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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.

Aa

y-

186
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

193
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.
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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

Dda
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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.

i
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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.

219
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.
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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

228
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.
■

'

\

■

\

232
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

236
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»
'

-ÿ
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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
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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.

<156
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.
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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.
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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.
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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.
LI 2
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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

en
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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
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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,
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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*
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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.

O O 2
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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»

294
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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20-28.
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Hans övrige Regiering =..........................
her forbigaaes Flakon Jarls Födsel, Jemte-

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

Deres Endeligt zzz..................................
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35.
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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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64-67.

60-65.

68.
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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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Kapitel,

94-117.
"
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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Side..
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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175 -177.
177-181.

G u n 1 a u g s.

Side.

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.
\

/

•

Anden Deel»

Kapitel.

Side.

I.

1-4.

2.

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.

Qq
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Kapitel.
13.

\ Side.
20-36..

14.
15.

36-41.
42
4
*
7.

16.

47-49.

Thattr om Thorstein Oxnefod. Sagabiblioth.
3 D. 5. 232. '
Thattr om Thorvald Tasald ibid. S. 257.
Thattr om Thorvald Vidförle Sagabibl, I D.
5. 319.
Oluf forkynder Kristendommen for sine Fren-

17.

49-58.

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

18.

58.

Kapitel.

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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Side.

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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•
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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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Side.

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.
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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
*
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......

♦

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.

