchthon, uden at fornægte sin
Overbeviisning, havde afholdt sig fra ethvert Skridt, som kunde
medföre nogen, var det endog den eensidigste, Luthera
ners Udelukkelse af den evangeliske Kirke; de forglemte end
videre , at deres mægtige Beskytter Churfyrsten netop hörte til
de blindt troende Lutheraner, og at han fölgelig ikkun un
derstottede deres Bestræbelser, fordi han stod i den falske For
mening, at de hyldede enhver Töddel ogsaa i Luthers private
Theologie. Thi i Churfyrstens Oine var Luther ufeilbar. At
Melanchthon skulde have indseet eller fremsat noget bedre end
Luther, havde vel den store Reformator selv tit nok tilstsaet;
men det vilde man forgjæves have foreholdet Churfyrst August.
Blev denne derfor engang overtydet om, at Luther havde yndet
Lbiqvitetslæren, som Philippisterne forkastede, og at disse folge-
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lig ei vare i Eet og Alt enigei med Luther, maatte de vente
den haardeste Straf. At Churfyrsten ikke för Aar i5y4 gjorde
denne ulykkelige Opdagelse, .maa man undres over, naar man
betænker, hvor mange tjenstfærdige Aander der fandtes i Tydskland under den heftige Partikamp, og at disse vistnok grebe en
hver beqvem Ledighed til at aabne Churfyrstens Öine. Hvad
der imidlertid tildrog sig med Hensyn til Stridighedernes frede
lige Bilæggelse, inden vor Konge opfordredes til at mægle
Fred, maa endnu korteligen omtales.
Det Forslag, som Kong Henrik gjorde Frederik II. og de
ovrige evangeliske Fyrster, at lade Protestanternes Religions
stridigheder afgjöre paa et Kirkemode, ligger saa nær, hvad
enten Iagttageren gaaer ud fra Sagens Beskaffenhed eller den
gamle Kirkes Exempel, at det naturligviis maa være faldet
Mange ind baade för og efter Henriks Tid. Af Tydsklands
protestantiske Fyrster havde især Landgrev Philip af Hessen
og Hertug Christoffer af Wyrtemberg megen Forkjerlighed for
Synoder. Ved Religionssamtalen i Marburg 152g var det lyk
kedes den höimodige Landgreve, vel ei (som han önskede) at
hæve Schismaet i den protestantiske Kirke, men dog at bringe
de sachsiske og helvetiske Reformatorer hinanden nærmere og
före dem til en oprigtig Erkjendelse af hinandens Værd. Mangt
Colloqvium var siden holdt snart med megen snart med liden
Frugt for Kirkefreden. Alen Tidens Stridbarhed og de fleste
Stridsmænds Lidenskabelighed avlede stedse nyt Stof til Tyist;
og Tlieologernes Spidsfindighed gjorde det vanskeligt for Fyr
sterne at udfinde hos hvi’Let Parti Sandheden fandtes. En Lykke
for Kirken, at der i Fyrsternes Raad herskede næsten overalt
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Retsindighed og sand Iver for Christendomnien, skjöndt denne
Iver vistnok undertiden, af Mangel paa psychologisk Indsigt,
tog en falsk Retning. Men paa godVillie manglede det sjelden,
ei heller paa Agtelse for Kirkens Rettigheder.
Disse syntes bedst at betrygges ved Jndförelsen af Syno
der i den gamle Kirkes Maneer. Ideen om en protestantisk
Generalsynodc findes første Gang omtalt paa Conventet i Frank
furt 1507: og endda kun löseligen, Den ædle Hertug Chri
stopher af Wyrtemberg greb denne Idee med Fyrrighed, og
forlangte i det folgende Aar et Par berømte Tlieologers Be
tænkning derom, Melanchthon afgav sin tvende Gange. Al
lerede-. forste Gang gjorde han Hertugen opmærksom.paa Sa
gens Hore Vanskeligheder , hvilke bevægede ham til at gjore
Hertugen et andet Forslag, nemlig först at tilveiebringe Enig
hed imellem de mere fredelige Lande Pfalz, Wyrtemberg og
Hessen, uden at bekymre sig om de stridbare sachsiske Theologer, hvis Trættekjerhed Melanchthon dagligen maatte udholde.
Dette Raad virkede saa meget mere, da Hertugen kort Tid ef
ter modtog af sin egen Theolog, Johan Brenz, en Betænk
ning af lignende Ten dents. Thi ogsaa Brenz fraraadte det foreslaaede Kirkemøde, saavel af andre Grunde, som især fordi
han befrygtede, at nye Stridigheder derved vilde opstaae iblandt
de forsamlede Stridsmænd. Mange Controverser, skriver han,
som endnu ligge skjulte iblandt Theologerne, ville först blive
opdagede paa Synoden, og saavel de gamle som de nye Tvi
stigheder blive større. Hvilken af Churfyrsterne eller Fyrsterne
vilde nu der være Constantinus, og hvilken af Theologerne
Lutherus? Thi uden tyende saadanne Mænd er ingen Fred at

vente imellem saa trætlekjære, disputeresyge og saa hidsige og
unge Theologer, naar man forst lader dem komme sammen.
Og det er upaatvivleligen at befrygte, at Tvisten vilde blive
större iblandt Theologerne, ja selv iblandt Fyrsterne vilde Ge
mytterne blive mere forbittrede, hvis en General - Synode blev
tilvejebragt, og ingen Constantin eller Luther der indfandt sig.
Brenz vidste ei at raade bedre end at enhver Fyrste gav Agt
paa Kirkerne i sit Land, saa at der blev fredeligen lært og
regjeret *).
Brenzes Grunde bleve videre udforte i Melanchthons anden Betænkning. De gik alle ud paa at vise det Mis
lige i Sagen paa Grund af de ugunstige Tidsomstændigheder,
og ingenlundé paa at nedsætte Ideens Værd, som Melanclithon
vel erkjendte. Et Forslag kan i sig selv være ypperligt, skjöndt
det ikke til enhver Tid lader sig udfore. Og Melanchthon
meente, at det den Gang ei var muligt at tilveiebringe en sand
General-Synode. Thi om adskillige protestantiske Rigsstænder,
saasom Brandenborg, Preussen, Pommern, Anhalt, yttrede
han, at de vist ikke vilde mode paa Synoden. Men endnu
mindre lod det sig tænke, om endog Synoden kom istand, at
en Forening af de stridige Meninger der kunde tilveiebringes,
efterat saa mange nye Stridspuncter vare bragte i Bevægelse ved
den nye Hertugelig- sachsiske Confutationsbog ; thi saa vist som
han selv aldrig vilde lade sig paanöde denne Bog (et slet Arbeide af Flacianerne), saa vist vilde dens Ophavsmænd aldrig
give Slip derpaa. Men overhovedet syntes det ham ikke at

*) S’. Planck. 1. cit. 6 Band S. 209*
Vid» Sel. hist, og philosoph. Skr. II Deel 1823.
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være stort mere end’ en platonisk Idee, naar man meente, at
en fuldkommen Eensformighed i Læren kunde indfores overalt
og overholdes ved Fyrsternes Aarvaagcnlied. Thi hvo, vilde indestaae for at Fyrsterne aldrig vilde forandre deres. Mening,
eller hvo> var istand til at foreslaae en Læreform, med hvilken
alle Partier vilde være tilfreds?' Derimod indestod han for, at
ogsaa uden en fuldkommen eenstemmig Læreform skulde Enig
hed og Rolighed ret godt lade sig haandthæve,, naar kun Fyr
sterne vilde forene sig om, med tilbörligt Alvor at undertrykke
alle The ologerne s. unödvendige Disputationer- Men vilde og
kunde Fyrsterne, vedbliver han, tilveiebringe et nyt, godt og
samdrægtigt corpus, doctrine# (nemlig af symbolske Böger), da vilde
han af Hjertet Önske dem til Lykke dermed; kun bad han dem
tilligemed de Lærde, derhos at betænke, at man burde fore
drage Ungdommen og Almuen ikkun den rette sande Lære, som
tjener til Opbyggelse og holde Maade med at. disputere- De
fornemste Universiteter , iblandt hvilke det Kjöbenhavnske næv
nes, vare endnu enige i Læren ; og til dem sluttede sig de an
seligste Præster, om og nogle ulærde Skraalére som Flacius
stiftede Uro ; naar kun Fyrsterne og Lærerne bleve fast ved den
Augsborgske Confession, da kunde man ogsaa bære over med
hinanden i Middelting (Adiaphora)..*
)

Det skjonnes let, at Hovedgrunden, hvorfor Mel'anelitTion
var Synoderne mindre gunstig, laae deri, at han af dem befryg
tede nye symbolske Roger; men disse undgik den tydske Kirke

5. Sal'igs- Hist, der Augsburgiselien Confi 3 Tlieil Si. 51'2».
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ikke, uagtet man opgav Ideen om almindelige Kirkemo
der. Havde disse kunnet holdes af Deputerede med AZelanchthons Aand, vilde de have været det ypperste Mid
del baade til at bevare Kirkefreden og til at befrie Samvittig
heden for saadanne Lænker, som formula concordiæ paalagde
de oplyste Lærere.
Hertug Christopher fulgte Melanchthons Vink om
*
en
Fyrsteforening til Stridighedernes Dæmpning ved en gjentagen
höitidelig Bekjendelse til den Augsborgske Confession, og da hans
Forslag fandt Bifald hos de övrige Fyrster, fik Tydskland istedenfor en General-Synode en protestantisk Congres, idet sammes
fleste evangeliske Fyrster samledes i Naumburg 1561. Til denne
saakaldte Naumburgske Fyrstedag havde Churfyrsten af Sachsen
som Chef for corpus evangelicorum udstedt Indbydelsesbrevet,
hvori angives som Gjenstande for Congressen: at man der
kunde overlægge om man vilde lade mode ved det Concilium,
som Paven havde for (her menes Fornyelsen af det Tridentinske, som fandt Sted to Aar efter), samt paa ny underskrive
og besegle den Augsborgske Confession, der i Aaret i55o var
overgivet Keiser Carl V. saasom af alle de Fyrster, der den
gang var tilstede, nu kun to vare i Live, men forresten skulde
alle condemnaliones , hvori det ene Partie
*
bebreidede det an
det indsnegne Vildfarelser og Secter, ganske udeblive"’ *
).
Man
mærker strax paa dette Brevs fredsommelige Tone, at Chur
fyrsten den Gang stod under Philippisternes milde Indflydelse
*

*) Saligs Historie III. pag. 665 — €65»
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Ogsaa Danmarks Konge var af sin Svoger indbuden til denne
Fyrstedag; men undskyldte sig i et Brev til Churfyrsten (af 3
Januar i56i), hvorhos han tillige lovede at han vilde blive uforanderligen ved den Augsborgske Confession; og samtykke alt
hvad de maatte indgaae til den evangeliske Troes Sikkerhed og
de reformeerte Landes Eendrægtighed *).
Hvo som kjender
Kong Frederiks Tænkemaade, veed, at det ei var Indifférentisme
eller Uvillie som holdt ham tilbage ; men deels var Veien ham
for lang og Reisen midt om Vinteren besværlig, deels havde
han hjemme mange vigtige Ting at bringe i Orden, især De
lingen og Bestyrelsen af det for kort Tid siden erobrede Dit
marsken, Reformationens Indførelse paa Öen Ösel, Under
handlinger med Skotland om Örkenoernes Indløsning, og med
England om Öresunds Told. Maaskee virkede ogsaa andre os
ubekjendte Grunde. Imidlertid fortrød uden Tvivl vor unge rid
derlige Konge sin Udeblivelse, da han erfarede hvilken lierlig
Aand der havde besjelet næsten alle de forsamlede Fyrster, og
'da han læste den skjönne Afsked, som de skriftligen opsatte
efterat have i Korthed affærdiget de pavelige Gesandter, (hvil
ket ogsaa Kong Frederik den Anden gjorde), og omhyggeligen overveiet den Augsborgske Confessions Indhold og forskjellige
Læsemaader. Langtfra at foreskrive de fraværende og ikke re
præsenterede Stænder Love, agtede Congressen i den Grad
enhver paagjældendes Stemmeret, at end ikke de indbudne, men
udeblevne Stænder antoges uden videre at samtykke i de tagne
*) Salig loco citato III, 668» Holbergs Danmarks Historie, a Deel S, 426»
Qvart - Udgave,
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Beslutninger; men Congressen tilstillede dem sine samtlige Acter
med Anmodning om, efter disses Gjennemlæsning, paa ny at
underskrive den uforandrede Augsborgske Confession. Thi endskiöndt de forsamlede Fyrster erklærede Confessionem Augustanam varialam (efter Udgaverne af i54o og 1542) for en i
Sandhed forbedret Recension, eller i deres eget Sprog, for et
was statlicher und ausführlicher wiederholt, auch aus Grund
heiliger Schrift erklärt und gemehrt, valgte de dog til Under
skrift, for ikke at fornærme Keiseren, den oprindelige Recen
sion af Confessionen. Ved denne Underskrift tilsigtede de et
dobbelt Öiemeed: forst at overtyde Keiseren og alle Catholiker
om deres Hengivenhed til den Confession, hvortil Religionsfre
den i Tydskland var knyttet, og for det andet at tilkjendegive
de trættekjære Protestanter, at ingen nye Symboler behövedes,
Alen denne sidste Hensigt maatte naturligviis forbittre dem, som
vilde have Calvinisterne og Philippisterne udelukte af Kirken,
altsaa Flacianerne og de övrige Zeloter. Hine bevægede derfor
ogsaa deres Velynder, Hertug Johan Frederik af Weimar, til
at forlade Fyrstedagen og protestere imod dens Afsked —
en Protestation, som , ubetydelig i sig selv , blev saarë
skadelig derved, at Zeloterne under dette Palladium fandt
Beskyttelse , ligesom de tilforn havde fundet en Tilflugt
paa samme Hertugs Höiskole i Jena.
Herfra udskjöd de
fremdeles giftige Pile imod alle de Fyrster og Theologer,
som forsvarede christelig Lære-og Samvittighedsfrihed, men især
imod MelanchthonsDisciple, hvilke dog lodehaant derom, saalænge
de node Churfyrstens Bevaagenhed. Intet charakteriserer bedre
de jenaiske Theologers hadefulde Sindelaug, end det Træk, at
de benyttede selve Fredens Redskaber som Vaaben til at yppe
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Krig. Ladende som de omsider vilde række de fredsommelige
Theologer Haand til Forlig, fik de foranstaltet en Religions
samtale i Altenburg 1568, men benyttede Modet alene til nye
Fornærmelser. De vilde f. Ex. ikke hilse de agtværdige Mænd,
med hvilke de skulde disputere. Ex hoc uno disc ile emnes.
Paa samme Tid, som det AltenburgskeColloquium hold
tes under saa ugunstige Varsler, udkastedes den forste Plan til
et andet, ligesaa uheldigt, Samdrægtighedsforsog. Ophavsman
den hertil vedkommer os saameget mere, da det var ham, der
forst anklagede de danske Theologer, og var Skyld i at Kon
gen afsatte vor Höiskoles ypperste Lærer, Niels Hemmingsen.
Den Mand, vi sigte til, er den samme, som Kong Henrik i, et
Brev sagde om, at han spillede Pave i Tydskland, Jacob An
dreas. Denne Polemiker., först Præst og Superintendent, siden
Professor Theologiæ og Kantzler ved Universitetet i Tübin
gen, hörte for Resten ikke til den Tids ulærde eller kjetter—
fiendske Zeloter. Han var tvertimod lærd, omgjængelig, be
leven og af egen Erfaring fortrolig med de theologiske Ansku
elsers Foranderlighed. Han skyede ei Omgang med andre Confessioners Bekjendere, og hadede Ingen, fordi de vare Calvi
nister eller Reformeerte. Han forbandt Begeistring med Besin
dighed, og med begge en sjelden Udholdenhed i at udfore sine
Planer. Han skulde derfor, understottet som han blev af Tydsklands anseligste Fyrster, have været aldeles skikket til at staae
i Spidsen for det vigtige Concordieværk, naar ikke alle hans
gode Egenskaber vare bievne overskyggede og deres gavnlige
Indflydelse tilintetgjort ved een eneste Charakteerfeil, nemlig
lians Ærgjerrighed og den deraf flydende Herskesyge,
Han
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kunde elske Tyrker og Hedninger,, med hvilke han ei stödte
sammen ; men han var ei istand til at fordrage den frommesteChristen eller den ærværdigste Theolog, naar denne sagde ham
imod og forkastede hans. Fredsplaner. Men Modsigelser maatte
han finde, især hos Theologer af Melanchthons og Calvins
Skoler, efterdi han gjorde Ubiqvitetslæren til en Hovedartikel
i det lutherske Lærebegreb „ hvori den hidindtil ligesaa lidet
var fundet som i det Nye Testament. Andreæ selv havde for
faa Aar siden ivret imod denne Nyhed,, hvilket sees af et Brev
fra ham til Poul Eber i Wittenberg af 17 Juli ro58, hvori
han er meget misfornöiet med- de Theologer, som ved Ubiqvitetslæren vilde omstöde den Frankfurtske Reces
);*
men da Her
tug Christopher af Wurtemberg opfordrede alle sine Theologer til
at underskrive den nye Würtemberg.ske Confession — den forste,
hvori Ubiqviteten blev optagen — saa föiede Andreæ sig villigen derefter- Anderledes Melanchthon , til hvem saavelsom til
Cliurfyrst August Confessionen blev sendt af Hertug Chri
stopher.. Han svarede: Hertugen kort og; godt,, at UbfqvftetsTæren stred imod den gamle- rene Kirke, og tilbod sig at bevise
det, skjöndt han ei gjerne disputerede om Ubiqviteten, fordi
mange vanhellige Ting derved forstyrrede Gemyttet i sand
)..
**
Tænkning
Saa reen og hoi en Fölelse for det Hellige i Nad

*) Hospinian har med'deelt dette- Brev i Hist., sacrer P. IÎ f. 255.

**) Melanchthon skriver i et Brev til Georg Cracau A. 1560 om detteAndrasende: Illustrissimo Principi respond! breviter. Ne quid novi molari vi de ar, affirma,, me prorsus retirere formam verborum-, ante multo
s
annos éditant in examine ordinandorum,. quod in mul'tis gentibur legitur.
Papisticos vero et Methonæos. et Abbatum JVirteb er gi co rum et
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verens Mysterium havde den Mand, som blinde Ivrere anklagede
for at vanhellige Sacramentel
Efter JYlelanchthons Död fremtraadte Andreæ som varm
Talsmand for det nye Philofophem, og sogte, fra Aar i56g
af, tillige ved mundtlig Overtalelse at vinde Fyrster og Stats
ministre, Professorer og Præster for samme Læreform.
I
denne Hensigt besögte han ogsaa i nysnævnte Aar vort Fædre
neland , hvor han fandt den fuldkomneste Enighed mellem alle
Lærere og Menigheder; men tillige fast Vedhængen ved det
bibelske Lærebegreb og Ulyst hos Theologerne til at foröge
dette meden vilkaarlig menneskelig Tilsætning. Niels Ilemmingsen havde i 25 Aar dannet en Slægt af fortræffelige Geistlige,
for hvilke Bibelen gialdt over alle Böger; men som dernæst
agtede Melanchihons Skrifter saare hoit. Denne Stemning misha
gede Andreæ\ og dette er et sikkert Beviis paa, at ikke Kir
kens Bedste, men lians egen Ære laae ham meest paa Hjerte.
For at faae Sag med de danske Theologer udbeder han sig i
et Brev (dateret Colding d. 15 Nov. i56g) Hemmingsens Me
ning om Johan Brentz's Lære betræffende Christi Legems Al
lestedsnærværelse, samt hans egen Troes.bekjendelse om Nad
veren. Vor Landsmand, aaben og oprigtig, meddeelte ham
denne, over.eensstemniende med den Augsborgske Confes-

Westp'hali, Sarcerii et similium articulos in hac causa manifeste pugnare
.eum vetere puriore ecclesia, meque offierd ad declarationem. Profecto invi
tas .Trepi iroivrMxjs disputo, qvia multa ßeßqkit turbant mentes in vera c gitatione* Vid, Melanchthonis Consilia Latin, pag. 387.
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sion, men uden at indlade sig paa Ubiqviteten. Allerede hans
Taushed var mistænkelig, og Andreæ, der betragtede Enhver
somFiende, der ikke underskrev hans Formular, besluttede uden
Tvivl allerede hans Undergang, naar han forst fik omstemt
Churfyrsten af Sachsen og Kong Frederik den Anden, thi begge
disse Fyrster agtede endnu Hemmingsen og Melanchthons övrige Discipler meget höit; og de vilde uden Tvivl for bestandig
have bevaret denne Gunst, dersom de sachsiske Philippister havde
iagttaget samme Forsigtighed og Maadehold som de danske.
Men deri feile de meget. Fline, stolende paa Churfyrstcns ind
skrænkede Blik, understottede aabenbart Calvinismen; disse
fulgte aldeles Melanchthons vise Fremgangsmaade, som oven
for er beskreven. Kong Frederik kunde derfor aldeles ikke
besvære sig over sine Theologer, imedens hans Svoger med
Rette kunde klage over at være fort bag Lyset af sine. Alli
gevel hengik mange Aar, inden han kom til denne Kundskab.
Selv da Hertug Julius af Brunsvig 1670 sogte at aabne Churfyrstens Oine, vilde det ei lykkes ham at hæve Fortryllelsen.
August vedblev at ansee sine Raadgivere ei alene for retskafne
Mænd, som de rigtig nok vare, men ogsaa for stræng ortho
doxe Lutheranere. Omsider gik disse saa vidt, at Churfyrsten
maatte troe de gjentagne Angivelser, der indlob fra Brunsvig,
Wurtemberg og liere Steder om Cryptocalvinismens Udbredelse
j hans Land. Jo længere hans Fortryllelse havde varet, desto
frygteligere blev hans Harme og Hævn over de Mænd, som han
nu kaldte sine Forforere.
Han, som satte sin Stolthed i at
være den rette Lutherdoms nidkjere Forsvarer, meente at be
vise Maadehold ved at domme sine forrige Raadgivere ikkun
/

FzJ. Sei. hist, ogphilosoph. Skr.II Deel 1823.
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til Fængsel eller Landsforvisning. Den giftige Ôgleslægt, som
han altfor længe havde næret i sin Barm, havde, saa meente
dengang Mange, vel fortjent at overgives til Døden. Ministe
ren Georg Cracau hensmægtede i et haardt Fængsel; Hofpræ
sten Schütz slap med et mildere Fangenskab; Hoflægen Ca
spar Peiiceren Svigersøn af Melanchthony maatte bære al
den Forfølgelse, som deels hans egen Brøde, deels hans Svi
gerfaders Navn i Zeloternes Öine syntes at fortjene. Dog blev
han efter en halv Snees Aars utrolige Lidelser
)
*
frigiven i An
ledning af Churfyrstens andet Ægteskab. Man kan forestille sig
hvilke Samvittighedsnag Churfyrsten, maa have folet, inden
han, en retsindig og godmodig Fyrste, kunde beqyemme sig
til at handle saaledes med Mænd, som han havde elsket saa
boit, og hvis Lærdom Sæder og Fromhed han endnu neppe
kunde andet end agte. At Andre æ triumpherede ved Philippisternes Fald, vil man af hans Herskesyge formode; alligevel
kunde han neppe tilskrive sine Forestillinger denne sørgelige
Seier. Den blev fornemmelig tilfægtet ved Churfyrstindens
Overtalelser og Hertug Christopher af Wiirtembergs store An
seelse. Uden denne Landsherres Hjelp vilde Andreæ med al
sin Snildhed ci formaaet at indføre den Brentziske Ubiqvitetslære
i Sachsen og saa mange andre tydske Lande. Men Christophers hæ
drede Navn g&v Brentzes Sophismer og Andreæs Overtalelser Vægt.
Denne Fyrste var som Barn og Yngling bleven opdragen i Modgangs

*) De ere beskrevne i Peuceri Historis carceruta et liberationis diving
Tiguri 1605. 8.
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Skole til grundig Videnskabelighed, sand Fromhed og sjelden
Charakteerfasthed. Som Regent grundlagde han mange herlige
Indretninger, som end gjöre det lidet Wiirtemberg til et mis
undelses værdigt Land. Hans Dyder og Fortjenester bleve almindeligen erkjendte, endnu medens han levede; og August,
der hverken havde hans Indsigter eller Erfaring, maa for en
Deel undskyldes, hvis han alffor meget veeg for en saadan Re
gents Indflydelse.
Dette Feilgreb af den oplyste Hertug Christopher maae
vi forklare af hans store Agtelse for Brentz, som havde taget
saa virksom en Andeel i den wiirtembergske Kirkes Reforma
tion, og som havde med den crasseste Conseqvents bearbeidet
den af Luther löselig henkastede Ubiqvitetslære. Christopher
var desuden, som næsten alle den Tids Fyrster, noget intole
rant, og havde f. Ex. forjaget alle Zwinglianer ud af sit Land.
Da nu denne berömte Fyrste i Forening med Julius af Bruns
vig kräftigen understottede Andreæ, saa skred denne rask frem
mod det Maal, der under et falsk Skin svævede ham yndigen
for Öinene, men hvis rette Navn Kong Henrik IV har truflet;
thi han vilde i Gierningen være den lutherske Kirkes Pave, og
begyndte sit Pavedömme med at bandlyse alle Calvins og Melanchthons Disciple.
Saasnart Churfyrsten af Sachsen var bleven vundet for
dette Concordieværk , som Andreæ kaldte det, havde han intet
indstændigere Önske end at drage sin Svoger, Danmarks Fre
derik, over til det samme Partie. Sandsynligviis tilskrev han
strax efter Andreæs Begjcring vor Konge; thi allerede i A.
i5y4 lod Kongen udgaae strænge Befalinger til Universitetet
U u 2'
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alle Bisper, Præster og andre Lærde: ”at de ikke letfærdigen
eller Iöseligen skulde om saadanne Guds hemmelige og höiværdige Sager (d. e. Nadverens Sacrament) lære, prædike, skrive
eller disputere, men simpelt blive hos Guds eget hellige rene
og uryggelige Ord *
)/ ’
Det samme indskjærpede Kongen
Ilemmingsen mundtlig.
Dog blev det ikke længe derved.
I det folgende Aar (4 Juni 1570) ankom Churfyrstens formelige
Anklage til Kjöbenhavn ; og strax næste Dag om Morgenen
Kl. 5 lod Kongen opkalde alle Universitetets Professorer' og
hele Kjøbenhavns Geistlighed paa Slottet og lod dem ved’Rigets Hofmester Peder Oxe > i Canzleren Niels Kaas’s off Rigsraad
Jorgen Rosenkrands’s Nærværelse, foreholde at blive eenfoldigen ved den Augsborgske Confession, hvilken navnli gen Niels
Ilemmingsen beskyldtes for at have overtraadt i en af ham ud
given Bog (Syntagma). Det blev tillige sagt, at de i Sachsen
anholdte Phitippister havde beraabt sig paa, at de lærte overcenstemmende med Danmarks Theologer, og det blev befalet
Ilemmingsen at tilbagekalde den Artikel i Syntagma, som
handlede om den hellige Nadvere. . Han svarede frim o digen, at
Kongen havde eengang tilgivet ham denne Artikel; at lian in<?en Forbindelse havde havt med de sachiske Theologer siden
Melanchlhons Tid; at han havde lært og skrevet efter sin
Samvittighed og Bibelens Medhold; at han dog. gjerne vilde ud
*) See Frederik Ildens Kronïke ved Resen S. 275, jævnfor Historisk Calen
der, anden Aargang S. 343 fg. hvor disse Begivenheder ere udfô’rligen
skildrede i N. Hemmingsens Levner. Der vigtigste har jeg her maattet
gjentage for Santmenhængem
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slette den anstødelige Artikel, men kunde intet andet indsætte
i dens Sted ; forresten gav han de godte Herrer at betænke, om
det yar billigt, at danske Theologer, der næst Gud og de
res Samvittighed alene havde Kongen at staae til Ansvar,
skulde ’’blafre for ethvert. Veir” der blæste fra Tydskland, og
underskrive hvad fremmede og urolige Hoveder vilde optænke
og angive. ”Min Bog, saaledes endte han, haver ingen Op
ror foraarsaget endnu; men jeg takker Gud og Kongl. Maje
stæt, at her er Enighed udi Kirker og Skoler, og den ene
lærer som den anden.” Efterat Biskoppen Poul Madsen havde
bevidnet det samme, bad Peder Oxe dem at være trøstige; og
de eifarede snart med Glæde, at Udfaldet af denne Conferenz
var det billige Kongebud, at de maatte forpligte sig til under
deres Haand og Seigl intet at skrive eller lære anderledes end
der findes udi den Augsborgske Confession angivet. Det var
uden Tvivl de to oplyste Ministre, Peder Oxe og Niels Kaas,
som dengang frelste Hemmingsen fra Beskæmmelse. De vare
begge lærde Mænd, og Niels Kaas desuden Hemmingsens
Discipel, fra sit 14de Aar af opdraget i hans Huus samt af ham
anbefalet Melanchtlion. Det var uden Tvivl ogsaa af denne
Grund, at den fiinlfölende Mand havde frabedet sig ved denne
Ledighed at fore Ordet, hvilket ellers tilkom ham som Canzler.
Men, hvo som kJ endte Anklagernes Hensigt, kunde forudsee, at de ei vilde være tilfreds med denne Dom. Der var
intet, som Andre ce mindre vilde, end at man eenfoldigen skul
de blive ved den Augsborgske Confession. Han vilde netop
have den foröget ved nye Bestemmelser og navnlig ved Ubiqvitetslæren, saaledes som han ved denne Tid udviklede den i
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shi længe paatænkte symbolske Bog. Til denne vidste han at
Ilemmingsen aldrig vilde give sit Samtykke; derfor maatte han
styrtes. Til den Ende skrev Churfyrsten, sikkert efter hans Indgi
velse til Kongen, at Hemmingius burde tilholdes ojfentligen at til
bagekalde sin Mening, eftersom hans Bog (Syntagma) var ud
kommen i Trykken og havde gjort offentlig Forargelse. Skjöndt
nu dette sidste var aldeles usandt, vidste man dog at vække
Kongens Vrede imod en Mand, som han i 3o Aar havde agtet
og elsket og som ved Thronens Fod havde saa formaaende Tals
mænd som N. Kaas og P. Oxe. Andrea^ som kjendte Kongen
personligen og var en fiin Iagttager af de menneskelige Characterer, havde sikkert lagt Mærke til, at Kong Frederik ligesom
hans Svoger satte en Ære i at kaldes en orthodox Fyrste, og
dernæst, at Kongens Ærekjærlied, naar den blev pirret, kunde
henrive ham i Foleisens Flæftighed til raske Beslutninger. Han
lod derfor Churfyrsten foreholde Kongen, hvilken Skam det var
for ham og den danske Kirke at taale en Lærer, der havde
saa tydeligen lagt sit Kjetterie for Dagen; og fortalte, hvilke
ugunstige (uden Tvivl af Concordieforfatterae opdigtede) Rygter
der gik i Tydskland om de danske Theologers Frafald fra den
rene Lære. Kongen, som ei selv var lærd nok til at bedömme
den omstridte Sag, og som denne Gang ei raadspurgte sine
lærde Ministre eller Theologer, befalede Hemmingsen kort og
godt at revocere og tillige lægge tydeligen for Dagen, hvad
han troede om Christi Legems Nærværelse i Nadveren. Det
var om Foraaret 1576, at det blev paalagt Consistorium at
iværksætte Kongens Befaling, og paasee, at Plemmingsens Gjenkaldelse kunde tilfredsstille Kongen og retfærdiggjôre Université-
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tet i de tydske Lutheraners Öine. Hemmingsen, som vidste at
det sidste ei kunde skee, uden at han maatte gjöre Brud paa
sin Overbeviisning og fordomme Calvins Forklaringsmaade,
vægrede sig længe derved. I de forste Moder indfandt han sig
slet ikke; i andre vedblev han endnu at gjöre Modstand og
tænke paa Resignation af sine Embeder ; og da han omsider
beqvemmede sig til at nedskrive sin Troesbekjendelse, var den
affattet i saa bibelske og almindelige Udtryk, fölgelig saa fri
for al Ubiqvitet, at hans Colleger strax indsaae og foreholdt
ham, at den ei vilde tilfredsstille Sachserne, fölgelig heller ikke
Kongen. Biskoppen, Hemmingsens gamle Ven, og de övrige
Professorer , som hartad Alle vare hans Disciple og Tilhængere,
forestillede ham saa eftertrykkeligen den Straf, han ved Modsættelse vilde paadrage sig selv (Kongen havde forrige Gang
truet med Straf paa Liv og Blod) og den Fare, for hvilken han
udsatte Universitetet, at han endelig underskreven latinsk Troesbekjendelse, hvori han forkastede Calvins Theorie og tilstod,
at Christi Legeme og Blod i Nadveren tildeles sandeligen og
realiter saavel de Uværdige som de Værdige m. m. og gjenkaldte
hvad han anderledes havde skrevet i sit Syntagma
*
Hemming
sen havde ved denne Bekjendelse vel undgaaet Kongens Unaade
og Straf; men derimod paadraget sig Samvittighedsnag, som
han dog sögte at lindre ved mundtligen i Consistorium at til—
foie en Commentar over sin Palinodie, hvorved denne bragtes
i lidt mere Samklang med hans Overbeviisning.
Hvad enten nu Kongen har hört tale om denne Hem—
mingsens formildende Fortolkning (som endnu læses i Consistoriets Acter) eller hans Svoger har tilmeldt ham, at Hemming-
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sens Ydmygelse ei var fuldkommen, saalænge hans Gjcnkaldelse ei var kommen til hver Mands Kundskab (ihvorvel den
formeentlige Forargelse kun var given paa Latin), nok det blev
ham befalet i samme Aar, for den gemene Mand at gjöre sin Bekjendelse korteligen og eenfoldeligen paa Dansk, hvilket han
og gjorde, dog i mindre bestemte Udtryk, ligesom da ei hel
ler det danske Sprog kunde udtrykke de fine skolastiske Be
stemmelser, hvortil det latinske er saa skikket.
Hemmingsen nöd nu en kort Tid den dyrt tilkjobte Ro,
og Kongen gav ham atter Beviser paa sin Naade. Iblandt an
det befalede han Præsterne i Danmark og Norge at anskaffe
sig Hemmingsens Latinske Postil, som den bedste, de kunde
benytte sig af til Udarbeidelsen af deres Prædikener.
Omtrent paa samme Tid besögte Frederik den Anden
sin Svoger i Sachsen, hvor han maa have viist megen Ulyst
til at indföre den symbolske Bog, Formula Concordiez, siden
Andreæ ei vovede at tilstille Kongen eller de danske Theologer Udkastet dertil, \saaledes som ellers skedte. Men den
ugunstige Modtagelse Bogen fandt i vore Hertug dommer saavel
hos Kongens Farbrodre, lians den Ældre og Adolph, som
hans Broder, Hertug Hans den Yngre, maatte rigtig nok give
selv en Andreæ Frygt for cimbrisk Standhaftighed. Han havde
derfor kun lidet Haab om at see sin würtembergske Theorie
indfort i vort Fædreneland; de störste Theologer vare ham
imod; nemlig i Hertugdommene General-Superintendenten, Paul
y. Eitzen, og i Danmark Hemmingius. Begge vare ham en
Torn iOiet; begge sögte han at gjöre forhadte som Sacramentarier; men v. Eitzen kunde lade haant .om hans Bagvaskelse,
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da han besad Hertug Adolphs urokkelige Venskab, imedens
Ilemmingsens Stilling var mere slibrig, ogsaa af den Grund,
at han var Philipist, hvilket v. Eitzen, som Planck i sit bekjendte Værk har viist, ikke kan ansees for, skjondt han var
Andreæs kraftigste Alodstander.
Det uheldige Tidspunkt nærmede sig, da Concordieformelen skulde erholde Lovskraft for saa mange tydske Alenigheder.
De reformeerte Fyrsters og Kirkers Forsög paa at forhindre
dette vare mislykkede. Andreæs Ord gjalt mere hos Cliurfyrst
August end Dronning Elisabeths, Pfalsgrev Johan Casimirs
og alle calvinske Potent aters tilsammen. Kong Frederik havde
viist sig temmelig kold, da Dronning Elisabeth overdrog ham
det hæderlige Hverv at bevare Kirkefreden. Alt dette lod-z/zzdreæ haabe, endnu at see den danske og norske Kirke un
derlagt sit symbolske Scepter, og tillige at opnaae den fuldstæn
digsi e Triumph over Hernmingius. Det sidste lykkedes ham,
men det forste ikke. At Kong Frederik havde anbefalet Ilemmingsens Postil, gik ham nær til Sjælen, ✓ og han opdagede
snart deri farlige Kjetterier; men da disse vare ældre endHemmingsens Revocation, gik det ikke an, paa Grund af disse at
faae ham afsat. Derfor indbildte han Churfyrsten, at Jlemmingsen vedblev i sine Forelæsninger at udbrede den calvin
ske Lære; og Churfyrsten meldte ufortövet sin Svoger, over
hvem han nu i fire Aar havde udövet et aancleligt Formynder
skab, at han ei længere burde tillade en saa mistænkt Aland
at lære offentlig. Churfyrsten yar med Vished underrettet om
(nemlig af Andreas), at han endnu som for bifaldt den calvin
ske Alening om det hôiværdige Sakramente, nægtede præsentiVtd. SeL hin. og pliilosoph. Skry II Ded 1823.
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am corporis et sanguinis Christi substantialem i det velsig
nede Bröd og Viin, og at han, ei agtende sin Revocation,
vedblev at bruge sine gamle Phraser og Sætninger i sine Lectioner. Da ikke desto mindre denne Lærer endnu holdtes paa
Universitetet med Læsning og Disputering udi sin fulde Agt og
Myndighed, saa var Hans Majestæt og det ganske Rige udi
stor Mistanke hos de tydske Herrer, at Plans Majestæt skulde
saadan en Mening og med Tiden befordre og indfore udi sine
Kirker *). ”
Dette Brev gjorde den tilsigtede Virkning. Vor fromme
Konge besluttede rask at give de tydske Herrer et uforkasteligt
Beviis paa, hvor ugrundet deres Mistanke var, i det han uden
videre Undersögelse, blot paa sin Svogers Ord (som siden blev
befundet at være ugrundet) afsatte Niels Hemmingsen fra hans
dobbelte Embede som Professor og Præst, og anviste 'ham
Roeskilde til sit Opholdsted
*
Inden Andreæ nedkaldte denne Bandstraale over Danmarks
Melanchthouy havde han selv været truet af et farligt Uveir,
hvis Udbrud det dog lykkedes ham at afværge. Jeg sigter til
de Reformeertes store Coalition imod hans Værk, hvilken jeg
ovenfor hentydede paa, og nu korteligen maa beskrive. Concordieforhandlingerne bleve drevne altfor kräftigen og aabenbait, til at deres Tendents kunde skjules for Calvinisterne.
Disse vidste meget vel, at det var deres Bortfjernelse og. For
dømmelse, hvortil den nye symbolske Bog sigtede. Vel var
der iblandt Tydsklands Fyrster endnu kun een, som offentlig be*) Rtsenr Kronike S* 318*
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kjendte sig til Calvinismen; men denne ene var en Mand af kraftfuld
og foretagende Characteer, Pfalzgreven Johan Casimir. Skjöndt
Svigersøn af Churfyrst August, deelte han dog ikke dennes
Beundring for Andreæ, hvem han tvertimod ansaae for en ærgjerrig Fredsforstyrrer, og hvis Planer han søgte at underminere.
Til den Ende underhandlede han, især i Sommeren 1677,
deels ved Gesandter deels ved Breve, med de udenlandske Reformeerte om at afværge den Fare og Forhaanelse, som til
tænktes denne Kirke af de lutherske Fyrster i Tydskland. For
at udfinde Midlerne til denne Fares Afværgelse foreslog han si*
ne Troesforvandte at holde et stort Mode, hvortil han indbod
Deputerede fra England, Frankrig, Holland, Polen, Ungern,
Böhmen og Sweiz. Modet holdtes i Frankfurt am Alain om Efteraaret 1677. Der mödte Deputerede fra alle de nævnte Lande,
undtagen fra Böhmen og Sweiz; men Bøhmerne tilskreve Pfalz
greven, at de vilde tiltræde alt hvad de Reformeerte paa Modet
fandt tjenligt at fastsætte til Fred og deres Kirkes Vedligehol
delse, og om Sweizernes Hengivenhed kunde man ikke tvivle.
Pfalzgrevens Geheimeraad TFenceslaus Zuleger, aabnede For
samlingen med en djærv latinsk Tale. THans Herre — sagde
han — havde bragt i Erfaring, at nogle ærgjerrige Mennesker,
der vare Fiender af Kirkefreden, smeddede paa en ny sym
bolsk Bog, hvori man, tvertimod den Augsborgske Confessions
A'Iening, og alligevel under dens Navn og Slör, vilde paatrænge
de tydske Alenigheder det uhyre Dogma om Ubiqviteten, samt
tilbetle sig Underskrifter fra Land til Land, fra Bye til Bye!
Hensigten dermed var alene den, at alle de Menigheder, som

ikke

vilde underskrive denne nye symbolske Bog,
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erklæres for skyldige i Kjetterie, udelukkes fra Religjonsfreden
og ikke taales i Riget. Hvorudover de Reformeerte nu maatte
tænke paa Midler, hvorved hiin uretfærdige Fordömmelse af saa
mange -blomstrende Menigheder, der ikke engang vare hörte,
kunde forekommes og afværges. *) ’•’
Forsamlingen besluttede, at det engelske Hofs tvende De
puterede (af hvilke den ene, Robert Bel, desuden var af Dron
ningen udtrykkeligen accrediteret til de protestantiske Fyrster)
skulde, ledsagede af en Deputeret fra Con ventet, besöge de tre
protestantiske Churfyrster samt de fornemste övrige Fyrster;
hos enhver især protestere imod den calvinske Læres besluttede
Fordömmelse i Concordieformelen, og derimod andrage paa
at der sammenkaldtes en almindelig evangelisk Synode, paa
hvilken alle stridige Artikler maatte undersoges og afgjöres efter
Guds Ord. Til Conventets Agent udvalgtes den berömte holland
ske Jurist Poul Knibbe, som overleverede de lutherske Fyrster en
baade beskeden og kraftfuld Forestilling imod det uheldsvangre
Værk, som var i Födselen. Med endnu stærkere Farver skil
drede den engelske Gesandt de ulykkelige Folger af et Foreta
gende, som s:gtede til at gjöre Brudclet imellem de evangeliske
Kirker ulægeligt, og det paa en Tid da de truedes med nye
Angreb af deres fælleds Fiender Papisterne. Man kunde ei
inodstaae den Tanke, at Jesuiterne maatte have en Finger
med i Spillet, efterdi der ei kunde tænkes noget önskeligere
for Calholikernes Interesse end det Schisma, som vilde blive

*) See Struves Pfalziske Kircbengeschichte pag. 362.
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en uundgaaelig Folge af Concordieformelen. Ogsaa lier vistes
Uretfærdigheden af at fordomme de Reformeerte uhörte, og til
Slutningen frabad man sig den Skam, som ved Calvinismens
formelige Fordømmelse vilde falde tilbage paa den engelske
Kirke og den engelske Nation *). x
Foi' at forstærke Indtrykket af disse Grunde, henvendte
D ronning Elisabeth sig tillige til vor Konge, som hun vidste
formaaede meget hos Churfyrst August, og om hvis Billighed
hun., synes at have havt gunstige Tanker. Det gjör henefe me
gen Ære, at hun tilsidesatte for en Tid sine private Tvistig
heder for at stemme Kongen til Gunst for sine Tro esfor vandte.
Der fortes nemlig just i det Aar nogle Handelsstridigheder mel
lem Danmark og England, da de Danske besværede sig over
at - Englænderne liskede paa Islands Kyster og udvidede
deres Seilads uden om Nordcap til Rusland.
Fra den 10
August 1677 havde de Danske Commis s arier Jorgen Rosenkrands, Henrik Rantzau, Jacob Ulfeid og Dr. Joachim
Ilinche underhandlet derom i Hamburg med de engelske Commissarier ***
).
Hertil sigter Begyndelsen af Dronningens Brev,
hvilket lyder saaledes i en tro Oversættelse ***
).
*_) Vid. Capita Propositionis Legati Anglici ad Principes Evangelicos Ger
mania. Sattlers Würtembergische Geschichte. 5 B. Bilag No. IX pag.
19. og i Hospiniani Historia Cap. XVII pag, 147 under Titel: Oratio
Legati Anglici ad Electores et Principes Augustana Confessionis.
**) See Resens Krönike S. 311.
***) Den latinske Original er (meget skjodeslöst) trykt i Pontoppidans Annales Eccl. Dan. Tom. III pag. 472— 474. Saavidt vides, har Brevet ikke
for været oversat paa dansk, hvorfor det meddeles her in extenso.
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Durchlauchtigste Fyrste , höitelskede Broder og Fætter !
Det er nogle Dage siden at Vi have begyndt ved vore
Deputerede og Commissarier at underhandle med Eders
Deputerede om de Ting, som ansees for at være og virkeligen ere Eder og Os alene vedkommende. Dog kunne
vi ingenlunde være saa opmærksomme paa vort private
Bedste — og Vi love Os det samme af Eders Durchlauch*
tighed
), — at Vi ei skulde tænke paa det almindelige
**)
Bedste, som angaaer hele Guds Folk. Hvilket gjör, at jeg
ganske tilsidesætter al Tanke paa vore private Sager, og
anraaber Eders Durclilauchtigheds Trofasthed og Tjeneste,
ja opfordrer hele Eders Anstrængelse og gudelige Pligtfø
lelse i den allervigtigste Sag, som ligemeget er Eders og
Voresr eller rettere sagt, Guds og Christi. Det er blevet
Os forebragt, at der iblandt Tydsklands höie Fyrster, vore
gode Fættere og Venner, pouses paa nogle forunderlige
Planer om at forvirre den christclige Religions og de Christnes Tilstand og at udslynge nogle nye Bandstraaler, hvor
med de ville fordomme Os og alle Vores uhørte og uden
at vi ere kaldte til at kjende eller undersøge denne Sag.
Paaskudet hertil er den Augsborgske Confession, som
vel vore *) Menigheder ikke i eet og alt hylde, men dog

*) Foran S. Va (i. <?. Serenitate vestru) maa hos Pontoppidan være
udeladt vedTrykfeil Præpositionen de.
**) d. e. den engelske Kirke, hvis symbolske Bog er de 39 Artikler,
hvori den lutherske Lære om den h» Nadvere vel ikke er optagen,
men dog heller ikke fordonat.
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heller ikke saa strængeligen forkaste, at vi formedelst en
ubetydelig Meningsforskjellighed i et eller andet Stykke
skulde ville eller taale, at enten Confessionen selv blev
ganske omstodt, eller Christi Menighed sonderslidt. Vi
ere alle Mennesker og feile i mange Stykker, hvorfor det
er mere at önske end haabe, at vi stedse skulde kunne
være enige i Alt. Alen hvad menneskelig Dommekraft og
Forstand ikke formaaer i en saadan Sag, det bor christelig Fromhed og Kjerlighed udrette. Vi bör nemlig lægge
Vind paa indbyrdes Fred, om vi endog i nogle faa Ting
drages hen til lorskjellige Meninger. Alen det christne
Navns fælleds Fiende, som af Christi Kirke vil have ud
ryddet saavel den Augsborgske JBekjendelse som alle de
övrige Christnes, der fornægte Pavens Tyrannie, ham er
det, som med sin List og Gift driver og paaskynder dette
Værk. Vor Forening og Samdrægtighed i Christo til at
forkaste Pioms Kjetterie og Latiens Afgudsdyrkelse er det,
som længe har været og endnu er til Hinder for Papisternes
Herredomme. Vor opgaaende Sol, som dyrkes af mange,
gjör, at deres den nedgaaende tilbedes af færre end til
forn. Sit eneste Haab om Frelse sætter den romerske
Antichrist til vor Splidagtighed. Er han istand til at bringe
os i Strid indbyrdes, da vil lian bane sig en aaben Vei til
at opreise sin Afgud.
Denne hans for os saa fordærvelige og odelæggende
Plan bliver altfor meget, ak altfor meget befordret ved den
af de tydske Fyrster, vore Fættere, berammede Sammen
komst og ved de sammenskrevne, ja saa godt som beseig-

lede symbolske Böger, ved hvilke de agte at gjöre alle an
dre Bekjendere af den sande christelige Religion, som ikke
i alt stemme overeens med-dem, forhadte over hele Ver
den , og at udelukke dem af Christenheden ; men hvorved
de i Sandhed ville odelægge og skade dem selv og de
res, samt Christi rensede Kirke og Evangeliets Udbre
delse tilligemed Os og Vores. Saavel til at fremme som
til at forhindre dette Foretagende formaaer Sachsens Durchl.
Churfyrstc allermeest; og Jeg mener, at Eders Durchlauchtighed atter formaaer saare meget hos ham.
At nu Eders Villie lier maa være ligesaa stor som
Eders Evne, det er Vor indstændige Bön. Eders Höihed
skal derved opfylde en christelig Fyrstes christeligste Pligt,
forsvare Guds Kirke og Evangelium, frelse mange Myria
ders Liv fra Undergang og manges Blod fra Udgydelse.
Vi skulle da have Eders Höihed at takke for Freden i
den cliristne Verden; ja| det tydske Rige selv skal erkjende Eder for sin Fader ug Befrier. Hvad vi til den
Ende bede Eder indstændig om, er at Eders Durchl. vil
sende Eders Gesandtere, fredsommelige og kloge Mænd,
til Churfyrsten af Sachsen, æg lade dem i Eders Navn bede
og bönfalde ham om, at han ophæver det berammede Mode,
forhindrer den udarbeidede Bogs Beseigling, ogudsætter sine
saa fiendtlige Anslag, især i disse fienddige Tider, til en gunsti
gere og beieiligere Tid ; at han baade selv lægger Vind paa Fred,
eg med sin store Anseelse raader andre at læggeVind derpaa.
Thi man maa befrygte, at deu Fred, som er sluttet af de
Franske og som er mæglet af Osterrigerue med Nederlæn-
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derive, vil blive en Planteskole til en sørgeligere og grue

ligere Krig imellem os cliristelige Fyrster, os som have

forkastet de pavelige Vildfarelser

Sandhed efter hans Ord.

og dyrke Christum i

For at forhindre dette giöre Vi

alt, hvad der staaer i vor Magt ; derfor have Vi ogsaa for

nogen'Tid siden sendt vore Gesandter til Tydsklands Fyr
ster,

hvor de sklille drive paa det samme, ’som Vi bede

Eder om.

Men Vi forhindres næsten ved Tidens Korthed ;

thi den ovennævnte Sammenkomst er berammet til næste
Maaned; men til hvilken Dag i Maaneden,

vide Vi ikke.

Derfor inaae baadeVi og I ile, dersom Vi ville vise, hvormeget Vi kan og bör gjöre til Christi og Guds Ære for

at bevare Kirkens Fred.

Gud den almægtige tage Eders

Durchlauchtighed i sin Varetægt!

Givet paa vort Slot Windsor d. 29de Octbr. 1.577 efter
Christi Byrd, i Vor Regjerings igde<
Dette Brev vakte ei hos Kongen den Deeltagelse, som det

synes os saa skikket til at fremkalde;

dog har jeg Grund til

den Formodning, at Kongen tog det nærmere til Eftertanke

end Pontoppidan beretter, hos hvem det hedder (l.cit.pag. 474)

”Ved dette Brev gjorde Kongen intet videre end at han over
sendte Churfyrsten en Copie deraf,

og henstillede Sagen alene

til Hans Durchlauchtigheds Betænkning.”

I det mindste viser Kong Frederiks nedenstaaende Brev
til Henrik IV. f at han endnu tre Aar efter ei havde opgivet
Dronning Elisabeths Forslag, og at han i Aaret 1579 havde
gjort endog personligen, ved etBesög, nogle Skridt for at be

væge fiin Svoger til at afværge Concordieformelens Beseigling og

Vuh Sti, hist, og philosoph. Skr. II Detl 1823»

y
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Bekjendtgjörelse, samt at han havde besluttet endnu i Aaret
i58o at gjore det sidste Forsög paa at bringe Churfyrsten (som
da vilde besöge ham, men vendte tilbage paa Halvveien) til en ro
ligere Overveielse af de Reformeertes Klager. Dette mærkvær
dige, hidtil ubekjendte, Brev lyder saaledes i den latinske Ori
ginal og en dansk Oversættelse..

FRIDERICUS

SECUNDUS

Del Gratia

Daniæ, Norvegiæ, Vandalorum
Gothorumque Rex
Serenissimo Principi
HENRICO,
Regi Navarrorutn» Principi Bearniæ (See

FREDERIK den ANDEN,
Konge til Danmark og Norge,
de Venders og Gothers &c.
hilser den durchlauchtigste Fyr
ste, Henrik, Konge af Navarra
Fyrste af Bearn &cT
Durchlauchtigste Fyrste elske
ligste Fætter, Ven og Broder!

Serenissime princeps,

Af

CONSANGUINEE, AMICE
& FRATER carissime. Ex
proximis SERENITATIS FE
STRÆ literis, tam iis, qvas
anno superiori 136 mensis Ju
nii, qvam his, quas nuper lomo
Martii Ner aco in Fucatu suo
Albrechtensi ad Nos dedit,
summa cum animi voluptate
intelleximus, qvanta cum mutuœ amicitiœ fiducia, ac qvam
pio et Regio plane candore non

sidste Breve, saavel det af 15de

Eders

Durchlauchtigheds

Junii forrige Aar, som det, I

nylig under 10de Martii har
udstedet til Os i Nerac udi Eders Hertugdomme, have vi med

den störste Glæde erfaret, hvor
ledes Eders Durchlauchtighed ei

alene med stor Tillid til vort ind
byrdes Venskab og med gudelig
og kongelig Oprigtighed har

meddeelt Os aabent og fortror
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tantum sententiam de dissen- ligt Eders Mening om at bilæg
tionibus reformatarum Eccle
ge Stridighederne imellem de
siarum moderandis libere ac reformeerte Menigheder, men
familiariter nobiscum contule
endog har bevidnet Os, hvor
rit , verum etiam operam et kjær vor Tjeneste og Anbefaling
commendationem nostram a— hos den hoibaarne og ædle Fyr
pud Illustrissimum et optimum
ste,, vor Svoger og Broder, Hf.
Principem, Affinem et Fra
August, Hertug af Sachsen, det
trem carissimum Dnum AU
hellige romerske Riges ErkeGUSTUM, Ducem Saxonice,
Sacr.Rom. Imperii Archi-Ma— marskalk og Churfyrste, vilde
rechallum et Electorem, gra væreEder. I hvilken Henseende,
tam sibi esse testatus sit, qva og i Særdeleshed med Hensyn til
at befordre en Synode i Tydskpropter ea in parte, ac in sy
nodo inprimis in Germania land, Eders Durchlauchtighed
promovenda, non tam suo qvam indstændigen har bedet, og med
afflictarum Ecclesiarum nomi from Nidkjærhed anholdt hos
ne, ne inauditae ac innocen Os, ei saameget i Eders eget
tes eoe condemnentur,, obnixe Navn som i de undertrykte Me
petivit, ac pia cum contentio
nigheders, at disse ikke uhörte
ne a Nobis postulavit, quorum
og uskyldigen maatte vorde for
qvidem alterum, cum ad pro
domte. Da nu den ene af disse
priam Christianorum Regum
Begjeringer vedkommer det sær
necessitudinem, alterum vero
ad communem Ecclesiae et Rei- egne Forhold, hvori christelige
publicce Christianae utilitatem Konger staae til hverandre , og
referendum sit, ac utrumque den anden Christenhedens fæl
certe 'ad gloriam Dei et purœ leds Bedste, men begge sigte

*Yy2
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religionis conservationem per
tineat, tantum abest utSEREEITATISEESTRÆ in nego
tiis istis bene explicandis liber
tatem in aliam qyam optimam
in partem accipiamus, ut ipsi
pro candida et sincera consilio
rum communicatione permag
nas, sicutipar est, et agamus et
habeamus gratias, ideocpie SE
RBEITATIS EEST1EE con
testationem de dignitatis ac
potentiae. nostrce proerogativa
ad summam potius ipsius hu
manitatem ac singularem erga
nos benevolentiam, qyam ad
rerum necessitatem aut prœeminentiam nostram referimus,
ad gloriam enim Dei et Chri
stianorum Regum officium
maxime pertinere existimamus,
cum omnes, qvi rejecta idolomania papist i ca verum et pi
um ipsius verbum amplexi
sumus, ipsum Conditorem
et Conservatorem nostrum
unicum,
per Mediatorem
ipsius Filium, Unum no

tii Guds Ære og den rene Re
ligions Vedligeholdelse, saa er
det saa langt fra at vi skulde ta
ge Eders Durchlauchtigheds
Frihed i at udvikle disse An
drag ilde op, at vi meget niere,
som billigt er, höiligen takke
Eder for den uforbeholdne og
oprigtige Meddelelse af Eders
Raad, og følgelig tilskrive Vi
Eders Durchlauchtigheds Yttrin—
ger om Vor Værdighed og Vor
Magts Fortrin snarere Eders
store Artighed og særdeles Hen
givenhed for Os, end Tingenes
Nödvendighed eller nogen Vor
Udmærkelse. Thi da alle vi,
som have
*
afkastet den papisti
ske Afgudsdyrkelse og hyldet
Guds sande Ord, paakalde Ham
vor Skaber og Opholder ved den
eneste Midler, hans Son vor
Herre Jesum Christum, og seile
tilsammen paa eet Skib, hvilket
dog midt i sit gode Lob er tem
melig oms lodt og fortrængt saa-
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sirum Jesum Christum invoce
mus ac in eadem simul navi
versemur, quæ in bono navi
gationis cursu non minus ob
gubernatorum dissidia, qvam
Romani Pontificis ac extera
rum Gentium Tyrannidem ingruentesque calamitates alias
sat concussa est et afficta, ut
de mediis et rationibus idoneis,
qvlbus exulceratis istis horum
temporum dissensionibus re
medium adhiberi, et salutaris
concordia inter pias Ecclesias
constitui possit, consilia li
bere conferant ac inter se com
municent. Qvam qvidem ad
rem Ecclesiae et Reipublicce
Christianae perutilem et neces
sariam, si qvidpro nostra etiam
parte operae ac consilii conferre
possumus, profitemur aperte,
omnem quantumvis magnum
laborem in eo suscipiendum nob i sfo reju c u n diss imum. Proin
de cum tam SERENISSEMÆ
ANGLIÆ REGINE CONSANGPINEÆ et SORORIS
nostræ carissimae, qvam SE-

vel formedelst Styrmændene®
Uenighed som Pavens og frem-,
mede Folkeslags Tyrannie og an
dre truende Elendigheder: saa
ansee Vi det for noget, som ved
kommer Guds Ære, og christe—
lige Kongers Pligt, at disse frit
meddele hinanden og overla-gge
med hverandre beqvemme Mid
ler og Veie, hvorved der kan
raades Bod paa disse Tiders hæftige Stridigheder, og en gavnlig
Samdrægtiglied indfores iblandt
de gudfrygtige Menigheder. Og
dersom Vi ved Vor Tjeneste og
VortRaad kunne bidrage noget
til en for Christenhedcn saa nyt
tig og nödvendig Sag, da tilstaae vi reent ud, at enhver
Möie, den være nok saa stor,
som Vi paatage os for denneSag,
vil være Os saare behagelig. Da
vi nu ansee den Mening, som
'-W
baade Englands Durchlauchtig
ste Dronning, Vor höitelskede
Frænke og Söster, og Eders
Durchlauchlighed saa ofte har
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RENITATIS FESTRÆ sen
tentiam deSynodo omnium Ec
clesiarum, qvœ reformatam
religionem profitentur, in Ger
mania instituenda, toties per
litteras declaratam, ad raiionem concordiae lentandam
accommodatam, nec ab ea alie
nam judicaverimus, ideo non
tantum anno superiore, oblata
ad eam rem occasione sat com
moda, cum bene memorato ca
rissimo AFFINE et FRATRE
nostro carissimo, traditis ip
sius Illti Literis istis SERE
NITATIS FESTRÆ sermo
nem iis de rebus libenter insti
tuimus, verum etiam hoc anno,
si, quod certo futurum spe
rabamus, ipsius llltas huc in
regnum et colloquium nostrum
venisset, iis in rebus proponendisnec co nju n ctis sim i Prin
cipis officio, nec FESTRÆ
SERENITATI eramus» dé
fiutur i.
*) d. e. protestantiske.

yttret i Breve, om at holde i
Tydskland et Kirkemode af alle
de Menigheder, som bekjende
den reformeerte *) Religion^ for
vel skikket til et Samdrægtighedsforsög, saa have Vi ikke
alene i forrige Aar, da en be—
qvem Ledighed dertil blev os
givet, talt frit om disse Ting
med velbemeldte Vor höitelskede
Svoger og Broder, idet Vi over
leverede hans Durchlauchtighed
Eders Höiheds Breve, men vi
vilde ogsaa i dette Aar, der
som Hans Durchlauchtighed,
som vi haabede, var kommen i
Vort Rige paaetBesög, ved at
foredrage ham disse Ting have
opfyldt en nærbeslægtet Fyr
stes Pligt, samt hvad Vi skylde
Eders Höihed.
-i

/
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Qvia vero ipsius Illtas,
magnis acinopincitis rationibus
mota, consilium profectionis
ultra dimidiam itineris partem
feliciter ad nos susceptœ mu
tavit, ac propter gravia im
pedimenta tum ad communem
Reipublicœ, tum aci privatam
liliis ipsius dignitatem perti
nentia, in ditiones ac provin
cias suas redierit, ideo qvod
ipsi, occasione tam exoptata
destituti, ex voto SERENI
TATIS PESTRÆ coram fa
cere non potuimus, vel per
litteras nostras vel per Lega
tos Illtis ipsius, qvos brevi
ad nos venturos speramus,
tempore ad eam rem opportuno
exp lie ab imus,
Qva qviclem in familiari
communicatione nostra e can
dido et sincero pectore pro
fecta, si ad publicum" Eccle
siae et Reipublicœ commodum,
apud Tllm. ipsius vel anno
superiore multum profecisse
mus, vel etiamnum aliqvidpro-

Men efterdi nuHansDurchlauchtighed ved store og uven
tede Aarsager blev bevæget til
at afbryde sin lykkeligen be
gyndte Reise, da han var kom
men mere endHalvveien, ogformedelst vigtige Hindringer, be
træffende deels Statens Bedste
deels hans egen Værdighed,
vendte tilbage til sine Lande :
saa have vi besluttet paa en be
ledig Tid at udvikkle for Hans
Durchlauchlighed enten i Breve
eller ved hans Gesandter, som
om kort Tid ventes til Os, det

som vi, berøvede hiin forönskede Ledighed, nu ikke, efter
Eders HÖiheds Önske, kunde
gjöre mundtlig.
Men dersom Vi ved dpnne
Vor fortrolige Meddelelse, der
visselig kommer fra et oprigtigt
Hjerte, enten i forrige Aar
have udrettet noget af Betydenhed til Kirkens og Statens
almindelige’ Bedste, eller hvis
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ficere possemus, iTud imprimis
ad Dei omnipotentis gloriam
et deinceps ad conjunctissimi
Principis et exoptatissimi
AFFINIS et FRATRIS no
stri carissimi minime vulgarem
,erga nos benevolentiam refe
rendum esse censeremus, minimeque dubitamus Tlltem ipsius
pro sua erga vicinos Reges et
Principes singulari observan
tia et humanitate, si de eo vel
a SERENISSIMA ANGLIÆ
REGINA vel a SERENITA
TE MESTRA amice compel
latur, sua sponte ac sine ulla
iterata intercessione nostra ita
&e exhibiturum et declaratu
rum esse, ne qyid SERENITAS
FESTRA, qvodadpii et tran
quillitatis Ecclesiae et Reipublicœ Christianae amaiitissimi
Principis officium pertineat,
in Illte ipsius desideret» Ita
enim nobis variis argu
mentis optimi FRATRIS et
AFFINIS istius nostri per
specta et cognita est pietas ac

Vi endnu kunne udrette noget,
da mene Vi at det bor tilskrives
især den almægtige Guds /Ere,
og dernæst Hans Durchl. vor
höitelskede Svogers og Broders
ualmindelige Hengivenhed for
Os£ og Vi tvivle ingenlunde paa,
at jo Hans Durchlauchtighed
ifölge sin besynderlige Hotlig
hed og Artighed mod Naboe—
Konger og Fyrster vil, naar
han derom venl igen tilskrives
enten af Englands Durchlauch
tige Dronning eller af Eders
Höihed, af sig selv og uden no

gen gjentagen Mellemkomst fra
Vor Side optöre sig og erklære
sig saaledes, at Eders Höihed
hos hamei vil savne noget, som
passer sig for en gudfrygtig
Fyrste, der elsker Rolighed i
den christelige Kirke og Stat.
Thi af forskiellige Beviser kjende Vi saa nöie Vor gode Bro
ders og Svogers Gudsfrygt samt
heroiske Tæjikemaade, forenet

36l
Heroica
animi integritas,
cum summo sincerœ Religionis
studio conjuncta, ut, sicut scri
bit SERENITAS VESTRA,
certo certius statuendum sit,
ea quae llltas. ipsius ad ratio
nem certam pice concordiae in
stituendam hactenus suscepit et
tractavit consilia, ex pio zelo
ac optimo studio erga Christi
anam rempublicam profecta
esse, neque tamen dubitandum
est,si Jacobus isteAndreæ,qvem
jam Papam in Germania agere
SERENITAS VESTRA exi
stimat, aut alii Theologice Pro
fessores optimi principis boni
tate et potentia in vidiose abu
tantur , et pro pace ac tranqvillitate, qvam ipsius llltas
pio studio meditatur, facem
belli et turbarum in Ecclesiam
et Rempublicam Christianam
ingerant, qvod qvidem SERE
NI TAS VIN1RA suspicari
videtur et innuere, qvin tamen
pro laudabili Majorum suo
rum in celebratissima Domo

med stor Iver for den sande
Religion, at det er en afgjort
Sag, som ogsaa Eders Höihed
skriver, at de Planer, som Hans
Durchlauchtighed -hidindtil har
optaget og forfulgt for at indføre
Samdrægtighed, crefremgangne
af from Iver og Hengivenhed for
Christenheden ; ei heller kan
det omtvivles, at, om end hiin
Jacob Andreæ , som Eders
Durchlauchtighed mener alle
rede spiller Pave i Tydskland ,
eller andre theologiske Profes
sorer paa en forhadt Maade mis
bruge den ædle Fyrstes Godhed
og Alagt, saa at de istedetfor
Fred og Rolighed, som hans
Durchlauchtighed gudfrygtige!!
pønser paa, bringer Krig og
Opror over Staten, saa vil han
dog ifölge sine höilovlige sachsiske Forfædres berømmelige
Viis og sin egen fortræffelige
og heroiske Tænkemaade, om
sider tage en Beslutning, over-

Vid. Sd. hist, og yhilosoçh. Skr, II Deel 1823.
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Saxonica pietatis studio et eensstemmende med sit eget og
proprio optimœ ac heroicae det almindelige Bedste. Vi ha
naturae genio, et sui ipsius et ve for Vor Deel aldeles intet
utilitatis communis condig havt at skaffe med hine nye
nam demum rationem sit ha
Troesartikler og sammenskrev
bitura.. Nos qvidem cum no
ne Böger j Kirkerne og Skolerne
vis formulis istis ac libris con
i alle vore Riger ogLande bleve
signatis nihil penitus negotii
under Vor höisalige Forgjæn—
habemus. Ecclesiae et Scholae
regnorum et omnium provin ger> Vor Durchlauchtige Fader,
ciarum nostrarum sub imperia der var af Tænkemaade som af
D ivi Prcedecessoris nostriSE Navn en christelig Fyrste, re
RENISSIMI PATRIS, ut no formerede med Fromhed og
mine ita animo Christiani ordnede med Viisdom, efterat
Principis, rejecta idolomania det papistiske Afguderie var af
Papistica et omnibus blasphe— kastet og alle gudsbespottelige
mis erroribus repudiatis, pie Vildfarelser afskaffede. Til den
reformatae ac bene constitutes- ne af Vor ædle Fader Os efter
sunt. In qva doctrinas coele
ladte oprigtige Bekjendelse af den
stis sinceritate pariter ac tran—
himmelske Sandhed og den der
qvillitate ab optimo Parente ad
af flydende Rolighed henholde
nos. usque propagata aqviesci—
Vi Os urokkeligcn,, og tilstede
mus ac constanter persevera
mus f nec ulli Theologo licen ikke nogen Theolog Frihed til
tiam contra semel receptam at reformere eller disputere no
et approbatam Ecclesiarum no get imod den i Vore Menighe
strarum ordinationem qvis- der eengang indförte Ordina
quam vel innovandi vel dispu- tion -, og paa denne Maade have
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laudi indulgemus, eaque ratione
veritatem simul et pacem in
Ecclesiis amplissimorum Reg
norum nostrorum Ducatuum et
Provinciarum sine ullis novis
reformatoribus Dei beneficio
hactenus conservavimus, ac
certo confidimus, ipsum divina
benedictione sua deinceps eti
am gubernationem nostram
fortunaturum esse.
Nec certe defelici purioris Re
ligionis progressu in Ecclesiis in
floretitissimo Galliœ regno re
formatis amplius dubitamus: in
eo plane securos nos fecit Chri
sti anissimi Francorum Regis,
ConsangvineiFratris et Fcederati nostri carissimi, pia et
amica declaratio, dum SERE
NITAS ipsius tam per scrip
tas literas, qvam per oration&m Generosi, in primis no
bis propter virtutem dilecti,
ordinarii sui in aula nostra
Legati Dni Caroli Danzœi te
stata est, se pacificatorii edicti
semel approbati formulam in

Vi hidindtil ved Guds Velgjerning bevaret baade Sandheden
og Freden i Vore vidtløftige
Riger, Hertugdømmer og Pro
vindser, uden at nye Reforma- .
torer ere traadte frem, ligesom
Vi og tryggeligen haabe, at Gud
herefter vil lyksaliggjöre Vor
Regjering med sin Velsignelse.
Ei heller nære Vi nu mind
ste Tvivl længere om den sande
Religions heldige Fremgang i
de reformeerte Menigheder udi
det blomstrende Frankerig: i
den Henseende ere Vi bievne
aldeles betryggede ved en gud
frygtig og venlig Erklæring af
Frankeriges
allercliristeligste
Konge, Vor hoitelskede Fæt
ter, Broder og Bundsforvand te,
i det Hans Höihed saavel skrift—
ligen som ved sin ordentlige
Gesandt ved Vort Hof, den
ædle og Os formedelst sin Dyd
særdeles elskelige Hr. Carl
Dantzæus, har forsikkret Os,
Z Z 2
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regno suo firmiter observatu
at han i sit Rige standhaftigen
ram et diligenter provisuram vil overholde det eengang ud
esse, ne ullis novis tumultibus givne Fredsdecret tig omhyggeRespublica istic perturbetur. ligen sorge for, at Staten der
qvce res spem certain nobis facit ikke forvirres ved nogen ny
post tantam ac tam diuturnam
Opstand, hvilken Omstændig
Christiani sangvinis profu
hed lader Os sikkert haabe, at
sionem , ac tot fiorentissimi
saavel Eders Difrchlauchtigheds
Regni calamitates {qvce jucunda
prcebent Lallo spectacula Pa— som andre der levende fromme
pcéj et SERBE ITATIS PE— Christnes Levetid for Fremtiden
STRÆ et aliorum piorum vil under Forsynets Varetægt
in Christum credentium tem blive roligere og blidere efter
pora in posterum Divina sub ■ en saa stor og langvarig Udgy
protectione ist hic fore et miti
delse af cllristcligt Blod, og ef
ora et tranqvilliory, qvod qvi- ter saa mange Elendigheder i
dem ex animo et optamus et det herligt blomstrende Rige
precamur c ac a SEREEITA- (hvilke afgive et behageligt
rIE PE S1 RA pro mutua, a mi
Skutspil for Roms Pave). Dette
citia nostra amanter petimus,
önske Vi af ganske Hjerte, og
ut diuturniorem moram, qvce
b e d e dern æst E der s T) ur chlauchinter superi ores vestras et has
nostras responsorias interces tighcd, at I, efter vort indbyr
sit liter as, in bonam partem des Venskab, vil broderligen til
fraterne accipiat. Et enim cum give det altfor lange Ophold,
som er forløbet imellem Eders
ad petitionem illam SERENI
TATIS 'PESTRE re potius forrige Brev og dette Vort Svar.
qvam verbis bene respondere Thi da Vi hellere vilde syare
I

vellemus, ae aci colloqvium
cum lllmo et optimo PRIN
CIPE, AFFINE et FRATRE
nostro carissimo , iterandum
spem certam pr op ositam habe
remus, illa longioris istius
inorae nec alia causa fuit. Qvo
quidem nomine SE RENI TA—
TEM VESTRAM nos amice
excusaturam esse plane confidi
mus. Denique de nostra erga
SERENITATEM VESTRAM
propensa et paratissima volun
tate non dubitandum est: sicut
summam SERENI TA TIS VE
STRÆ ac plane .verecundam
' moderationem cum singulari
pietate ac bene merendi studio
conjunctam magna cum volup
tate amplectimur. Ita tam in
Synodo in Germania, qvantum
qvidem in nobis erit, promo
venda, qvam in aliis r^bus
omnibus ad communem Eccle
siae et Reipublicae Christianae
utilitatem pertinentibus nec
Christiani ac tranqvillilalis
communis amantissimi Regis

paa hiin Begjering

af Eders

Durchlauchtighed ved Giernin

gen end ved blotte Ord, og1 da

Vi havde Haab om atter at faae
en Samtale med Hans Durchl.
Vor höitelskede Svoger og Ero

der, saa var dette, og intet an
det, Aarsag til det længere Op

hold.

Og Vi ere aldeles for

vissede om, at Eders Höihed i

denne Henseende vil venligen

have Os undskyldt.

Endeligen

maa Eders Höihed aldeles ikke

tvivle om Vort

hengivne og

tjenstberedvillige Sindelaug i-

mod Eder.

Ligesom V-i med

Glæde erkjende Eders Höiheds
store og hoist beskedne Maadehold,

forenet med særdeles

Gudsfrygt og Lyst til at ind

lægge sig Fortjeneste: saaledes
skulle Vi, saavel i at fremme et
Kirkemode i Tydskland,

saa-

vidt det staaer til Os , som i alle
Ting, der sigte til Kirkens og

Statens fælleds Bedste, ei und-
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ojjicio, nec SEREN1 JLA1 IS lade at opfylde saavel en christeFES TRÆexspectationi sumus lig og fredelskende Konges Pligt,
defuturi. Deus, qvi dat salu
som Eders Höiheds Forventning.
tem Regibus, SERENITATEM Gud, som giver Kongerne Frel
FESTRAM qvam diutissime
se, bevare og beskytte stedse
incolumeni servet ac tueatur.
Eders Durchlauchtighed.
Dabantur in arce nostra
Givet paa vort Slot ColdingColdingæ die XIII Junii
huus, d. 13 Junii Aar i58o.
anno MDLXXX.
FRIDFRICUS.
Fre deri k.

(L. S.)

(L. S.)

Af dette Brev erfares fre Ting, som man tilforn ikke
vidste, först at Kong Henrik allerede i Aaret 1678 har hen
vendt sig til Danmarks Konge om et godt Forord hos Churfyrsten for de Reformeerte; dernæst, at Frederik den Anden,
uden just at være varm for Sagen, dog har gjort nogle Forsög
paa at afdrage Churfyrsten fra de ulykkelige Concordieplauer ;
og for det tredie, at han ligefrem erklærer det fransk-engelske Forslag, om at sammenkalde i Tydskland en almindelig
protestantisk Synode, for vel skikket til at fremme sand Sam
drægtighed i Kirken. Men at dette ogsaa var Kongens Overbeviisning, og at han aldeles misbilligede den nye symbolske Bog,
som bekjeudtgjordes i Sachsen faa Dage efter at Kongen havde
nedskrevet ovenstaaende Brev, det blev snart almindeligen bekjendt, da Kongen under
Julii næstfølgende lod Breve udgaaé til alle Biskopper i Danmark med slrængt Forbud imod
Formula Concordiez, fordi der udi den Bog befandtes den
Lærdom, som hos os og vore Kirker var fremmed og ube-
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vant. Thi var det hans Majestæts alvorlige Villie , at de
skulde forbyde alle Bogførere udi deres Stifter, samme Bog at
indføre, sælge eller udsprede, under deres Godses og Livs For
tabelse, og de Præster, hos hvem den fandtes, skulde afsættes
fra deres Embede *). Ligesaa bekjendt, som denne Anordning,
er Kongens foregaaende Samvittighedsuroe og den Maade, hvorpaa han dæmpede samme. Naturligviis ilede Anclreæ med at
tilstille Kongen igjennem Churfyrsten den nysudgivne og af de
fleste tydske Lutheraner antagne Concordieformel. Det var et
kosteligt i Flöiel indbundet og med Guld beslaaet Exemplar.
Churfyrsten bad sin Svoger venligst at gjennemlæse, annamme
og udi sine Riger befordre denne symbolske Bog. JJMen — saaledes fortælles Sagen i Resens Krønike — da Kongen kom udi
Erfaring, at i samme Bog indeholdtes foruden de gamle Sym
bola mange nye og forborgne Phraser og Meninger, som lettelig kunde forstyrre den Enighed, hans höilovlige Hr. Fader havde
stiftet og Gud hidindtil i disse Riger naadeligen bevaret: da
om Natten, som han ikke kunde sove og vidtlofligen betænkte
denne Ledighed, stod han up, kaldte paa sin Kammerjunker,
bad hannern gjöre Ild, sigende, han havde fanget en Djævel,
som han vilde opbrænde. Og som Ilden stod udi lys Lue, slog
han Bogen derpaa og opbrændte den.” Efterretningen om denne
Catastrophe var uden Tvivl den störste Sorg, Andreæ endnu

*) Denne mærkværdige Anordning læses saavel i Pontoppidans Annales
Tom. III S. 481 — 82, som i Zirergn Sjællandske Cleresie S, 64 —
69. Paa det sidste Sted tillige Biskop Poul Madsens Circulaire i den
Anledning til lians Stifis Provster, af 28 Julii.
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havde oplevet over sit Yndlingsfoster. Historien rygtedes snart
over det halve Europa; og for at neddæmpe Virkningen deraf
greb Bogens Forsvarere til tre Midler. Nogle benægtede alde
les Factum; de mindre forhærdede Zeloter tilskreve Philippisternes/ navnlig Ilemmingsens Indflydelse hos Kongen dette
Skridt; og endelig opdigtede den sachsiske Hofpræst, Nico
lai Sel/ieccer en af Andreæs Medarbeidere, saadanne Bevæg
grunde hos Kongen, at Bogens Ære kunde reddes uden at træde
Kongen for nær. Selneccer, som efter Churfyrstens Begjæring
maatte udfore det fnr ham vanskelige Arbeide at holde en
Liigprædiken over Kong Frederik efter dennes Död , kunde ei
undgaae deri at omtale Concordiebogens Oversendelse og Opbrændelse paa Antvorskov. Men denne Handling motiveres saa—
ledes — tvertimod det tydelige Indhold af Kongens egen For
ordning — at Kongen, ihvormeget han billigede den i Bo
gen indeholdne Lære, var dog bleven ei lidet forfærdet over
de deri gjendrevne Vildfarelser, især da de vare ganske frem
mede for den danske Kirke. Han havde derfor med Rette
om 1 yrkerne gjennemsticifcdc Landene, vilde Skaden
for Landet være mindre end af saadant Mundhuggerie. Og
det er sandt — saaledes slutter Selneccer sin poetiske Fic
tion — naar man betragter de i Formelens Antitheser opstil
lede Uhyrer, saa har man Grund nok til at kaste den i Il
den *).
Skade, at Kongen saa tydeligen har betegnet Aarsa*) Jevnf. Joh. H. Schlegels Geschieht« der Könige von Dänemark, I. Theil
S. 278» hvor Sagen med denne Historieskrivers sædvanlige Nöiegtighed er rigdgen fortalt, da Holberg darimod i sin Danmarks
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gen til sin Misfornoielse med Bogen, nemlig at dens Hoved
lærdom, Ubiqviteten, var vore Kirker fremmed og uvant.
Ved denne Kongens rigtige Indsigt, hvortil han sikkert var
kommen tidligere, naar ikke Churfyrsten og Churfyrstinden
havde forhindret det, bevaredes den danske, norske og is
landske Kirke fra de Lænker, som Formula Concordiez har
paalagt saa mange tusinde retsindige, og under denne Samvit
tighedstvang sukkende Religionslærere i Tydskland. Hvem vi
foruden Kong Frederik II. have at lakke for den större Sam
vittighedsfrihed, vi ifölge hiint Forbud nyde, er tvivlsomt.
Det er höist sandsynligt, at Kongen iforveien har raadfört sig
med een eller flere Tlieologer. Derpaa hentyder allerede Resens Udtryk, da Kongen var kommen udi Erfaring om Bo
gens Indhold; og Gébhardi, rigtig nok en yngre men dog
nöiagtig Skribent, siger udtrykkeligen, at Kongen forst beslut
tede sig til at forkaste Formelen, efterat han havde overveiet
de deri indeholdne Magtsprog, hvilke deels vare stilede imod
de Reformeerte, deels imod de Lutheranere, som tænkte an
derledes end Andreas, tilligemed sine egne Tlieologers Anmczrkninger *).
Men at Hemmingsen var iblandt disse Theologer, er meget at omtvivle, da intet Vidnesbyrd derom ha
ves, og Tingen i sig selv er usandsynlig. Hemmingsen var

Historie 2 Deel S. 507. 4 foredrager den saa forkeert, at man strax
mærker, at han ikke engang har vidst, at Selneccer var Medfor
fatter og Tilhænger af Formula Concordia.
*) Gebhardts Geschichte der Königreiche Dänemark und Norwegen. 2ter
Theil pag. 900. Halle 1770.
Vid. Sei. hist, og^hilosoph. Skr. II. Deel 1823.
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endnu ikke -— som jeg alt paa et andet Sted har anmærket
)
*
—
kommen i saadan Yndest hos Kongen, at denne skulde have
raadlört sig med ham om en Bog, som korn fra Hemmingsens
Anklager, og om hvilken hans Dom fölgelig neppe kunde være
upartisk. Vel fortröd Kongen strax sin Overilelse med at af
sætte N. Hemmingsen blot paa en Mistanke, gjorde ogsaa
denne Uret god igjen ved strax efter at tildele ham et godt
Canonicat i Roeskilde, skjenke harn sin Yndest og siden raadspörge ham i mange Ting. Men i denne Sag, der vedkom
Hemmingsen personlig, er det rimeligt, at Kongen' hellere
har henvendt sig til Andre, og navnligen til sin Hofpræst
Christopher Knopf og Sjællands Biskop Poul Madsen. Begge
vare Venner af Melanchthon og Hemmingsen, fölgelig vel
skikkede til at gjöre Kongen opmærksom paa Formelens uevan—
geliske Tendents og nye Lærdomme. Ogsaa Poul v. Eitzens
Yttringer imod denne Bog kan ei være bievne Kongen ubekjendte. Saaledes blev Frederik den Anden udlöst af den mo
ralske Tvang, hvori hans Svoger i sex Aar havde holdt ham.
Fra denne Tid af dömte Kongen langt selvstændigere og rig
tigere i Religionssager, uden i övrigt at fornægte den Kjerlig
hed , som hans ædle Hjerte folede for hans Slægtninge i Al
mindelighed, men for hans.Söster Churfyrstinden og hendes
Gemal i Særdeleshed.

Fra denne Tid af viste Frederik den Anden ogsaa de
Reformeerte mere Deeltagelse, skjöndt den folgende Fortælling
’iiil vise, at han aldrig blev meget varm for deres Sag. Fra
*) Historisk Calender for Ï8I5 Side' 366.
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varm Iver afholdtes han deels af sine religiöse Grundsætninger,
deels af politiske Betænkeligheder. Det er nemlig klart af
Kong Henrik af Navarras Breve, saavel til ham, som til de övrige protestantiske Fyrster, at Henriks Plan ei allene gik ud
paa en kirkelig Union imellem alle protestantiske Kirker, hvil
ken skulde bevirkes ved en almindelig Synode, men ogsaa paa
et Statsforbund, som skulde sigte til at forsvare de protestan
tiske Stater imod de katholske Fyrsters Krige og Foifolgelser.
I det sidste kunde vor Konge saanieget mindre indlade sig, da
han 'stod i Forbund med Frankerigs katholske Konge, af hvem
netop Navarra og de franske Reformeerte havde meest at be
frygte. Frederik II. havde nemlig to Aar efter sin Thronbestigelse
(1561) fornyet det Forbund med Frankerig, som allerede hans
Fader havde indgaaet; nogle Historieskrivere mene, at Frederik
II. med Fornyelsen havde den Hensigt, at give Underhandlin
gerne med Skotland om Örkenöernes Tilbagegivelse mere Vægt;
og Gebhardi tilfoier, at Kongen af Navarra (dengang Anton)
sögte at ophæve hiint Forbund, og bevæge Kongerne af Dan
mark og Sverrig til at indgaae et andet med sig mod Paven
og til den protestantiske Religions Udbredelse. Herom er mig
ellers intet bekjendt uden hvad den Historiskriver, til hvilken
Gebhardi lienviser os, den berömte Thuanus, fortæller, som
bestaaer i Folgende: ’’Iblandt de Gesandter, som i Aaret 1561,
efter Franz den Andens Död, kom til Paris for at lykönske
Carl {IX.) til hans Thronbestigelse, var Jörgen Gluck, den
danske Kong Frederiks Taler, som mange Gange havde været
sendt til Frankerig og opholdt sig der. Der fortælles, at Kon-
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gen af Navarra, tilskyndet af sin Gemalinde
)
*
indbod ham til
sit Taffel og gav ham Haab om, at inden et Aars Forlob
skulde den rene Gudsdyrkelse höitideligholdes over hele Riget,
samt bad Gesandten, at han vilde forvisse sin Konge derom.
Denne takkede Gud, roste Kongen af Navarras Beslutning og
bad ham igjen, at han endelig maatte sorge for, at Frankerig
ikke antog Johan Calvins Lære, som Helvetierne folge, men
indförte den fra Morten Luthers Lære udgangne Augsborgske
Confession; derved vilde han indlægge sig en ikke liden Ære
hos Danmarks og Sverrigs Konger saavel som hos de övrige
Protestanter i Tydskland, hvis Herredomme udstrakte sig over
lige saa store Lande, som de der adlöd Paven. Hertil svarede
Kongen af Navarra, at Lutlier og Calvin afyeeg fra Paven i
4o Artikler, og vare enige i 58; der var ikkun to tilbage,
hvorom de stred. Nu var det hans Mening, at begge Parter
skulde forene deres Magt og Tropper for at undertrykke den
fælleds Fiende; og naar han var bekjæmpet, vilde det være en
let Sag at blive enige i hine to Artikler og at give Guds Kirke
sin forrige Reenhed og Giands tilbage’' **
).
Hvad Jörgen Gluck
svarede, berettes ikke; men som en erfaren Mand meente
lian formodentlig, at dette var lettere sagt end gjort; og vi
linde ei, at Frederik 11. gjorde det mindste Skridt i Anledning
o
af Kong Antons Forslag, Anton var heller ikke den Aland,

*) Johanne af Albret, en Veninde af de Reformeerte, og som beskyttede
dem i sit lille Land, bror der var calvinsk Gudstjeneste fra Aar 1557.
**) 7^* Zug. T huant Historiarum süi temporis Libr. XXII Cap. 19.
Landini Tom, II, pag, IOI — 102»
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som kunde staae i Spidsen for et saadant Foretagende, am det
ellers havde været muligt.
*
Derimod var, om ellers nogen, hans
udödelige Son, Henrik {IVj det voxen, som kun 16 Aar gam
mel valgtes i56g til Anfører for de Reformeerte i Frankerig og
som tidligen optog den Idee, han lige til sin Död blev troe,
at der til Retfærdighedens, Humanitetens og Christendommens
Udbredelse paa Jorden burde bestaae en fast, ved Religion og
Ligevægt opretholdt Pagt imellem alle christelige Stater, eller
dog, hvis Catholikerne unddroge sig, i det mindste være Ven
skab imellem alle evangeliske Christne. Ei allene ved denne
skjönne Idee, for hvilken han kjæmpede, levede og döde, men
ogsaa ved sin hele øvrige Tænkemaade hævede Henrik sig saa
höit over alle samtidige Regenter og Philosopher, at han frem
for alle burde kaldes den Store, naar ikke delte Nayn for
længst af smigrende Historieskrivere var bleven misbrugt til at
hylde heel forskjellige Egenskaber og Bedrifter. Henrik har
under de vanskeligste Omstændigheder udfoldet en saa skjön
Sjæl 'og saa ædel en Characteer, at vi iblandt alle den nyere
Tids Konger kun gjenfinde hans lage i Danmarks Fjerde Chri
stian og Sverrigs Gustav Adolph. Ligesom de, vovede han
sit Liv og Blod for Protestantismens gode Sag; og hvis han
omsider gav et Beviis paa menneskelig Skrøbelighed ved at af
sværge denne, saa bor vi heller ikke forglemme hans Bevæg
grunde dertil, hvilke hverken reiste sig af Egennytte eller Ær
gerrighed eller Menneskefrygt, men af Medlidenhed med det
sonderslidte Fædreland og Haab om ved en udvortes Bekjendelse at kunne forskaffe mange Millioner Fred og Lyksalighed.
Havde Henrik levet i en fredeligere Tidsalder og i Ægteskab
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med en Gemalinde, han kunde elske, da vilde han have været en
fuldkommen christelig Heros, istedenfor vi nu maae tilstaae,
at tvende Pletter vanhelde hans skjönne Billede i Historiens
Pantheon.
En saadan Fyrstes Forhold til vort Fædreland og dets
Konge fortjener at oplyses saa nöie, som de til os komme Do
kumenter tillade det. At han tidligere end man hidindtil vidste,
og i det mindste allerede 1679, har henvendt sig til Frederik
den Anden som Mægler i Religionsstridigheder, er ovenfor
godtgjort ved vor Konges Brev af 15 Juni i58o. Dette viser til
lige, at Frederik den Anden har anvendt sine bona officia til
Bedste for Hugenotterne hos den franske Konge Henrik den
Tredie, under hvem, som bekjendt, Religionskrigene i Franke-rig fortsattes, og deels ved Kongens og hans Moders Trolöshed,
deels ved Guisernes og den hellige Ligues Rænker antoge den
frygteligste Characteer. Hvad Frederik II. i sit ovenanførte
Brev haabede, at Henrik III. vilde overholde den med Flugenotterne sluttede Fred, skede ikke. Kongen maa herved mene
Freden til Poitiers af 1677, og den blev brudt af det franske
Hof i selvsamme Aar, som Kongen skrev (i58o). Dog varede
den nye Krig kun nogle Maaneder, og Henrik af Navarra an
vendte de folgende Fredsaar til at knytte Venskabsbaand med
andre europæiske, især protestantiske Stater. I Aaret i58a
havde han endog besluttet selv at besöge alle evangeliske Lande,
og reise först til England og Skotland, derpaa til Holland,
Tydskland, Danmark og Sverrig; men da han forhindredes
ved det franske Hofs Mistænkelighed i at udfore defete Fore
havende, sendte han en höitbetroet Mand Jacob Segur, Præsi-

375
dent i Geheimeraadet, som befuldmægtiget Gesandt til alle de
nævnte Fastlandsmagter, og forsynet ei allene med de nödvendige Instruxer, men tillige, med Breve fra Kongen til en
hver Regent, som han skulde besöge. Disse interessante Actstykker ere
*
tilligemed de fleste Fyrsters Svar, udgivne af Jo
hannes Ribbius i Utrecht 1679, og deraf har Resen oversat
som Anhang til Frederik den Andens Krönike de Documenter
som vedkomme Danmark. Men at Ribbii Udgave
)
*
ei er fuld
stændig, viser den haandskrevne Samling paa vort Kongelige
Bibliothek, som har foranlediget nærværende Alhandling.
Kong Henriks Breve bære alle Præg af hans ridderlige
Charakteer, især vise de en Oprigtighed og Uforbeholdenhed,
som mangen Poliliker vil finde utrolig. Flan meddeler aabent
alle de Fyrsler, til hvilke han sender sin Gesandt, sine An
slag og Planer, endog saadanne Fyrster, om hvilke det var
bekjendt, at de styredes ganske af jesuitiske Raadgivere, nem
lig Keiser Rudolph af Österrig og Kong Johan III. af Sver
rig. Keiseren anmoder han om at underhandle med de öv
rige christeiige Fyrster om Fred og Tolerance for Protestan
terne, samt bevæge dem til at lukke deres Oren for Pavernes

*) Rosen kalder Udgiveren Riccium og denne Skriv- eller Trykfeil har Hol
berg optaget. Bogens Titel er: Henrici Navarrorum Regis Epistola ad
Augustum Imperatorem Romanorum ac Reges Principes et Respublicas Eu
ropeas, qva Evangelica et Catholica Apostolica dicuntur, de pace ecelesiastica constituenda et controversiis sopiendis, His subjiciuntur Regum,
Princtpum, et Rerum Publicarum ad Henricum Navarra Regem respon
sa nunqvam antehac édita. Vltrajecti apud Jo/i. Ribbium anno!679> 16mo*
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grusomme Raad, uden at betænke, hvor indtaget Keiser Ru
dolph var af den romerske Curies meest hengivne Tilhæn
gere. Folgen var da ogsaa, at Keiseren istedetfor at modtage
Gesandten befalede at anholde ham, som den der vilde op
vække Forvirring og Opror i Tydskland. Denne Beskyldning
grundede Keiseren derpaa, at Gesandten iblandt andet havde
det Ærinde at bevirke Bistand af Protestanterne for Churfyr
sten af Coin Gebhard Truchsesz, der truedes af Paven og
Keiseren med Afsættelse fra sit Erkebispedömme, fordi han var
gaaet over til den reformeerte Kirke, og som, da han ei
kräftigen understottedes, siden blev afsat. Segur svævede paa
sine Reiser i idelig Fare for at blive fængslet ifölge Keiserens
Befaling, hvorover han oftere besværer sig. Frederik den
Anden tilbod ham Beskyttelse og Frihed i sine Stater. Dog
opholdt han sig den længste Tid i Tydskland, meest i Bre
men, Rhinegnene, Brandenborg og Sachsen. Ved Henriks
Brev til Kongen af Sverrig er der den Mærkværdighed, at
han synes ganske at ignorere, i hvis Hænder Johan 111. den
Gang var, og at denne Konge var gaaet over til den catholske
Religion. Foruden Forslaget om en almindelig Synode, taler
han tillige om at indgaae et Forbund med ham imod den ro
merske Antichrist, til hvis Fane Jesuiterne tre Aar i For—
veien havde ladet den svenske Konge sværge (1080 afsvor han
nemlig den evangeliske Religion). Henrik erholdt da herfra
en kold Afviisning i et Brev, givet paa Slottet i Westeraas
(in Aree Arosiensi) d. 25 Mai 1584. Afslaget er udtrykt i de
Ord: De Synodo auleiii vel feedere nihil possumus polliceri,
hun good tempus .conventionis , tum etiam de personis et
conditionibus ulrimqve et de loco nas lateat.
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Med en bedre grundet Tillid og med heldigere Udfald
tilskrev Henrik Danmarks Konge, hvem han takker og b er om
nier for den store Iver han havde viist i at bilægge Religions
krigen i Frankrig. ’’Qeo zzz rerum discrimine enit.uit impri
mis Serenitatis Festræ virtus eximia, et zelus Christiano
principe dignissimus, cujus intercessione istæ flammæ aliqvantum restinciæ fuere, coeperuntque multi viri boni et cordati sperare melius de christianæ reipublicæ religione. Han
tillöier, at dersom de övrige Fyrster havde tænkt ligesaa alvorligen herpaa som Kong Frederik, vilde der om kort Tid
herske almindelig Fred og Rolighed i Chrisf enheden. Da Hen
riks Oine især vare henvendte paa Tydskland, og der iblandt
dets protestantiske Fyrster endnu ikke fandt nogen ret Enighed
Sted, saa gaaer Brevet fornemmelig ud paa, at Kong Fre
derik igjenneni sin Svoger Churfyrst August skulde arbeide
paa Sammendrægtigheds Fremme.
Kong Henrik lovede sig
saameget af vor Konges Mægling, at Gesandten ifölge den
ham givne Instrux endog skulde begynde sine Underhandlinger
med Danmark, hvilket dog ikke skedte, som man seer af Segurs Undskyldning til Kongen, hvori dog ingen tilstrækkelig
)
*
Grund
for Gesandtens Afvigelse angives; men jeg formoder,
at den store Nod, hvori Churfyrsten af Coin befandt sig, har
bevæget dennes nidkjære Allierede, Pfalsgreven Johan Casi
mir, til at indvikle Segur strax ved hans Ankomst til Tydsk
land i disse vidtlöftige Underhandlinger, hvorved hans Komme
*) Det ligner et tomtPaaskud, naar Gesandten undskylder sig med, at
han havde hört i Tydskland, at Kongen var upasselig»
Vid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II. Deel 1823.
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til Danmark udsattes over et halvt Aar. (Instruxen er dateret
d. 15 Julii 1585, og Gesandtens Brev til Frederik II. 7 hvori
han undskylder sin forhalede Ankomst til Danmark, er först
dateret d. 28 Febr. 1584). Instructionen selv er saare mærk
værdig; men da den tilforn er trykt, .indskrænke vi os til at
uddrage deraf nogle faa Hovedpunkter. Kongen taler med den
störste Höiagtelse om Luther; lægger Vægt paa de gode Virk
ninger, Religionscolloqvierne af 152g, i556 — 1558 havde
havt; haaber, at den ene Controvers, som endnu var tilbage
imellem de to protestantiske Kirker, paa samme Vei kunde hæ
ves eller udjævnes saaledes, at de kunde sammensmelte til een
Menighed. ’’Hvad de franske Protestanter angaaer, da skeer
det uden Grund (saaledes skriver Kongen), og uden vor Skyld,
at Nogle kalde os Zwinglianer, Andre Calvinister, Andre Sa—
cramentarier, efterdi vi sværge alene til Christi Ord; og ei
binde os til noget Menneskes Mening, uden forsaavidt den
stemmer overeens med det Gamle og Nye Testaments Lære.
Dersom vi skulde optage Navn efter nogen Dödelig, da burde
■yi vistnok med meest Föie kaldes Lutheraner, for hvilket Navns
Skyld de franske Protestanter have Iiidt Had og Forfölgelse, i
det de i næsten 60 Aar ere bievne ihjelslagne, brændte, lagte
paa Pinebænken og plagede af al Slags Grusomhed, og saale
des have afgivet et herligt Vidnesbyrd om den christelige Lære,
hvilken de först annammede af Luther, ja ved Guds Naade
have de beseiglet den med deres Blod, saa at det med Sand
hed kunde siges, at 1rankerig alene har frembragt flere Mar
tyrer, som man dengang kaldte Lutheraner, end alle Europas
öyrige Lande tilsammen. Dø franske Menigheder ansee Lutlier
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for deres Fader i Christo, fordi Sandheden först ved hans
Hjelp er bleven bragt for Lyset; ja hans Lære og Lærdom
elskes og æres saa höit iblandt os, at han ansees for den
Mand, der lige fra Apostlernes Dage have gavnet Menigheden
meest ved sine Skrifter og Arbeider” *). . Skjöndt man i disse
Ord ei kan miskjende en cciptatio benevolentiæ til Danmarks
lutherske Konge; saa medföre de dog Sandhed.
Derefter
skulde Gesandten drage vor Konge til Alinde, at det var forgjæves for Protestanterne at haabe Fred og Tryghed i deres
egne Lande, med mindre de udenfor samme modstode deres
fælles Fiendes, Pavens, Anslag og Rænker, som alle sigtede
til deres Undergang. Efter at have berört denne Punkt iöseligen, gjennemgaaes Jesuiternes og den romerske Curies Intri
ger i de forskjellige Lande. * Om Sverrig hedder det: ”Fra
den Tid af at de papistiske Skikke ere bievne gjenindförte i
den svenske Menighed og Jesuiterne have trængt sig ind i
Kongens hemmelige Raad, leve Indbyggerne i daglig Frygt og
Fare for at en stor Ulykke skal vederfares dem formedelst hine
Öglers giftige Indflydelse, ihvorvel alle gode Mennesker love
sig af den svenske Konges Viisdom, at han om kort Tid vil
bemærke disse Græshoppers List og udjage dem af sit Rige.”
Derefter skulde Gesandten rykke Maalet noget nærmere og an
mode Kongen af Danmark om, til den christelige Kirkes Bed
ste,- at oprette en kjærlig og inderlig Forening imellem sig,
Dronningen af England og de tydske Fyrster, ogsaa, hvis Om-

Henrici Regis Epistolæ p, 41 « 42.
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stændighederne tillode det, et Forsvarsforbund (societatem
auxiliorurn) , ikke i den Hensigt at paafore Paven Krig ; men
for med forenede Kræfter at afværge fra Protestanterne Vold
og Uret, ne, si separating ut hactenus, adversus tot inimicorum conjunctas Ponlificum autoritate consultationes et
conatus congrediamur, et sejunctis separatiscjue consiliis rem
administremus , adversariorum illa mole, alii post alios
obruamur , ac dum singuli pugnamus, vincamur tandem
universi. I dette Forbund vilde da Kong Henrik med Glæde
optages og vove alt sit Gods ja sit Liv for det fælleds Bedste
og Guds Æres Udbredelse. Som den nærmeste Gjenstand for
de protestantiske Fyrsters Beskyttelse omtales, ogsaa i dette
Document, Cliurfyrsten af Coin, til hvis Hjelp Kongen havde
medgivet Segur en betydelig Sum Penge og umyntet Guld, i
hvilken Henseende han onskede at de ovrige protestantiske Fyr
ster vilde folge hans Exempel.
Hvad Frederik den Anden besluttede i Anledning af disse
Anmodninger, erfares af de tre i Resens Krönike paa Dansk
oversatte Breve, som vor Konge udstedte fra Haderslevhuus
den 15 Marts 1584, nemlig: i. et Svar til Gesandten. 2. et
Brev til Kong Henrik af Navarra; og 3. et Brev til Kong Hen
rik HI. af Frankerig.
Det förste er det vigtigste; dog maa
det sammenholdes med de övrige for at man paa een Gang kan
overskue, hvor viist Frederik II. handlede i dette vanskelige An
dragende. Henriks Forslag kan henfores til tre Poster, nemlig;
I. at knytte Venskabsbaaiid mellem den danske og den franskreformeerte Kirke; 2. at foranledige en almindelig protestantisk
Syn ode; 3, at faae oprettet en defensiv Alliance imellem tjle de
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protestantiske Magter, hvis forste Værk skulde være at un
derstotte den reformeerte Erkebiskop af Coin imod den tydske
Keiser og Paven. Den tredie Post indlader vor Konge sig
aldeles ikke paa; men det er troligt at man i mundtlige Conferencer har yttret Betænkeligheder derimod, hvoraf flere let
maate falde de danske Stadsmænd ind. Den nærmestliggende
have vi allerede berört, nemlig Danmarks Alliance med Kongen
af Frankerig. Angaaende Churfyrsten af Coins Afsættelse da
vidste man i Danmark meget vel, at hvor uretfærdig den efter
almindelige Toleranzprinciper end synes, stemmede den dog
overeens med det saakaldte reservalum ecclesiasticum, hvil
ket de tydske Catholiker havde gjort gjældende ved Religjonsfreden til Augsburg 1555, og ifölge hvilket en benefitciarius,
som forlod den katholske Troe, eo ipso skulde give Slip paa
alle de Beneficier, han havde modtaget af den katholske
Kirke. I Henseende til de to forste Poster opfyldte vor Kon
ge alt, hvad Henrik havde forlangt, ja endog mere. Han
bevidner Gesandten, hvor kjert det vilde have været ham at mod
tage som Gjæst en Konge, der var saa berömt for sine store Dyder
og sine mange Velgjerninger imod den christne Menighed, pri
ser ham for sin Omsorg at bevirke Enighed imellem de stri
dende Partier i den evangeliske Kirke; lover at understotte 15’«?gurs Andragende hos Churfyrsten af Sachsen og de övrige tyd
ske Fyrster af den Augsborgske Bekjendelse, samtykker i den
skjönne Plan at bringe de protestantiske Kirker hinanden nærmere,
og nævner som tvende Alternativer, at det kunde skee enten ved
gudfrygtige og velmenende Fyrsters christelige Raadslagning,
eller ved en almindelig, af Fyrsterne berammet og paabuden
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Synode. Herom vilde han skrive til de tydske Fyrster; dog
vilde han hverken foreslaae Tid eller Sted, for ikke at synes at
ville betage dem deres Frihed.
Men det var ei allene hos Tydsklands Fyrster, at Frede
rik II. anvendte sine bona officiahan gjorde det ogsaa, og
det uopfordret, hos Kongen af Frankrig, i det han medgav
Segur et smukt og hjerteligt Brev til denne Monarch. Derved
vilde Kong Frederik uden Tvivl baade vise Hugenotterne en
Tjeneste, og tillige afvende den Mistanke, som ellers det fran^»
ske Hof let kunde have fattet, at han uagtet den bestaaende
Alliance indlod sig i hemmelige Fordrag med Navarra. Han
begynder derfor med at omtale Gjenslanden for Segurs Sendelse, dog blot i almindelige Udtryk; lykönsker dernæst
Henrik III. med den Velstand og Lyksalighed, som begyndte
at vise sig i det skjönne Frankerig, efterat det i nogle Aar
havde været befriet fra Borgerkrig; formaner ham til ikke at
laane sine Ören til slette Menneskers falske Foregivender, men
at beskytte sine reformeerte Undersaatler, da de vare ham ligesaa troe som de övrige Indbyggere; gjör ham opmærksom paa
Guisernes herskesyge Planer, dog uden at nævne delte Partie
anderledes end som onde Mennesker, der bagvaskede de Refor
meerte for at fremme deres egen Magt og indlöre paa ny det
pavelige Tyrannie. Han besværger sin höie Allierede, at holde
de Fredsvilkaar ubrödeligen, som han havde indgaaet med Hu
genotterne og Kongen af Navarra. Et Brev af lignende Ind
hold skrev Churfyrsten af Sachsen til Henrik 111. M«n denne
forblindede Fyrste, «om tidligere havde tilsidesat den ædle Kei
ser Maximilian lis. vise Raad, skulde först, da det yar for

sildigt, blive overtydet om disse Raads Gavnlighed og den saa—
kaldte hellige Ligues forræderske Planer. Et Aars Tid efter at
han havde modtaget vor Konges hjertelige Formaninger, be
gyndte han paa ny at forlölge sine reformeerte Undersaatter og
vilde nu ei taale andre end Catholiker i sit Rige. Kongen af
Navarra, Flugenotternes Beskytter, maatte da atter betræde
Valpladsen, og for ikke at bukke under med sin liden Hær
tænke paa udenlandsk Hjelp. Segur blev saaledes i Aaret 1586
sendt til de tydske Protestanter, og skjöndt han ei denne Gang
kom til Danmark, har han dog efter al Sandsynlighed med
bragt nye Anmodninger til vor Konge, som mödte ham i
Lüneburg, men de didhörende Brevskaber ere ikke bievne be—
kjendte. Det sidste Brev, man hidindtil kjender, fra Segur til Kong
Frederik II., er af 28 August 1584, og horer endnu til hans
forste Ambassade. Det er i flere Henseender mærkværdigt. Han
yttrer deri at ville blandt alle Folkeslag og paa alle Steder he
romme Kongen saavel for hans övrige kongelige Dyder, som
for hans Lyst til at fremme Kirkens Bedste. Han havde hört
Kongen Önske af Hjertens Grund, at der maatte blive en nær
mere Forening og Samdrægtighed imellem alle de protestan
tiske Menigheder, og han önsker selv, at alle Tydsklands Fyr
ster vare saaledes sindede, da skulde han med större Glæde for
lade Tydskland, hvorhen han meente at hans Herre vilde sende
en anden Gesandt. Han lægger Kong Frederik atter Vigtighe
den af en stor protestantisk Alliance og Hjelp for Churfyr—
sten af Coin varmt paa Hjerte; yttrer, at dette Forslag ei kom
af Egennytte, da deres Tilstand hjemme var saadan, at de
snarere kunde forskyde udenlandske Alagter Hjelp, end selv
*
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trænge til at faae den, og gjendriver til Slutningen et fornær
meligt Rygte, som var udbredt om Kongen af Navarra, nemlig
at lian var gaaet over til den katholske Religion, hvilket, efter
Segurs Forsikring, er opdigtet af dem, som denne Ambas
sade var imod. Disse to sidste Tirader i Gesandtens Brev
behove hver en Anmærkning. Den forste skal tjene Brevskri
veren til Forsvar, hvor han synes mindst at fortjene dette.
Hvo som er bevandret i det Diplomatiske Sprog, veed, at man
næsten altid kjender slette Diplomater paa deres Skryderie og
Pral. Segurs Yttringer om Navarras store Rosourcer synes virkeligen at höre til dette Slags, men deels maa man betænke, at
hans Pierre ei allene var Konge af Navarra, men Chef for hele
det reformeerte Partie i Frankerig, og at dette, vel ei talrige,
men kraftfulde og höimodige Folkefærd havde udholdt med
Ære en tyveaarig Krig; deels er Segur af sine övrige Bedrif
ter os bekjendt som en Mand af store Fortjenester. Ogsaa et
terat Henrik 1F. var bleven Konge af Frankerig, beklædte Se
gur meget vigtige Embeder. Hvad det falske Rygte om Kon
gens Overgang betræfler, da reiste det sig dog maaskee af en
anden Kilde, end den Segur nævner. Man kan ansee det for
afgjort, at Kongen endnu ikke holdt slig Overgang for mulig,
ligesom han ogsaa stedse fralagde sig enhver Mistanke derom.
Saaledes fortæller Benoist i sin interessante Histoire de Vedict de
Nantes, at Kongen engang ved en offentlig Audienz sagde til
de forsamlede Reformeerte i Anledning af samme falske Rygte,
at dersom de hörte, at han havde begaaet en Losagtigheds
Synd, da vilde han ei formene dem at troe det; thi i denne
Henseende erkjendte han sin store Skrøbelighed; men naar No
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gen sagde at han var bleven Catholik, maatte de aldrig troe en
saadan Umulighed. Spörger man om Aarsagen til at dette *
Rygte alligevel fornyedes saa ofte uden Grund, inden det omsi-'
der blev sandt: da formoder jeg, at især to Omstændigheder
have foranlediget hiin Mening, först det Factum, at Kongen
efter det parisiske Blodbryllup, da han holdtes som Fange ved
det Pariser Hof, antog paa SkrÖmt den katholske Religion, og
dernæst den Omstændighed, at Henrik den Tredies Barnlöshed
og hans Broders Hertugen af Anjou’s Död gjorde Henrik af
Navarra til Frankerigs Thronarving; men de, som kjendte Hugenolhövdingens Frisind, Lyst til Fred og Forkjerlighed for
kirkelige Unioner, anede maaskee allerede, at han vel engang
i Fristelsens Time kunde udbryde, som siden skede: Paris er
vel en Messe værd.
Af de vigtige Begivenheder, »om fremskyndede denne
Forandring i Kong Henriks Liv, vedkomme ikkun folgende
vort nærværende /Emne. Saasnart Kongen af Navarra efter
Hertug Franzes Död var bleven den nærmeste Arving til det
franske Rige, arbeidede Liguen, under Guisernes Banner, i
Forening med Kongen af Spanien, paa at udelukke ham fra
Thronen , og den dristige Pave Sixtus den Femte erklærede
ham i Band samt for uværdig ei alene til Thronen, men og
saa til alle andre Rettigheder og Fortrin. Den svage Henrik
III. maatte imod sin Tilboielighed bekrige sin ædelmodige
Frænde paa samme Tid, da han erklærede alle sine reformeerte
Undersaatter, som ei paa hans Befaling vilde afsværge deres
Tro, for Majestætsforbrydere. Saasnart vor Konge havde er
faret dette, tog han alvorlige Forholdsregler til de uskyldige
VU» Sd. hist. og philosoph. Skr. Il D<«1 1823»
Ccc
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Protestanters Beskyttelse.,

Han sendte

Henrik Rammel til

Dronning Elisabeth for at aftale med hende, hvorledes man
bedst kunde komme de franske Reformeerte til Hjelp.
Da jeg ikke har kunnet overkomme Kongens Instrux til
Rammel, tor jeg ei angive Aarstiden, paa hvilken han afsendtes. J. IE Schlegel henförer hans Sendelse til Eftersommeren
(Juli — October) 1585., I saa Fald er det sandsynligt, at den
blev nærmest foranlediget ved et. Gesandtskab fra Dronning Eli
sabeth, da det er bekjendt, med hvilken Iver hun i defte Aar
arbeidede paa at tilveiebringe en Opposition imod Papi
sterne, som undertrykte Protestanterne i Frankerig under Guisernes Anførsel, og i Tydskland under Biskoppen af Strasburgs
Opmuntring, og Hjelp.
Man har paa Prent tre hidhorende
Breve fra Dronningen., alle paa Latin og daterede Grenovichi
(Greenwich) den 27de April 1585.. Det forste er et aabentBrev,
som hendes Gesandt Thomas Radley skulde forevise ved de
protestantiske Hoffer, til hvilke han sendtes, paa Fastlandet.

Det andet er til vor Konge, og lyder saaledes i Original *> og
Oversættelse :

*) Da disse Breve neppe findes trykte uden i en meget sjetd'en Samling;
(som findes paa vort store kongelige Bibliothek, og. hvorpaa min Ven,
Hr. Justitsraad Werlauff har gjort mig opmærksom) nemlig Johannis
Glastoniensis Chronicon’, Volumen ITdum pag.. 6 4 Cl — 642», saa vil det være:
passende at lade de to> vigtigste her aftrykke*
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Elisabetha, Dei gratia,
Angliæ , Franciæ et He
ber niæ Regina §'c.
Serenissimo Frederico ,
Daniæ Regi.
Qjuod jam sæpe ante fecimus
per Literas et Nuncios, ut,
quantopere nobis grata etjueunda fuerit S. vestræ summa
animi propensio, et incredi
bilis quœdam vere fraterni in
nos amoris abundantia, testa
remur: Id ut hoc tempore fa
ciamus , perpetua vestra Re
gia sane Officia, magis magis
que indies crescentia, plane nos
cogere videntur.
Intelligimus enim, Serenetatem vestram ea res nostras
cura et sollicitudine intueri,
adeoqve de fortunis omnibus
una nobiscum periclitari pa
ratam esse, ut nihil in animi
magnitudine constantius vel
in amicitiae cursu dici possit
ardentius.

Elisabeth , af Guds Naade
Dronning til England,
Frankrig og Irland o.s.v.
til

Danmarks Durchlauchtige
Konge Frederik.
Hvad Vi allerede ofte tilforn
have gjort, i det vi ved Breve
og Sendebud bevidnede Eders
Durchlauchtighed, hvor kjær
og behagelig Eders store Hen
givenhed samt Eders usigelige
Broderkjærlighed til Os stedse
var Os ; det nodes Vi nu fast til
at gjore, da Eders idelige, i
Sandhed Kongelige, Tjenester
dagligen tiltage mere og friere.

Thi Vi erfare, at Eders
Durchlauchtighed betragter vore
Anliggender med en saadan
Omsorg og Deeltagelse, samt
at I er saa bered til at vove Alt
tilligemed Os, at en större Höimodighed og et trofastere Ven
skab ei lader sig tænke.
Vi ville derforaldrig tilstede,
at Vi skulle synes at forglemme
en saa stor Velvillie imod Os,
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Nunquam igitur committe—
mus, ut tantæ in nos benevo
lentiae vel obiit ce videamur,
vel mutuis amicitiae Officiis
nos ulla ratione vinci patia
mur.
Ut vero hoc tempore
nostra Consilia, ad universale
totius ecclesiae commodum spec
*
tantia, cum S. vestra , om
nium amicissimo Principe,
communicemus, Jaciunt novi
motus Gallici, quos sub au
spiciis Guisianis Catholici nu
per concitarunt.
'Antegressis
temporibus,
quanta ab illius Sectœ homi
nibus in Ecclesiae perniciem
designata et acta fuerint, vi
dimus. Sed quoniam egerunt
tectius, consilia et instituta
sua aliis quaesitis coloribus
obvelantes, in remediis pa- randis videmur fuisse tardio
res. At cum jam demum in
lucem prodeunt > et Tridentini
sui Concilii Assertores ac Kin
dices se palam profitentur,
eaque moliantur, quas haud

ei heller ville Vi paa nogen
Maade staae tilbage i gjensidige
Venskabs - Yttringer. Men at
Vi Justnu meddele Eders Durchlauchtighed, som den allervenligst sindede Fyrste, vore Pla
ner med Hensyn til hele Kir
kens almindelige Bedste, det har
sin Grund i de nye Uroligheder,
som Catholikerne i Frankrig
under Guisernes Anlörsel nyligen have opvakt.

Hvormeget der i de forbigangneTider af denne Sects Tilhæn
gere er blevet udtænkt og iværk
sat til Kirkens Skade, det have
vi oplevet.
Men eftersom de
handlede mere skjult og be
smykkede deres Anslag cg Paafund med andenstedsfra laanle
Paaskud, saa nolede vi med at
tænke paa Midler derimod. Da
de nu omsider rykke frem for
Dagen, og aabenbart vedgaae
at være det Tridentiske Kirkeinodes Talsmænd og Haandthævere, og da de tillige fore
tage sig saadanne Ting, som
neppe nogen christelig Fyrste
vil taale, saa har alle gode Men-
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scimus an quisquam Princeps
Christianus ferenda putet,
publica bonorum omnium sa
lus movet, ut solito vigilan—
tiores simus, et in commune
commodum y communia consi
lia quam citissime conferamus.
In eam igitur partejn nos
ipsæ quantopere-, pro Regia
nostra dignitate y incumbere
paratas simus, huic nostro
fideli et spectato Nuncio Thomee Rodleio Generoso in Man—
datis dedimus y ut copiosius et
pluribus verbis exponat, simul
etiam plene significet y nihil
nobis magis esse in votis,
quam ut præst antibus vestris
semper in nos studiis sororiis
vicissim officiis respondeamus.
Cui ut parem fidem Nestra Se
renitas tribuat, ac nobis, si
præsentes essemus, tribuen
dam putaret, etiam atque
etiam rogamus.
Deus Opt.
Max. &c.

neskers Velfærd bevæget os til
at være mere aarvaagen end
hidindtil, og saasnart som mu
ligt at oplægge fælleds Raad til
vort fælleds Bedste.

I hvor höi Grad Vi selv,
overeensstemmende med Vor
kongelige Værdighed, ere be
redvillige til at ansfrænge os for
denne Sag, det have vi betroet
denne vor troe og provede Ge
sandt, Ærlig og Velbyrdig Tho
mas JBodley, at udvikle vidt
løftigere og med flere Ord, samt
ogsaa fuldstændigen at tilkjen—
degive Eder, at Intet skal vær©
Os kjærere, end om Vi med sosterlig Hengivenhed maatte
kunne gjengjelde de udmærkede
Tjenester, som I stedse have
viist Os. Vi bede Eders Durch—
lauchtighed indstændigen, at I
ville sætte samme Tillid til ham,
som I vilde sætte til Os, der
som Vi selv var nærværende.
Den Almægtige Gud tage Eder
i sin Varetægt !
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Vi tör antage, at dette Brev var den nærmeste Anled
ning til Rammeis Afsendelse til England. Men selv under
denne Forudsætning maa det dog indrommes, —hvad Brevets
varme Taksigelse noksom viser — at Frederik II. i Forveien
havde taget sig alvorligen af de Reformeertes Sag, ja at han
endog havde tilkjendegivet sin Beslutning, at ville i JNodsfald
komme dem til Hjelp med Vaabenmagt; thi paa anden Maade
kunne Ordene: Serenitatem vestram adeo de fortunis omnibus
una nobiscum periclitari paratam esse, jo ikke forstaaes.
At han ogsaa gjorde alvorlige Skridt for at bevæge det. franske
Hof til at vise Menneskelighed imod sine protestantiske Undersaatter, skulle vi ret strax vise, naar vi först faae meddeelt
Dronning Elisabeths Brev til Hertug Julius af Brunsvig - Luneborg, hvilket samme Gesandt medbragte. Men da det ikkun
har Interesse for lærde Læsere, leveres det alene i Original
sproget:

Elisabetha, Dei gratia, Angliæ, Franciæ et HiLerniæ
Regina §’c. Illustrissime» Julio, Brunsvicensi et
Lunenburgensi Duci §c.
Qui has perfert, honestus et plurimum nobis charus Thomas
Bodleius, famulus noster, habet in Mandatis rem certe quidem
gravi&simam, et demum ejusmodi, in qua nostra omnium sålus,
qui Christum et Evangelium projiterniir, maxime vertitur. Is
earn vobis exponet, et Consilium nostrum, quale possit esse,
pro re nata etpericulo, quod Christiano Orbi impendet ex Con
cilia Tridentino, velut Equo Trojano, erumpenti, facile con
fides.
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Palam et retecte jam facile communis ille omnium piorum
Principum juratus Flostis Romanus , Orbem Christianum ag—
greditur, Molitionum suarum vestigia in Germaniæ gremio, sub
auspiciis Argent orat en si s Episcopi, in Gallia sub Guisiartis
figens.. Neque vero vel Argentorati vel in Galliis subsistit, Ion—
gius respicit, et in interitum u^iuscujusqve nostrum properantius festinat.
Nobis igitur cavendum erit, ne vel incautos aggrediatur
et opprimât. In earn rem, ut communia consilia conferamus,
supra qvam necesse: esse videmus : Atque ut id fiat, ab Illustrissima Excellentia vestra, et optimis aliis Germaniæ Prin—
cipibus, tam Electoribus quam ceteris, Consanguineis nostris,
etiam atqve etiam. petimus. In qyem autem modum id fieri cu—
pimus, ne longiores simus, huic JYLandatorio nostro exponen—
dum relinquimus , qvem ut grate, benigneque accipiat ac audiat
eiqvefidem in singulis habeat,. etiam atqve etiam Excellentiam
vestram rogamus. Bene et feliciter valeasl
Skjöndt Dronningenikke i dette Brev omtaler—livad Ge
sandten mundtligere skulde fremsætte — hvorledes de Tydske
Fyrster kunde komme Hug en otterne til Hjelp,, saa er dog hen
des Mening, og dennes; Virkning i det protestantiske Tydskland
noksom bekjendt af de paafölgende- Begivenheden. Men inden
disse udviklede sig,, gjorde vor Konge Henrik III. frimodige
Bebreidelser for det brudte Ord og; sendte et eget Gesandtskab
til Paris for at standse Bl'odsudgydelsen. Det var Breide Rantzau,
en Sön af den navnkundige Henrik Rantzau „ som Kongen
betroede dette vigtige- Ærinde omtrent paa samme Tid, dæ
de tydske og helvetiske- Protestanter ved et andet Gesandtskab
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nieldte Henrik III., at naar han ikke overholdt Religionsfreden, vilde de komme deres Troesforvandte til Hjelp. Desværre
omkom mange tusende Hugenotter, imedens disse Underhand
linger varede; og Thuanus selv, den sindige og katholske Hi
storieskriver, stikler i denne Anledning paa Tydskernes Lang
somhed *),
Deres Seendrægtighed stod denne Gang i Forbindelse med
de ovenomtalte kirkelige Stridigheder i Tydskland. Johan Ca
simir og Sweizerne vilde strax ile deres Troesforvandte til
Hjelp ; de Lutherske Fyrster vægrede sig vel ikke ganske der
ved, men nolede dog, og nogle af Zeloterne tænkte selv ved
denne Leilighed paa at forlange Concordiefornielens Underskrift
som Betaling for den kummerlige Hjelp, de ydede. Det vilde
gaaet endnu siettere, dersom ikke vor Konge havde arbeidet
paa at nedslaae disse ubetimelige Disputer og tilveiebragt mere
AIméenaand. Dertil benyttede han tillige sin personlige Mellem
komst, idet han Aar 1586 samledes i Lüneburg med Churfyrsten af Sachsen, Christian (thi August var nylig död), Churfyr-

•) Antea cum de exercitu nuxiliari inter principes, cîvitates et Ilelvetios in
Gallium mittendo convenisset, illi more suo cunctabundi, ante quam eum
mitterent, officii sui esse duxerunt legationem ad regem adornare qua eum
ad pace/n juxta édicta in regno promulgata Protestantibus dandam hortarentiir;
ne potius bellum tiltro regi indicere, quam Navarro ac Protestantibus, pro
communni religionis causa laborantibus, ut alias fecerant, subvenire, viderentur. Scorsim a Germania principibus ac civitatibus, Fridericus Dani ce
'Rex Bredam Rantzoivium, Henrici Rantzowii tot bellis feliciter confectis clari
filium inlsit. Historiarum Libra 85* Tow. IF, pag, 411
412.
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sten af Brandenborg og flere Fyrster; hvor de tillige modtog
Gesandten fra Navarra, den titomtalte Jacob Segur. Vi kjende
ikke nöiere Gangen af de Liineborgske Forhandlinger ; men
Udfaldet deraf viste, at Frederik II. har stemt for kraftfulde
Forholdsregler; thi da kort Tid efter en liden Hær af tydske
Protestanter rykkede ind i Frankrig til Hugen otternes Bistand,
fandtes deriblandt mange holsteenske Adelsmænd under Frede
rik Rantzaus Anførsel. Egentlig danske Hjelpetropper sendtes
vel ikke; men det maa erindres, at man dengang ingen staaende Armeer havdes. Krigene fortes med hvervede Folk
*
som
i Danmark gjerne bestod af Tydske, for det meste anförte af
deres egne Officerer. Efter den venskabelige Forsiaaelse, som
var imellem Frederik II. og Rantzauerne, er der neppe Tvivl
om, at lian jo har fremskyndet med Raad og Daad disse Hvervinger til de Pieformeertes Understøttelse. Nu viste ogsaa de
lydske Fyrster mere Iver. Det lykkedes omsider den begeislrede Johan Casimir og den sindige Jacob Segur at overvinde
Lutheranernes Skrupler. Efter en ny Raadslagning (i Naum
burg 1687) samledes en betydelig Hær af Tydske og Sweizere,
hvilken under Anførsel af Fabian von Dohna, og Nicolaus v.
Bernstorff i August Maaned gik over Rhinen og trængte ind i
Frankerig. LigUen foruroligedes ei lidet derved; dog, da Kon
gen af Navarra efter Seieren ved Coutras ei forenede sig med
den tydske Hær, blev denne slaaet ved Auneau af Hertugen af
Guise *
), og först i Aaret 1689 hostede Henrik af Navarra be

*) Benoist Hist, de Redit de Nantes Liv. I. pag. 49» Delft. 1693. 4te.
Vid. Sei. hist, og p/iilosoph. Skr. II. Deel 1823»
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tydelig Nytte af disse Hjelpetropper. Men inden vi tale derom,
maae vi först meddele et utrykt Brev af dette Aar fra Henrik
fif til Tydsklands protestantiske Fyrster, hvori han omtaler
med Höiagtelse Frederik II. og beklager denne Konges Död
(han var död i det foregaaende Aar 1588). Brevet lyder saa
ledes paa Latin og Dansk :

Henricus, Dei gratia, Rex
Navar ræHæres Franciæ

«•c.

.

Illustrissimis Principibus

Henrik , af Gucis Naacle
Konge til Navarra, Ar
ving til Frankerig
til de höibaarne Fyrster
(
og Herrer,

Hertug af
acDnis., Dno. Christiano, Sax— Hr. Christian ?
Sachsen, det hell, ronierske Ri
oniæ D uci, S. R. J. Archirnare—
ges Brkemarschal og Churfyrscallo et Electori, Johanni Geste ; Johan Georg, Markgreve
ørgio, Marchioni Brandenbur— af Brandenborg, det h. rom.
gico S. R. J. Archicamerario et Riges Erkekæmmerer og ChurElectori &c. Joachimo Friderico, fyrste etc.; Joachim Frederik,
Postulato Administratori Archip. udkaaret Administrator af
Magdeb., Primati Germaniae, Erkebisped'ömmet Magdeburg,
Tydsklands Primas , Mark
March. Brandenb., Philippo Lu
dovico, Palatino Rheni, Duci greve af Brandenborg y Philip
Bavarise &c., Julio, DuciBruns- Ludvig y Pfalzgreve af Rhin?
Hertug af Bayern etc., Julius
vicens. et Luneburgensium, UlHertug af Brunsvig og Lüne
darico, Duci Megapol., Vandaborg; Ulrich. Hertug af JJIek—
4 lorum Principi, Comiti Sveri- lenborg y Fyrste over Panda
nensi, ac Provinciarum R.ostoch' lerne y Greve af Sveriny Herre
et Stargardiæ Duo., Ludovico til Rostock, og Stargard; Lud—
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Duci Wirtenb., Tesens., Comiti
Montis - Belgardens., Consangvineis et amicis nostris
carissimis.
Illustrissimi Principes, Con
sanguinei Carissimi.

vig, Hertug af JHùrtemberg?
Tesens? Greve af Mump elgard?
Vore hoitelskede I rettere
og Venner.
Höibaarne Fyrster, hoitelskede
_ Fættere!

Non excidit Nobis? armo JJni.

er eigaaet Os af Minde, at
Vi i Aaret 1687 modtog af Vor
daværende Gesandt, Os elske
lige Jahob Segur Pardalian ?
Eders Brev, udstedt den lörste
Martii 1586, og tilligemed sam
me en Bog, som havde Titel af
Formula Concordiae ? hvilken
I bad Os venligen at underskrive.
Eders Brev var Os meget kjærkomment, ogsaa Bogen var Os
behagelig saavel med Hensyn til
dens Titel, som for deres Skyld,
fra hvilke den sendtes; Alt stod
den Gang hos os i Fyr og Flam
me af en hæftig Krig, som Antichristens Partie har paatört
Os for at odelægge Menighe
derne og forvirre Staterne; ikke
desto mindre overgav vi den
Bog for „ at læses til nogle gode
og lærde Mænd. De berettede
D d d 2

1587 accepisse Nos ab Illustri
dilecto nostro Jacobo Segurio
Pardaliano? tumLegato nostro?
litteras vestras scriptas Cal
lend. Mart. 1586, et cum iis
librum? qui titulum Formulae
Concordiae prœferebai? cui ut
subscriberemus amice petebatis.
Fuere tum acceptissimae Nobis
litterae vestrœ? fuit et Uber ipso
titulo? atqve ai quibus mitteba
tur , merito gratus. Flagra
bant tum omnia apud nos
bello gravissimo, qvod nobis
.Antichrist i factio perdundis
Ecclesiis et imperiis turbandis
excitavit: nihilo minus legen
dum librum viris bonis doctisqve tradidimus. Retulerunt?
controversa qvcedam capita?
non praemissa solenni Eccle-

396
siisqve semper usitata inter
partes tractatione, paulo ali
ter concepta esse, qvam ut ea
primo aspectu probare possi
mus. Cum autem institui illi
co inter turbas Gallicas accu
rata super iis deliberatio non
posset, differendum respon
sum censuimus et tempora
exspectanda minus turbida.
Tantam tamen tamqve diu
turnam hostium pertinaciam
non suspicabamur et feliciora
auxilia sperabamus.
Aliter
Deo visum , cujus nos judicio
submisse acqviescimus. Cum
autem reversus ad Nos idem
Jacobus Segurius significet, reqviri a qvibusdam jam dudum
amicis Principibus responsum
nostrum, praetermittere nolu
imus, qvin vos certiores red.deremus, lectum a quibusdam
e nostris librum, quantum per
occupationes varias? alias at—
qve alias in horas renascentes,
et tumultus bellicos licuit,
pqvidem Celsitudinum Vestra-

Os, at visse omstridte Artikler
vare deri — uden foregaaende
Forhandling imellem Parterne,
som ellers er sædvanlig og stedse
brugt iblandt Menighederne —•
noget anderledes afiattede, end
at Vi ved forste Oickast kunde
bifalde dem. Men da en nöiagtig Overveielsc af' samme ei
strax kunde anstilles formedelst
Urolighederne i Frankerig,
meente Vi, at Svaret burde ud
sættes og roligere Tider oppebies» En saa stor og langvarig
Gjenstridighed af Tienderne for
modede Vi dog ikke; og Vi for
ventede en heldigere Understøt
telse- Det behagede Gud an
derledes, hvis Dom Vi ydmygen underkaste Os. Men da nu
bemeldte Jahob Segur ved sin
Hjemkomst har tilkjendegivet
Os, at Vort Svar æskes af nogle
Os i lang Tid hengivne Fyrster,,
saa have Vi ikke vildet undlade
at underrette Eder om; atNogle
af Vore have læst Bogen,. saa
godt soni de have kunnet under
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rum pium animum concordiez
fucundœ *) rationes studiose
concguirentem, non possumus
non laudare plurimum, curam
etiam de salute nostra dignam
mutuo Christianorum Principum amore, grati amplecti
mur. In illo autem libro mul
ta docte et perspicue contra
Pontificiorum impietates pro
feruntur, alia etiam pleraqye
Augustanæ Confessioni inse
runtur, cpvœ et antea semper
tenuimus et hodie constanter
retinemus, sunt enim ad S. Sræ.
normam exacta.. Qvœ vero
partim subtilius cjyam capere
possumus disputata, partim
durius, cgvam aut ipsa charitas aut Pcclesiœ veteris con
suetudo patitur, damnata le
gimus, ea non possumus temere
recipere, cjvosdam etiam primi
nominis Principes Confessioni
Augustanae addictissimos et

*) Maaskee Skrivfeil for: ineunda.

forskjellige stedse afvexlende
Beskæftigelser og under Krigs
uroligheder. Vi kunne ei an
det end höiligen heromme Eders
Höiheders gudelige Omsorg for
at tilveiebringe den saa behage
lige Samdrægtighed; ogsaa erkjende Vi med Taknemmelighed Eders Omhu for Vort Bedste.,
som er christelige Fyrsters gjensidige Kjerlighed værdig. Vist
nok er i hiiuBog meget fremsat
paa en lærd og skarpsindig
Maade imod Papisternes Ugu
delighed; endeel andet findes
deri overeensstemmende med
den Augsborgske Troesbekjendelse, som Vi bande tilforn have
fulgt og som Vi endnu standhaftigen holde fast ved; thi det

retter sig efter den hellige Skrifts
Norm. Men hvad Vi deri læse
enten altfor klogtigen afhandlet
til at Vi kunne fatte det, eller
altfor haardt fordomt til at det
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ipsum etiam pientissimœ Hau—
datissimœque memoriae Fra
trem nostrum, Laniœ Regem,
FREDERICKM, qvem Eccle
sia: Dei alienissimo tempore
subtractum dolemus, ex animo
ad subscribendum adduci nullo
modo potuisse cognovimus, et
cjvosdam, qvi subscripserunt,
Theologos, si nunc primum
subscribendum esset, in aliam
ituros sententiam comperirnus :
qvo minus mirum esse debet,
si Nos et remotiores et in qvi—
busdam capitibus dissentien
tes, ad subscribendum , ante—
qvam Theologorum nostrorum
rationes amice in medium pro
latae sint et refutatae, tardio
res sumus.
Sed ita nostri judicant,
posse illa ipsa, qvœ diximus,
clarius explicari, et limitibus
suis, i. e. Sacra Scriptura et
Veteris Orthodoxae Ecclesiae
formulis, concludi, et condem
nationes illas, qvas zelus in
consideratior expresserat, re-

efter Christenkjerlighed og den
gamle Kirkes Vedtægt kan bil
liges: dette kunne vi paa ingen
Maade antage, ligesom vi ogsaa
vide, at nogle meget berømme
lige og den Augsborgske Con
fession saare hengivne Fyrster,
ja selv Danmarks Konge, Vor
Broder Frederik, höilovlig Ihu
kommelse (hvis Död paa en for
Guds Kirke saa ubeleilig Tid Vi
beklage), aldeles ikke have kun
net bevæges til at underskrive;
og vi erfare, at nogle Theologer,
som have underskrevet, vilde,
hvis der nu först skulde under
skrives, gaae over tilden anden
Mening. Hvorudover man min
dre bor undre sig over at Vi,
som baade ere læmi ere borte,
og som afvige i nogle Artikler,
have vægret Os ved at under
skrive, saalænge Vore Theologers Grunde ei ere bievne
fremforte og gjendrevne.
Men saaledes domme Vore?
at de ovenberörte Stykker kunne
tydeligere forklares og bestem-
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moveri, donec Christiano col
loquio dies de Regum et Principum auctoritate dicatur {cui
defuturi Nos certe nunquam
sumus) ad illa pauca capita
proponenda, ad qvœ compro
banda de subito descendere non
possumus.
Si ita Celsitudines Vestrae
postulant, mittemus e nostris
doctos et modestos Viros, qvi
cum vestris libere et amice con
ferant. Interim magno sane
animi cum dolore intelleximus
in plerisqve Germaniae Eccle—
siis e Theologis quosdam inso
lenter in affictas Ecclesias de
bacchari et contumeliis lacera
Christi membra proscindere.
Nostri ubiqve de vestris aliis
que exteris Ecclesiis, qvœ Chri
stum unum sequuntur, bene
sentiunt, bene loqvuntur et pro
earum tranquillitate preces
fundunt, neque sibi ullam
condemnandi auctoritatem su
munt. Sed nec alios inaudi
tos condemnare, si quid judi—

mes efter deres rette Grændser
d. e. den hellige Ski ift og den

gamle orthodoxe Kirkes Sym
boler, samt at de Fordømmelser,
som en ubetænksom Iver har
tilföiet, burde borttages, indtil

en Dag af Kongerne og Fyr
sterne kunde bestemmes til et
christeligt Mode (hvor Vi visse
lig ei skulle udeblive) til at for
handle hine faa Artikler, hvilke
Vi ei saa pludseligen kunne beqvemme Os til at samtykke.

Hvis Eders Hoiheder saale
des forlange det, vil Vi sende
nogle lærde og beskedne Mænd
af Vores, som frit og venska—
beligen kunne overlægge med
Eders. Imidlertid have Vi med
stor Hjertesorg erfaret, at i

mange tydske Menigheder nogle
af Theol ogerne rase uforskam
met imod de ned trykte Menig
heder og med Haan forfølge
Christi sonderslidte Lemmer.
Alle Vore derimod mene vel og
tale vel om Eders og andre uden

landske Menigheder, der dyrke
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camus, vera est ad concordi
am via. Ita Orthodoxos Ponti
ficii in suis conciliabulis olim
condemnarunt? non ideo tamen
judicati aut legitime condem
nati videntur. Qyam studiose
Nos ipsi Doctrince concordiam
ab anno 1585persecuti sumus
}
*
Celsitudines T7estrœ non igno
rant. Misimus tiun ad eam
rem Legatum ad Vos praedic
tum Jacobum Segurium Par—
dalianum? cujus Nobis pietas
et fides maxime probabatur?
qvi benignissime a Vobis ex
ceptus? magnam ex eo nobis
spem ex-oplatissimce concor
dior ineundæ fecerat? neque
exinde? quantum cjyidem pa
tiebantur bellicœ perturbatio
nes f/cibus etiam nunc impli
citi sumus} eandem concordi
am et petere et urgere desti
tu'unus et hodie ut viam, c/vce
proxime ad eam ferat 9 siudi-

Christum alene ?

og bede for

deres Rolighed, men tiltage sig
ingen Myndighed til at fordom
me dem. Ei heller er det, saavidt Vi skjönne , den rette Vei
tilSamdræglighed, at fordomme
Andre uhörte.
Saaledes fordömte fordum Papisterne paa
deres Smaaconcilier de Rettro
ende; dog ansees disse derfor
ikke at være lovfældede eller
lovligen fordömte.
Hvor omhyggeligen Vi selvfra Aaret 1583
have sögt at tilveiebringe Sam—
drægtighed i Læren, er Eders
Höiheder ikke ubekjendt. Vi
sendte den Gang desangaaende
til Eder Vor forommeldte Ge

sandt Jakob Segur Pardalian,
hvis Fromhed og Trofasthed var
Os vel bekjendt, som blev velvilligen modtaget af Eder og gav
Os godtHaab om at see den önskelige Samdrægtighed oprettet;
ei heller have Vi efter den Tid —saavidt som Krigsuroligheder,
hvori Vi endnu ere indviklede,

Begge Manuscripter have stimus ? skjondt Grammatiken fordrer simus.
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ose uno animo proseqvamur,
omnes qvotqvot Christum con
fitemur unicum f summopere
petimus. Sed nobis non per
istas Regias magis qvam The
ologicas condemnationes, sed
per legitimum et Christianum
conventum, videtur iter ad
Concordiam patere. Conven
tus piorum et doctorum Piro
rum, qvos non ambitio vana,
sed sola Dei gloria ducat, si
Christiano animo suscipiatur,
Christiano animo administre
tur, Christianorum Principum
auctoritate gubernetur, non
dubitamus, qvin Christianam
nobis concordiam pariturus sit.
Sed dum inter Reges et Prin
cipes de eo convenit, speramus
omnes Christianum illum ani
mum, qvi et auctor et mode
rator colloqvii Christiani esse
debet, conser vaturos, ut junc
tis animis viribusque Christi

tillode det — afladt at anholde
om og paadrive samme Sam
drægtighed ; og den Dag i Dag
bede Vi indstændigen alle dem,
som bekjende Christum alene
),
*
at Vi med eet Sind kräftigen
betræde den Vei, som forer
nærmest til Maalet. Men Veien
til Samdrægtighed synes Os at
gaae, ikke igicnnem hine sna
rere kongelige end theologiske
Fordommelser ; men igjennem
et lovligt og christeligt Kirke
mode. Naar et saadantMÖde af
fromme og lærde Mænd, der
ledes ikke af tom Forfængelig
hed, men alene af Guds Ære,
foretages med christeligt Sind,
bestyres med christeligt Sind,
og ledes af christelige Fyrsters
Myndighed, da tvivle Vi ikke
om, at det jo vil tilveiebringe
Os christelig Samdrægtighed.
Men indtil Konger og Fyrster
blive enige derom, haabe Vi, at
alle ville bevare hiint christelige
Sindelaug, som baade bor være

*) D. e. Protestanterne.

Vid. Sei. hist, og philosoph. Sitr. II Deel 1823»
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Ecclesias jugo Pontificio pres
sas liberemus, nec colloqvio de—
esse nostro patiamur. Ita ad
injustam vim ab ecclesiis Chri
sti justis armis arcendam, Nos
ipsi ossibus nostris, corpore
ipso nostro, qvodJecimus hac
tenus, erimuspromptissimi. Ad
hoc etiam vitam nostram, qvœ
gravissimo morbo pene ad ex
tremum redacta fuit, summo
Eei beneficio servamus et op
tamus: Ualete, Illustrissimi
Principes, Consangvinei aXqve amici carissimi, et consi
lia conalusqve nostros ad Chri
sti gloriam propagandam ad
juvate serio.

Eat. Rupellis d. 15 Februari
anno MDLXXXIX.

Festra rum Celsitu d in u m
amicissimus Cons a ng vineu s
IIENRICUS.

Ophav og Bestyrer af et chrisleligt Mode, for at Vi med for
enede Gemytter og Kræftermaae
befrie Christi Menigheder, som
trykkes af det pavelige Aag, og
ikke lade hiin Aand savnes ved
Vor Sammenkomst Til saale
des med retfærdige Vaaben at
afværge uretfærdig Vold fra
Christi Menigheder ville Vi
stedse være rede, og vove, som
Vi hidindtil have gjort, Vort
Liv og Blod.
Dertil er ved
Guds store Velgjerning Vort
Liv bleven reddet fra en svær
Sygdom, hvori det var bragt til
det yderste. Lever vel, höibaarne Fyrster höitelskede Fættere
ogVenner! og understotter alvor-n
ligen Vore Raad og vinslag, der
sigte tilC/zrzs/zzEres Udbredelse 1

Giveti Rochelle d. 15 Februar
Aar i58g.

Eders Hoiheders
hengivneste Fætter,
II e nr i le.

Dette Brev lærer os at kjende alle de tydske Fyrster, med
hvilke (foruden Johan Casimir) den Navarriske Gesandt i Aaret
1586 har underhandlet; og viser, at de vilde benytte Kongen af
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Navarras Forlægenhed til at aflokke ham en Bekiendelse paa
Concordieformelen. Lykkeligviis blev Hjelpen dog ikke hold
tilbage, indtil Kongens Underskrift var indlöben; og Kongen
drog denne Sag klogeligen i Langdrag, som Brevet viser, paa
tredie Aar, altsaa indtil en Tid, da han mindre behövede at
befrygte skadelige Virkninger af sit Afslag. I samme Aar, som
dette Brev er skrevet, blev Henrik Konge i Frankerig; og
da de udenlandske Hjelpetropper ei bidroge lidet dertil, tör
disse Begivenheder her ei ganske forbigaaes. Vel vide vi ikke,
hvor stor en Deel Danmark havde taget i Hjelpetroppernes Ud
rustning, men de foregaaende Omstændigheder og de Under
handlinger. med denne Krone, som Jacob Bougars drev i
Kongen af Navarras Navn, lade os formode en stor Deeltagelse *).
I Aaret 1588 kom Henrik HI. omsider til den Erkjendelse, at den hellige Ligues Hensigt egentligen gik ud paa at
ophoie Hertugen af Guise, Liguens Overhoved, paa Frankerigs Throne. Den ærgjerrige Guise vilde ikke engang oppe
bie Kongens Död for at naae sit Maal. Han talede höit om
at sætte Henrik Ill i Kloster« Dog vilde han i Forveien
have hans Underskrift til dan Act, hvorved Paven og Liguen
erklærede Henrik af Navarra for uværdig til Kronen. I hvor
svag Henrik III. var, vilde han ikke underskrive hiin Act, ei
heller lade sig gjöre til Munk. For at undgaae dette og tillige

*) Dette er ogsaa Schlegels Mening«
mark* Ister Theil* S. 280.

S* Geschichte der Könige von Dane
E e e s
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.

at straffe Forræderne, lod han Hertugen af Guise og hans
Broder Cardinalen ombringe ved Snigmord. Alan har gjort den
Bemærkning, at de bleve ledte i Snar.en netop paa samme Maade,
som de selv havde ledet Admiral Coligny deri; under offentlig
Bekjendtgjörelse af Troe og Love, under Skin af Udsoning og
ved en fuldkommen Indrømmelse af alle deres Fordringer *).
For at de Reformeerte imidlertid ikke skulde troe, at det var
for at begunstige dem han havde dræbt deres værste Alodstandere, besvor Kongen paa ny Unions-Edictet, som befalede de
Reformeertes Udryddelse; og han gjorde det ei paa Skrömt
men af oprigtigt Had ; hvilket man ogsaa erfarede deraf, at
da han, forladt af alle sine katholske Undersaatter, nödtes til
at kaste sig i sine reformeerte Undersaatters og Kongen af
Navarras Arme, tovede han i i4 Dage med at bekjendlgjöre
den Vaabenstilstand, han havde sluttet med dem, i detHaab at
lian skulde komme til Accord med Hertugen af Mayenne, som
havde plantet Oprorsfanen for at hævne sine Brödres, de tvende
dræbte Guisers Snigmord. Alen forgjæves. Baade Kongen og
hele Europa skulde af et tydeligt Exempel lære at kjende Forskjellen imellem fanatisk-katholske Undersaatter, som troe at
Paven kan frilage dem for Lydighed imod deres retmæssige
Konge,, og oplyste Protestanter, som give Gud, hvad Guds
er, og Kongen hvad Kongens er. Paven satte Henrik III. i
Band; og strax saae han sig forladt af de anseeligste katliolske
Stæder; man ophorte at bede for ham i de katholske Kirker;
*) Benoist Hist, de l’edit de Nantes. Lom. I, pag. 50. hvoraf vi og have
uddraget det folgende.
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Sorbonnen erklærede det franske Folk for befriet fra dets
Troskabseed, og Paris tilbod Hertugen af Mayenne Kongenav—
net. Den storste Deel af Adelen fulgte Geistlighedens Exempel.
I nogle Byer tillod man sig endog formastelige Optrin ; i Tou
louse f. Ex. ophængte man Kongens Billede i en Galge og myr
dede de faa, som bleve ham troe. Hvor forskjelligt opförte
derimod de Reformeerte sig! Dette Partie, som Kongen i sin
hele Regjering havde hadet med fanatisk Nidkjærhed, som han
havde afskyet, forfulgt med Krig og Ødelæggelse, skuffet ved
trolöse Fredslutninger og endelig arbeidet paa ganske at ud
rydde, modtog strax den ulykkelige, af sine.Troesforvandte for
ladte Konge, med Ærbodighed og Underkastelse. Det eneste
Pant, Kongen gav dem paa Oprigligheden af sit Tilbud at ville
slutte Vaabenstilstand med dem (ikke engang en varig Fred til—
bod Jian) var at overlade dem Staden Saumur. Ikke destomindre lovede de ham oprigtigen deres Tjeneste, og holdt det.
I Tours befriede de Kongen fra Hertugen af Mayennes Over
fald. Alle de Egne af Frankerig, hvor de Reformeerte havde
Overhaand, holdt fast ved hans Partie, og gav det saamegen
Anseelse, at endeel katholske Adelsmænd, som alt af egen
nyttige , ikke af fanatiske Grunde havde forladt Kongen, vendte
tilbage til Lydighed. Saaledes blev Henrik III. snart frygtelig
for Liguen. Navarras Konge satte sig i Spidsen for en Armee
af benved 4oooo Mand.» bestaaende næsten af lultei' Protestan
ter. Med denne Hær drog Kongen mod den oprorske Hovedstad,
og denne skjælvede alt for Kongens Hævn, da Liguisterne og
Jesuiterne, som havde ved deres Rænker paadraget Paris Fa
ren, frelste den ved et Snigmord. Munken Jacob Clement, gjen—

nemtrængt af den ugudelige Lære om Tyranmords Fortjenstlighed, dræbte, som bekjendt, Kongen paa St. Cloud den iste
August i58g. Denne erkjendte döende Kongen al Navarras Ret
til Frankrigs Throne, hvoraf han dog först kom i rolig Besid
delse, efterat han i Aaret i5g3 var gaaet over til den kathol
ske Religion.
Vor gode Konge Frederik den Anden oplevede ei denne
Sorg; men ei heller den Glæde at see Frankrigs tvende Henriker udsonede med hverandre, og Guiserne ydmygede af den
protestantiske Hær uden for Paris. I denne Hær fandtes et li
det engelsk Corps, sendt af Dronning Elisabeth, 10000 Sweizere
fra de protestantiske Cantoner, omtrent lige saa mange tydske
Krigsfolk, og deriblandt en Deel Holstenere, formodentlig hver
vede for Frederik den Andens Regning. Alen selv om denne
Formodning ei i Tiden bliver ophöiet til Vished, er det dog
indlysende, at Frederik ved sin Alægling har gjort sig fortjent
af Frankerig.
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I ANLEDNING AF

EN ÆLDGAMMEL PHÖNICISK SÖLVMYNT.

VED

Dr. FREDERIK MUNTER.

I.
Iblandt de foregivne eller virkelige Myntsorter^ som nævnes i
den hellige Skrift, er
en af de allerældste, da den om
tales i Msb. 55, 19; Josvæ 24, 32; Job 42, 11. Betydnin
gen af dette Navn har givet Anledning til vidtlöftige Undersø
gelser; og især have tvende af det syttende Aarhundredes lær
deste Mænd, den store Bochart i sin Hierozoicon *) og Fre
derik Spanheim i historia Jobi
),
**
opbuden al deres Lær
dom, for at forsvare tvende, hinanden ganske modsatte, Mej
ninger: den forste nemlig, at dette Navn betyder en Pengesort,
den anden,, at det betegner Faar eller Lam. Ikke agter jeg
paa Nye at optage denne Strid; men en ældgammel phönicisk
Mynt, som den i Cambridge nyeiigen afdöde Professor Clarke
erholdt i Cypern, hvor den var funden blandt Ruinerne af det
fra Oldtiden bekjendte Citium, og af hvilken han har meddeelt
et Kobberstik i sin Reises anden Deels
)
***
1 Bind Side 028
•) Tom. I. Lib. II. .Cap. XLIIL col. 433 seqq.
**) Cap. XI.
***) Travels in various Countries of Europe, Asia,
Clarke Part. II. Sect. I. London 1813.
Fid. Sei. hist, og philosoph. Skr. II. Deel 1823»

and Africa by E. D.
F I f
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giver mig Anledning til at undersoge, om ikke ved denne Mynt
Striden kan bilægges.

Det forste, vi have at agte paa, er Sammenhængen, i
hvilken Ordet TW’X'p staaer paa de anforte bibelske Steder.
I i Msb. 53, 19 fortælles, at Patriarchen Jacob drog til
Salem, Sicherns Stad i Canaans Land, og kjöbte et Stykke
Ager, paa hvilken han opreiste sin Bolig, af Ilemors, Sicherns
Faders, Born for hundrede Kesita.
Josvæ 24, 02 berettes, at Israeliterne, som havde bragt
Josephs Been (indbalsamerede Mumie) med sig fra Ægypten,
begrove dem i Sichern paa det Stykke Ager, som Jacob havde
kjobt af Hemors Sicherns Faders Born for hundrede Kesita.
v Job 42, 11 siges, at, da Jobs Lidelser havde ophört,
kom alle hans Brödre og alle hans Söstre og alle hans forrige
Bekjendte til ham, og aade med ham i hans Huus, og bekla
gede og tröstede ham over al den Ulykke, som Jehova havde
ladet komme over ham, og hver Aland forærede ham een Kesita
og en Guldring.

III.
Dette vanskelige Ord finde vi i de gamle Oversættelser
næsten eensstemmigen oversat ved: Lam. Saaledes have iblandt
de orientalske: den syriske, begge arabiske, Onkelos, den chaldæiske Oversættelse af Job, og den persiske Oversættelse i de

londonske Polyglotter.
mitanske

Ikkun Jonathan

og den hierosoly-

Targum have den urimelige Forklaring:
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Perler eller Ædelstene. Blot den hebraisk-samaritanske Text
og den samaritanske Oversættelse beholde Ordet
rimeligviis, fordi det endnu var gjengse i den samaritanske Dia
lect, hvorom siden mere.
De græske Oversættere ere alle
enige i at udtrykke
»“INO Gen. 53, 19 med

t åpvav eller apvoifasv, og Job. 42, 11 havde M àpvciiïa piav.
Heri stemme Aquila, Theodotion og Symmachus overeens
med LXX.; det samme har ogsaa, hvad Stedet i 1 Msb. angaaer, den nyeste græske Oversættelse af Pentateuchen, hvis

Tidsalder ikke er nöie bekjendt, men som formodentlig er for
fattet i Middelalderen, og hvilken Dr. Ammon har udgivet af
en Codex i St. Marcus Bibliotheket i Venedig (Erlangen 1790),
da den har sy tnaroy cuycFiv.
Den antehieronymianske
Oversættelse

og Fulgata,

af LXX., afvige ikke heller.
forbigaae,
Kilder.

som

begge

ere

Oversættelser

De nyere Oversættelser kunne vi

da de i Ordforklaringer ikke kunne gjelde som

IV.
Ordets Etymus i de semitiske Dialecter er meget uvis.
Ingen Radix findes, som hentyder paa Lam eller Faar, og

kun det syriske og det arabiske Sprog frembyder Ord, som
p
kunne sammenlignes med vort. I det syriske haves
som er det hebraiske FlOp. Urceus, Urna, hvorved der kunde
tænkes paa et Kar af kostbart Metal, som man havde kunnet

betjene sig af istedet for Penge, eller paa et Maal, ligesom
det chaldaiske
sextarius. Endnu brug

barere kunde den arabiske Etymus være,

af

hvis ene

F f f 2
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Betydning er, distribuât, divisit, justam mensur am prcebuit
(den anden er deßectere'a justo)', hvoraf UmA», mensura ari—
r v c ?.
dorum, eller bilanx, staterer, og
jiensio, tributum.
Deraf Verbum i den femte Conjugation

portionibus æqualibus.

Deraf atter

numus sincerus probatusque og

5 \\

partiri inter se
, statera major,

As numularius *).

Man seer altsaa, at den etymologiske Overvægt for Forklarin
gen af dette Ord helder til Penge, eller, i det ringeste til
Penges Værd. Det koptiske Sprog, som overalt er af en ganske
anden Stamme, end de semitiske, giver ingen Oplysning
).
**

V.
Den store Mængde af Commentatorer har været enige i at
antage Ordets Bemærkelse at være: Lam.
Blandt dem, som
have heldet til den anden Mening, synes den allerældste at
have været Rabbi Akiba, som levede til Hadrians Tider, og
om hvilken det talmudiske Skrift:
de no vi anni
initio, cap. 5 fortæller, at han paa en Reise i Afrika havde
hört, at en Sort Penge hedte
Bochart forsvarer den
samme Mening. Joh. Hen. Michaelis har ogsaa været tilböielig dertil, og endogsaa troet, at de græske Oversætteres : watov dpvdtv var en Skrivfeil istedet for Îkatov pvéavt en saare vit*) Michaelis Supplementa ad Lex. Hebri VI. p. 2207. Gesenii Lexicon s.
v. Golii Lexicon,
**) Den meinphitiske Oversættelse er efter Septuaginta og har nZ.reüï

agnæ.

Ordet forekommer ogsaa Genes, XXI. 28» 30.

Hg Conjectur, men som desværre ikke har noget Medhold,
eftersom ingen Varianter findes paa disse Steder. Den jenaiske
Theolog Faber har i Anmærkningerne til sin Oversættelse af
Harmars Beobachtungen über den Orient i Anledning af Or
dets syriske Bemærkelse; urceus, troet, at
var et Kar
af en bestemt Störreise, som et Af aal, der maaskee var forarbeidet af Sölv, og curserede som Penge *).
De nyere For
tolkere ere ganske uvisse. Michaelis helder til den Mening, at
IWtøp har været en bestemt Vægt, og. det lader sig ikke
drage i Tvivl, at man tilveiede hinanden Metal, forinden Mynt
blev opfunden. Alen, ere vi da saa visse paa, hvor Grændsen
er/ og i hvilken Tidsalder Alyntens Oprindelse bör söges iblandt
Orientens handlende Nationer, især iblandt Phönicierne? Aleget ingeniös er derfor Thomas Heaths, skjÖndt i en langt anden
Hensigt yttrede Formodning, at det har været en Aïynt, hvorpaa, ligesom paa Persernes Dariker en Bueskytte var præ
get, af Htøp en Bue. Forvexlinger mellem tø og tø bety
der ikke noget, og den imellem
og D have selv Syrerne i
Ordet
Sagittarius **
).
Men alligevel, hvilken Forskjel i
Tiden mellem Abraham, og Persiens Achamenidiske eller Kajanske Konger af Cyri Stamme, under hvilken Darikerne bleve
slagne 1 Om den ældre Pischdadiske tör vi ikke tale, i histo

*) TA. II. p» 19«
**) Efsay towards an Englifh Verfion of the Book of Job > £,31.32» Mi
chaelis Supplent, ad Lex. Hebraica p. '2208* Heath gjorde sig al
Umage, for nt gjöre Jobs Bog saa ung som mueligt, og sögte dens
Oprindelse i det babylonske Fængsels Dage»
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riske Undersøgelser,
mythiske Tider.

da deres Navne og Bedrifter tilhore de

Dette Ords Bemærkelse af Faar eller Lam findes ikke i
de semitiske Sprog, saavidt vi nu kjende disse; men folger
heraf, at denne Bemærkelse aldrig nogensinde har fundet Sted,
og især været gjengse iblandt Phönicierne ? Det • er dog mær
værdigt, at den samaritanske Oversættelse har det samme Ord
I
Samaritanerne maae derfor have forstaaet Or? og, da denne Nation var sammensmeltet af Phönicier og Joder, bliver det, sammenholdt med hvad Rabbi
Akiba har sagt om FIEptøp som en Mynt i Africa, meget sand
synligt, at Ordet har været phönicisk. Oversættelsens Alder
er endnu ikke afgjort; men, . naar man tænker paa Sama
ritanernes Had imod Joderne, vil man blive tilböielig til at an
tage den for temmelig gammel. For Ordets phöniciske Oprin
delse taler ogsaa dets hebraiserende Form; thi, saavidt som vi
kjende det asiatisk-phöniciske Sprog, nærmer det sig den hebraiske

Dialect mere end den chaldaiske. Men, desværre er vor Kund
skab herom yderst ufuldkommen, da foruden enkelte Inscriptioner paa Steen og Mynter, enkelte nomina propria og Ord,
der findes anförte hos de gamle Forfattere, de puniske Scener
i Plauti Poenulus ere Hovedkilden, til hvilken vi maae gaae
for at lære Noget at kjende til dette Sprog.
Hvad vilde da
nogle hundrede Ord, hvis Etymos vi ikke engang fuldkomment
kunne udfinde, veie op imod de mange tusinde, som Sproget
havde og som nu ere tabte? Hertil kommer den ikke uvigtige
Bemærkning, at i de nomadiske og jagende Nationers Sprog
(og til disse bör Phönicierne henregnes, forsaavidt de, for de
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nedlode sig ved Kysterne af Middelhavet, havde havt deres
Bopæle midt iblandt de arabiske Stammer ved det rôde Hav)

Dyrene og især Huusdyrene maatte have mangfoldige Navne.

Jeg minder blot om, hvor mange Navne Loven har hos Ara
berne; ligesaa Hesten, hvis forskjellige Arter ogsaa i de ger
maniske Sprog betegnes med mange hundrede Navne *).
Hvor
let er det altsaa ikke mueligt, at Faaret, som for Cananiterne,
der dreve Qvægavl, var et saa vigtigt Dyr, har havt mange
Navne, blandt hvilke dette ene FWZÜp er tabt? Den store
Overeensstemmelse af alle græske ,og alle orientalske Oversæt
telser gjör det i det mindste i en höi Grad rimeligt, at dette
Ord virkeligen fandtes i Phöniciernes Dialect.

VIL
Der har været megen Strid iblandt Fortolkerne, om det
kunde antages, at Jacob, en nomadisk Emir, der altsaa besad

store Hjorde, havde kjöbt et betydeligt Stykke Land af en an
den Emir for den ringe Priis af eet hundrede Faar, eller deres
Værdie, i Metal beregnet. Koer dien siger jeg, fordi man har
været saa temmelig enig om, at Menneskene i en saa tidlig
Alder endnu ikke havde Mynt, og at det eneste Middel, de
brugte ved Handelen, naar denne ikke var Tuskhandel, bestod
i at tilveie hinanden ædle Metaller, saaledes som ogsaa Abra
ham kjöbte Hulen i Machpela af Ephron for hundrede Sekel

Sölv. i Msb. 25, 16.

Herimod kan dog med Föie indvendes,

♦) Adelungs älteste Geschichte der Deutschen S. 3II»

416
al Nationer, der dreve en saa udvidet Soefart og Handel, som
Phonicierne, meget tidligen maatte falde paa, at give deres
repræsenterede Metal en vis Vægt og Form, deels for Sikker
hedens, deels for jBeqvemmeligliedens Skyld. Og den Sammen. hæng, hvori Ordet
staaer hos Job. 42, 11, hvor det

hedder, at denne Emirs Sodskende og Venner forærede ham
hver en iTö’Wp og en Guldring, viser dog tydeligen, at her

Kommer
nu hertil, at Ordet i det chaldaiske Sprog betyder en Mynt,’

ikke kan tænkes paa Faar, men paa Kostbarheder.

°g Rabbi Akiba7s ovenomtalte Vidnesbyrd,

at han paa sine
Reiser i Africa, formodentligen altsaa blandt de phönisijske Co
lo ni er paa Libyens Kyster, eller, som Andre mene, langs med

den palæstinensiske Kyst, hvor Phönicier ogsaa boede,
und et Ordet
være Navnet paa en Obolus *
);

*) Akibas Ord ere folgende:

mwi rwp
HND.

hnd

har
saa

VH

npsn w> rwtøp

D. e. : Quum per African» peregrinarer obolum vocabant

Kesiifia.nl» Quanatn inde est titilitasï Ut centum Xesitha, de quitus
agitur in lege Mosis, explicentur centum f\a.yoi%îç» Bocharts Hierozoicon
p. m. 234. Det er værdt at lægge Mærke til at Rabbi Akiba tænkte
paa Stedet i forste Mose Bog ! Myntsorten
nævnes hos Jul.
Pollux Onomast. IX. segm. 32 som en efter nogles Mening, persisk
Mynt, hvilket ogsaa Hemsterhuys stadfæster i sine Anmærkninger til

dette Sted. Den var en siette Deel af en Drachme, fölgelig en Sölvobol; eller ifölge; Talmudisterne, som kaldte den
£ af en De
nar.
Ogsaa Araberne have havt denne Mynt. I den græske Lexicis
nævnes den derfor som en Numus Barbaricus ; ogsaa kaldes saaledes
den Obolus man gav de Döde med i Munden som Færgepenge for Charon.
Den maa i R. Akiba Tid have været i Omlob i Syrien og Palæstina.
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indseer jeg ikke, at der kan være saa meget at indvende imod
at de hundrede Kesita, som omtales i forste Mosebog, haye
endog i hine ældste Dage været præget Mynt: og denne For
mening vil blive saa meget des rimeligere, naar man kan frem
vise en ældgammel Mynt, paa hvilken Navnet Kesita kan
passe; en Mynt paa hvilken et Faar er præget, der altsaa af
dette kan have faaet sit Navn ligesaa vel som Romernes Pecunia havde Navn af Pecus, en Oxe, hvilken Servius Tullius
skal have ladet sætte paa de ældste firekantede Assest); eller
Athenienserne B^, hvis Oprindelse Mythen allerede tilskrev
Theseus **
).

Navnet paa denne Mynt er fra Persien kommet til Tatarerne. Man
har i Rusland tatariske Kobbermynter fra det aattende Aarhundred,
hvorpaa
formodentlig ogsaa
læses. Myntens Værdie
synes at have været en halv russisk Copek; og udentvivl have Rus
serne optaget Navnet og Myntsorten af disse Erobrerer.
Thi ACHBFJI
Dengi ellier Den'gi i Plurali hedder Penge i Almindelighed.
Flere
russiske Regenter, blandt andre Keiserinde Elisabeth, lod slaae halve
. Copeker, hvorpaa Ordet stod i Singulari.
See C. M. Frahns Uni
versitets Program: Nonnulla de\ origine vocabuli Kossici
Casani I8I5- Det synes at have været den lærde Forfatter ubekjend t,
at dette Ord ogsaa findes i Sanskritsproget, hvor
(^anka, det
forste Bogstav er det samme som det Islandske h) betyder en vis
bestemt Pagt, derpaa ogsaa en Sölvmynt, og ïpanka- cala Huset hvor
der slaaes Mynt.
Jeg skylder Herr Prof. Rask denne Op«
lysning.
•) Plinii Hist. Natur. XXXIII. c. 13 og XPIII. c. 3.
**) Stederne hos de Gamle har Meursius samlet i sin Theseus cap. 19.

Pidi Sel. hist, og philosoph. Skr. II. Deel 1823.
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VIII.
Den Sölvmynt som Dr. Clarke fandt iblandt Ruinerne
af Citium paa Cypern, synes virkelig at være en saadan
Kesita.
Dens hele uregelmæssige , mere trekantede end
runde, Præg vidner om dens höie Alder; dens Tykkelse,
der, saavidt man kan slutte af Tegningen, har givet den
en Værdie af omtrent en attisk Tetradrachme, altsaa fire
hebraiske Sekler, saafremt Josephi *
), Pliilos **
)
og Hieronymi™^) Vidnesbyrd tör anfores som Borgen for saa gammel
en Tid, viser, at den i hiin Oldtid, da den blev slaaet og
da de ædle Metaller vare meget sjeldne, maa have havt en be
tydelig Værdie; og Faaret, som er præget paa Ad versen, sy
nes at hjemle den det Navn, den bærer. Jeg kalder det et
Faar, endskjöndt det har Horn, thi o vis Ammon og Musimon
(Mouflon), begge oprindelig orientalske Faarearter, ere hor
nede; men, skulde det ogsaa være en Vædder, saa vilde dette

*) Antiqu. Judaicæ III. c. 8
2. o’
S/xXsf, vd/j.i<r^a ‘Eß^/'aP av
’AitocxS $é%e7ai
Téaaaoaç. **) Thilo de specialibus legibus quæ referuntiir ad 3. 4. et 5 Decalogi Ca
pita, livor Prisen med hvilken en Mand kunde löskiöbe sig af et
Lofte han havde giort’, bestemmes til
'Ùiaxoslaç yopAap.aroç «7Xapyupov.
Han nævner vel ikke tydelig Sekler; men hans Ord,
sammenlignede med 3 Moseb. XXVII. 3» fore til den samme Bereg
ning, hvilket Perez Boycr har viist, de numis Hebræo - Samaritanis.

pag. 6.
*'**) Siclus enim viginti Obolos habet, et quarta pars Sicli quinque sunt
Oboli. In Micheam Proph. c. 14»

419
ikke gjörc nogen Forandring i Sagen. Dets Uld synes at være
ujevn og paa nogle Steder mere krollet, end paa de andre;
saaledes beskrives de cypriske Faar af Salignac, der reiste i
Orienten i det 16 Aarhundred: oves cypriæ paruni laudandæ
sed admirandæ, villo magis quam lana teguntur *).
Mariti
anförer, at der ere meget skjonne iblant dem, at Nogle have
tre ja endog lem Horn, samt at der ere de, hvis Hale veier
indtil 5o Pund **
).
Endskjöndt nu dette Vidnesbyrd ikke
stemmer gandske overeens med Salignacs, er det dog
vigtigt for Hornenes Skyld.
Kesita var en SÖlvmynt.
At
Jacob sluttede sin Handel i Sölv, der i den ældste Verden
efter al Formodning var i Brug för Guldet, kan og deraf slut
tes, at den til Rabbi Akiba's Tid paa Kysten af Africa gjengse
Kesita kaldes en Obolos. Stephanus, som Apost. Gngr.. VIL,
16 taler om den samme Handel, men sætter Abrahams
Navn istedet for Jacobs, siger:' ùvyerciTO
dpyvpiü'. thi
Obolos var hos Grækerne en SÖlvmynt, endskjöndt Ordet
senere ogsaa undertiden blev brugt om en Kobbermynt ***
),
paa
*
samme Maade finde vi hos de senere Romere Guld-Denarer,

i

*) Itinerarium Terra saneta, udgivet tillige med Borchardi Descriptio
Terra saneta. Magdeb. 1587* Tom. IV. c» 6.

**) Voyages dans ITsle de C hipre, la Syrie jpe. I. p. 39> Salignac si
ger:
Caudd prodigiasa, in longum habens tres pedes, in latum
vero paulo minus, ita ut singulis arietibus biga, quibus caudas post
se trahant, alligentur, quod nisi credas, lector atque auditor in Cyprum vade spectatum. Denne lange Hale er ikke udtrykt paa Mynten,
***) Eckhel D. Num. Vet. Trafat. p. XLIII.
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omendskjÖndt Denaren egentligen var en Sölvmynt: ogsaä hos
Araberne findes Kobbermynt undertiden at være kaldet Dinar,
ihvorvel Navnet sædvanligen hos dem blev alene brugt om Guld, li
gesom der ogsaa var Kobbermynt med Paaskrivt Dirhem, hvilken
ellers alene er Sölvmynt *).
I Övrigt passer Navnet Obolos vel
ikke saa gandske paa vor omtalte Sölvmynt; thi denne, som
vi have antaget for at være en Tetradrachme eller 4 Sekler,
var af langt flörre Værdie, eftersom 20 Oboler ifölge Hier onymi
Vidnesbyrd udgiorde en Sekel **
).
Paa den anden Side har
Mynten en Krands, en Figur som et Aattetal, og de tvende
phöniciske Bogstaver W og ri, med mindre at pj som er me
get större end
, skulde höre til Krandsen — skiöndt det ikke
er det ægyptiske bekiendte Than, Nilnöglen eller og Genera
tionens Tegn, men et Kors med fire Arme, hvilket dog
ogsaa forekommer iblant de hieroglyphiske Tegn paa Stene.
Disse Tegn eller Bogstaver synes dog ikke at bidrage noget til
Alyntens Forklaring, men ere kun afgiörende for at den er
phönicisk. Pliönicierne vare meget tidligen Herrer paa Cypern.
Allerede Belus, Pygmalions og Dido’s Fader, skal have ero
bret Øen og stiftet de tvende Steder Citium og Lapithus ***
).
Dette Sagn gaaer altsaa höit op i Fabeltiden. Stiftelsen af Sta
den Paphos falder ikke langt efter Josvoe Dage
);
****
og at det

*) Castiglioni Montte Cufiche del Museo I. R. di Milano, pag. LXXIX og
LXXX af Indledningen.
**) Ih Micheam Propheten. c» 14» cf. Echhel, D. N. F. III, p. 464.
***) Jevnför Meursii Cyprus pag, 104.
****) Jevnf. Densamme pag. 43.
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har været Phonicier^ og ikke Grækere,' der have opfundet
Mynt, vorder dog vel meget rimeligt af deres i den ældste
Tid vidt udbredte Handel
*
Vel veed jeg, at Grækerne til
skrive Myntens Opfindelse Argiveren Phidon, som ifolge det
pariske Marmor skal have levet i den ellevte Generation efter
Hercules og slaaet den forste Mynt i Aegina *).
Men heraf
folger vel Intet Andet, end at han har været den Förste, der
har slaaet Mynt i Grækenland, formodentlig med den pelo
ponnesiske Skildpadde, af hvilket Præg der findes mange raa
og ældgamle Stykker. Langt ældre kan derimod og har rime
lig vii s Myntkonsten været i Asien, og, man behöver kun med
et nogenlunde övet Ôie at betragte de af Sestini udgivne gamle.
Guld- og Solv - Staterer, for at skjelne iblandt disse, ikke
endda saa faa, hvis raa Arbeide viser en meget höi Alder,
og hvilke for det meste ere slagne i lille Asien : og hvad Guld
Statererne angaae, da tage vi vel neppe feil, naar vi troe, at
mange iblant disse have hiemme i Lydien, hvis Rigdom paa
Guld i de ældste, endog Mylhiske, Tider er bekjendt.
Der er altsaa ingen indvortes Urimelighed i at antage,
at Phonicierne allerede have havt virkelig Mynt til Jacobs Tid;
ligesaalidet som, at den rige Emir, der drog omkring i Ca
naans Land, 'og var i mangfoldig Forbindelse med Cananiterne, ogsaa kan have kjendt og brugt den. Hundrede Tetra-

drachmer, d. e. fire hundrede Sekler, vare upaatvivleligen paa

*) Harm. Par. v. 45 - 46. Ecldiel. D. N, Vst. Prafat. pag. VII. Jti
læs Pollux, I. IX.
83» Ephorus hos Strabo L. XIII. c, 7, 17.
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de Tider en betydelig Sum, langt betydeligere end hundrede
Faar, som neppe kunde være Gjenstand for Handel imellem

tvende mægtige Emirer. Mærkværdigt er det ogsaa, at disse
hundrede Kesita synes at stemme overeens med de fire hun
drede Sekler,

som Abraham betalte for Begravelses Hulen i

Machpela, ligesom denne förste Handel havde været Forbille
det paa den Anden.
Dog, det er Tid at ende; thi jeg foler kun alt for Vel,
at jeg foredrager Gisninger, om hvilke jeg blot har det Onske, at de maatte befindes sandsynlige.
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BLANDT RUINERNE AF KARTHAGO

OPDAGET

PUNISK GRAVSKRIFT;
VED

DR; FREDERIK MUNTER.

Vid. Sei. hist, og philsoph. Skr. II. Deel 1823.

H h h

I.
Karthagos Grund er endnu méget lidet randsaget, og planmæs
sige Undersogelser ere aldeles ikke anstillede. Tilforn vidste man
kun om romerske Inscriptioner, som hændelsesviis kom der for
Dagen ; men nu begynder man ogsaa at udgrave puniske. Det
er den hollandske Major Humbert, der som Ingenieur staaer i
Tjeneste hos Beyen af Tunis, som allerførst har været saa lyk
kelig at opdage, blandt selve Karthagos Ruiner, fem puniske
Indskrifter *) , af hvilke de fire ere forklarede af den lærde'
Hcimaker **
),
og den femte kan ventes snart udgivet. En
sjette Inscription blev funden i afvigte Aar, og er strax i en
nöiagtig Tegning bleven mig meddeelt af den danske GeneralConsul i Tunis Hr. Capitain Falbe.
Ved Sjeldenheden af disse Monumenter holder jeg det for
Pligt, endskjöndt det er en simpel Gravsteen med lutter ubekjendte Navne, dog strax at bekjendtgjore den, fordi den er af
*) Notice sur quatre rippes sépulcraux et deux fragments, déouverts en
1817 tur le sol de l'ancienne Carthage par le Major J. E. Humbert.
A la Haye 1821) fol.
**) Diatribe philologico-critica, monumwtorum aliquot Punicvrum, nuper in Afri
ca répertorient interpretationem exhibons. Lugduni Batavorum 1822, 4to.

.
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ikke ringe Interesse for den phoeniciske Palæographie. Jeg
har derfor bearbeidet den i Forening med Hr. Jacob Christian,
Lindberg, Adjunct ved Metropolitanskolen og Lærer i det he
braiske Sprog, der i flere Aar har sysselsat sig med de semiti
ske Sprogs Palæographie, og overlader det til ham, udlörligere
at afhandle denne Inscription i den Commentatio de monumen
tis Phoenicio-punicis litteratis, som han snart agter at udgive.

II.
Stenen, paa hvilken Indskriften er indgravet, er 10
Tommer lang,
T. bred og 5 T. tyk.
Paa Kobbertavlen
sees den i sin naturlige Störreise og Omfang.
Indskriften
bestaaer af tvende Linier; den er paa eet eneste Bogstav nær
meget tydelig, og let at forklare. Bogstavtrækkene ere meget re
gelmæssige, udmærke sig i Skjönhed, Bestemthed og Conservation
fremfor dem, som findes i Indskrifterne i Museet ved det leidenske
Bibliothek; og de kunne sammenlignes med Bogstaverne paa de
bedste siculo
fif - puniske Mynter. Især have de en paafaldende
V
Lighed med Bogstavtrækkene paa en stor karthagisk Sölvmynt
lios Pellerin
)
*
og hos Perez Bayer
);
**
ikkun Jod, som tvende
*) Recueil de medaiUes'III, T. 88 no. 6.
**) i hans Afhandling del Alfabeto y lengtia, de los Fenices y de sus coIonins, pag. 376 no. I. Mynten forestiller paa Adversen Astartes med
Kornax kronede Hoved; og Aversen har hos Pellerin en Pegasus;
og hos Perez Bayer en Hest, som lober forbi et Palmetræe. Ind
skriften er paa begge

Sammenlign hermed

Mionnet Description des Médaillés Tom. I, pag. 127 no. 476 Tab.
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Gange forekommer, har en afvigende Figur;

sammenlign

med
hvilket findes saavel paa en cilico-phoenicisk Mynt*)
som i citiensiske Indskrifter **
),
Indskriften, skreven med hebraiske Bogstaver, er:
33jr33H1>0Hri3(N)3n3'|3p

3siH,''l3232n'3öU?N232öU/N

hvilke kunne deles og læses:

n^çn ro(N)£n3 isf».
jn'3.pe^-|3' jccn
Sepulcrum Bathbæ filiæ Chamlothi, filii Abdeschmun,
filli Eschmun-jitten, filii Barjahreb.
Jeg har intet videre at bemærke ved Skriften, end at ful
crum
mangler i de to Navne Abdeschmun og Eschmunjittenj hvilket er temmeligt almindeligt i de phoeniciske Inscrip
tion er.

III.
Indskriften selv bestaaer paa det forste Ord nær, af lutter
Navne, der ere interessante, fordi de foröge vor Kundskab om
de karthagiske Nomina propria, og kunne alle forklares, deels
af parallele Navne, som findes i Hebraismen, deels i Analogie
med hebraiske Nomina propria.
20, no. 6. Ikkun Bogstavet p har i Indskriften en Figur, som er
forskjellig fra den, som findes paa disse Mynter.

*) Ecldiel Museum Casareum Vindobonense Tom. I. Tab. V. no. 7.
**) Inscriptio Citiensis XXIII. Lignende Figurer for forekomme oftere.
Cfr. D. Akerblad Inscriptionis Phoenicia Oxoniensis nova interpretatio.
Parisiis 1802. 8*

Det forste Ord er "'Oft , det bekjendte hebraiske Navn paa Grav.
I den forste atheniensiske Inscription, som Akerblad har ud
givet i Commentationes Göttingens. Tom. XIK., staaer istedet
for dette Ord D^rö
FOW« Paa liere citiensiske Gravstene
findes i samme Betydning FÛW *)•
Det andet Ord er frOFQ. Compositionen af FÛ er saa
vel bekjendt af det G. T. f. Ex. STDttfJAp, som af en citiensisk
Indskrift, hvor
).
**
læses
Man kan oversætte detfilia ven
tura. Det sidste Bogstav er suppleret, da Stenen her har et
Brud; dog ikke ganske efter Conjectur, thi Levningerne af Bog
stavet kunne neppe passe,til noget andet, end til et N.
Herpaa folger rrômiïû- Navnet Fllbün erindrer om de
leidenske Indskrifter, i hvilke Baal kaldes
bjO.
At
Astarte paa Cypern kaldtes
bevidner He sychius ***
);
uden
Tvivl havde hun da og det samme Navn i Karthago. Den qvmdelige Form i en Mands Navn kunde ved forste Oiekast være
stødende; men den findes stundom i Hebraiske Navne, som
folgende Exempter bevise :
i Parai. X. 5y. 58 XXVIII.
4; riFOH-Esröe
II. 45. Nehem. VII. 46.
Nehem. XII. 1i.
—
-y <
Og TOÿ 1 Parai. XXVIII. 8.
Herefter folger
Om Esmun, Karthagernes Æsculap, har jeg handlet i Religion der Kartha
ger S. 91.
Han havde en beromt Helligdom i Byrsa, den
ne Stads Acropolis.
Navnet pW’N, som en Mands Navn
fæses i de citiensiske Indskrifter III. VIII. XVII. XXII.
*) Inscriptio Citiensis II. XXIII»
**) Inscriptio Citiensis XXVI.
***) See min Afhandling: der Tempel der himmlischen Göttin zu Paphos. S. 3.
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XXXIII. Ogsaa Navnet JDtlfN'-Oy forekommer i den XII. Ind
skrift. Overalt var Forbindelsen af V V med Guders Navne
meget almindelig blandt Punierne; f. Ex.
jp’ip?
)
*
eller ppw
**
), iwpy,
***)
}.
****
*****) > oghjH(2y bos Palmyrenerne f).
Lignende Sammensætninger have næsten
alle Sprog Qeo^m^ç, &cùgo&sdç,, ’LndMpoç, 'HïMmpoç, JDeusdedit,
Adeodatus, hsOHO Esr. X. 22. Joh. I. 47. XXI. 2. JH^N ^srVIII. 16. ter. Futuri Form i sammensatte hebraiske Nomina
findes undertiden: f. Ex.
1 Paral. VII.x2.
2
Sam. XXIII. 52. 1. Paral. XII. 35.
*'.n V)p“p. Ogsaa til dette Navn findes et tilsvarende i det
□
G. T. Z^Hos. V. 15. X. 6.
^r. VIII. 16 X. 18. I det

puniske er 71 indskudt. Den ubetydelige Beskadigelse, som
dette Bogstav har lidt for oyen, gjör det ikke ukjendeligt.
Navnet Barjahreb, Jahreb s Son, tilkjcnjegiver at dennes
Fader har hedt Jahreb; med mindre enkelte Led vare oversprungne, og Familiens Stamfader alene var nævnt. Saadanne
Spring i Slægtregisterne findes ofte hos Orientalerne; saaledes
ere i Christi Genealogie Matth. I. 8 tre Led imellem Joram og
Usias udeladte ; saaledes kaldes Dan. V. 18. Nebucadnesar Belzasars Fader, skjöndt han var hans Farfader; og i den femte palmyrenske Indskrift kaldes Alilamenes Pan Mochimi Fader, uag*) Inscriptio Citiensis IV,
*•) Inscriptio Lei demis I,
***) Inscriptio Athénien sis I.

*’**
)
Inscriptio Melitensis.
•f) Isieripho Palmyrena III,
4

tet ogsaa han var hans Farfader ; og selv Begyndelsen af Evan
gelium Matthæi har deslige Spring, da det hedder BißAo? ysv'stre&s’Iqcrov Xgrfou vïov Accßij viou’AßpaAp. Muligt altsaa, at Fa
miliens Navn har været Jahreb. Der Fjendes jo flere store
Familier i Karthago, blandt hvilke Familierne Barca og Hanno
vare de berømteste. At i al Fald den Familie, hvis Medlem
mer nævnes paa vor Steen, har været ans eet i Karthago, kan
sluttes af de mange Led, som anføres; den anden atheniensiske
Indskrift har kun tre Led.
Da Stenen er funden ved den nuværende Landsbye Malga
i Nærheden af Ruinerne af Astartes Tempel, lod det sig maaskee formode, at den Bathba, hvis Grav den betegnede, kan have
været een af denne Gudindes Præstinder; men Formodningen
er dog meget usikker, da hun ikke kaldes Præstinde; hvil

ket skeer i Inscriptio Duggensis *), hvor Elaiiwa, Famæ Sön
nævnes, som een af Tholaths Præster.
Hamaker Diatribe p. 37.
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Jacobsen, Prof., om Venesystemet
og Binyrerne lios de forskiellige
Dyrklasser, XVIII, XXXVIIIXXXIX.
larmer ik , 122 - 130«
Ingild, 82, 85, 89
*
Johan, 3, Konge i Sverrig, vil ikke
indgaae Forbund med Kong Hen
rik af Navarra, 376«
Johan Casimir, Pfalzgreve; indby
der de Reformierte til ct Mode i
Frankfurt, 347. Vil strax ile
sine franske Troesforvandte til
.
Ilielp, 392.
Johan Fredrik, Hertug af„ Veimar,
forlader den naumburgske Fyrste
Dag, 333.
Jomsvikingernes Love , XLVIH.
Isnardia palustris, XVII.
Julius, Hertug af Brunsvig - Lüne
burg, faaer Brev fra Dronning
Elisabeth, 390«
Jungermannia , XVIII.
Jussieu, Prof., optages som Med
lem, XV.
Ivar Vidfadme, 107-109
*

K.
Karthagos Ruiner, om en der fun
det Gravskrift, 425 folg.
Kater, Captain optages som Med
lem, XXXVI.
Kesitha, Formodninger om dette
Ords Bemærkelse af Miinter,

XXXIII, 407 fölg. En i Citiums
Ruiner funden Mynt kan bidrage
til at give Oplysning herom, 409
*
Bibelstedcr hvor dette Ord fore
kommer 410- Forklares af de
fleeste xe&Lam, af nogle om Per
ler og Ædelstene, 410 -411.
Etymologien synes at lede til at
det var Penge eller Penges Værd,
412- Ordet synes af phonicisk
Oprindelse, 414 - 415Efter
Akibas Vidnesbyrd betyder det
Obolus, 416- Den Solvmynt som
Clarke fandt i Citium synes at være
cn saadan Kesitha, 418-422Ki'åbenhavns Middelvarme, XXVII.
Regnmængden sammesteds, XXVII,
Vindforholdene, XXVIII. Barome
terforandringerne, XXIX. Strøm
men og Vandets Ilöide, XXX.
Klimatets Forandring, XXXIX.
Knudshoved, Lampefyhr, XVI.
Kort over Slesvig, XXXVI.
Krybdyrenes Binyrer, XIX, XXXIX.
Kulsvovel, dets Vexelvirkning med.
Amonæsk, XXII - XXVI.

L.

Lampefyhr, see Fyhr.
Langfedgatal, 52 - 54 •
Laserpitium prutenieum, XVIII.
Leersia oryzoides, XVII.
Lindberg, Adjunct, har i Forening med
Biskop Munter forklaret en punisk
Indskrift , 428-
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Longobarder, 134- 138-

Luther, Dr. M., Om hans Forhold
til Ubiquitetslæren, 325 folg. Berönimes af Kong Henrik 4, 378Lyset i det prismatiske Farvebillede
ved galvanisk Glödning, XLVXLVI.
Lövenörn, Admiral, om et forbedret
Lampefyr paa Knudshoved, XVI.

Jf.
Magnus Barfod, 287, 289-291«
Magnus den Gode, 258-262Mar eet’s (Bordier) Siderailamp e,XVI.
Melanchton, Ph., afgiver sin Betænk
ning om en protestantisk General
Synode, . 329- Hans DomomUbiquitctslæren, 335.
Meteorologie, Danmarks. Priisspörgsmaal derom, XXVI.
Müller, P. E., Prof., om Kilderne
til Saxos 9 forste Böger, XXXIII.
I - 174, om Kilderne til Snorros
Heimskringla, 175 - 314Munter, Biskop, Formodning om
Bemærkelsen af Ordet Kesitha,
XXXII, 407 folg. Om en blandt
Karthagos Ruiner opdaget punisk
Gravskrift, LII, 425 folg. Om Reliquier i Hedenskabet, LII.
Möller, J., Prof., om Dannerkongen Fredrik den 2dens Mægling i
udenlandske Religions Stridighe
der, med en Indledning om disse

StridigliedersBeskaffenhed,XXXV,
315 folg.

N.
Naumburgske Fyrstedag, 331Nordlyset, Iagttagelser derom i Dan
mark , XXX.
Theorie derom,
XLV.
Nyrup, Prof, optages som Medlem,
XV. Om Harald Blaatands formeentlige Lovsamling, LII - Lill.

O.
Odin, <11, 37-40, 78-89, 109,
II3-II9, 186-190, 194, 227Oenothera muricata, XVIII.
Ole den Frækne, 83, IIO-III.
Ole den Sagtmodige, 47Olier, 39.
Oluf den Hellige, 233-258Oluf Kyrre, 285-287Oluf Tryggvesen, 219-233,
Ordbogs - Commissiontens Foretagen
der, XXXV, LUI.
Orvarodd , 70-71Othar, 98- 100.

P.
Pattedyrenes Binyrer, XIX.
Pedicularis euphrasioides Wild.,
? XVIII, P. ramosa- Wormsk. ibid.
Phcenicisk Sölvmynt (en ældgammel)
Afhandling derom af Biskop Miinter, 407.
Potamogeton, XVII.
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Punisk Gravskrift, opdaget i Kar
thagos Ruiner, 425 folg«

R.
Rantzau, Fredr., holsteensk Adels
mand, rykker med et Hielpecorps
ind i Frankrig til Hugeno tternes.
Bistand, 393«
Ref, 147-149Reformerte i Frankrig, vise Troskab
mod Henrik 3, uagtet han saa gru
somt havde forfulgt dem, 405«
Regnar Lodbrog, I5I-I66«
Reinhardt, Prof., om Binyrerne hos
Fuglene, XIX, XX. Bidrag til
Grönlands Fauna, XX.
Relicpuier i Hedenskabet, Af handling
herom af Biskop Miinter, LII.
Retssædpaner hos de Danske, XXXXXXII, XLVIII-LI.
Rinda, 39Roe, 28Rasenvinge (Kolderup) Prof., opta
ges som Medlem, XXXVI.
Roskildske Caperselskabs
Love,
XLVIII.
Rusila, 121Rörik, 4L

S.
Sagnhistorie, om den danske i Almin- delighed, 12 - 15Saxo, om Kilderne til hans forste 9
Böger, XXXIII, I-174- Hans
Stiil, 5- Sands for Digtekunst, 6.
De af ham angivne Kilder, 7, 10«

Hans övrige Kilder, 8-9
*
De
Regler han fulgte, 15, 121, 3 6,
62-63, 95-96, 120, 146, 155156, 160, 167Schlegel, Conferentsraad, om de
gamle danske Retssædvaner, XXXXXXII og XLVIII-LI.
Schleswig, Kort derover XXXVI
og LIV.
Schlotheim, Geheimeraad, optages
som Medlem, XV.
Schouw, Prof., om Veirliget i Dan$,
mark, XXVII - XXX. Optages
til Medlem, XXXVI. Om Kli
maternes formeentlige Forandring,
XXXIX - XLIV.
Schröder, Prof., optages som Medlem,
XVI.
Scirpus radicans, XVII, trigonus,
XVII.
Seebeck, Opdagelse af den tliermoelectriske Kiæde, XXI, optages til
Medlem, XXXVI.
Segur, Henrik af Navarras Gesandt,
377, Hans Instrux, 37g. Sen
des paa nye til de tydske Prote
stanter, 383- Hans sidste Brev
til Fredrik den 2den, 3g3.
Selneccei', Nicolai, Sachsisk Thcolog, ‘indfletter et falsk Foregi
vende i sin Ligprædiken over Fre
derik, 2den, 368Sigfrid, 159,
Signe, I0I-I04.
Sigurd Jorsalafar, 288-
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IIS .119, IS ISium Falcaria, XVIII.
Skiold, 17-18Skioldungasaga, 193Ätoo, 131-133, 137 -138Snorro Sturlesen, om Kilderne til
hans iîeimskringla, 175-314, om
hans Kilder i Almindelighed,-179“
183 i Særdeleshed 185, 202-206,
209-212, 217-219, 232, 250258, 261-262, 273, 280, 282Spanheims Mening om Betydningen
af Ordet Kcsitha, 409Slikla, 121.
Stramning af Havet ved Ki obenhavn,
XXX.
Stærkodder, 77-95, IIISuhrn’s Forklaring af et Sted hos Adam
af Bremen, LUI.
Svampe i 30 Hefte af Flora danica,
XVIII.
Sv avilde , 125«
Svovl (Kul-) see Kulsvovl.
Sylvia, en nye Art deraf, XX.
Synode, en protestantisk GeneralSynode omtales forst 1557 paa
Convent et i Frankfurt, 328
*
Melanchton anseer den for umulig,
329Syrithe, 98~99Syvald, 98, 100, 104Syvard, 122Sædvaner , danske, XÊX-XXXII,
XLVIII-LI.
Sögubrot, 114 - 115 •

T.

Tabellarisk Sammenligning mellem de
forskielligc Bcarbeidelscr af Oluf
Tryggvcseiis Historie, 298-313Thenard, Prof., optages som Med
lem, XXXVI.
Thermo electrisk (en sammensat)Kiæde,
XXI. Nyt Apparat dertil, XLIVXLV.
Thor, 37, 78-80, 143Thorkil, 13 9 - 146Thylenses, II7-II8Trapformationerne paa Færoe, XLVIXLVIII.
Tydske Folkesange, 129TydskeSagn, 87u.
Ufo, 45-50Ungvin, 98-

Vand - Udskillelse, i] overordent
lig Grad hos en Patientinde,
XXXVII.
Veirliget i Danmark, XXVI folg.
Vermund, 45 - 50Vethemann, XLVIII.
Viborg, Etatsraad, hans DÖd, XV.
Videnskabernes Selskabs Medlem
mer, I folg. Forhandlinger, XIII
folg.
Viglet, 45Vikar, 79.
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Vindenes Forhold'i Danmark og hele
det nordlige Europa, XXVIII-r
XXIX.

FF.
Weiss, Prof., optages til Medlem
*
XXXVI.
Wollaston, Doctor, optages til Med—lem, XXXVI.
Worm, Prof., optages som Medlem,
XV.

F.
Ynglingas ag a, ,184-195.
Ynglingatal, 185, I9I - 193
* ’
Yrsa, 26-27, 92-

Zeis'e, om Amonæskets Virkning paa
" Kulsvovlet
*
XXII -XXVI.
Zuleger, Wenceslaus, Pfalzgreve Jo
han Casimirs Gesandt, holder en
dierv Tale mod Ubiquitetslæren,
347Ö.
Örsted, om en sammensat thormoelectrisk Kiædc, XXI. Nyt Ap
parat dertil, XLIV-XLV. Om
Nordlyset, XLV. Nogle Forsög oin Lyset vod den galvaniske
Glödning, XLV-XLVI.

