
   

Aarhus Universitetsforlag

Lars Boje 
Mortensen

Lars Boje M
ortensen Saxo – 1208

100 danmarkshistorier1208

100 danmarkshistorier
Omkring år 1208 satte Saxo det sidste punktum i sin 
kolossale krønike om det danske riges historie. 20 år tidligere 
havde ærkebiskop Absalon bedt ham skrive et værk, der 
kunne forherlige riget, bevise dets ælde og storhed og gøre 
landet berømt og beundret i al evighed. Da historien endelig 
var fortalt, fik værket ikke megen opmærksomhed. Kun med 
nød og næppe overlevede Saxos prægtige danmarkshistorie. 
Så bragede den til gengæld igennem. Først blev Saxo kongens 
og landets ejendom. Så blev han folkets store helt. Og i dag, 
800 år efter at han lod pennen flyde, er Saxo på vej mod 
global berømmelse. 

Lars Boje Mortensen, professor og leder af Centre for 
Medieval Literature ved Syddansk Universitet, åbner den 
litterære og historiske bog for os og fortæller, hvordan så 
formfuldendt et monument kunne blive til så højt mod nord.

A
arhus U

niversitetsforlag

Saxo

107993_cover_Saxo_.indd   1 01/06/2018   09.41

creo




Aarhus Universitetsforlag

Lars Boje 
Mortensen

100 danmarkshistorier

Saxo



Saxo
© Lars Boje Mortensen og 
Aarhus Universitetsforlag 2018
Serie: 100 danmarkshistorier
Forlagsredaktion: Peter Bejder

Tilre�elæggelse, sats og omslag: 
Camilla Jørgensen, Trefold
Repro og ebogsproduktion: Narayana Press

ISBN: 978 87 7184 670 6

Projektet 100 danmarkshistorier er stø�et af A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal

Projektets styregruppe: Thomas Bloch Ravn (Den 
Gamle By), Thorsten Borring Olesen (Aarhus 
 Universitet), Peter Brunbech (HistorieLab), Me�e 
Frisk Jensen (danmarkshistorien.dk), Søren Hein 
Rasmussen (MegaNørd), Torben Kjersgaard Nielsen 
(Aalborg Universitet), Bo Lidegaard (dr.phil., 
forfa�er), Anne Løkke (Københavns Universitet), 
Camilla Mordhorst (Nationalmuseet), Lars Boje 
Mortensen (Syddansk Universitet), Keld Møller 
Hansen (Danmarks Borgcenter), Hans Schultz 
Hansen (Rigsarkivet), Nils Arne Sørensen (Syddansk 
Universitet), Sten Tiedemann (Folkeuniversitetet i 
Aarhus), Ulla To�e (M/S Museet for Søfart) og Ane�e 
Warring (Roskilde Universitet)

Læs mere om projektet på
100danmarkshistorier.dk

/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.-niveau 
er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification 
means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.

Aarhus Universitetsforlag
Finlandsgade 29
8200 Aarhus N
www.unipress.dk

www.unipress.dk


Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Indhold
Et forbløffende monument

Langtidsholdbart værk 2
Uden Saxo? 8
Saxo sætter punktum 10
Danmark og Europa i 1208 12

Din bedstefars blod
Danmark, Romerriget og kirken 20
Dynastiets kraft 24

Mine begrænsede evner
Udvælgelsen 30
Franske netværk 33
Hvad læste Saxo i Frankrig? 36
Absalons selvbiografi 41
Forskningsbiblioteket i Lund 46
Vores hav 49



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Oldtidshistorien
Hvorfor? 54
Mytemager eller histo riker? 55
Det mandlige og kvindelige i Saxos digte 59
Hedenskabens kraft og undergang 65

800 års efterliv
På vej ud i verden 72
På et hængende hår – 1208-1514 72
Et rigshistorisk pragtstykke – 1514-1815 77
Boet deles i to – 1815-2015 87

Videre læsning 100

Denne fremstilling af 
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den store historiker. 
Illustrationen skal 
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Langtids-
holdbart 
værk

”Eftersom andre nationer plejer at bryste sig af de-
res store bedrifter og fryde sig ved mindet om deres 
forfædre, kunne den danske ærkebiskop Absalon, 
der altid selv glødede af iver efter at forherlige vores 
fædreland, ikke bære tanken om, at dette land skul-
le snydes for den form for berømmelse og eftermæ-
le. Og da alle andre takkede nej til opgaven, blev det 
til, at han pålagde mig, den ringeste af sine folk, det 
hverv at forme danskernes bedrifter til et historisk 
værk og med utallige opfordringer nødte mig med 
min beskedne forstand til at give mig i kast med et 
arbejde, der oversteg mine evner.” 

Sådan indledte Saxo sin kolossale og brillant gen-
nemarbejdede danmarkshistorie, der formentlig 
blev publiceret i 1208. Eller som bogen hed: Gesta 
Danorum (Danernes Bedrifter). Omfanget, den dybt-
gående research og det sprogligt-retoriske niveau 
er aldeles forbløffende for et værk skrevet i det høje 
nord dengang. Saxos krønike kom på afgørende vis 
til at forme danskernes historiske selvforståelse – 
paradoksalt nok dog mere i nyere tid end i middelal-
deren selv. 

Faktisk var det med nød og næppe, at værket 
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overhovedet overlevede, men da først teksten var 
trykt i Paris i 1514, satte den sit præg på dansk og 
nordisk kultur. Nogle gange støt og sikkert, andre 
gange i dramatiske ryk som i nationalromantikken 
i 1800-tallet. Vi har altså at gøre med en begivenhed 
uden chokeffekt i samtiden, men med en meget lang 
virkningshistorie.

Og værket leverer ovenikøbet materiale til aktu-
elle spørgsmål. Vi lever i en tid, hvor nationalstater-
ne i Europa befinder sig i en legitimitets- og iden-
titetskrise, men stadig opfattes som selvfølgelige 
udgangspunkter for enhver diskussion om suveræ-
nitet. Her er Saxos patriotiske bog god at tænke hi-
storisk med: Var der nationalisme i middelalderen? 
Faktisk har et vigtigt forskningsspørgsmål netop 
lydt sådan i de seneste årtier. Saxos danmarkshi-
storie kan lægges frem som bilag 1A af forskere, der 
ønsker at se kontinuitet mellem nationalfølelsen 
i middelalderen og i moderne tid. Han promove-
rede uden forbehold Danmarks suverænitet, især 
sat op imod Det Tysk-romerske Kejserrige, og han 
talte ligesom andre skribenter på den tid om patria 
(fædrelandet) og om natio (folk). Der er dog andre 
forskere, der mener, at det er misvisende at tale om 
nationalisme i førmoderne tid. 

Men mange er nok enige om, at der i senmid-
delalderen (ca. 1300-1500) og i renæssancen (ca. 
1350-1600) var nationale ideer, endda undertiden 
nationale stereotyper, som blev anvendt under mo-
bilisering – fx i Hundredårskrigen mellem Frankrig 
og England (1337-1453) og endnu mere i 1500-tallet. 
Der er dog stadig langt til den nationale tænkning, 
der blev udviklet i 1700-tallet og især i den roman-
tiske nationalisme fra omkring 1800. Og afstanden 
tilbage til Saxos tid er naturligvis endnu større.

Set gennem moderne briller er der meget lidt 
om Danmark i værket. Er man på jagt efter national 
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En af de otte 
eksisterende sider 
af Saxos kladde. 
Her udvidede han 
fortællingen om kong 
Skjold. Egenhændige 
kladder fra perioden 
er en stor sjældenhed, 
og det er stadig 
et mysterium, 
hvordan Saxos 
arbejdseksemplar 
kom til den franske by 
Angers i løbet af 1200- 
eller 1300-tallet.  
|| Det Kongelige 
Bibliotek

tænkning, kan man sagtens finde nedsættende be-
mærkninger om svenskere, russere og tyskere, selv 
om udenlandske helte også beundres. Men mest 
bemærkelsesværdig er den konstante rivalisering 
mellem jyder, sjællændere og skåninge. Især jyder-
ne og skåningene er ikke til at stole på – skal vi tro 
sjællænderen Saxo. Ifølge Saxo grupperer befolk-
ningerne i de tre landsdele sig ofte om forskellige 
stormænd og om lokale forsamlings- og lovgivnings-
steder. De udgør i praksis hver sit folk – mere end de 
er danere. 

Der var faktisk kun to ting, der bandt danerne 
sammen: fælles krigstogter under én konge og 
lydighed under ærkebiskoppen af Lund som kirke-
provinsen Danmarks overhoved. Men kongemagten 
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var ofte delt, og ærkebispesædet havde kun eksiste-
ret i hundrede år – fra 1104. En national idé om et 
samlet Danmark blev militærpolitisk og ideologisk 
dikteret af meget få personer i samfundets top. Den 
interne fred – efter at Valdemar den Store (1131-1182) 
havde sejret i borgerkrigen i 1157 – var noget af en 
undtagelse. Hans slægt formåede nemlig at domi-
nere, indtil Saxo skrev sit værk. Der var for en gangs 
skyld én konge, som kunne samle hær og flåde til 
ekspansion i Østersøen. Og det er selvfølgelig ikke 
tilfældigt, at Saxos ideer om en nation udgik netop 
fra ærkebiskoppen af Lund, Absalon (1128-1201), 
der var biskop af Roskilde fra 1158 og ærkebiskop af 
Lund fra 1178. Absalon var den eneste anden person 
i riget, som skulle tænke på hele Danmark.

Saxos bog er også gennemsyret af en aristokra-
tisk ideologi om tapperhed og ære – dyder, som kun 
en meget lille del af befolkningen besad. Var man 
ikke godsbesidder og veludstyret kriger til hest eller 
højtstående gejstlig, nød man meget begrænsede ret-
tigheder og social respekt. Saxo foragtede den lille 
mand og kvinde, der var æreløse personer, som ikke 
havde noget at gøre på stormændenes scene. Hold-
ningen finder man i hele værket fra fortællingen i 6. 
bog om Hjarne – en mand af folket, som uventet og 
med katastrofale følger blev konge – til 15. bogs be-
retning om Absalons undertvingelse af de usle skån-
ske bønder, som formastede sig til at gøre oprør i 
1180-82. Ingen af disse småfolk kunne ifølge Saxo 
påkalde sig nogen nationalitet, der kunne give dem 
særlige rettigheder eller status.

De sociale holdninger deler Saxo med de fleste 
af sine samtidige, som efterlod sig skriftlige vidnes-
byrd. Men han skiller sig ud ved den fantastisk rige 
og ekstremt veldisciplinerede tekst. Talent, ihær-
dighed og samtidens højeste uddannelse ligger bag. 
Hans omhyggelighed og tålmodighed kommer tyde-
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ligt til syne i de fascinerende sider af Saxos kladde, 
der ved et lykketræf dukkede op som dækblade i 
en bog fra 1400-tallet på kommunebiblioteket i den 
franske by Angers i 1863. Bladene er nu en af Det 
Kongelige Biblioteks store skatte, og i de seneste 150 
år har mange specialister diskuteret fragmentet. 
Men der er ikke tvivl: Bladene stammer fra Saxos 
arbejdseksemplar. Man kan se, hvordan han tilfø-
jede passager og foreslog alternative formuleringer 
til den tekst, han allerede havde skrevet. I begge 
tekstlag formede han sit latin efter bestemte romer-
ske forfattere – og netop ikke de mest almindeligt 
kendte som Cicero eller Vergil. Det er med andre 
ord hans stilistiske og retoriske signatur. 

Et sådant glimt fra hans arbejdsbord fortæller 
os også, at kompositionen af værket foregik i dialog 
med en over tusindårig tradition for historieskriv-
ning – både kristen og før-kristen. Endelig får man 
syn for sagn om, at Saxo var perfektionist. Som 
sprogligt, litterært og historisk monument fra om-
kring 1200 er krøniken i den absolutte europæiske 
topklasse: formfuldendt afsluttet, konsekvent gen-
nemkomponeret og rig på fortællinger, retoriske 
ideer og politiske, psykologiske og religiøse analy-
ser.

Selv hvis man ikke har læst Saxo, har historisk 
interesserede formentlig en del billeder fra krøni-
ken siddende på nethinden – måske godt hjulpet af 
Louis Moes tegneserieagtige illustrationer, der ofte 
blev gengivet i det 20. århundrede. Absalon spillede 
en hovedrolle i den sidste og samtidshistoriske del 
af det store værk. Et dramatisk højdepunkt er for-
tællingen om Blodgildet i Roskilde, topmødet, som 
fandt sted i 1157. Her mødtes de tre, der bejlede til 
kongetronen, Svend Grathe (1125-1157), Knud Mag-
nussen (1129-1157) og Valdemar den Store (1131-1182). 
Svend havde planlagt at gøre kort proces med sine 
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Både Saxo og den  
moderne underhold-
ningsindustri prøver, 
så godt de kan, at gøre 
den navnkundige 
 viking Ragnar Lodbrog 
til en historisk person. 
Her er det tv-serien 
Vikings (2013).  
|| Ritzau Scanpix

rivaler, men Valdemar blev kun såret og slap væk. 
Knud udåndede derimod i armene på Valdemars 
fosterbror Absalon, som mange år senere fortalte 
historien til Saxo og forklarede, at han i mørket og 
forvirringen først troede, at han omfavnede den 
døde Valdemar. Blodgildet blev indledningen til 
en ny epoke, for efter at have kommet sig slog Val-
demar samme år Svend i den afgørende kamp om 
kongemagten.

Mange andre dramatiske optrin eller anekdo-
ter fra Saxo er blevet en del af dansk historisk og 
litterær kultur. Det gælder fx kongesønnen Amled, 
som spiller vanvittig for at hævne mordet på sin far, 
Frode, der skaber en så paradisisk fred, at han kan 
lade guldringe ligge frit på alfarvej, dronning Thyra, 
som narrer den tyske kejser og bygger Dannevirke, 
Uffe hin Spage, der pludselig viser sig som en duelig 
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kriger med sværdet Skræp, den gribende Romeo 
og Julie-historie om Hagbard og Signe, den legen-
dariske viking Ragnar Lodbrog (hovedperson i den 
populære tv-serie Vikings) og Knud den Stores (ca. 
995-1035) mægtige nordsøimperium. 

Uden Saxo?
Uden Saxos værk ville Valdemarstiden (1157-1241) 
næppe eksistere som begreb. Perioden ville i hvert 
fald ikke have så positiv en klang eller status som 
dansk middelalders politiske og kulturelle højde-
punkt. Og der ville være meget lidt at fortælle om 
tidens herskere. Hovedpersonerne, Valdemar den 
Store og Absalon, ville næppe være andet end et par 
navne på en liste eller gemme sig i eksperters af-
handlinger. Hvis man bruger kildekritikkens prin-
cip fra det 19. århundrede – én kilde, ingen kilde 
– ville der være uhyggeligt lidt tilbage at berette om 
Valdemartidens stormænd, konflikter, erobrings-
togter, kolonisering, kirkehistorie, kulturidealer og 
europæiske kontakter. Det er da heller ikke den vej, 
moderne historikere har fulgt. Selv om vi gennem 
de seneste 100 års kildekritik og nyere arkæologisk 
forskning kan korrigere, supplere, afvise eller be-
kræfte Saxos oplysninger og synspunkter, sætter 
han stadig dagsordenen og rammefortællingen for 
en dybere forståelse af den tid, han levede i.

Historien består nemlig ikke bare af oplysnin-
ger og synspunkter, som kan af- eller bekræftes. 
Hverken på Saxos tid eller i dag. Den består også af 
forestillinger, billeder, associationer, følelser og be-
greber om hovedaktører, om steder og om begiven-
heder. Ja, om en hel epoke. Og her er det umuligt at 
slippe uden om Saxo, for han har næsten egenhæn-
digt – eller rettere sammen med Absalon – befolket 
og farvet perioden for eftertiden. 

Det er en sund øvelse at forestille sig, at Saxos 
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tekst ikke fandtes. Eller der måske var overleveret 
et andet skrift sat i gang af en anden dansk biskop 
med andre person- og familiebånd, for så ville 
vægten, billedskabelsen og persongalleriet sikkert 
have været anderledes. Men det er også et umuligt 
eksperiment, for Saxo former en række grundfore-
stillinger om 1100-tallets historie i Danmark. Også 
det uomtvistelige faktum, at perioden frembragte 
dansk middelalders litterære og historiske mester-
værk.

Dermed bør det også understreges, at man efter 
at have læst Saxo ikke bliver i stand til helt at gen-
nemskue ham. Selv om en moderne introduktion 
kan virke som en vaccination imod Saxos vinkling 
på historien, er det håbet, at bogen også kan være et 
lille træningsprogram, som kan få læseren i form til 
virkelig at gå nogle ekstra meter for at forstå ham. 
Som med andre vigtige begivenheder kan vi ikke 
lade, som om den ikke fandt sted. Vi kan forstå bag-
grunden ud fra en moderne synsvinkel, men der er 
også noget uforudsigeligt, tilfældigt og personligt 
over udformningen og offentliggørelsen af Saxos 
danmarkshistorie. Det er derfor heldigt, at begiven-
heden ikke bare kan forstås, men også i nogen grad 
genopleves ved at læse Saxo.

Fokus er på den historiske, intellektuelle, reli-
giøse og litterære sammenhæng, som kan hjælpe 
os til at forstå, hvordan et så exceptionelt værk 
kunne blive til i Danmark. Vi er i dag meget optaget 
af, hvordan begivenheder bliver til fortællinger, og 
hvordan konkurrerende fortællinger i sig selv udgør 
en vigtig del af historien. Med Saxo får vi både et 
enestående blik ind i en fjern og fremmedartet peri-
ode, og Saxos danmarkshistorie er det første eksem-
pel i Danmark på, hvordan magten og fortællingen 
går hånd i hånd. Vi skal også kigge nærmere på det 
bemærkelsesværdige forhold mellem den fantasi-
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fulde oldtidshistorie og samtidshistorien i værket, 
og endelig på, hvordan Saxo er blevet læst i ca. 800 
år. Det sidste er en hel historie i sig selv om skiften-
de nationale ideologier – en historie, hvor afgørende 
impulser kom fra vores nærmeste naboer. 

Saxo sætter punktum
Da Saxo endelig kunne afslutte og udgive sit stor-
værk, som han formentlig havde arbejdet på i næ-
sten 20 år, havde hans overordnede og projektleder, 
Absalon, allerede været død i et stykke tid (1201). 
Valdemar den Store var for længst borte, og det 
samme var den første af sønnerne, som efterfulgte 
ham, Knud 6. (død 1202). Saxos beretning dækker 
begyndelsen af Knuds regeringsperiode, og fortæl-
lingen går til 1185. Heldigvis for Saxo kunne den 
næste søn, Valdemar Sejr (1170-1241), overtage mag-
ten uden yderligere borgerkrige eller dynastiske 
omvæltninger. Det var ellers meget udbredt i samti-
dens Europa, at en konges død førte en gennemgri-
bende omfortolkning af fortiden med sig, og der er 
eksempler på, at ellers flot anlagte historiske vær-
ker måtte skrinlægges eller tilpasses nye herskere 
og deres slægter. Saxo kunne på den ene side virke-
lig ærgre sig over, at Absalon ikke fik mesterværket 
at se i sin helhed, men han kunne på den anden side 
uden bekymringer afslutte bogen i samme ånd, som 
den var påbegyndt.

Før opfindelsen af trykkekunsten (ca. 1450) blev 
alle bøger kopieret i hånden. Det var en meget møj-
sommelig og krævende proces. Bøger lignede trykte 
bøger, og når man ser middelalderlige håndskrifter 
i forskningsbiblioteker i dag, fint indbundet i læ-
der, kan man ikke uden videre se, at det er hånd-
kopierede bøger. Selv når man åbner dem, virker 
sidelayoutet og den kalligraferede håndskrift ofte 
så regelmæssig og veludført, at den kan forveksles 
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med tidlige tryk. Først når man bladrer i en bog fra 
Saxos tid, bliver man slået af en afgørende forskel. 
Skrivematerialet er behandlet skind (pergament) og 
føles ofte ganske tykt og solidt. Papiret kom faktisk 
til Europa netop omkring dette tidspunkt, men det 
var ikke før begyndelsen af 1400-tallet, at bøger ko-
pieret på papir blev dominerende. Når vi tager i be-
tragtning, at Saxos store krønike fylder ca. 750 sider 
i en moderne trykt udgave, forstår man, at kun en 
lille håndfuld kopier af bogen kostede mange gode 
og dyrt behandlede skind samt flere årsværk for en 
skriver.

Saxos danmarkshistorie – og de få første kopier 
– var et institutionelt produkt, udarbejdet og op-
bevaret ved ærkebispesædet i Lund. Som forfatter 
eller historiker forsøgte Saxo ikke at få personlig 
succes på et bogmarked – bogmarkeder var faktisk 
begyndt at eksistere i det små i det ekspansive 1200-
tal – men han optrådte som en yderst veluddannet 
kannik i Lund, der havde fået en opgave af Absalon. 
Efter Absalons død var den institutionelle støtte 
endnu vigtigere, og derfor møder vi efterfølgeren 
og ærkebiskoppen Anders Sunesen (ca. 1167-1228) i 
fortalen til værket. Igen var Saxo heldig, for ikke ale-
ne var Sunesen selv en intellektuel med overlegent 
kendskab til tidens teologi og jura, men hans far, 
Sune Ebbesen (-1186), var fætter til Absalon. 

Den såkaldte Hvideslægt udgjorde den centrale 
gruppe af stormænd (krigere og biskopper) omkring 
Valdemar den Store, og båndene holdt ind i Valde-
mar Sejrs regeringstid. Det kunne ikke tages for 
givet, for ærkebiskoppen var potentielt meget magt-
fuld, og kontroverser blussede ofte op ved udnæv-
nelsen af en ny. Det skete fx i England, hvor Stephen 
Langton (1150-1228), en gammel studiekammerat af 
Anders Sunesen fra Paris, under voldsomme kon-
flikter blev valgt til ærkebiskop af Canterbury i 1207. 
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Men han kunne først begynde sin gerning i 1213, 
fordi kong Johan uden Land (1167-1216) forsøgte 
at holde ham ude. Hvis efterfølgeren i Lund havde 
været en anden, er det meget muligt, at Saxo pænt 
havde måttet lægge sit livsværk tilbage i skuffen – i 
hvert fald hvis embedsindehaveren havde været 
mindre begejstret for at få udråbt sin forgænger til 
Danmarks største helt og redningsmand. I stedet 
kunne Anders Sunesen bakke helt op om denne 
version af fortiden, og derfor udbasuneres i Saxos 
fortale alle tre inspiratorer og autoriteter, Absalon, 
Anders Sunesen og Valdemar Sejr, og dermed også 
forgængerne Knud 6. og Valdemar den Store.

Bogen blev opbevaret ved ærkesædet i Lund, der 
var landets største bibliotek og lærdomscentrum. 
Publicering bestod altså i at færdiggøre den første 
komplette tekst i kalligraferet og indbunden form – 
et eksemplar, der uden tvivl var til Saxos egen orga-
nisation. Men publicering før trykkekunsten bestod 
også af en række efterfølgende begivenheder, som 
blev varetaget i institutionelt regi. Kopier blev såle-
des udarbejdet til andre kloster- eller bispebibliote-
ker – måske endda uden for landets grænser.

Danmark og Europa i 1208
Med sin store latinske lærdom kunne Saxo trække 
på datidens over tusind år gamle litteratur, og hans 
egen latinske tekst indskriver sig naturligvis i den 
lange række af værker, som var forståelige i hele 
det område, man stadig kalder Vesteuropa. Men det 
omfatter også en del områder i Central- og Østeuro-
pa – inklusive korsfarerrigerne i det østlige Mid-
delhav. Det gælder alle de områder, som fulgte den 
romerske kristendom (i modsætning til den græske 
og kirkeslaviske), anerkendte pavens autoritet og 
skrev på latin. Saxo kalder i øvrigt et par gange slet 
og ret det latinske Europa for ”Europa”. 
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Danmark var forbundet til centrale magter in-
den for det pavelige Europa. Kongeriger og fyrsten-
dømmer var endnu ikke lande med klare grænser, 
men derimod jurisdiktioner, hvor hierarkiet af 
stormænd og krigere definerede økonomisk, juri-
disk og militær afhængighed. Det altafgørende var 
ikke, hvilket land man tilhørte, men hvilken mand. 
Troskabseden blev der ikke taget let på, og militære 
og økonomiske forpligtelser gav i princippet også 
sikkerhed. Det var en sikkerhed, der faktisk ikke 
kunne garanteres af andre end den militære klasse, 
som bestod af stormændene, der ivrigt bekæmpede 
hinanden for at opnå en bedre plads i hierarkiet. 
Troskaben gav trods alt en vis tryghed i en meget 
usikker verden, hvor ens herre, fyrste eller konge 
kunne være borte i morgen. Man finder derfor også 
ofte troskab til mere end én herre.

Ved siden af dette system, som baserede sig på 
jordindtægter og på krigerisk logik, var det kirkelige 
hierarki. Det var ikke kun bundet op på jordind-
tægter, men også på religiøs og juridisk autoritet. 
Netværket af ærkebispedømmer og bispedømmer 
fungerede også som et hierarki af troskab. Saxo var 
således Absalons og siden Anders Sunesens mand. 
Bispestrukturen var mere stabil end stormands-
strukturen og kunne ofte forfølge mere langsigtede 
mål, da fyrsters og kongers død kunne ændre hie-
rarkierne, mens bispedømmerne bestod. Derfor 
repræsenterede biskopperne selvfølgelig også de 
førende stormandsfamilier – som fx Hvideslægten. 

Men der var ikke tale om to helt parallelle hie-
rarkier, selv om 1100- og 1200-tallets intellektuelle 
ofte prøvede at få det til at se sådan ud, når de talte 
om det ”gejstlige og det verdslige sværd”. For det 
første var det aldrig let af definere grænserne mel-
lem kirkelig og fyrstelig ret. For det andet var der 
sjældent noget enkelt territorialt match mellem 
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ærkebispens og kongens/fyrstens område. Faktisk 
var Danmark noget af en undtagelse. Her hævdede 
ærkebispen af Lund sin autoritet inden for stort 
set det samme område som kongen af Danmark – i 
hvert fald fra midten af 1100-tallet, hvor Lund ikke 
længere stod i spidsen for norske, islandske og sven-
ske områder. For det tredje viste eksempler – især 
i Det Tysk-romerske Rige – at (ærke-)biskoppen 
var fyrsten (fyrstbiskopper). For det fjerde var for-
delingen mellem voldelig og fredelig autoritet ikke 
klar – der var stadig krigeriske abbeder, præster og 
biskopper, fx Saxos helt og hovedperson. Og for det 
femte var paven i princippet en ubestridt autoritet 
for alle, mens kejseren kun nød en særlig prestige 
og et formelt overherredømme inden for en central, 
men dog mindre del af det pavelige Europa.

Det sidste punkt er en afgørende nøgle til at 
forstå Saxos værk. Det Tysk-romerske Rige eller 
Romerriget, som Saxo kalder det, stod i 1208 i en 
vanskelig situation, som Saxo indirekte kommente-
rede. I sin indledende lovprisning af Valdemar Sejr 
skrev Saxo: 

”For ud over det mægtige land du har arvet efter din 
far, har du udvidet riget betragteligt ved at under-
lægge dig nabofolkene og udstrakt dit herredømme 
ud over Elbens vekslende vande og derved føjet en 
ikke ubetydelig glans til din i forvejen vidtstrakte 
berømmelse. Sådan har du med dine store bedrifter 
fordunklet dine forgængeres navn og ry, og selv ikke 
det romerske kejserriges område har du ladt ube-
rørt af dine våben.” 

Saxo refererede til et togt, hvor det i 1208 lykkedes 
Valdemar Sejr at bygge en bro over Elben og fremstå 
som overherre for hele det holstenske område. Det 
fik han faktisk papir på i 1214 efter en række dyna-
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Afbildning af 
kejsermagten med 
Frederik Barbarossa 
og hans to sønner i 
en samtidig krønike 
(mellem 1179 og 
1191). Portrætter 
eksisterede endnu ikke 
i 1100-tallet, og vægten 
lå på værdigheden, 
dynastiet og regalierne.  
|| ART Collection/
Alamy Stock Collection

stiske og militære omvæltninger i Kejserriget. Det 
ville Saxo uden tvivl have nævnt, hvis han ikke alle-
rede havde afsluttet sit værk.

Den dominerende kejser i Saxos beretning var 
Frederik Barbarossa (1122-1190). Han blev beskrevet 
som den snu fjende af Valdemar den Store og Knud 
6. (og dermed Absalon), som han prøvede at aftvinge 
en troskabsed. Saxo gjorde ham direkte til grin i en 
scene, hvor Valdemar og Frederik mødtes. Kejserens 
tyske følge måbede i misundelse over, hvor meget 
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højere og flottere Valdemar var, og måtte indse, at 
Frederik i sammenligning så ud som en mandsling. 

Da Saxo afsluttede sit værk, var situationen i 
Kejserriget uklar. Flere gjorde krav på tronen, men i 
1214 faldt tingene på plads ved slaget ved Bouvines i 
Nordfrankrig. Slaget involverede stort set alle store 
riger i Vesteuropa. Sejrherren, Filip Augustus (1165-
1223), befæstede Frankrigs udvidede territorium og 
lagde grunden til den franske politiske og kulturelle 
dominans i 1200-tallet. Den engelske kong Johan 
uden Land kom tilbage til England med et stort ne-
derlag og løb ind i et oprør fra baronerne. Det betød, 
at han i 1215 måtte underskrive frihedsbrevet Mag-
na Carta, som begrænsede de engelske monarkers 
magt. Herefter var den senere så berømte europæi-
ske skikkelse, Frederik 2. Hohenstaufen (1194-1250), 
den ubestridte tysk-romerske kejser, da hans rival 
også led nederlag. Det var i øvrigt Frederik 2., der i 
1214 udstedte det dyrebare dokument til Valdemar 
Sejr, hvor erobringen af Holsten blev blåstemplet.

Mens Kejserriget er allestedsnærværende i 
Saxos historie, spillede Frankrig kun en lille rolle 
i selve fortællingen og værket. I virkeligheden var 
Saxos og det danske kongeriges aktier i det fran-
ske dog mange og betydelige. For det første var 
Filip Augustus i 1193 blevet gift med ingen ringere 
end Knud 6.s og Valdemar Sejrs søster, Ingeborg 
(1174-1237). Hun blev i en politisk intrige forstødt af 
kongen med det samme, men blev efter paveligt og 
dansk pres taget tilbage i 1213. De 20 år, sagen stod 
på, faldt stort set sammen med, at Saxo arbejdede 
på sit værk. For det andet var Frankrig centralt i 
Saxos synsfelt. Det var landet af den simple grund, 
at alle danske stormænd med tidens højeste uddan-
nelse – inklusive Absalon, Anders Sunesen og Saxo 
selv – havde studeret i Nordfrankrig. Saxos version 
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af danmarkshistorien ville ikke have fået sin form 
uden en stærk forankring i nordfransk lærdom.

Saxo må også med spænding have fulgt en tredje 
europæisk stormagt, nemlig Pavedømmet. Pave-
dømmets politiske rækkevidde kulminerede under 
Innocens 3.s relativt lange regering (1198-1216). Det 
var den pavelige autoritet, der stod bag korstogene, 
herunder østersøkorstogene mod hedninge, som 
Valdemar den Store og Absalon og senere Anders 
Sunesen og Valdemar Sejr dyrkede så ivrigt. Vi ved 
ikke, hvad Saxos vurdering af korsfarernes erobring 
af Konstantinopel i 1204 (det 4. korstog) var, men 
det er sandsynligt, at han så det som en succesrig 
udvidelse af den pavelige autoritet. Og han så det 
næppe som den fiasko, senere bagklog og populær 
historieskrivning har gjort det 4. korstog til, fordi 
det latinsk-frankiske kejserdømme i Konstantino-
pel kun holdt til 1261.

Vi hører desværre heller ikke Saxos mening om 
den muslimske leder Saladins (1137/38-1193) ero-
bring af Jerusalem tilbage i 1187. Det falder lige ak-
kurat uden for hans tidsramme, men han må have 
kendt til den danske reaktion på pavens opfordring 
til det 3. korstog. Den blev nemlig beskrevet af en 
af Saxos kolleger i et lille anonymt skrift (Profectio 
Danorum) fra 1190’erne. Det fremgår, at en af Saxos 
helte, Absalons storebror Esbern Snare (1127-1204), 
havde ledet et stormandsmøde i Odense i 1187, da 
pavens katastrofale nyheder om tabet af Jerusalem 
løb ind. For Saxo var Pavedømmets universelle auto-
ritet en selvfølgelighed, og det er også derfor, at han 
fordømte Frederik Barbarossa for at modarbejde 
Alexander 3. (1105-1181), indtil Frederik led endeligt 
nederlag og måtte acceptere ham som pave i 1177.

Det må således have været med optimisme, at 
den danske elite og Saxo kunne skue ud over Euro-
pa, da storværket lå færdigt i 1208. Pavedømmet 
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Sankt Bendts kirke 
i Ringsted. Her blev 
Valdemarslægten 
helliggjort i 1170. Knud 
Lavards relikvier blev 
overført til kirken, 
og Valdemars søn, 
Knud, blev kronet som 
tronfølger. Kirken blev 
derefter dynastiets 
gravplads.  
|| Hubertus Kanus/
Ritzau Scanpix

stod stærkt under Innocens 3. og havde ovenikøbet 
fået selveste Konstantinopel under sit domæne. 
Den tysk-romerske kejsermagt var for svækket til at 
interessere sig for den danske konge, som uhindret 
kunne ekspandere i Østersøen.
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bedstefars 
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Louis Moe spiller her 
både på Saxos påstand 
om, at han brugte 
runesten som kilder, 
og på historieværkets 
monumentalitet og 
varighed. Og måske 
på sin egen rolle som 
illustrator.  
|| Louis Moe/Saxos 
Danmarks Krønike

Danmark, 
Romerriget 
og kirken

Saxo inddelte krøniken i 16 ”bøger” eller store kapit-
ler. På trods af sin længde kunne hele teksten godt 
indeholdes i én fysisk bog, men Saxo imiterede som 
mange andre en antik vane og kaldte kapitler for bø-
ger. Det betyder egentlig, hvad der kunne rummes 
i en papyrusrulle. Bladrer man i Saxo, bliver man 
dog med det samme slået af, at 14. bog, hvor Absalon 
træder ind på scenen, er meget længere end alle de 
andre. Faktisk optager 14. bogs beretning om årene 
1134-78 næsten en tredjedel af hele værket. Det er 
i sig selv et tydeligt tegn på, at strukturen i bogen 
ikke er tilfældig. Den giver da også god mening, idet 
den indskriver begivenhederne i og omkring Dan-
mark i både det romerske kejserriges kronologi og i 
kirkehistoriens forløb.

Saxos storslåede komposition fremviser et dansk 
rige, som både i alder og udviklingsfaser matcher 
tidens to universelle magter. Danmark indoptages 
gradvist under pavens herredømme, først under 
missionsbispesædet i nord, Hamburg-Bremen 
(bøgerne 9-12), og siden som sin egen kirkeprovins, 
under ærkebispesædet i Lund (bøgerne 13-16). Det 
er en fortælling om fremskridt, hvor det danske rige 
langt om længe finder sin plads i den universelle og 
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guddommelige orden. Forholdet til Rom, Kejserri-
get, er derimod opbygget som en historie, hvor Dan-
mark står udenfor og kan prale af sit eget selvstæn-
dige imperium. Det understreges af den tydelige 
kronologiske sammenstilling. Rom blev grundlagt 
af to brødre, det gjorde Danmark også. Og selv om 
Saxo lagde afstand til Romerriget, skulle der være 
en parallel. To brødre, Dan og Angel, er grundlægge-
re, som Romulus og Remus var det af Romerriget.

Kristus blev født under Augustusfreden (regere-
de 31 f.v.t.-14 e.v.t.), hvilket i nord svarer til Frodefre-
den (5. bog). Denne del af værket ender så med Karl 
den Store (742-814), som bringer Romerriget og der-
med kristendommen helt frem til Danmarks sydlige 
grænser (8. bog). 

Der er altså to hedenske fjerdedele (bøgerne 1-4 
og 5-8) og to kristne (bøgerne 9-12 og 13-16). At den-
ne firdeling skulle indeholdes i 16 bøger, skyldes for-
mentlig, at tidens mest læste oversigt over romersk 
historie, Paulus Diaconus’ Historia Romana (fra ca. 
770), også var inddelt i 16 kapitler.

Danske konger kæder fortællingen sammen. 
Saxo gør det ikke specielt tydeligt, at samtidens 
Valdemarslægt kan følges tilbage helt til Dan og 
Angel fra 1. bog, selv om det antydes i forbifarten i 
fortalen. Men hvis man rekonstruerer genealogien 
ud fra Saxos fortælling, er der en forbindelse – via fx 
giftermål og uægte børn. Der er også mange oplag-
te kongsemner, som ikke bliver herskere på trods 
af deres privilegerede plads i slægterne. Enten på 
grund af lykkens ugunst eller manglende evner. Så 
det er et rummeligt dynastisk system, hvor der er 
plads til skurke, døgenigte, helgener, krigerhelte, 
lovgivere og fredsfyrster. Ideologisk set hævder 
Saxo altså ikke, at der er en egentlig arvefølge, men 
han hylder bestemt princippet om, at en konge na-
turligvis kommer fra en førende krigerfamilie. 
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Fortællemæssigt viser den røde tråd sig ved, 
at Saxo ofte valgte mere betydelige kongeskift ved 
overgangen fra en bog til en anden. Fx optager Fro-
de Fredegods regering hele 5. bog, og kong Niels’ 
den 13. bog, mens 11. bog omfatter Svend Estridsen 
(1019-1076) og Harald Hen (1040-1080) og afrundes 
effektfuldt med Knud den Helliges (1042-1086) be-
undringsværdige historie og martyrdød. Princippet 
med afslutning af en bog med en konges død brydes 
i den store 14. bog. Den omfatter de dynastiske kon-
flikter, som førte til Valdemar den Stores enerege-
ring fra 1157 og fortsætter frem til 1178 med afslut-
ningen af paveskismaet ved Frederik Barbarossas 
accept af Alexander 3. i 1177 og Absalons valg til 
ærkebiskop af Lund som det gloriøse slutpunkt – i 
stedet for et tronskifte. Hermed fik ærkebispesædet 
det strukturelle overtag, og bogen falder stort set 
sammen med den set fra Saxos synspunkt stærkt 
problematiske ærkebiskop Eskils regeringstid i åre-
ne 1137-77. Dermed rangeres Valdemar den Stores 
fortælling under Absalons.

Den 16. og sidste bogs afslutning blev uden tvivl 
nøje gennemtænkt af Saxo og Absalon, idet den 
sluttede med, at venderfyrsten Bugislav (1130-1187) 
underkastede sig kong Knud 6. i 1185. Det var kul-
minationen på den lange række af korstog mod 
venderne, som Absalon havde været hovedperso-
nen i siden 1160’erne. Ovenikøbet blev netop dette 
togt Absalons sidste. Herefter nøjedes han med sit 
fredeligere virke som ærkebiskop. Da Bugislav blev 
Knuds vasal, afrundedes faktisk også den større 
historie om Danmark og Kejserriget. I begyndelsen 
af 16. bog hører vi nemlig om Frederik Barbarossas 
forsøg på at få Knud til at aflægge ham ed. Absalon 
gav denne velvalgte svada som svar til den frustrere-
de tyske gesandt: 
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Drabet på Knud Lavard 
i Haraldsted Skov i 1131. 
Knuds fætter Magnus 
Nielsen og hans mænd 
har lagt sig i baghold. 
Den lovende Knud 
døde ung, men blev 
alligevel stamfader til 
Valdemarernes dynasti.  
|| Alfred Jacobsens 
litografiske 
Etablissement fra 1898

”Sig mig, bedømmer du Danmark ud fra din egen 
målestok? Tror du Danmark er ligesom Thüringen, 
som kejseren så let som ingenting kan erobre når 
han har lyst? Nej, tag du hjem til din kejser og sig at 
den danske konge ikke har i sinde at vise den mind-
ste smule lydighed over for ham og hans kejservær-
dighed.” 

Resultatet af afvisningen var, at Frederik beslut-
tede at prøve at svække Knud ved at lade Bugislav 
angribe ham, hvilket jo førte til, at venderfyrsten 
blev underkastet den danske konge. Desuden sagde 
Bugislav på sit dødsleje, at alliancen med danskerne 
var det bedste, der var sket for hans folk. Dansker-
ne kunne man altid stole på! Det var nu ikke ren 
fantasi fra Barbarossas side, at den danske konge 
kunne eller burde være hans mand, for Knuds far, 
Valdemar den Store, havde faktisk givet Frederik 
troskabseden tilbage i 1162 på et rigsmøde i Dole (nu 
i Frankrig, dengang Kejserriget). Saxos beskrivelse 
af hændelsen er et studie i at snakke udenom – igen 
med Absalon som helten – men der er ingen tvivl 
om, at Valdemar svor over for kejseren. Det betød 
ikke nødvendigvis det store i de militære og politi-
ske tildragelser, men det var en meget grim plet på 
Valdemars ære. 

Hvis man skal koge budskabet i Saxos kæmpe-
mæssige værk ind til to sætninger, må det være 
noget i stil med: ”Den danske konge er ikke vasal af 
kejseren. Tværtimod har danernes rige til alle tider 
udgjort sit eget uafhængige imperium i nord.”

Dynastiets kraft
”Fra hans højhellige sår flød mere kraft end blod”, 
skrev Saxo i fortalen om Valdemar Sejrs bedstefar 
Knud Lavard (1096-1131), der havde været hertug af 
Slesvig. Blodet var nu ellers ganske afgørende. I den 
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sidste halvdel af værket træder den dynastiske linje 
fra oldefaren Erik Ejegod (1056-1103), den tragisk 
myrdede bedstefar Knud Lavard og faren, Valdemar 
den Store, meget tydeligt frem. Blodet, der flyder, 
omfatter også den større slægtsgruppe, altså også 
Hviderne med Absalon og Anders Sunesen. Des-
uden var Knud Lavard, som havde mistet sine for-
ældre i sin tidlige barndom, blevet knyttet direkte 
til Hviderne, da Absalons bedstefar, Skjalm Hvide, 
havde opdraget ham.

Det er vigtigt – men ikke spor nemt – at prøve 
at forstå forbindelsen mellem stormandsslægt, 
blodets bånd og overmenneskelig og hellig kraft. 
For det første var middelaldersamfundets vigtigste 
princip dynastiet. Eliten sad på magten og den vig-
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tigste indtægtskilde, landbruget, og elitens mænd 
dominerede voldsanvendelsen, så de kunne udvide 
eller beskytte jorden. Hele organisationen afhang af 
slægten – derfor blev elitens kvinder handlet bort 
i tvangsægteskaber. Med andre ord bandt elitens 
blodbånd samfundet sammen, og når et stormands-
par (eller fyrste- eller kongepar) døde barnløst, 
skabte det enorm turbulens. Meget stod og faldt 
med enkeltpersoner – ovenikøbet under brutale 
betingelser, hvor den forventede levetid var kort 
for alle. I et ressourcesvagt samfund, hvor troen 
på sikkerhed og velstand blev investeret i få mænd 
(og kvinder), spillede også et andet princip ind. Når 
man ikke havde andet at holde sig til end den lokale 
stormand, fyrste eller konge, blev de meget mere 
værd, og deres velvære, sygdom og død blev uvæger-
ligt sat i forbindelse med guddommelige kræfter på 
samme måde som voldsomme naturfænomener. 
Moderne historikere kan diskutere, hvor meget 
vægt der skal lægges på store personligheder i mo-
derne samtid og fortid, men middelalderens histori-
kere havde ikke noget valg. Store adelsfolks helbred, 
krigslykke, giftermål og børn var indiskutabelt hi-
storiens substans.

For det andet var der et komplekst forhold mel-
lem fornemt blod, livsvandel, moral, karakterstyrke, 
fromhed og hellig kraft. Faktorerne hørte ofte sam-
men, men ikke efter en enkel ligning. Og det gjaldt i 
både liv og død. Både fornemme krigere og biskop-
per skilte sig markant ud og blev generelt beundret, 
frygtet og anset for at have stærkere forbindelse 
med den guddommelige orden. Samfundets topfi-
gurer blev derfor også begravet i kirkerne eller tæt 
på kirken og de hellige relikvier. 

Blandt Svend Estridsens mange sønner frem-
hævede Saxo som noget bemærkelsesværdigt, at to 
uægte sønner skilte sig klart ud, nemlig Knud den 



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Hellige og Erik Ejegod (Knud Lavards far). Knud den 
Helliges karakter blev beskrevet som noget nær 
ideel – han var ordholdende, aktiv og generøs over 
for kirken. Karaktertrækkene i sig selv var dog sna-
rere et udtryk for, at han i virkeligheden var hellig. 
Det var bare ikke noget, nogen havde opdaget før 
hans død. Men Saxo var overbevist om, at han havde 
en helt særlig forbindelse til det guddommelige. 
Det havde Erik Ejegod også, selv om han ikke blev 
kåret som helgen. Det fremgik tydeligt, da han døde 
i Cypern på sin rejse til Jerusalem. Øboerne havde 
længe lidt under, at gravene ikke ville rumme deres 
døde. De blev stødt op af jorden igen. Da Erik blev 
begravet i Cypern, ophørte problemet. Liget af en så 
fornem og hellig mand sørgede for, at cyprioterne 
igen fik fred med deres døde.

Vi skal altså ikke lade os narre af, hvilke stor-
mænd kirken havde blåstemplet som hellige. Der 
var en stor gråzone, hvor forbindelser til det gud-
dommelige kunne antage flere former. Officiel 
hellighed godkendt af paven blev med succes gen-
nemtrumfet for Knud den Hellige og Knud Lavard 
af henholdsvis kredsen omkring Erik Ejegod og 
kredsen om hans barnebarn Valdemar den Store. 
Men lokale kræfter kunne også udvirke hellighed 
på egen hånd, som det i anden halvdel af 1200-tallet 
kan ses i helgenkulten for Valdemar Sejrs søn, Erik 
Plovpenning (1216-1250). Hvad der lige var det ene 
eller det andet, var ikke nødvendigvis så vigtigt for 
deltagere i kulten.

At der ikke var nogen enkel opskrift på forholdet 
mellem stormandsstatus, ædel karakter, gerninger, 
forbindelsen til det hellige og historiens moralske 
dom, kan illustreres med Magnus (1104-1134), der 
var søn af kong Niels. Han begik i 1131, set fra Hvi-
dernes og Saxos synspunkt, århundredets forbry-
delse, da han dræbte rivalen Knud Lavard. Det skete 
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Sådan så Lunds 
Domkirke ikke ud, 
da Saxo var kannik. 
Tårnene stammer fra 
en gennemgribende 
restaurering i 
1870’erne, hvor der var 
faste ideer om, hvordan 
en middelalderlig 
kirke skulle have set 
ud. Men Saxo hørte til 
her – og ikke i Roskilde 
eller Sorø, som ældre 
forskning mente.  
|| Morten Rasmussen/
Ritzau Scanpix

ovenikøbet i et æreløst baghold. Om Magnus hedder 
det, at han var tapper og en ivrig kristen, havde 
store evner og en løfterig ungdom, men han kom 
helt på afveje med mordet på Knud. Saxo sagde om 
den ulykkelige sidste fase af Magnus’ liv: ”Havde dog 
bare hans endeligt svaret til begyndelsen.” 

Ovenikøbet udpenslede Saxo Magnus’ tapre død 
i slaget ved Fodevig (1134). Her levede han fuldt op 
til den krigerkodeks, som Saxo konsekvent prædi-
kede i hele værket. Magnus havde det hele, faktisk 
også en rolle i den hellige historie, for det var nød-
vendigt at have en Judasskikkelse i historien om 
Knud Lavards martyrdød. Magnus’ modbydelige 
gerning, som samtidig var Knuds glorværdige hel-
lige offer, kaster både en mørk skygge og et strålen-
de lys over resten af krøniken: 

”Men det var ikke Guds vilje at dette blod, som såvel 
himlen som jorden kunne takke for så meget, skul-
le dø bort uden efterkommere, og han skænkede 
derfor den dræbte en arving. For på den ottende 
dag efter disse begivenheder nedkom Knuds hustru 
Ingeborg med deres søn, som fik navn efter sin mors 
bedstefar [Valdemar].”
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Udvælgelsen

Skal man tro Saxos egen forklaring, banede Absa-
lons desperation vejen for, at Saxo skulle skrive den 
store danmarkshistorie:

”[… jeg har] adlydt – om ikke dygtigt så dristigt – og 
den selvtillid mine begrænsede evner ikke kunne 
give mig, har jeg i stedet hentet i bevidstheden om at 
så stor en mand havde opfordret mig til det.” 

Det var ikke god skik at prale af sin intellektuelle 
kapital, slet ikke i en kirkelig sammenhæng, og det 
er meget nemt at fange Saxo i en lodret løgn her. 
Han blev netop valgt, fordi han havde en grundig 
udenlandsk uddannelse og var både ihærdig og ta-
lentfuld. Når han gemte sig bag Absalon i fortalen, 
afspejler det dog, at det var potentielt farligt at til-
dele så mange centrale personer og deres forfædre 
bestemte roller i den autoritative historie. Eller at 
glemme dem. Med andre ord var ansvaret Absalons. 
Når der ikke i forvejen var en stor samlet fremstil-
ling, skyldtes det først og fremmest, at latin netop 
var kommet til landet.

Det er sandsynligt, at Saxo først gik i en hjemlig 
latinskole ved et af bispesæderne, men der kan ikke 
være tvivl om, at han som ung læste videre ved en 
eller flere skoler i Nordfrankrig. Kun få i den danske 
elite var så privilegerede, at de fik en uddannelse 
i udlandet. Selv hvis vi ikke vidste, at Saxos far og 
farfar havde tjent i Valdemar den Stores elitekorps 
(hird), ville vi under alle omstændigheder have gæt-
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tet på, at hans familie var rig og havde høj status. 
Det var som regel søn nummer tre eller fire af de 
ledende familier, som blev gjort klar til centrale 
kirkelige embeder, fordi søn nummer et og to skulle 
føre gods- og krigeridentiteten videre. Saxos familie 
var en del af netværket omkring Hviderne.

Nordfrankrig var et strålende kulturcentrum i 
1100-tallet. Det var dynamoen for det, man senere 
har kaldt det 12. århundredes renæssance. Her blev 
den gotiske arkitektur født. Den nye flerstemmige 
gotiske kirkesang spredte sig fra Paris. De højere 
uddannelser i Paris, Orleans, Chartres og Reims 
satte nye standarder for videnskaberne, filosofien, 
teologien og – ikke mindst vigtigt for Saxo – studiet 
af den antikke romerske litteratur. Vesten genopda-
gede Aristoteles, og et væld af nyskabende tekster 
– mest på latin, men også på fransk – så dagens lys. 
Netop da Saxo nærmede sig afslutningen af krøni-
ken, blev skolerne i Paris reorganiseret og blev til et 
af de første universiteter (samtidig med Bologna og 
Oxford). Der var tale om en ægte revolution og op-
gradering af hele uddannelsesvæsenet i det pavelige 
Europa. Lærde fra Tyskland, Italien, England, Spa-
nien og Norden havde i stort tal i 1100-tallet enten 
opholdt sig i Nordfrankrig eller måtte forholde sig 
til strømninger derfra. 

Saxo studerede i Nordfrankrig i et ukendt antal 
år mellem ca. 1175 og ca. 1190. Det var normalt at 
begynde på de højere uddannelser i 16-18-årsalde-
ren, og typisk studietid var 8-10 år. Derefter rejste 
Saxo hjem, blev tilknyttet domkapitlet i Lund og 
begyndte at skrive sin danmarkshistorie. I Frankrig 
udnyttede han utvivlsomt Absalons kontakter, for 
Absalon havde nemlig selv studeret i området om-
kring 1150. Vi ved ikke, om Saxo allerede i sin studie-
tid var sporet ind på opgaven, men den suveræne 
beherskelse af en speciel klassisk latinsk stil og 



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

værkets litterære forbilleder kunne tyde på det. En 
sådan indlæsning og dybdegående imitation er ikke 
noget, man lige finder på, når man sætter sig med 
den første blanke side. Det er derfor endnu mere 
påfaldende, at netop romerske historikere danner 
udgangspunktet for Saxos skrivemåde.

På trods af forskningens ihærdige anstrengelser 
er det ikke lykkedes at dokumentere, hvor i Frank-
rig Saxo opholdt sig. Men hovedtrækkene er klare 
nok. Allerede hundrede år før Saxo satte sig på 
skolebænken, var der de første tegn på fornyet in-
teresse for de klassiske, romerske forfattere – først 
blandt nogle få førende intellektuelle i Frankrig, 
Tyskland og Italien, siden i katedral- og klostersko-
lernes pensum i det meste af det pavelige Europa. 
Der er ikke en god forklaring på, hvorfor man plud-
selig skulle interessere sig for gamle hedenske forfat-
tere, for latin på højeste niveau kunne man sagtens 
lære fra kristne tekster. Det slående fænomen 
knyttede sig til en øget urbanisering, økonomisk 
fremgang, en ekspansion af uddannelses- og skrift-
væsenet og nye sociale idealer, men interessen for 
klassikerne havde også sin egen dynamik. Når først 
man var begyndt at læse Vergils Æneide, Horats’ 
Satirer og Oder, Ovids Metamorfoser og kærligheds-
digte, Statius’ Thebaide og Ciceros retoriske skrifter, 
var der ingen vej tilbage. 

Og springer vi frem til Saxos tid i Frankrig, var 
de romerske forfattere ikke kun allestedsnær-
værende i klasselokalerne. De blev også ihærdigt 
kommenteret i selvstændige afhandlinger og blev 
imiteret af en lang række moderne forfattere, der 
skrev på latin. Ja, de gav den afgørende inspiration 
til fødslen af den franske litteratur. I 1150’erne og 
1160’erne kom de første versromaner på fransk, 
og de var kreative gendigtninger af historierne om 
Alexander den Store, af Æneiden, af Thebaiden og 
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af den trojanske sagnkreds, hvor man ikke byggede 
direkte på Homer, men på latinske resumeer.

Franske netværk
Skal vi lidt tættere på Saxos studiemiljø i Nordfran-
krig, kommer vi det bedst gennem to nøglepersoner 
i tidens politik og kultur, nemlig greven af Cham-
pagne, Henrik den Gavmilde (1127-1181), og hans 
bror, ærkebispen af Sens og af Reims, Vilhelm med 
de Hvide Hænder (1135-1202). 

De interregionale markeder i Champagne blev 
under Henriks regering konsolideret og udbygget, 
og markederne bandt de to stærke økonomier, 
Flandern i nord og Norditalien i syd, sammen. Ved 
at sikre handelsvejene og tage sin del af indtægterne 
gjorde grev Henrik Champagne til et endnu rigere 
område. Her mødtes handelsfolk med varer og kapi-
tal og veluddannede med nye ideer. Denne gruppe 
favoriserede Henrik, da han selv var litterært dan-
net. I sin hovedby Troyes opbyggede han en besyn-
derlig kirkelig struktur om sin egen regering. Han 
havde sin egen private kirke i byen, og han ansatte 
en lang række vellønnede klerke (kannikker). 

I samtiden dækkede betegnelsen canonicus både 
over verdensgejstlige præster, der boede i egne bo-
liger, og over de regulære kannikker, som levede i et 
munkeagtigt fællesskab. I begge tilfælde giver det 
mening at sammenligne med den danske betegnelse 
domherre eller korherre, for kannikkerne var nor-
malt magtfulde præster, der forvaltede et stifts øko-
nomi og opretholdt en høj daglig standard for guds-
tjenesten i domkirken eller en anden større kirke. 
Hos Henrik den Gavmilde blev kannikkerne brugt i 
både grevskabets administration og som religiøse og 
kulturelle ressourcer. 

Henrik havde flere brødre. De yngre i fornemme 
familier tog gode uddannelser – som Sunesen-brød-
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rene i Danmark – og uddannelse øgede chancerne 
for et langt liv og stor indflydelse i de øverste posi-
tioner i det kirkelige hierarki. Da Vilhelm med de 
Hvide Hænder tog det sidste skridt i sin karriere og 
blev ærkebiskop af den rige og kulturelt førende by 
i Champagne, Reims, blev han faktisk også sin egen 
herre. Ærkebispen af Reims var også verdslig fyrste, 
der førte sine egne krige og tildelte land til mindre 
stormænd. Der kan være god grund til at skele til 
både Henriks og Vilhelms stillinger, hvis vi skal 
forstå miljøet i Lund omkring Absalon og Saxo. I 
kannikesamfundet i Lund havde Saxo og hans kolle-
ger egne boliger, og mange havde også eget privatliv, 
hvilket formentlig omfattede forhold til kvinder. Det 
tog Saxo dog afstand fra.

Kannikkerne var ressourcestærke domherrer, 
der havde afgørende indflydelse på ærkesædets 
økonomi og politik, men de var også Absalons egen 
lille hær af veluddannede administratorer, jurister 
og intellektuelle – en beskeden version af Henrik 
den Gavmildes omgangskreds. Absalon kan også 
minde om Vilhelm med de Hvide Hænder, selv om 
han ikke var fyrste i egen ret. Hans familiemæssige 
stilling, rigdom, netværk og foretagsomhed fik ham 
til at føre krige, fx vendertogterne, og at definere 
rigets ’verdslige’ politik. Skal man forstå Saxos 
værk, duer det med andre ord ikke – som der ellers 
har været en stærk tradition for i forskningen – at 
operere med ’Kirken’ som en veldefineret størrel-
se, ligesom man ikke kan afgrænse kirkens rolle 
i  Henriks og Vilhelms regeringer. At Absalon tog 
initiativet til en rigshistorie, forklarer den origina-
le blanding af rigs- og ærkebiskoppelige hensyn i 
 Saxos danmarkshistorie.

Forholdene i Champagne er dog ikke kun rele-
vante som generel baggrund. For selv om hverken 
Henrik den Gavmilde eller Vilhelm med de Hvide 
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Hænder nævnes i Saxos tekst, kendte han dem helt 
sikkert. De hørte til en af de helt store adelsslægter 
og var knyttet til det franske kongehus – også med 
nære familiemæssige bånd. Hos Saxo er vi meget 
tæt på at møde Henrik, for han var chefforhandle-
ren mellem den franske kong Ludvig 7. og Frederik 
Barbarossa ved det famøse møde i Dole i 1162, hvor 
Valdemar kom for skade at sværge troskabsed til 
kejseren. De to brødre spillede også en vigtig rolle, 
da der skulle vælges mellem Alexander 3. og Viktor 
4. som pave. De var henholdsvis Frankrigs, Eng-
lands, Siciliens og de iberiske rigers kandidat og 
Barbarossas kandidat.

Saxo beretter i 14. bog udførligt – meget retorisk 
og bestemt ikke med åbne kort – om den komplice-
rede historie om paveskismaet, som også splittede 
dansk politik. Valdemar fulgte i begyndelsen sin kej-
ser i at støtte Viktor, mens ærkebiskop Eskil måtte 
gå i landflygtighed på grund af sine modsatrettede 
sympatier. Fra 1162 til 1165 virkede Alexander 3. som 
pave fra sit eksil i ærkesædebyen Sens i Champagne 
under Henriks beskyttelse. 

I 1164 kom der en ny strøm af højtstående land-
flygtige til Champagne, nemlig ærkebiskoppen af 
Canterbury, Thomas Becket (1115-1170), og hans føl-
ge. Beckets konflikt med kong Henrik 2. af England 
(1133-1189) endte som periodens mest kontroversiel-
le og berømte sag, da Becket blev myrdet af kongens 
medsammensvorne ved højalteret i sin egen kirke i 
1170, efter han var vendt tilbage til England. Denne 
historie fyldte utroligt meget i ’mediebilledet’ i hele 
det pavelige Europa. Becket blev straks helgenkåret 
og som sådan også dyrket i Norden. Vilhelm med 
de Hvide Hænder husede Beckets folk efter 1170 og 
promoverede stærkt hans kult. Sens, Troyes,  Reims 
og andre byer i Champagne og resten af Nord-
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frankrig svirrede af international lærd aktivitet i 
1170’erne – netop da Saxo påbegyndte sit ophold.

Hvad læste Saxo i Frankrig?
Ser vi nærmere på de litterære forbindelser og bog-
verdenen, brænder tampen endnu mere ved Henrik 
den Gavmilde og Vilhelm med de Hvide Hænder. 
Henrik er kendt for at have opbygget et af de første 
private fyrstebiblioteker, og han var især interesse-
ret i historie. Han kom i besiddelse af en kopi af den 
romerske forfatter Quintus Curtius Rufus’ historie 
om Alexander den Store – en klassisk tekst skrevet 
i det første århundrede e.v.t. I 1100-tallet ser det ud 
til, at afskrifter af teksten kun stammer netop fra 
Nordfrankrig. I overleveringen mangler de to første 
bøger og passager i de resterende otte bøger, men 
ellers får man en flot sammenhængende historie 
fra Alexanders indtrængen i Lilleasien, erobringen 
af Perserriget og ekspeditionen til Indien helt frem 
til hans død i Babylon. Curtius skrev et elegant la-
tin, og stoffet om Alexander fik ekstra relevans for 
1100-tallets franske stormænd, der var talstærkt til 
stede på korstogene og i mødet med Nærorienten. 
Fx var Henrik i Det Hellige Land to gange. Det er 
nemt at fastslå, at Saxo havde læst godt på Curtius, 
for i hele sin danmarkshistorie brugte han flittigt 
vendinger derfra.

Grundigst studerede Saxo dog den historiske 
forfatter Valerius Maximus fra begyndelsen af det 
første århundrede e.v.t. Valerius’ omfattende værk, 
Facta et dicta memorabilia (Mindeværdige Gerninger 
og Citater), er ikke en sammenhængende historisk 
beretning, men derimod tematisk organiserede 
anekdoter. Valerius fortæller historier fra Rom og 
Grækenland, som illustrerer fx venskab, gudsfrygt, 
taknemmelighed og tapperhed. Bogen var en guld-
grube, når romerske talere skulle bruge eksempler 
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til bestemte emner. Men den fik et langt efterliv i 
middelalder og tidlig moderne tid på grund af den 
stærke interesse for den fjerne romerske fortid, 
der var storleverandør af moralske eksempler. En 
direkte efterligning på dansk har vi i Ove Mallings 
(1747-1829) Store og gode Handlinger af Danske, Nor
ske og Holstenere fra 1777. 

På Saxos tid var Valerius’ bog dog endnu ikke 
særligt udbredt – igen peger overleveringshistorien 
på Nordfrankrig og nærmere bestemt Champagne. 
Da Henrik den Gavmilde blev opmærksom på vær-
ket, fik han lavet en kopi i 1167. Den findes stadig på 
Nationalbiblioteket i Paris. Og endnu tættere kom-
mer vi, fordi vi fra Absalons testamente ved, at Saxo 
skulle huske at aflevere to bøger tilbage til Sorø Klo-
ster. Dem havde Absalon lånt ham. 

De to bøger kan identificeres, nemlig en Valeri-
us Maximus, som gik tabt ved Københavns brand 
i 1728, og en Justin (en anden romersk historiker, 
Saxo brugte), som findes på Det Kongelige Bibliotek. 
Det lykkedes endda den førende Saxoforsker og -ud-
giver Karsten Friis-Jensen (1947-2012) at indkredse, 
hvilken del af Valerius-overleveringen det tabte 
håndskrift ligger tættest på. Det er to håndskrifter 
fra Champagne fra anden halvdel af 1100-tallet. Ab-
salon og Saxo sørgede altså for, at der blev lavet en 
afskrift, der kunne komme med hjem til Danmark. 

Det er ikke helt let i dag at sætte sig ind i, hvor 
ihærdigt Saxo studerede Valerius Maximus – i både 
Frankrig, hvor han opdagede ham, og i Lund, hvor 
han skrev sin danmarkshistorie. Næsten hver ene-
ste side af krøniken har vendinger fra Valerius, og 
selv når man ikke kan påvise, at et eller flere ord er 
løftet ud af Valerius-teksten, er hele skrivemåden 
gennemsyret af den romerske anekdoteforfatter. 
Han må stort set have kunnet ham udenad. Og det 
var en meget speciel sproglig-retorisk standard, 
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Justin-håndskriftet. 
Denne bog benyttede 
Saxo. Absalon nævnte i 
sit testamente, at Saxo 
skulle levere bogen 
tilbage til Sorø Kloster. 
Håndskriftet blev 
formentlig produceret i 
et cistercienserkloster, 
mens Saxo var i 
Frankrig.  
|| Det Kongelige 
Bibliotek

Saxo valgte, for Valerius var og er berygtet for at 
bruge komprimerede udtryk, poetiske eller søgte 
ord og overraskende kontraster og metaforer. Men 
når Saxo nu engang havde sat sig for at gøre det 
svært for sig selv – og for sine læsere! – kan man på 
den anden side sige, at han hele tiden havde noget 
at læne sig op ad. Saxos valg hang nemlig sammen 
med et ønske om at virke tidløs – romersk – og ikke 
at bruge moderne kristne betegnelser. Hos Valerius 
fik han et rigt reservoir af ord og vendinger, som 
tilhørte Romerrigets hedenske storhedstid, men 
han trak også på en hel palet af moralfilosofiske, 
politiske udtryk og retoriske teknikker, der alle var 
ægte romerske.
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Andre samtidige forfattere var sporet ind på en 
lignende kompleks klassicisme, omend der ikke 
var andre, der styrede så konsekvent efter Valerius 
Maximus’ prosakompas. To eksempler leder os igen 
til Reims. I 1180 afsluttede digteren Walter af Châtil-
lon (-ca. 1201) sit store latinske epos om Alexander 
den Store, Alexandreis. Det imponerende digt var 
tilegnet Vilhelm med de Hvide Hænder og blev skre-
vet ved hans hof i Reims i slutningen af 1170’erne. I 
modsætning til anden litteratur om Alexander fra 
perioden, fx den franske Alexanderroman (ca. 1170), 
holdt Walter sig fra de fantastiske beretninger om 
Alexanders opdagelser og opfindelser i det fjerne 
Østen og skrev et mere historisk digt, der var base-
ret på Curtius Rufus’ Alexanderhistorie. Hans stil 
minder om Vergil og andre romerske epikere, og 
som hos Saxo finder man en meget original tilpas-
ning af antikke litterære motiver, der både indopta-
ger og problematiserer hans egen politiske samtid. 
Alexander er både en helt og en stærkt tvetydig 
figur, og den kristne samtid skrives på raffineret vis 
ind i den hedenske fortid. 

Walters digt blev en middelalderlig klassiker, 
og det mest fascinerende er, at Saxo faktisk lånte 
latinske vendinger fra Alexandreis. Saxos læsning af 
digtet var blandt de allerførste. Her var han med på 
de seneste noder, og han havde utvivlsomt lært dig-
tet at kende allerede i 1180’erne i Frankrig. Fra den 
samme sofistikerede klassicistiske trend kan man 
nævne Joseph af Exeters episke digt Ylias (om den 
trojanske krig), som også blev til i Reims mellem 
1188 og 1190. Der er ikke påvist direkte sproglige lån 
hos Saxo, men Saxos måde at komponere latinske 
heksametre på lå meget tæt op ad både Walters og 
Josephs teknik.

En sidste central tekst skal fremhæves. Det 
drejer sig om den bemærkelsesværdige latinske 
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krønike om de britiske konger, som Geoffrey af 
Monmouth (ca. 1100-1155) publicerede i England i 
1137 eller 1138. Hans fortælling var letflydende og 
underholdende og indførte kong Arthur som histo-
risk skikkelse. 

Som andre samtidige historikere i England for-
søgte Geoffrey af Monmouth at få den normanniske 
erobring i 1066 og den efterfølgende normanniske 
dominans på det meste af øen til at give mening i 
et større perspektiv. Men hans vinkel var at se det 
fra den walisisk-bretonske befolkningsgruppe, som 
angelsakserne havde marginaliseret. Det blev et 
originalt og fantasifuldt bud på en fortælling om en 
fjern fortid, hvor britiske konger herskede, før an-
gelsakserne indtog området. De var faktisk blandet 
så grundigt ind i romersk historie, at Romerriget 
både skyldte briterne meget og var blevet erobret i 
flere omgange. Fascinationen af at kunne hamle op 
med Rom var altså den samme som hos Saxo, men 
modellen var afgørende anderledes. Geoffrey af 
Monmouth prøvede at sige, at briternes rige egentlig 
var helt indflettet i Romerriget, mens Saxo hævde-
de, at danskerne intet skyldte Romerriget (undtagen 
kristendommen), men havde udviklet et selvstæn-
digt imperium. Geoffrey af Monmouths krønike 
vandt hurtigt genklang hos normannerne på begge 
sider af kanalen, da angelsakserne, nu normanner-
nes undersåtter, ikke spillede en central historisk 
rolle hos Geoffrey. 

Krøniken om de britiske konger blev som Walter 
af Châtillons Alexandreis hurtigt udbredt. Vi ved, at 
fortællingen kom til Troyes med kredsen omkring 
den eksilerede ærkebiskop Thomas Becket i ca. 
1165. Da Saxo kun sjældent nævnte anden litteratur 
ved navn, og da hans prosastil var helt anderledes 
end Geoffrey af Monmouths letflydende pen, kan 
man ikke finde spor af den i Saxos sprog. Men en 
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sofistikeret lærd som Saxo opholdt sig næppe i 
Nordfrankrig omkring 1180 uden at lægge mærke til 
en så spektakulær tekst, og den må have spillet en 
vigtig rolle for hans oldtidshistorie.

Det var Saxoforskeren Karsten Friis-Jensen, som 
i 1987 foreslog Reims som et muligt studiemiljø for 
Saxo. Siden da er hypotesen ovenikøbet blevet styr-
ket ved detaljerede filologiske studier, selv om den 
ikke kan siges at være bevist. Paris og Orléans kun-
ne også komme på tale, men netværket, bogsam-
lingerne og de litterære moder omkring Henrik den 
Gavmilde og Vilhelm med de Hvide Hænder i Cham-
pagne var under alle omstændigheder centrale for 
Saxo – og for Absalon. Uanset om Saxo i en længere 
periode var i Reims – eller i Sens eller Troyes – eller 
han opholdt sig flere steder i Nordfrankrig, modtog 
han i hvert fald bøger og impulser fra kredsen om-
kring de to højtstående brødre.

Absalons selvbiografi
Saxo var fremragende til latin og havde grundigt 
kendskab til romersk og kanonisk ret, teologi og 
historisk og poetisk litteratur. Således bevæbnet 
kunne han tage fat. Men hvor i det enorme stof be-
gyndte han? Hvad var opgaven? Manglen på konkre-
te spor af skriveprocessen i værket har fået mange 
forskere til at erklære problemet for uinteressant 
eller uløseligt. Flere hælder dog til, at Saxo begynd-
te med samtidshistorien og først senere skrev old-
tidshistorien. Det er der faktisk mange gode grunde 
til at mene. 

Først og fremmest har vi et dyrebart vidnesbyrd 
fra Saxos ældre samtidige, historikeren Sven Agge-
sen. Sven var nevø af ærkebiskop Eskil og tilhørte 
således et andet stormandskollektiv end Hviderne, 
men ikke desto mindre hyldede også han Valdemar 
den Store i sin Korte Historie om Danmarks Konger. 
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Den bestod af ca. 60 moderne sider, mens Saxos var 
på ca. 750. Værket omfattede begivenheder indtil 
1185 og blev formentlig afsluttet ikke så længe efter 
– mellem 1185 og ca. 1190. I kapitel 10 forklarede 
Sven, at han hurtigt ville overstå Svendsønnernes 
historie – tiden fra Svend Estridsens død i 1076 – 
fordi hans kollega Saxo netop var i gang med ”at 
skildre deres bedrifter mere grundigt og i højere 
stil med den fornemme ærkebiskop Absalon som 
fortæller.” Desuden omtalte Saxo både den svenske 
jarl Birger Brosa og kong Sverre af Norge som leven-
de. Begge døde i 1202. Hvis Saxo begyndte at skrive i 
slutningen af 1180’erne eller omkring 1190, giver det 
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En af to blyplader 
fundet i Valdemar den 
Stores grav. Teksten 
omtalte blandt andet 
hans undertvingelse 
af Rygboerne. Som 
man ofte ser det i 
helgengrave, blev 
blyplader opfattet som 
det bedste medium til 
at bringe besked til 
evigheden om, hvem 
knoglerne tilhørte.  
|| Nationalmuseet

altså god mening, at han skrev de samtidshistoriske 
bøger i 1190’erne. Det skal også ses i sammenhæng 
med Absalons rolle i hele projektet. Det går bedst 
op, hvis Saxo arbejdede med erindringerne, inden 
Absalon døde i 1201. Til oldtidshistorien havde han 
derimod ikke brug for ham.

Men det rejser spørgsmålet, om planen voksede, 
efterhånden som arbejdet skred frem. Var Absa-
lons andel oprindelig det vigtigste? Ja, handlede 
det ligefrem om Absalons selvbiografi? Læser man 
den sidste tredjedel af værket, er det ikke nogen 
overdrivelse at sige, at næsten alting ses gennem 
Absalons briller. Han var mestendels hovedperson, 
og når han ikke var det, var andres beretninger 
farvet af ham, relateret til ham eller genstand for 
hans vurderinger. Forhandlingerne med kejseren og 
hertugen af Sachsen Henrik Løve (1129-1195), Blod-
gildet i Roskilde, valget til ærkebiskop, Rigsmødet i 
Ringsted i 1170, de mange vendertog, indtagelsen af 
Arkona (1168) og oprøret i Skåne var båret af Absa-
lon som fortæller. Eller i hvert fald var Absalon den, 
man så begivenhederne igennem. 

Der findes et godt samtidigt eksempel på, at et 
historiografisk storværk voksede baglæns på sam-
me måde, som det formentlig gjorde for Saxo. Den 
lidt ældre Vilhelm af Tyrus (ca. 1130-ca. 1186) skrev 
sin omfangsrige og sprænglærde latinske krønike 
om korstogene og kongeriget Jerusalem i 1170’erne 
og frem til ca. 1185. Han begyndte krøniken i sam-
arbejde med kong Amalrik af Jerusalem (1136-1174), 
som ønskede sine felttog beskrevet og indsat i en 
dynastisk historisk ramme. Vilhelm blev rigets 
kansler i 1174 og senere forfremmet til ærkebiskop 
af Tyrus. Efter kongens død udvidede han krøniken 
bagud, blandt andet ved grundigt at researche hele 
forhistorien til korstogsbevægelsen og optakten 
til det første korstog (1096-99). Noget lignende kan 
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man sagtens forestille sig med Saxo. Den vigtigste 
og første grund til at skrive var at levere et monu-
ment over samtiden set fra en bestemt persons eller 
gruppes vinkel, men efterhånden som projektet 
skred fremad, kunne samtidens betydning forstør-
res ved at lægge en lang forhistorie på.

Der var ikke noget mærkeligt i, at en stormand, 
konge eller biskop ville give sin version af fortiden 
et varigt udtryk på skrift. Netop lige omkring 1200 
har vi de første forsøg på historiske memoirer eller 
beretninger, som blev helt eller delvist dikteret og 
nedfældet direkte på fortællerens sprog. Fine ek-
sempler er den norske kong Sverres medvirken til 
Sverres saga, på norrønt, og den franske stormand 
Geoffrey af Villehardouins (ca. 1150-ca. 1215) beret-
ning om sin rolle i det 4. korstog og indtagelsen af 
Konstantinopel i 1204, på fransk. Men det normale 
var stadig, at beretningerne blev omkodet til evighe-
dens og imperiets sprog, latin, og i Absalons tilfælde 
var det naturligvis helt oplagt. 

Men hvem taler så i krøniken? På raffineret vis 
opnåede Absalon og Saxo samtidshistorisk den 
bedste af alle verdener, hvor Absalon ikke kunne 
beskyldes for unødig selvoptagethed og praleri, og 
Saxo ikke kunne beskyldes for at opdigte noget. For-
tællerstemmen i krøniken er meget tilbageholden-
de, næsten fraværende. Saxo angav kun meget kort 
sin stilling, og han nævnte ikke selv sit navn, men 
vi ved fra andre middelalderlige tekster, at han var 
forfatter til krøniken. De mange moralske domme 
i fortællingen knyttede sig ikke til forfatteren Saxo, 
men til en mere upersonlig moralsk instans. Fx i 
form af sætninger som: ”Jeg vil mene, at han fik sin 
fortjente straf  [...]”

Her er teksten meget anderledes end mange 
samtidige latinske historikeres værker, fx Sven Ag-
gesens og Vilhelm af Tyrus’ værker, hvor forfatteren 
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ofte fremhævede, hvordan han selv var vidne til det 
ene eller andet, eller hvordan han selv påvirkede 
historiske begivenheder. 

Saxos fortæller er faktisk meget tættere på saga-
ernes stil, hvor man som læser bliver lullet ind i en 
forestilling om, at historien fortæller sig selv. Kun 
det vigtige blev fortalt, og det foregik sådan her. Der 
var ingen fortæller, der kunne signalere, at det kun-
ne berettes på andre måder. Det kunne Saxo lære 
– ikke af sagaerne, for der var stort set ikke nogen 
endnu – af antikke historikere som Curtius Rufus og 
Valerius Maximus.

Absalons selvbiografi i tredje person fik ekstra 
autoritet ved hjælp af den distance, som Saxos højt-
stræbende og upersonlige romerske stil skabte. I 
fortalen – hvor Saxo virkelig talte for sig selv – skrev 
han om betydningen af Absalons fortællinger: 

”Men i lige så høj grad har jeg fulgt Absalons beret-
ninger og bestræbt mig på med lydhør ånd og pen 
at samle både det han selv har foretaget sig, og det 
han har hørt fra andre, for jeg har modtaget hans 
ærværdige fortælling som en slags guddommelig 
belæring.” 

Det var ingen overdrivelse. Saxo så uden tvivl Ab-
salon som en hellig mand med en guddommelig 
mission. Det var ikke kun officielle helgener, som 
besad guddommelig kraft. Da Absalon slap afsted 
med livet i behold fra Blodgildet i Roskilde, var 
det fortuna, lykkens gunst, der reddede støtten til 
fædrelandet. Og da Absalon blev syg og svag efter 
Valdemars død, var det igen fortuna, som ikke tillod 
fædrelandets ”andet lys” at slukkes (det første lys 
var Valdemar). De samtidshistoriske bøger er altså 
fortalt gennem Absalons guddommeligt inspirerede 
stemme. Nyere forskning – af historikeren Michael 
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Gelting (1951-) – har bekræftet tidligere formodnin-
ger om, at Saxos beretning fra 1158 til 1185 er krono-
logisk meget sikrere end for perioden før. Det af-
spejler, at Saxo strukturerede Absalons beretninger 
ved også at bruge arkivmateriale og årbøger. Det er 
en cadeau til Saxo som seriøs forsker, men ændrer 
ikke ved, at hele den samtidshistoriske del var gen-
nemsyret af Absalons ånd og autoritet. Slutpunktet 
for krøniken i 1185 må være et resultat af samarbej-
det mellem ærkebiskoppen og hans kannik. Vi kan 
gå ud fra, at det var utænkeligt for Saxo at opdatere 
krøniken med begivenheder efter Absalons død, for 
han ville ikke have nogen autoritativ stemme at tale 
med. 

Men hvad med tiden før Absalon? Hvad var der 
at støtte sig til?

Forskningsbiblioteket i Lund
Ifølge Sven Aggesen gik Absalons fortælling helt 
tilbage til Svendsønnerne. Det er på sin vis rigtigt, at 
Absalons egne familieerindringer ville kunne dæk-
ke tiden helt tilbage til anden halvdel af 1000-tallet, 
eftersom Absalon blev født i ca. 1128. I bøgerne 11, 12 
og 13 læser vi om heltegerninger udført af Absalons 
bedstefar, Skjalm Hvide (og hans mænd), og det er 
oplagt, at både de og andre beretninger stammede 
fra Absalon. Men Saxo kunne ikke nøjes med fa-
miliefortællinger for at få styr på den overordnede 
kronologi og vigtige begivenheder i bøgerne om 
den første kristne tid i Danmark. Det gjaldt i endnu 
højere grad i 10. bog, som dækker perioden ca. 950-
1050 med kongerne Harald Blåtand (-987), Svend 
Tveskæg (ca. 960-1014), Knud den Store og kong 
Magnus (ca. 1024-1047). Her måtte han i højere grad 
bygge på skriftlige autoriteter.

I fortalen lod Saxo ganske vist, som om hans 
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Saxo gør et stort 
nummer ud af Knud 
den Stores mægtige 
nordsørige. Det er dog 
ikke hos Saxo, men i 
en tidligere engelsk 
krønike, at vi finder 
anekdoten om Knud 
og tidevandet. Han 
prøver forgæves at 
befale, at bølgerne ikke 
må gøre hans fødder 
våde. Derefter belærer 
han sine mænd om den 
ydmyghed, man må 
vise over for verdens 
egentlige hersker. Nok 
er kongen og politik 
vigtig, men vigtigst er 
Gud. Illustration fra 
1800-tallet.
|| Ullstein Bild/Ritzau 
Scanpix

værk var det første skrift, der omhandlede Dan-
marks historie:

”For hvem skulle ellers skrive om de bedrifter der 
er blevet udført i Danmark – et land der først for 
nylig er blevet indlemmet i den almindelige kirke og 
inden da lå passivt hen, uden adgang til det latinske 
sprog eller til religionen. Og senere da kirken, og 
dermed kendskabet til latin, kom hertil, blev uvi-
denhed kun afløst af ugidelighed, og så var doven-
skaben lige så stort et problem som ukyndigheden 
havde været.” 

Udsagnet er svært at forsvare. Først og fremmest 
glemte Saxo sin ærværdige kollega Sven Aggesen, 
som trods alt havde frembragt en charmerende lille 
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pionerbog. Men i virkeligheden konsulterede og 
studerede han en lang række bøger, som fandtes på 
ærkesædets bibliotek i Lund, der husede landets 
største bogsamling og var det førende lærdomscen-
ter. På den anden side havde Saxo ret i, at der var en 
nøje forbindelse mellem kristendom, latin og skrift-
lige beretninger.

Danmark og resten af Norden blev første gang 
grundigt behandlet på skrift af Adam af Bremen, 
som omkring 1075 skrev sin krønike om Ham-
burg-Bremen-bispedømmet, der på det tidspunkt 
var ærkesæde for missionen i hele Norden. På sam-
me tid fik bispedømmerne i Danmark en fastere 
struktur og funktion, og bogvæsenet holdt omsider 
sit indtog i landet. Det var i øvrigt påfaldende lang 
tid efter den såkaldte kristning af danerne under 
Harald Blåtand. 

Det resulterede omkring år 1100 i vores første 
hjemlige historieskrivning, den såkaldte Odenselit-
teratur, der hyldede Knud den Hellige. Englænde-
ren Ælnoths krønike om Knud blev skrevet i Odense 
omkring 1110, og krøniken kan med nogen ret kaldes 
den første danmarkshistorie, da han gjorde sig an-
strengelser for at fortælle både for- og efterhistorie 
til Knuds martyrdød. I 1130’erne fulgte helgenlitte-
ratur om Knud Lavard, der dog for størstedelens 
vedkommende er gået tabt. Samtidig hermed ud-
kom den lille, men betydningsfulde Roskildekrøni-
ke og de første årbøger fra Lund. Desuden var der 
formentlig andre mindre optegnelser, krøniker og 
officielle kirkelige dokumenter. Et tilskud af friske 
norske latinske skrifter kom formentlig til Lund 
med ærkebiskop Eirik Ivarsson (ca. 1130-1213) og 
hans følge, som opholdt sig i landflygtighed hos Ab-
salon i 1190’erne. Fx kan der spores afhængighed af 
Olav den Helliges legende og af en norsk krønike.

Saxo havde med andre ord en god stabel mere 
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lokale bøger og skrifter på sit arbejdsbord – ud over 
de mange udenlandske krøniker og den romerske 
litteratur, han konsulterede løbende. De havde stor 
praktisk værdi for perioden fra ca. 1000 og frem, og 
der er især grund til at hæfte sig ved Adam af Bre-
mens vægtige bispehistorie, som allerede var over 
hundrede år gammel, da Saxo skrev.

Vores hav
Adam af Bremen var både med- og modspiller. Det 
var helt centralt for Saxo at opdatere og helst fuld-
stændigt overflødiggøre Adam af Bremens tekst og 
billedet af Danmark og Norden som tysk missions-
mark og af Danmark som et halvbarbarisk land. Det 
var også magtpåliggende at fratage det imperiale 
ærkesæde i Hamburg-Bremen det meste af æren for 
Danmarks kristning. Men Saxo fandt også inspirati-
on i Adam af Bremens lærde referencer, i hans kro-
nologi, i hans store geografiske beskrivelse af Nor-
den og i hans interesse for antikke forfattere – som 
nok er levende, men slet ikke på niveau med Saxos.

Saxo leverede sin flotte modgeografi i fortalen. 
Den var selvfølgelig centreret om Danmark og 
gjorde nøje rede for landsdelene i stærkt positive 
vendinger. Sjælland blev prist som den rigeste og 
smukkeste landsdel og som Danmarks centrum, 
hvilket har fået mange til at konkludere, at Saxo – 
som Absalon – var sjællænder. Men overraskende 
nok brugte Saxo meget plads på Norge, Sverige og 
især Island. Begrundelsen er interessant, men også 
noget tynd:

”Eftersom dette område [Danmark] ligger tæt på 
Sverige og Norge både hvad sprog og beliggenhed 
angår, vil jeg også gøre rede for deres geografi og 
vejrlig.” 
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Det er endnu mere overraskende, når man tænker 
på, at geografien begrundes med, at læseren bedre 
skal kunne forstå, hvor historien udspiller sig. Men 
meget lidt foregår konkrete steder i Norge eller Sve-
rige – og intet i Island. 

Der er noget andet på spil her.
Der var adskillige store og indflydelsesrige krø-

niker, som indledtes med en geografisk beskrivel-
se – og Saxo valgte at følge dem. Adam af Bremens 
afsluttende nordiske geografi var atypisk og skuede 
mod fremtiden. Den mest udbredte antikke historie 
i middelalderen på latin var Orosius’ kristne Histo
rie imod Hedningene fra ca. 417. Saxo brugte direkte 
Orosius’ udtryk om Kristi fødsel, da han beskrev 
Frodefreden – så vi ved, at han kendte ham. Orosius 
indledte sin krønike med en stor geografisk skil-
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Hekla i udbrud i 
februar 2000. Saxo 
så sig som talsmand 
for hele Nordens 
forunderlige geografi, 
og Hekla kunne han 
bruge som ’vores’ Etna. 
Der er dog ikke noget, 
der tyder på, at Saxo 
selv besøgte Island.  
|| Ragnar Axelsson/ 
Ritzau Scanpix

dring af Romerriget, og Saxo fandt noget lignende 
i Bedas (672/673-735) Engelske Kirkehistorie fra ca. 
731. Det er også sandsynligt, at han havde læst den 
norske krønike Historia Norwegie (ca. 1170-80), som 
ligeledes blev indledt med geografiske beskrivelser, 
der var et alternativ til Adam af Bremens. 

Saxos geografi lagde således med det samme 
teksten op på et højt niveau. Det danske rige var en 
pendant til Romerriget, og hele Østersøen og det 
nordlige Atlanterhav var et mare nostrum (vores 
hav), ligesom Middelhavet var det for Rom. Ganske 
vist hævdede Saxo ikke, at det hele tilhørte Dan-
mark, men Danmark var porten til denne del af 
verden og kunne give pålidelige oplysninger videre. 
Endvidere er der et bibelhistorisk og guddommeligt 
aspekt over beskrivelsen. Vulkanen Hekla og gejser-
ne i Island er opsigtsvækkende naturfænomener, 
som understreger, at den fjerne verden også tilhører 
skaberværket. Det gjaldt også de naturlige aftegnin-
ger i stenene et sted i Blekinge, som Valdemar den 
Store forgæves havde forsøgt at få tydet. Det samme 
har en del andre optimister helt op i nyere tid. Jæt-
testuerne knyttede også Danmark til bibelhisto-
rien. Landet var nemlig i en fjern fortid befolket af 
kæmper som dem, der er nævnt i 1. Mosebog.

Man kan spørge, hvem denne storslåede præsen-
tation egentlig blev skrevet for. Lokale læsere havde 
vel næppe brug for den, og udenlandske læsere kun-
ne alligevel ikke relatere den i nævneværdig grad 
til det forvirrende hav af mindre lokaliteter, som 
dukkede op undervejs i Saxos danmarkshistorie. 
Svaret er vel, at vi mere har at gøre med en litterær 
magtdemonstration. Både lokalkendte og fremmede 
kunne forvisse sig om, at hele Norden kunne place-
res meningsfyldt i den hellige historie. Det var en 
verden, der var klart adskilt fra Romerriget, og det 
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var et kæmpe område, hvor den danske konge havde 
stor råderet.

En af effekterne af Saxos vidtgående imitation 
af Valerius Maximus var, at han holdt værket fri fra 
referencer til andre tekster – med tre undtagelser, 
herunder den engelske historiker Beda – selv om 
han havde lært en masse af andre. Hans kronologi-
ske og geografiske system byggede i høj grad på læs-
ning. Det må have stået klart for samtidige lærde. 
Også for Absalon. Med andre ord var den skriftlige 
autoritet synlig nok, selv om han prøvede at udviske 
den og for Adam af Bremens vedkommende at over-
skrive den. 

I sit forskningsarbejde i biblioteket forbrød Saxo 
sig, ikke usædvanligt for sin tid, mod moderne stan-
darder om referencer og gennemsigtige diskussio-
ner med forgængere, men levede op til kravet om at 
beherske den relevante litteratur. Man kan samlet 
sige, at samtidsbøgerne først og fremmest hvilede 
på Absalons autoritet og i anden række blev under-
støttet af ærkesædet i Lund med privilegeret adgang 
til bøger og dokumenter.
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Oldtids-
 historien
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Hvorfor?

Det er mest sandsynligt, at Saxo udarbejdede de 
senere bøger først, og det er også meget muligt, at 
Absalon nåede at se en del af resultatet. Hvilken 
aftale de har haft om oldtidshistorien, er ikke godt 
at vide. Den normale løsning ville være den, vi fin-
der i en række store krøniker fra den nykristnede 
europæiske periferi i 1100- og 1200-tallet, nemlig at 
forudskikke et lille optaktskapitel – hvor man også 
kunne beklage sig over, hvor lidt vi ved om perio-
den. Det finder vi i Historia Norwegie og i den store 
norske kongesaga, Heimskringla (ca. 1240), tilskre-
vet Snorre Sturluson (1179-1241). Her gøres der rela-
tivt kort rede for Ynglingekongernes fjerne dynasti. 
Noget lignende ser vi i den polske historiografi, med 
et tidligt værk fra begyndelsen af 1100-tallet, De Pol
ske Fyrsters Bedrifter (Gesta principum Polonorum), 
og det mere ambitiøse værk fra Saxos tid, Chronica 
Polonorum af Vincent Kadlubek (ca. 1150-1223), der 
også havde studeret i Nordfrankrig i 1180’erne.

Det var derfor en radikal beslutning at forsøge 
at komponere en oldtidshistorie på over 300 sider. 
Den blev formentlig taget af forfatteren selv. Set fra 
Absalons synspunkt kunne langt mindre have gjort 
det. At føre denne usædvanlige idé ud i livet kræve-
de tid og ressourcer, men de var åbenbart til stede 
for Saxo – også i årene efter Absalons død. Hvorfor 
tog Saxo dette skridt? Og lige så vigtigt: Hvilken 
autoritet kunne han støtte sig på? Her havde han jo 
hverken Absalons beretninger eller ældre skrifter 
ved hånden.
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Siden 1800-tallets Saxoforskning har det væ-
ret kutyme at kalde bøgerne 1-9 sagnhistorie eller 
oldtidshistorie. Selv om bog 9 begynder efter kong 
Godfreds død i 810 og slutter med Gorm den Gamles 
død i 958, indeholder bogen også en række konger, 
som ikke regnes for historiske – fx Ragnar Lodbrog. 
Danmark forbliver også hedensk i 9. bog. Dertil må 
det også have været minimalt, hvad Saxo havde af 
skriftlig overlevering til denne periode, hvorimod 
han i 10. bog – som dækker årene 958-1047 – tyde-
ligvis skrev sig op imod fx Adam af Bremen og Sven 
Aggesen. 

Set fra et moderne synspunkt skaber det et skel 
mellem 9. og 10. bog, men det må ikke glemmes, at 
Saxo selv lagde nogle stærke markører ind mellem 
bøgerne 8 og 9. For det første er vi her igennem 
halvdelen af værkets 16 bøger. For det andet er den 
8. bog den sidste bog med digte. Og for det tredje 
lægger bogens indhold op til, at hedenskabens 
tid nu er omme. Bogen indledes med det sagn-
omspundne Bråvallaslag – som den dag i dag bruges 
som et udtryk for en afgørende kamp – mellem 
sveere og danere, som bliver kulminationen på og et 
farvel til den gamle tids episke heltegerninger. Den 
store kriger- og digterfigur Starkad, der har spillet 
afgørende roller tidligere i beretningen, begår selv-
mord. Og ved slutningen af bogen er kristendom-
men med Karl den Stores Romerrige nået tæt på 
Danmark.

Mytemager eller historiker? 
Men uanset om vi inkluderer 9. bog i oldtidshisto-
rien eller ej, lagde Saxo en helt usædvanlig tyngde 
i den lange førkristne begyndelse på danernes hi-
storie. Der er kun en historiker i samtidens latinske 
Europa, som kan sammenlignes med Saxo på dette 
punkt: Geoffrey af Monmouth. I Historien om de 
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Britiske Konger fylder den førkristne tid relativt 
set lige så meget som hos Saxo, omend Saxos værk 
er ca. tre gange så langt. Der er ikke tvivl om, at en 
del af inspirationen til den enorme satsning på old-
tiden kommer fra Geoffrey af Monmouth, der var 
den eneste af de nyere folkeslagshistorikere, der 
havde den tilgang. Men ser vi på, hvad Geoffrey af 
Monmouth opnåede med at skrive historien så langt 
tilbage, får vi et tydeligt signal om, hvad der ellers er 
på spil. I modsætning til Saxo gav Geoffrey af Mon-
mouth gladeligt kronologiske krydshenvisninger 
mellem den britiske historie på den ene side og bi-
belsk og romersk historie på den anden. Den gamle 
britiske historie var ifølge Geoffrey af Monmouth så 
viklet ind i den romerske, at det kan være svært at 
se, hvad der er hvad. Og det var selvfølgelig de sam-
me to kronologier, som Saxo forholdt sig til – dog 
kun med nogle meget få konkrete henvisninger. Den 
lange danske oldtidshistorie fik på sin vis status af 
vores gammeltestamentlige tid, hvor vi endnu ikke 
havde mødt frelsen, men det skortede ikke på fanta-
stiske tildragelser og heltegerninger. Mere præcist 
skal oldtidshistorien ses som en parallel til Romer-
rigets historie, der jo også omfattede en meget væg-
tig førkristen del. 

Danmarkshistorien er lige så lang som den ro-
merske. Det var så højt, Saxo sigtede, og det var det, 
han ville med oldtidshistorien. Men hvordan fandt 
han stoffet og formede det, og hvordan kunne han 
give troværdighed til så lang en oldtidshistorie?

I fortalen gjorde Saxo ihærdige krumspring for 
at forklare mysteriet. Han nævnte i en svær passage, 
at de gamle danskere komponerede digte, og at nog-
le digte også blev indhugget på sten. 

”Disse spor har jeg holdt mig til som var det bøger 
fra oldtiden, og jeg har gengivet deres mening i en 
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tro oversættelse, hvor vers er oversat til vers. Min 
fremstilling er bygget på disse tekster, og der er 
altså, som man kan forstå, ikke tale om noget der er 
strikket sammen for nylig, men om noget der stam-
mer fra oldtiden. Nærværende værk lover nemlig 
ikke smukt klingende snak, men pålidelig oplysning 
om fortiden.” 

Endelig fremhævede han islændingene som dygtige 
specialister. På trods af den flotte retorik skinner 
det igennem, at Saxo strittede lidt for ivrigt imod 
at skulle sige, at det hele var mundtligt overleveret 
stof. Runestenene har ikke noget at gøre her, mens 
der selvfølgelig var et væld af digte, sange og fortæl-
linger, som en interviewer som Saxo opsøgte og trak 
på. De store norrøne kongesagaer kan fremvise en 
lignende rigdom af skjaldedigte og andre poetiske 
og prosaiske beretninger om fjerne tildragelser – og 
de blev fremført med samme krav på autenticitet 
som hos Saxo, men uden hans refleksioner.

Saxo arbejdede hårdt for at gøre værket til et 
hele. Alt var historie. Ikke sagn eller fiktion, eller 
med Saxos begreber: historia, ikke fabula. Efter 
at have researchet, interviewet og sammenlignet 
digte og fortællinger ordnede Saxo kongerækken 
og alle fortællingerne efter den mest sandsynlige 
sammenhæng. Det gjorde han utvivlsomt med blik-
ket fast rettet mod, at historien og dynastiet skulle 
have et vist omfang, hvilket blandt andet førte til 
en mangedobling af konger. Fx rapporterede Saxo 
om tre forskellige konger med navnet Dan og seks 
med navnet Frode, selv om man kan have sine anel-
ser om, at historierne, som Saxo trak på, måske 
bare handlede om en ubestemt Dan eller Frode. 
Men for Saxo var Frode Fredegod en historisk per-
son på samme måde, som kong Arthur var det for 
 Geoffrey af Monmouth og hans læsere. Og når Saxo 
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formentlig opfandt Dan og Angel som dynastiets 
oprindelsespunkt – i modsætning til Skjoldungerne, 
som var det normale bud – var det alvorligt ment. 
Når briternes historie ifølge Geoffrey af Monmouth 
begyndte med Brutus, og nordmændenes med Nor 
(ifølge Historia Norwegie), er det mest sandsynligt, 
at danerne blev opkaldt efter en Dan og anglerne 
efter en Angel.

I de oldtidshistoriske bøger indsatte Saxo ofte 
vendinger af typen ”som det er overleveret”, ”som jeg 
har hørt”, ”efter hvad der berettes” og ”så sandfær-
digt som muligt”. Dermed gjorde han kongerækken 
og begivenhederne historiske, men antydede, at det 
var så lang tid siden, at detaljerne var usikre. Det er 
som at kigge på et stort landskab, hvor der ligger en 
let tåge ude i horisonten. Historien findes, men det 
kan være svært at skelne enkelthederne, og det hele 
ligger i et særligt skær. Her i et heroisk og digterisk 
skær.

Men hvilken autoritet ligger der så bag? Hvorfor 
skal vi tro på det? Oldtidshistorien kom hverken fra 
Absalons guddommelige tale eller fra gamle ærvær-
dige skrifter. Som i sagaerne lagde Saxo vægt på den 
poetiske overlevering, som han må have anset for 
langtidsholdbar. Noget tilskrives de vise islændinge. 
En af dem nævnes faktisk ved navn, Arnold, som 
Absalon havde med sig for underholdningens skyld 
på et af vendertogterne. Men for både samtidige og 
moderne læsere er det oplagt, at afstanden fra digte 
og fortællinger på norrønt til sindrigt sammen-
kædede latinske noveller og kunstfærdige digte er 
meget stor. 

Konklusionen er, at skaberen af oldtidshistorien 
og autoriteten er Saxo selv. Hans internationale 
uddannelse, hans enorme belæsthed, hans position 
som kannik ved ærkesædet, hans træning som Ab-
salons succesrige talerør og hans ihærdige research 
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gav ham autoritet til at komponere Danmarks old-
tid. Absalons guddommelige indsigter i fortiden 
smittede så at sige af på Saxo, og han blev den inspi-
rerede stemme, der skulle lyttes til. Han kunne give 
det bedste bud på, hvad der var sket i Danmarks old-
tid. Det var en vanskelig materie, og derfor krævede 
det den største specialist, nemlig Saxo. Han var en 
mytemager, som selvbevidst opsøgte, sorterede og 
formede det mundtligt overleverede stof, men net-
op fordi han var den største autoritet på området, 
blev myterne til historie.

Det mandlige og kvindelige i Saxos digte
En helt særlig omhu viede Saxo 50 poetiske passa-
ger. Hos Saxo kan man ikke springe digtene over, for 
de giver en ekstra dimension og er ikke bare kolorit 
på historierne. Snarere tog Saxo udgangspunkt i 
digte og sange som omdrejningspunkt for prosaen. 
Det er også karakteristisk for Saxos digte, at de 
altid blev lagt i munden på en eller flere personer i 
fortællingen, og at de drev handlingen fremad. De 
var aldrig historikerens egne poetiske refleksioner 
over prosaen eller resumeer af det, der allerede var 
sagt. Det var ellers normal praksis i middelalderlig 
historieskrivning med poetiske passager, sådan 
som Saxo kendte det fra den normanniske histori-
ker Dudo (ca. 1000), som han refererede direkte til 
i begyndelsen af krøniken, og Ælnoths historie om 
Knud den Hellige fra ca. 1110. 

Det berømteste digt finder vi i fortællingen 
om Rolf Krake (efterkommer af Skjold og en af 
Skjoldungerne) i 2. bog, det såkaldte Bjarkemål. 
Den danske kong Rolf giftede sin søster Skuld til 
den dygtige Hjartvar, som han gjorde til statholder i 
Sverige. Hjartvar måtte til gengæld aflevere en stor 
afgift til kongen, hvilket Skuld fandt under sin vær-
dighed, og hun udtænkte en blodig hævn. De skulle 



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

møde op ved Rolf Krakes store gilde i Lejre, men 
lastede vognene med våben i stedet for skattene. 
Derved fik Hjartvars mænd våbnene sikkert ind i 
Lejre, og da kongen og hans mænd var faldet i søvn, 
bevæbnede de sig og begyndte myrderierne. Blandt 
Rolf Krakes tro mænd følger vi Hjalte og Bjarke og 
deres ordveksling. Hjalte havde været på kvinde-
besøg uden for byen, men var nu løbet ind til Lejre 
om natten, da han hørte kampråb. Han forsøgte at 
vække kampfællen Bjarke, og det ti sider lange digt 
begynder:

”Vågn! Spring op, enhver der vil kalde sig ven af vor  
konge,

enten har høstet hans tak eller tjener af troskab 
alene.
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Både hos Saxo og i 
det oldengelske digt 
Beowulf (ca. 1000) er 
der stærke minder 
om Skjoldungernes 
svundne kongeby i 
Lejre ved Roskilde. 
Siden 1600-tallet har 
Lejre været i fokus for 
både drømme om en 
fjern dansk fortid og for 
et væld af arkæologiske 
undersøgelser.  
|| Mikkel Østergaard/
Ritzau Scanpix

Stormænd, ryst slummeren bort, forjag al utidig 
sløvhed.

Vagtsomme sind skal nu flamme af mod, lad armen 
og sværdet

sikre jer hæder og ry – eller skændsel og skam hvis 
I svigter.

Nu i nat skal vi dø eller hævne forræderens 
 ondskab!

Nej, jeg kalder jer slet ikke op for at fjase med tøser, 
blidt at klappe en blød lille kind eller ømt trykke 

søde
kys på en kvindelig mund og kramme de sarte små 

bryster,
eller at svælge i strømmende vin, la’ hænderne glide
over et silkeblødt lår og glane på snehvide arme.
Nej, jeg kalder jer op til krigsgudens bitreste 

 kampe.”

Bjarkemålets hovedtema blev slået an, nemlig hir-
dens troskab over for deres konge. I dette tilfælde 
endte det tragisk for danerne, eftersom kongen og 
hans mænd blev hugget ned, og Lejre sat i brand. 
Men da de viste troskab og kampgejst til døden, blev 
deres eftermæle større. Det er faktisk et gennemgå-
ende tema i hele krøniken.

Det lange digt blev skrevet i heksametre (klas-
sisk versemål med seks fødder) og har karakter af 
et lille epos. Saxo hentede inspiration fra 2. sang af 
Vergils Æneide, hvor helten, trojaneren Æneas, var 
vidne til grækernes ødelæggelse af Troja, men selv 
blev beskyttet af guderne og senere berettede om 
den frygtelige nat til dronning Dido af Kartago. Sve-
ernes nedpakkede våben blev bragt ind i Lejre som 
en falsk skat, ligesom grækerne fik adgang til Troja 
med hesten. Og til sidst, da Æneas blev overbevist 
af guderne om, at han skulle flygte og redde sig, 
fjernedes sløret for hans øjne, og han indså, at det 
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var guderne, der ødelagde byen. Enhver modstand 
var forgæves. Det blev i Bjarkemålet til, at den døen-
de Bjarke kunne se Odin selv. Den store hedenske 
romerske poesi, som Saxo kendte indgående, fik i 
gendigtningen af ”et kortere dansk digt som mange 
der ved besked om gamle dage, kan fremsige efter 
hukommelsen” en hedensk, dansk pendant – et 
heroisk epos om kongesædets skæbnebestemte 
undergang.

At Saxo konkurrerede med de romerske digtere, 
bliver endnu mere klart, når man ser på det væld af 
latinske versemål, han brugte. Heksametrene i Bjar-
kemålet blev ofte brugt i middelalderen, men Saxo 
brugte hele paletten af lyriske versemål. At imitere 
dem var i den middelalderlatinske litteratur meget 
mindre brugt, og Saxo satte faktisk rekord ved at 
komme helt ud i krogene af de klassiske romerske 
versemål og benytte over 20 forskellige. Det stillede 
enorme krav til sprogfornemmelse og tilegnelse 
af poetisk stil og rytme. Og Saxo slap utroligt godt 
fra det. Hans digte er kompakte, rige, slående og 
undertiden meget svære. De kan kritiseres for gen-
tagelser. Det samme gælder hans prosa, men det er 
gentagelse med variationer, som bygger på ideen om 
ordrigdom.

Det andet meget lange digt i Saxos danmarks-
historie var Ingjaldskvadet i 6. bog, som netop blev 
skrevet i et mere krævende versemål, den sapfiske 
strofe, der afsluttes med en karakteristisk kort ryt-
me i fjerde linje. Kong Ingjald gjorde en ynkelig fi-
gur, hengav sig kun til sanselige lyster og stod oveni-
købet på god fod med sin fars, Frodes, morder, som 
havde giftet sig med søsteren. Den store kæmpe og 
sanger, Starkad, havde forladt Ingjalds tjeneste i 
afsky, men vendte tilbage til et gilde og gav ham en 
grundig opsang i alles påhør, Ingjaldskvadet: 
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”Dengang jeg blev regnet blandt Frodes hirdmænd,
fandt jeg altid plads mellem kongens kæmper
øverst i hans hal, som den største stormand
sad jeg ved taflet.
[…]
Hvorfor, Ingjald, står du i synd til halsen?
Ingjald, hvorfor hævner du ikke Frode?
At din gode far blev så grusomt myrdet,
rø’r det dig ikke?

Sløve drog, du lever for mad og hvile,
kræser for din vom som en lasket luder!
Har det ingen vægt at få hævn for mordet,
hævne dit ophav? 
[…]”

Også dronningen fik med grovfilen:

”Ingjalds uanstændige, kåde hustru
vil så gerne følge de tyske skikke:
alt er pragt og fråds, og hun koger ækle,
kunstige retter. 
[…]
Rå og enkel kost, det er mad for helte,
der er ingen brug for forfinet madkunst
til et tappert hjerte der kun har lyst til
felttog og fejde.”

Senere appellerede Starkad til Ingjald, og Saxo fik 
næsten skrevet sig selv ind i digtet:

”Så når skjalden synger om kongers storhed,
skildrer fyrsters kampe og smukke sejre,
skjuler jeg mit ansigt i kappens folder,
trist og beskæmmet.
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For fra dit liv lyser jo ingen stordåd
som fortjener plads i de lærdes skrifter
derfor regner ingen kong Frodes arving
med blandt de store.”

 
Starkads opsang virkede, og kongen tog sig sammen 
og slog sin fars mordere ihjel. Budskabet var det 
samme som i Bjarkemålet. Mandighed, krigermo-
ral, nøjsomhed og ære gik hånd i hånd. Kvinderne 
repræsenterede lyster og unødig luksus og var mest 
i vejen for mandig kampiver og korpsånd. Dog mø-
der vi netop i oldtidshistorien tapre skjoldmøer og 
den tragiske heltinde Signe (fra Saxos Romeo og 
Julie-historie), men de var først og fremmest helte, 
fordi de var næsten lige så ærefulde og kamplyst-
ne som mænd. Senere forsvandt kvinderne ud af 
historien, og der faldt højst nogle pæne ord om et 
par royale familiemødre. Saxos krigeriske mands-
ideal er ikke til at tage fejl af. Fællesskabet hang 
især sammen via mandlige loyalitetsbånd. Dydige, 
underdanige og tapre kvinder kunne hjælpe til, men 
deres natur trak ofte mændene og hele samfunds-
moralen i den modsatte retning. 

Men ser vi på Ingjaldskvadet, er der dog noget, 
der ikke helt stemmer i billedet af den nøjsomme og 
tapre kriger. I 1000- og 1100-tallet udbredte der sig 
i den aristokratiske elite nye idealer om, hvordan 
fornemme folk skulle opføre sig. De nye kulturelle 
bestræbelser spredte sig fra den kirkeligt engage-
rede del af aristokratiet (biskopper og kannikker), 
især fra Kejserriget (både Italien og Tyskland) og det 
franske kulturområde. De nye fine manerer omfat-
tede veltalenhed, uddannelse, tilbageholdenhed 
og mildhed. Selv om idealerne i første række kunne 
fremmes blandt de veluddannede – altså blandt 
kirkens folk – spredte idealet sig også til den krige-
riske godsejergruppe i elitefamilierne. Det var bedst 
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kendt som høvisk adfærd, der også omfattede finere 
madskik, modetøj, ny raffineret kodeks for kurtise-
ring og sans for musik og litteratur. Den kulturelle 
forfinelse var altså hverken rent kirkelig eller rent 
verdslig, men gjaldt for det meste af eliten. 

Saxo var litterært set en repræsentant for tidens 
allerfineste smag, selv om han altså prædikede en-
kelhed og gamle grove krigsdyder. Der er en uløselig 
selvmodsigelse mellem Ingjaldskvadets form og 
dets budskab. Saxo lod Starkad imitere den sofisti-
kerede og vanskelige romerske digter Horats (65- 
8 f.v.t.), som bestemt ikke var talsmand for en bru-
tal, maskulin voldskultur. Det ironiske er, at Saxo 
her drev sin fine smag til det yderste og samtidig på 
paradoksal vis fik slået fast, at det danske imperium 
i sin oldtid havde digtere på linje med den romerske 
oldtids største navne.

Hedenskabens kraft og undergang 
I den meget omfattende oldtidshistorie kunne Saxo 
ikke undgå at beskæftige sig med de gamle danske 
heltes forfejlede og naive gudetro. De gamle guder 
var uløseligt forbundet med en stor del af det stof, 
som cirkulerede mundtligt, i digte eller fortællin-
ger, sådan som vi også kan se det hos Saxos yngre 
samtidige, Snorre, i både Heimskringla og i hans 
Edda. Både Snorre og Saxo anvendte samme trick i 
tolkningen af de nordiske guder. De var mennesker 
i en fjern fortid, og de havde særlige evner og narre-
de folk til at tro, at de var guder. Men Saxo var po-
sitivt interesseret i guderne, og han skammede sig 
ikke over at inddrage dem som en del af den gloriøse 
danske fortid. Sådan var det jo også med de gamle 
romere, som han sagde. Også de måtte igennem en 
lang gloriøs periode med falske guder.

Forsker Annette Lassen (1971-) har i en nyere 
bog (2011) om Odin-skikkelsen (Odin på kristent 
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pergament) gjort op med, at Saxos gengivelse af den 
nordiske mytologi var mere forvrænget end de mere 
kendte fremstillinger i den norrøne litteratur. Alle 
fremstillinger forfulgte egne mål og havde egne 
måder at udvælge stof på. Og Saxos oldtidshistorie 
er faktisk noget af det tidligste, som beskriver den 
gamle gudetro. Hans beretning om hedenskabens 
tid vrimler med trolddom, magi, levende døde, 
forvandlinger, fortryllelser, overmennesker og mon-
stre, og det er som sådan en guldgrube for religions- 
og litteraturhistorikere. 

Men for Saxo var det historie. Hedensk trolddom 
og manipulation af naturen var reel nok og besad 
en ægte kraft, selv om den altså var forbundet med 
falske forestillinger om guder. Vi skal også huske, 
at den kristne tid bød på overnaturlige tildragelser 
– fx Erik Ejegods begravelse i Cypern og miraklerne 
efter Knud den Hellige – men her blev de naturligvis 
tolket med ophav i den ene kristne gud. På dette 
punkt er der derfor ikke noget brud mellem den 
gamle og den nyere historie. Naturstridige eller mi-
rakuløse hændelser har altid fundet sted.

Der er en kulturel stolthed at spore hos Saxo – og 
hos Snorre – over den rigdom, de gamle fortællinger 
bød på. Både på den tragiske og komiske front. Og 
hos Saxo skal den ikke blot holdes op imod noget 
tilsvarende hos romerne. Igen skal vi også have Det 
Gamle Testamente i baghovedet. Når fx Odin-skik-
kelsen optrådte i så mange vidtspredte fortællinger, 
betød det, at han måtte være blevet endnu ældre 
end oldingen Metusalem fra Det Gamle Testamente. 
Alle de unaturlige tildragelser (inklusive forkerte 
religiøse forestillinger) i Det Gamle Testamente 
fandt deres pendant i det gamle Danmark. Der var 
særlige folk, der levede i mange menneskealdre, 
troldmænd, drømmetydere og kæmper. En del af 
det overnaturlige havde selvfølgelig en mørk side, 
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som skulle bekæmpes. Dæmoner stod bag den 
mørke side, men Saxo brugte ikke konsekvent dæ-
monerne som forklaring, når det gjaldt danernes 
hedenskab. Det var ellers den tilgang, kirkefædrene 
fra antikken anbefalede. Det var ikke djævelen, som 
var den aktive kraft, men tilsyneladende bare enor-
me naturkræfter. Nogle var i stand til at manipulere 
disse kræfter med trolddom, og som i Det Gamle 
Testamente skete det hyppigere i meget gamle dage. 

Men når det gjaldt den hedenskab, som danerne 
bekæmpede i Saxos samtid, nemlig vendernes, er 
der ingen tvivl. Den skyldtes onde dæmoner og var 
i sidste ende sat i værk af djævelen for at genere 
gode kristne kræfter. Absalons erobring af Rügen og 
ødelæggelsen af beboernes firehovedede kultstatue 
Svantevit i 1168 er et højdepunkt i Saxos krønike.

Danernes overgang fra falske guder til den krist-
ne gud er en hovedfortælling i værket, og den meget 
lange hedenske historie forlenede trosskiftet med 
større tyngde. Det beskrev Saxo ved hjælp af en 
helt exceptionel episode i slutningen af 8. bog om 
Thorkil Adelfars rejser til jætten Geruds Gård og til 
selveste jættekongen Udgårdsloke: ”sande Sidestyk-
ker til Araberen Sindbads Reiser i tusind og een Nat” 
– ifølge en kritiker fra 1800-tallet.

At der var noget særligt på færde, blev allerede 
antydet og forberedt ved historien om det mægtige 
Bråvallaslag mellem danerne og sveerne i begyndel-
sen af 8. bog, hvor Saxo blev sjældent filosofisk i sin 
sprogbrug, ligesom han spillede på forestillingen 
om undergang, Ragnarok: 

”Derefter klang hornene, og slaget tog sin begyndel-
se med voldsom kraft. Med et var det som om him-
mel og jord stødte sammen, som om skov og land gik 
under, alt stod i et, det gamle kaos var vendt tilbage 
som om guddommeligt og menneskeligt gik op i ét 
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Selv med hæderlige 
skuespillere og den 
allernyeste teknologi 
kan Gabriel Axels 
(1918-2014) film fra 
1967 om Hagbard og 
Signe næppe tiltrække 
mange seere i dag. 
Tempoet er lavt, og den 
teatralske diktion er 
svær at holde af. Med 
en ubestemt islandsk 
og norsk setting 
repræsenterer filmen 
– som Axels Babettes 
Gæstebud (1987) – også 
udlandsdanskerens 
længsel efter noget 
fælles urnordisk. 
|| ASA/Stillfoto: Claus 
Ørsted/Det Danske 
Filminstitut

hvirvlende stormvejr, og alt på en gang gik sin un-
dergang i møde.” 

Mod slutningen af bogen kommer vi så tilbage til 
filosofien, for kong Gorm udmærkede sig mindre 
ved krigsdåd end ved interesse for verdens ind-
retning. Han havde hørt om jætten Geruds Gård 
ved verdens ende. Den skulle rumme eventyrlige 
rigdomme, og derfor tog kong Gorm den kyndige 
Thorkil og tre hundrede krigere med på opdagelse 
mod det fjerne nord. Efter en række eventyr miste-
de de fleste mænd livet, fordi de ikke kunne modstå 
alle de fristelser, som Gerud og hans bror Gudmund 
gav dem – også selv om Thorkil udtrykkeligt havde 
advaret dem på forhånd. Selve Geruds gård viste sig 
at være et uhyggeligt stinkende sted, fuldt af død og 
ødelæggelse. Jætten sad der, levende, men gennem-
boret af en jernstang, krigsguden Thor engang i sit 
raseri havde drevet igennem ham. De kostelige rig-
domme viste sig at være blændværk. Gorm, Thorkil 
og mændene flygtede og nåede efter flere fristelser 
og mere mandefald ud på havet, men var fortabte. 
Gorm påkaldte Udgårdsloke, og resterne af ekspedi-
tionen blev reddet. 

Da Gorm var blevet gammel, begyndte han at 
spekulere over sjælens udødelighed. Han sendte 
derfor Thorkil afsted på endnu en farefuld færd for 
at opsøge Udgårdsloke selv og finde svaret om udø-
deligheden. Den anden rejse var om muligt endnu 
mere grufuld end den første, men Thorkil fik til 
sidst adgang til Lokes hule. Han indbød dog ikke 
ligefrem til teologiske spørgsmål. Han sad lænket, 
og Thorkil og hans mænd rykkede en af hans kæm-
pemæssige stinkende skægstubbe af ham som bevis 
på, at de havde været på besøg. Igen overlevede kun 
de færreste: 
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Billedhugger Vilhelm 
Bissens (1836-1913) 
rytterstatue af Absalon 
på Højbro Plads blev 
bestilt i anledning 
af 700-året for hans 
død i 1901. Bemærk 
Absalons kampøkse, 
som Saxo beskrev i sin 
bog. Absalon var jo 
biskop og måtte ikke 
bruge rigtige våben. 
Saxo gemmer sig også 
i indskriften, hvor der 
står, at Absalon var 
“ynder af lærdom.”  
|| Lars Møller/Ritzau 
Scanpix

”De øvrige anråbte forgæves guderne om at være 
dem nådige, men Thorkil vendte sine bønner mod 
hele verdens gud, og sammen med bønnerne bragte 
han ofre, og snart efter nåede de uden problemer 
tilbage under lysere himmelstrøg, hvor verden igen 
var til at se. Og her var det som om de så ind i en 
anden verden og øjnede selve indgangen til menne-
skenes land. Omsider nåede han så frem til Tysk-
land, hvor kristendommen på det tidspunkt netop 
var blevet indført, og hos indbyggerne dér lærte han 
gudsdyrkelsens grundtræk at kende.”

Der er især to træk at hæfte sig ved i den eventyrlige 
historie. Den er meget bemærkelsesværdigt place-
ret i slutningen af den første halvdel af bøgerne. Det 
handler i virkeligheden om underverdenen, og pas-
sagen er præget af filosofiske toner og profetisk ind-
hold – præcis som Æneas’ besøg i underverdenen 
midt i Æneiden (6. sang). Her blev Æneas oplyst om 
den skæbne, der ventede forude for hans slægt, hvil-
ket kun tidligere havde været antydet. Det samme 
gjaldt de danske konger og dermed danernes rige i 
de første otte bøger af Saxos episke fortælling. De 
viste storhed undervejs, men var præget af mangel 
på klar retning, og begivenhederne blev af heltene 
selv forstået i forkerte religiøse rammer. 

Nu var vejen klar, og den ledte i sidste ende hen 
mod Absalon og Valdemarernes skæbnebestemte 
storhed. Samtidig opnåede Saxo med fortællingen 
om Gorms nysgerrighed og Thorkils klogskab, at 
mødet med kristendommen foregik på danskernes 
eget initiativ. Den samme selvomvendelse finder 
vi i Geoffrey af Monmouths forklaring af briternes 
kristning. 

At være historiens aktører var dengang som nu 
afgørende for den historiske selvrespekt. 
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800 års
efterliv
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På vej ud i 
verden

Historien om læsningen af Saxo falder i tre klart 
adskilte perioder. Selv om Saxos danmarkshistorie 
ikke var helt ukendt i middelalderen, ændrede tryk-
ningen af teksten i Paris i 1514 radikalt tilgængelig-
heden af storværket. Teksten blev nu udbredt i stør-
re kredse – også uden for Danmark. De følgende tre 
hundrede års beskæftigelse med Saxo var præget af 
kongeideologi og rigshistorie, men det næste egent-
lige paradigmeskift kom med romantikken i det tid-
lige 1800-tal. Man kan ikke sætte et helt så præcist 
årstal her, men skal man vælge, er 1815 det bedste. 
Efter Napoleonskrigenes (1804-1815) katastrofale 
afslutning for Danmark med statsbankerot i 1813 
og tabet af Norge i 1814 fik den nationalromantiske 
strømning en helt særlig energi og retning. Her kom 
Saxo til at spille en meget stor rolle. Saxo blev nu 
folkelig, men også inddraget i professionaliseringen 
af faget historie, hvor han blev ophøjet til kilde – og 
blev gennemanalyseret. 

Perioden kan trækkes helt frem til i dag, hvor 
Saxo har flere læsere end nogensinde, og med den 
første komplette engelske oversættelse fra 2015 er 
han klar til en global tilværelse i det 21. århundrede.

På et hængende hår – 1208-1514
Saxo havde ikke gjort noget for, at værket kunne 
blive spredt hurtigt. Eller for den sags skyld vidt og 
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Det Kall-Rasmussenske 
fragment af Saxos
krønike stammer fra  
en dansk cisterciensisk 
kopi af teksten fra 
ca. 1230-1260. Kopien 
er det tætteste, 
vi kommer på, 
hvordan den færdige 
danmarkshistorie 
tog sig ud kort efter 
offentliggørelsen.  
|| Apoteker Sibbernsens 
Saxobog, C.A. Reitzels 
Forlag 1927

bredt. En del samtidige forfatteres latinske krøniker 
var så lette at læse – små afsnit, kapiteloverskrifter 
og et enkelt latin – at en almindelig uddannet klerk 
ville kunne fortælle historier direkte fra bogen til et 
ikke-latinkyndigt publikum. 

Det var ikke muligt med Saxos danmarkshisto-
rie. Det var heller ikke let at snuppe et mindre afsnit 
til kopiering, hvis man var interesseret i en bestemt 
historie. Og afskrifter af hele teksten var så kræ-
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vende, at det kun kunne komme i stand i kirkeligt 
institutionelt regi. 

Der er da også kun få spor af tekstens spred-
ning i 1200-tallet. De tyder på, at det foregik fra 
ærkesædet og dets netværk. Der var givet et par 
statelige kopier i Lund, og de få overleverede hånd-
skriftsfragmenter har nyere forskning placeret ved 
danske cistercienserklostre i perioden ca. 1230-60. 
Det gælder fx det såkaldte Kall-Rasmussenske frag-
ment, som kan give en forestilling om, hvordan den 
færdige bog så ud på Saxos tid. Absalon havde givet 
cistercienserne i Sorø store donationer, og hans net-
værk var formentlig involveret. Lægger man de små 
stumper, vi kender, sammen med ræsonnementer 
om hele den middelalderlige overleveringshistorie 
– herunder citater og brug af Saxoteksten hos andre 
forfattere – blev der formentlig fremstillet 10-15 
eksemplarer i hele perioden fra 1208-1514. Der er 
muligvis også eksemplarer, som der ikke er spor af, 
men der har næppe været over 20 i alt i hele middel-
alderen. 

Det er et hæderligt tal for så enormt og kræven-
de et værk, men dog en beskeden overlevering.

Den første egentlige læsning og brug af krøni-
ken fandt sted på højeste niveau – faktisk med til-
knytning til værkets kongelige adressat, Valdemar 
Sejr. Det drejer sig om den danmarkshistorie, der 
blev skrevet på norrønt omkring 1250 af den lær-
de islænding Olaf Thordarson (1210-1259). Den er 
kendt under navnet Knytlinga Saga. Olaf var nevø 
af Snorre Sturluson, og han havde muligvis også 
en hånd med i redaktionen af Heimskringla. Under 
alle omstændigheder faldt hans danesaga i tre dele 
med Knud den Hellige i midten – deraf navnet. Den 
sidste tredjedel var stort set udelukkende uddrag 
og forkortelser af 14.-16. bog af Saxo, og her var Ab-
salon og Valdemar den Store fremtrædende figurer. 
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Bogen sluttede på præcis samme sted som hos Saxo: 
Bugislavs underkastelse i 1185. Olaf gav sig også til 
kende i Knytlinga Saga, hvor han sagde, at han hav-
de opholdt sig hos Valdemar Sejr og fik lærdom og 
fortællinger fra ham. Det er ikke svært at forestille 
sig, at Valdemar bad Olaf skrive sagaen, der først 
blev afsluttet efter Valdemars død i 1241. Samtidig 
havde han formentlig adgang til et eksemplar af 
Saxos bog og gjorde flittigt brug af dens samtidshi-
storiske del.

I slutningen af 1200-tallet kan vi også spore 
 Saxos indflydelse i forskellige årbøger, som gengav 
hans nye lange kongerække, der begyndte med Dan. 
Men den næste egentlige læser er fra ca. 1340. Det 
var den yderst kompetente anonyme forfatter af en 
latinsk forkortelse af Saxo, normalt kaldet Saxo
kompendiet, som blev produceret som en meget lang 
indledning til Jyske Krønike, der førte historien op 
til 1340’erne. Saxokompendiet begynder med en 
slags anmeldelse af Saxos danmarkshistorie – den 
eneste kendte omtale af værket fra middelalderen. 
Den er værd at citere i sin fulde længde (oversat fra 
latin):

 ”Om Danernes Bedrifter har en udmærket Skrift-
kyndig, af Herkomst Sjællænder, ved Navn Saxo, 
efter Tilskyndelse af Hr. Absalon, Ærkebiskop i 
Lund, skrevet et Værk, i hvilket han fører Historien 
ned fra Danernes første Konge Dan til Valdemar den 
Første og hans Søn Knud, paa hvis Tider den nævnte 
Saxo, som det godtgøres af hans egne Ord, har levet 
og skrevet, i Aarene omkring 1190; og han har fuld-
endt hele sit Arbejde i 16 Bøger, der behandler hver 
sin Del i sammenhængende Rækkefølge. Men efter-
som hans Værk er bredt udspundet paa flere Steder, 
og mange Ting siges mere for Udsmyknings Skyld 
end for at fremstille Historiens Sandhed, hvortil 
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ydermere kommer, at ogsaa hans Stil er saare dun-
kel paa Grund af særdeles mange Ord og forskellige 
Digte, som den nuværende Tid ikke er fortrolig 
med, derfor fremstiller dette lille Arbejde, som er 
uddraget af hint, i jævne Ord de mere bemærkelses-
værdige Bedrifter, der er skildrede hos ham, med 
Tilføjelse af adskillige Ting, som har tildraget sig 
efter Udgivelsen af det nævnte Værk.”

Kompendiet fylder ca. en fjerdedel af originalvær-
ket, så det er stadig en lang krønike. Der blev lavet 
mange interessante tilpasninger til en ny stil og en 
ny politisk situation, men der var tale om en meget 
loyal forkortelse. Poesien blev droppet, og det sam-
me blev Saxos fyldige retorik, men oldtidshistorien 
var godt repræsenteret. Forfatteren nedtonede Ab-
salons tilstedeværelse og gjorde kongelinjen endnu 
tydeligere. Det var der brug for omkring 1340. Det 
samme gjaldt vægten på Østersø-herredømmet på 
bekostning af den imperiale konkurrence, som hav-
de mistet sin aktualitet. 

Det er et meget stort og vellykket arbejde, og det 
fik pæn succes i 1400-tallet. Der er ni kendte kopier, 
og samtidig blev det oversat til nedertysk ikke færre 
end to gange. En af oversættelserne blev trykt i en 
dansk tilpasning som Den Danske Krønike i 1502. 
Læsere af oversættelserne var den tysktalende adel 
i Danmark, både mænd og kvinder, og formentlig 
også borgere. I modsætning til originalteksten var 
der meget bedre muligheder for at underholde di-
rekte med enkeltpassager på tysk. Den øgede histo-
rielæsning i perioden skyldtes også den populære 
Rimkrønike på dansk (skrevet ca. 1460-1480, trykt i 
1495), som trak på Saxokompendiet og dermed Saxos 
meget lange kongerække. Endelig møder vi i slut-
ningen af perioden den første dokumenterede læs-
ning af den originale Saxotekst uden for Danmark, 
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nemlig af Hamburg-humanisten Albert Krantz 
(ca. 1445-1517), som i sine store historiske værker, 
fx Chronica regnorum aquilonarium (De nordiske 
kongerigers historie, skrevet 1500-1504, trykt 1546), 
citerede og omskrev meget omfattende passager fra 
Saxo.

Et rigshistorisk pragtstykke – 1514-1815
Det var et stort held for Saxos efterliv, at trykke-
kunsten kom før reformationen i 1536. Selv om vi 
ikke kan følge forløbet i detaljer, er der god grund 
til at tro, at de flotte håndskrevne kopier led sam-
me skæbne som de fleste middelalderlige bøger i 
Danmark. De var katolske og derfor irrelevante. 
De fleste gik stille bort i glemsel, mens nogle blev 
skåret op til afstivning af regnskaber i begyndelsen 
af 1600-tallet. Herfra stammer de få fragmenter, vi 
har.

Saxos redningsmand, humanisten Christiern 
Pedersen (ca. 1480-1554), havde faktisk det samme 
embede som sin helt, nemlig et kanonikat ved ær-
kesædet i Lund. Blandt initiativtagerne til at få Saxo 
trykt var også den indflydelsesrige biskop i Roskil-
de, Lage Urne (1468-1529). Hans embede var jo det 
samme som Absalons i sin tid, og parallellen mellem 
de lærde, Saxo og Christiern Pedersen, og de mæg-
tige kirkelige mæcener, Absalon og Lage Urne, blev 
udtrykkeligt nævnt i forordet til udgaven. 

Den tredje størrelse i ligningen var naturligvis 
kongen, og der blev indgået en aftale med den netop 
tiltrådte Christian 2. (1481-1559), som også omtales i 
forordet. Hans autoritet stod bag trykningen, og der 
var ikke tvivl om, hvem læserne skulle tænke på, når 
de så kongefiguren i træsnittet på titelbladet: Rex 
Danorum (Danernes konge). Udgivelsen er et rigshi-
storisk pragtstykke, som understregede den danske 
konges stolte aner tilbage til Valdemarerne og vide-
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re gennem Saxos lange kongerække helt tilbage til 
kong Dan.

Selv om trykkekunsten allerede var ca. 60 år 
gammel – men i Danmark kun ca. 30 år – fornem-
mer man i Christiern Pedersens forord den friske 
begejstring ved det revolutionerende nye medie: 

”Hermed har jeg afstedkommet at han [Saxo], som 
indtil nu bare kunne læses af danskere, og vel at 
mærke kun ganske få af dem, nu nemt kan nå ud til 
italienere, spaniere, franskmænd, tyskere – ja til alle 
i kristenheden.”

Det havde været svært for Christiern Pedersen at 
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|| Det Kongelige 
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opdrive en kopi af Saxos tekst, som kunne være 
forlæg for den trykte tekst. Pedersen var på et læn-
gere studieophold i Paris, hvorfra han sendte en 
kurér, som skulle købe et eksemplar i Danmark. 
Uden held. Så tog han selv tilbage til fædrelandet, 
men Saxoeksemplarerne gemte sig i mølædte bog-
samlinger. Samtidig blev deres ejere – formentlig 
de bisper og abbeder, der forvaltede bibliotekerne 
– stædige og ville ikke udlåne så dyrebare bøger. Til 
sidst lykkedes det ham at få lov til at låne et eksem-
plar i Lund. Denne kopi stammede formentlig fra 
1200-tallet og lå sikkert meget tæt på de første kopi-
er, der blev produceret. 

Man kan kun beundre Christiern Pedersen og 
hans dygtige parisertrykker Josse Baden for det 
arbejde, de udførte. Den lange og meget krævende 
tekst er i det store hele glimrende gengivet i trykket. 
Det står fast efter mange generationers ihærdige 
filologiske arbejde. Men ærgerligt nok er forlægget 
for trykket altså ikke bevaret. Christiern Pedersen 
fortæller ikke noget om det ærværdige eksemplars 
skæbne, men man må formode, at det blev sendt til-
bage til Lund og gik tabt efter reformationen. Derfor 
er parisertrykket fra 1514 vores eneste tekstvidne 
af betydning. Uden det måtte vi rekonstruere vores 
viden om Saxos danmarkshistorie på grundlag af 
Saxokompendiet – suppleret med små fragmenter og 
citater.

Saxoudgiveren fik ret i, at krøniken nu nåede ud 
til en meget større læserkreds. Både i og uden for 
Danmark. Allerede i 1528 udbrød tidens førende 
humanist, Erasmus af Rotterdam (1469-1536), i sin 
dialog om latinsk stil, Ciceronianus: 

”Jeg vil hellere rejse til Danmark, som har givet 
os Saxo Grammaticus, der komponerede sit folks 
historie så fremragende og storslået; jeg må rose 
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hans talent, så levende og energisk, og hans stil, som 
aldrig er slap eller uinspireret; hans ordrigdom er 
utrolig, der er prægnante formuleringer overalt, og 
variationen af tankefigurerne vækker beundring. 
Ja, jeg kan ikke lade være med at undre mig over, 
hvordan en dansker fra den tidsalder kunne opnå 
en sådan veltalenhed.” 

Erasmus ville med sit værk slå et slag for latin som 
et levende og fleksibelt sprog i modsætning til nog-
le samtidige forfattere, som holdt den romerske 
politiker og retoriker Cicero op som et ufravigeligt 
ideal. Her kunne han bruge Saxos meget specielle 
klassicistiske stil som et eksempel på de naturlige 
variationer, ethvert litteratursprog må have.

I 1500-tallet var der i det hele taget en vis efter-
spørgsel på krøniken, der blev genudgivet i Basel i 
1534 og i Frankfurt i 1576, og den fandt vej til mange 
europæiske biblioteker.

1500- og 1600-tallet var en blomstrende periode 
for rigshistorier på latin i det meste af Europa, og 
de polemiserede ofte stærkt mod andre nationer. 
Derfor blev Saxo også udsat for kritik – ikke mindst 
for sin fantasifulde oldtidshistorie. De stærkeste 
reaktioner kom fra svenskerne, der ikke selv hav-
de en middelalderkrønike til at befæste en lang 
anetavle og territoriale rettigheder for de svenske 
renæssancekonger. Det blev der rådet bod på af 
den sidste katolske ærkebiskop i Uppsala, Johannes 
Magnus (1488-1544), med storværket om göternes 
og sveernes konger (Historia de omnibus Gothorum 
Sueonumque regibus, Rom 1554). Værket blev påbe-
gyndt i 1520’erne, så det var stadig i frisk erindring, 
at den danske kong Christian 2. i sit forsøg på at 
holde sammen på det nordiske rigsfællesskab i 
Kalmarunionen (1397-1523) brutalt havde myrdet en 
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række svenske stormænd i Det Stockholmske Blod-
bad i 1520. 

Johannes Magnus måtte som trofast katolik selv 
gå i eksil i Rom, og hans patriotiske værk blev først 
udgivet efter hans død. Hans historie var fyldt af 
had til danskerne, og værket kan læses som en over-
trumfning af Saxo. Svenskernes konger gik direkte 
tilbage til bibelhistorien, og Magnus overgik Saxos 
16 bøger med sine 24. Sverige blev befolket som det 
første land i Norden – Danmark noget senere af de 
kriminelle, som blev udstødt fra Sverige. Göterne 
var identisk med goterne kendt fra antikken, og 
den svenske goticisme, som allerede var slået an i 
1400-tallet, fik nu en vældig opblomstring gennem 
Magnus’ værk. Der går en lige linje op til Olof Rud-
becks (1630-1702) berømte og berygtede Atlantica 
fra slutningen af 1600-tallet, hvor Sverige var Atlan-
tis! Danmark måtte tage andre midler i brug i kap-
pestriden, og i 1622 koblede Claus Christoffersen 
Lyschander (1558-1624) sig til bibelhistorien bag om 
Saxos kongerække i den lige så fantasifulde De dan
ske Kongers Slectebog.

Efter udgivelsen af Johannes Magnus’ værk, og 
især efter Syvårskrigen mellem Danmark og Sverige 
(1563-70), begyndte den danske regering aktivt at 
engagere sig i rigets hukommelse. Under Frederik 
2. (1534-1588) og Christian 4. (1577-1648) arbejdede 
man ihærdigt på en samlet, officiel danmarkshisto-
rie, som kunne supplere og ajourføre Saxos nu snart 
400 år gamle beretning. Det var første gang siden 
Absalon og Valdemar Sejr, at sådan en rigshistorisk 
satsning så dagens lys. 

En lang række historikere blev sat i arbejde eller 
satte sig selv i arbejde, og de måtte alle forholde sig 
til Saxo. Humanisten Anders Sørensen Vedel (1542-
1616) endte mere som materialesamler end som 
historieskriver, men undervejs oversatte han Saxo 
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til dansk (1575), hvilket naturligvis gjorde værket 
væsentligt mere tilgængeligt for hele det nordiske 
publikum. Vedel byggede i nogen grad på en over-
sættelse, som Christiern Pedersen allerede havde 
foretaget – men som senere gik tabt. Så Anders Sø-
rensen Vedels glimrende arbejde fremstår som den 
første oversættelse til dansk. Saxokender Karsten 
Friis-Jensen har fremhævet, at udgivelsen vidner 
om sin egen samtid. Danmarks regering består af 
konge og rigsråd, og adelsvældet projiceres tilbage 
til Saxos samtid.

Under Christian 4. afsluttede ikke færre end tre 
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historikere en danmarkshistorie – ud over Claus 
Christoffersen Lyschander. Arild Huitfeldt (1546-
1609) udgav sit store værk på dansk (1595-1604), 
og to importerede nederlandske lærde Johannes 
 Pontanus (1571-1639) og Johannes Meursius (1579-
1639) barslede i henholdsvis 1631 og 1638 med latin-
ske danmarkshistorier. Alle tre byggede loyalt på 
Saxos samtidshistorie, men de havde forskellige 
strategier, når det drejede sig om  oldtidshistorien. 
Huitfeldt gav en ekstremt kort opsummering. 
 Meursius forkortede også stærkt og udelod myto-
logi og en række overnaturlige hændelser, men lod 
egentlig Saxos fortælling stå uantastet. 

Pontanus gik helt anderledes til værks. Ved 
at inddrage sin omfangsrige læsning af antikke 
historikere, etnografer og geografer samlede han 
materiale til en alternativ begyndelse på Danmarks 
historie. Her møder vi kimbrere og teutoner fra de 
romerske historiebøger, og der er ansatser til nav-
neforskning og religionshistorie. Det hele understøt-
tes af antikke forfatteres autoritet, selv om de i vir-
keligheden siger mere om germanere generelt end 
om noget specifikt dansk. Saxos oldtid kunne ikke 
helt forbigås, og Pontanus gengav den kort, men 
ikke uden distance. Til rigets ære blev kongeræk-
ken dog stadig blåstemplet. Pontanus’ tilgang viser, 
at der var ved at ske en forandring. Saxos kreative 
mytemageri fascinerede, og den lange kongerække 
var nok effektiv, men tvivlen nagede, og forfatterne 
ledte efter andre muligheder. Et egentligt paradig-
meskift kom først med arkæologien og med indde-
lingen i sten-, bronze- og jernalder ved arkæolog 
og museumsmand Christian Jürgensen Thomsen 
(1788-1865) i 1820’erne.

Med nye ressourcer, den delvise genopdagelse 
af den norrøne litteratur i 1600-tallet og med poly-
historen Ole Worms (1588-1654) grundlæggelse af 
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runologien i samme periode fik Saxolæsningen flere 
nye impulser. Efter 1514-udgaven er højdepunktet 
en ny og rigt kommenteret udgave af Saxo fra 1645 
ved historikeren Stephen Hansen Stephanius (1599-
1650). Han havde studeret i Leiden, fik Ole Worm 
som mentor og efterfulgte Meursius som kongelig 
historiograf i 1639. Når man læser udgavens stærkt 
rosende forord til Christian 4., får man nærmest 
indtryk af, at han – og ikke svenskerne – netop 
havde vundet Torstensson-krigen (1643-45). Frode 
3. besad retfærdighed, Knud den Store fromhed, 
Gorm den Gamle klogskab og Valdemar den Store 
standhaftighed og mod, mens Christian 4. havde 
alle kvaliteterne til fulde. Ingen ulykker og krigstab 
blev nævnt. Men på dette nulpunkt af rigets finan-
ser og krigslykke udkom der dog alligevel en kvali-
tetsudgave. Det var nemlig første gang, Saxos origi-
naltekst blev trykt inden for rigets grænser.

Stephanius var den første Saxoforsker. Hans 
brede læsning i antikkens og middelalderens la-
tinske litteratur satte ham i stand til at identificere 
Saxos stilistiske modeller og til at bedrive videnska-
belig tekstkritik. Han samlede et stort materiale om 
alle aspekter af Saxoforskningen. Han formulerede 
og løste undertiden en række Saxoproblemer, og 
hans tekstfastsættelse – hans kritiske vurdering 
af 1514-udgavens ordlyd i forhold til den tabte ori-
ginal – er stadig et værdifuldt holdepunkt for den 
moderne forskning i Saxo. Inddragelsen af Worms 
runeudgave, islandske tekster og en meget gryende 
arkæologi kastede nyt lys over oldtidshistorien. 

Kommentarerne til de første ni bøger fylder ca. 
tre fjerdedele af bogen, så der er ingen tvivl om, at 
genopdagelsen af oldtiden var øverst på dagsorde-
nen. Med sine mange sprænglærde noter på latin 
var Stephanius også med til at gøre Saxos værk til et 
betydeligt monument, og på den måde blev Saxo set 
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som en ærværdig klassisk forfatter. Middelalderens 
tekster kunne nok være vigtige i 1600- og 1700-tal-
let, men generelt blev der set ned på dem – helt i re-
næssancens og oplysningens ånd. Derfor var Saxos 
utroligt gennemførte klassicisme en særlig national 
trumf, og den var i 1645 god at spille ud mod ærkeri-
valen Sverige.

I 1700-tallet fortsatte mønstret. Forfattere læ-
nede sig op ad Saxo om begivenheder i 1000- og 
1100-tallet, men betvivlede samtidig, halv- eller hel-
hjertet, hans oldtidshistorie. Den norrøne litteratur 
blev nu mere kendt og gjort tilgængelig, ikke mindst 
takket være Frederik 4.s norske historiograf, islæn-
dingen Tormod Torfæus (1636-1719), og hans lands-
mand, antikvaren, bogsamleren og forskeren Arni 
Magnusson (1663-1730). Efterhånden som kendska-
bet til kongesagaerne blev større, kom Saxos konge-
række under ny beskydning. Det kunne fx se ud til, 
at kong Skjold og hans efterkommere Skjoldunger-
ne var et bedre udgangspunkt end kong Dan – sådan 
som allerede Sven Aggesen havde hævdet. I Ludvig 
Holbergs (1684-1754) Danmarks riges historie fra 
1732-35 var der ikke færre end tre teorier om rigets 
begyndelse – alt sammen beskrevet med et stort 
ironisk smil. Ønsket om et nyt paradigme blev end-
nu tydeligere end før, men Holbergs fortælling var 
også afmægtig, for han gennemgik pligtskyldigt en 
række konger, som han ikke selv troede på. 

I samme periode, nemlig 1752, udkom også den 
første oversættelse siden Anders Sørensen Vedel, 
nemlig ved Sejer Schousbølle. Det er den mindst 
kendte og studerede af de seks eksisterende over-
sættelser til dansk, utvivlsomt fordi oversætteren 
er ukendt i modsætning til de fem andre, som enten 
var berømte forfattere eller veletablerede oversæt-
tere og forskere. Opgaven blev dog løst meget fint, 
og den er mere pålidelig end Vedels. Han havde 
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nemlig forkortet en del af retorikken og omskrevet 
de mange vanskelige digte til prosa. 

Overordnet set løber der tre linjer parallelt i 
billedet af Saxos betydning fra 1514 til ca. 1815. For 
det første blev teksten stærkt promoveret af en 
række danske regeringer som bevis på kongerigets 
ælde, heroisme og rettigheder og på en overlegen 
dansk oldtids- og middelalderkultur. Det var især 
henvendt til den svenske fjende. Reformationens 
store omvæltning diskvalificerede ikke Saxo som så 
mange andre middelalderforfattere, for hans katoli-
cisme er næsten ikke at finde på tekstens overflade. 
Selv de få nævnte helgener er tapre patrioter. Der 
kunne med andre ord slås på en grundlæggende 
kontinuitet mellem Saxos billede af et dansk rige og 
det, som man fremmede både før og under enevæl-
den (1660-1849). For det andet gør to oversættelser i 
perioden Saxos danmarkshistorie mere tilgængelig, 
men Saxos originale latinske tekst fandt samtidig 
mange læsere med tidens stærke latinkundskaber, 
og i hvert fald indtil Holbergs tid blev Saxos latin 
blot anset som en yderligere styrke. Og for det tredje 
akkumulerede de antikvariske anstrengelser i peri-
oden så meget ny viden – også i form af middelalder-
lige tekstudgivelser af fx Jakob Langebek (1710-1775) 
og Peter Frederik Suhm (1728-1798) – at der både 
opstod en egentlig Saxoforskning og et voksende 
ønske om at erstatte hans oldtidshistorie med noget 
andet.

Boet deles i to – 1815-2015
Men et helt nyt intellektuelt klima kom nu til at 
hvirvle Saxo ind i en uventet omfortolkning. I årene 
omkring 1800 blev der pludselig sat højspænding til 
den nordiske oldtid – og snart også til den danske 
middelalder. Den kosmopolitiske distance og gene-
relle nedvurdering af middelalderen, som ses hos 
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Holberg og hans oplysningskolleger, blev allerede 
udfordret i 1760’erne, da den tyske kulturkritiker og 
filosof Johann Gottfried Herder (1744-1803) påbe-
gyndte sit indflydelsesrige forfatterskab om sprog, 
folk og kulturel egenart, og da den skotske forfatter 
James Mcpherson (1736-1796) i 1765 udsendte den 
selvopfundne oldtidssanger Ossians digteriske vær-
ker i påstået oversættelse fra gælisk. 

De nye vurderinger af folkelig digtning bredte 
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meget belæste maler 
Nicolai Abildgaard 
(1743-1809) var hurtigt 
med på tidens mode 
med denne vision af 
den vise og blinde 
oldtidssanger fra 
Nordeuropa (1780-
82). Det inspirerede 
til forestillinger om 
Saxo, der jo også havde 
sunget dybe hedenske 
sange – omend på latin. 
Prøv at sammenligne 
med Louis Moes 
portræt af Saxo.  
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sig som en steppebrand over Europa og udfordrede 
både oplysningstidens fremskridtstro og den fran-
ske kulturimperialisme. Fascinationen af en oprin-
delig digterisk stemme for hvert folk blev samtidig 
næret af begejstringen for Homer, som nu blev en 
slags guldstandard for autentisk urdigtning. I et 
længere perspektiv kan man sige, at Herder fore-
greb den senere historiske indsigt, at enhver peri-
ode skal bedømmes på sine egne vilkår. Det skulle 
også hvert folk.

Det var gode nyheder for middelalderen som 
kulturhistorisk epoke, for her søgte og fandt mange 
europæiske folk deres sproglige og litterære ophav. 
I Tyskland udgav og meddigtede Achim von Arnim 
(1781-1831) og Clemens Brentano (1778-1842) den 
uhyre populære samling af middelalderviser Des 
Knaben Wunderhorn (1805-08), og i Danmark var 
litteraturhistorikeren Rasmus Nyerup (1759-1829) 
straks med. Både med en fordanskning af Eddaen 
under titlen Skandinavernes hedenske Gudelære 
(1808) og med fem bind af Udvalgte danske Viser 
fra Middelalderen (1812-14). Den glødende interesse 
for den nordiske mytologi, som kunne uddrages 
af Eddadigtene, Snorres Edda og Saxo, ville ingen 
ende tage. I 1808 debuterede den unge præst og 
digter N.F.S. Grundtvig (1783-1872) med sit første 
store skrift, den meget ambitiøse Nordens Mytologi. 
Det var et emne, han senere tog op igen i Nordens 
Mythologi eller SindbilledSprog i 1832.

Det var denne brandvarme romantiske smedje, 
Saxo nu blev smidt ind i. Allerede i det kanoniske 
værk Digte 1803 af guldalderdigteren Adam Oehlen-
schläger (1779-1850) dukker han op i Et Sanct Hans
aftenSpil:

”Tilbage vi i Tiden gaaer, 
Om I saa synes nogle hundrede Aar. 
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Her seer I nu et gothisk Kammer, 
Det svage Lys i Natten flammer; 
Ved Bordet sidder en geistlig Mand, 
Med Haand under Kinden grubler han. 
Pergamenter af Alder graae, 
Gamle Skiolde med Skrivter paa, 
Træebark med halvudslukte Ciffer, 
Stene med Runer og Hieroglypher, 
Ting af mere Værd end I troer, 
Ligger rundt omkring paa det store Bord.

[…]

Han skuer dybt i Naturens Høie, 
Den ædle Mand, med sit skarpe Øie, 
Og stirrer til den straalende Top, 
Hvorfra vi er siunken og atter skal op. 
Saa griber han Pennen i sin Haand, 
For at indgyde Nutid Oldtids Aand. 
De adspredte Sange han forvandler 
Til et gothisk Epos, som lever og handler. 
Tak være den gamle Canonicus!  
Han hedder Saxo Grammaticus.”

Billed- og levendegørelsen af Saxo og hans virke som 
forfatter var ny. Kodeordene for hans krønike var 
ikke længere kongerækken og det danske rige, men 
derimod oldtidsånd og gotisk epos. Saxo var ved at 
blive folkets ejendom. Ikke kongens eller rigets. Det 
skete samtidig med, at Nationalmuseet blev oprettet 
i 1807 og skulle huse folkets materielle fortid til gavn 
og belæring for alle.

Det er dog først efter 1815, at den romantiske 
vending fik konsekvenser for omgangen med Saxo. 
Det skete inden for godt ti år med trekløveret 
Grundtvig, salmedigteren B.S. Ingemann (1789-
1862) og historiker og biskop Peter Erasmus Müller 
(1776-1834). Som fremhævet af romantikforskeren 
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Joep Leerssen (1955-) fik inspirationen fra Herder 
en afgørende ny impuls efter Napoleonskrigene. 
Mange uden for Frankrig satte i revolutionsårene 
spørgsmålstegn ved autoriteterne, men under 
Frankrigs forhadte imperialisme blev der snarere 
tale om kamp mellem stater og mellem besættere 
og besatte. Herefter så den romantiske idealisme 
nationalkarakteren som et åndeligt princip, og 
hvert folk havde en sjæl. Det var i den nationale 
kultur, og især i sproget, at sjælen manifesterede 
sig, og det var gennem den nationale kulturhistorie, 
at generationerne var knyttet sammen på tværs af 
århundrederne. Med Napoleonskrigenes drastiske 
konsekvenser for Danmark, ikke mindst Norges 
selvstændighed i 1814, blev den nationale tænkning 
også fremtrædende. Grundtvig havde siden 1812 
arbejdet med at oversætte Snorres Heimskringla, 
men mistede noget af den nordiske gejst i netop 
begyndelsen af 1815: 

”at (jeg) var […] alt kommet over Midten af Hel-
lig-Olavs Saga; men da faldt det mig som en Steen 
paa Hjertet, at jeg sad der og udtømde mine Kræfter 
over Norges Krønike, der nu ikke længer kiærlig 
sammensmeltede med Dannemarks […] Fædrene-
lands-Kiærligheden vaagnede med en mig hidindtil 
af Erfaring ubekiendt glødende Ild og seierrig Vælde 
i mit Bryst […] og jeg kunde nu ei bære det over mit 
Hjerte, at udgive Snorros Krønike, med mindre Saxo 
kunde følges med!”

Citatet er fra fortalen til første del af Saxooversæt-
telsen fra 1818. Sidste bind kom i 1822. I en manisk 
præstation oversatte Grundtvig også heltedigtet 
Beowulf, som foregår i Lejre, fra angelsaksisk i 1820, 
og i 1823 afsluttede han fordanskningen af Snorre. 
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Med al sin kreativitet ønskede Grundtvig at befri 
Saxoteksten fra latinens snærende bånd: 

”Saga-Broder! Længe nok / for Latinen du har bø-
det […] Nu, saa vist, som Danske ord / Rod i Danske 
Øren fæster, / du herefter trindt i Nord / Nævnes 
Saxe Runemester.”

Saxo Grammaticus blev til Saxe Runemester, og 
digtene blev en tumleplads for Grundtvigs forestil-
ling om de danske originaler, som Saxo selv havde 
nævnt. Oversættelsen havde stor gennemslagskraft 
i hele 1800-tallet og blev også genoptrykt og benyt-
tet selv efter de mere tro oversættelser af Frederik 
Winkel Horn (1898 – dog med stærke forkortelser af 
digtene) og af Jørgen Olrik (1908-12). I samtiden blev 
stilen kritiseret for at være bondesprog og borger-
stuesnak, men det var netop, hvad Grundtvig ønske-
de. Han ville have en læsevenlig gendigtning. 

Ingemann var stærkt inspireret af Grundtvig og 
hans oversættelse. Samtidig var den skotske forfat-
ter Walter Scotts (1771-1832) nationale historiske 
romaner blevet et hit overalt i Europa. Det gjaldt 
ikke mindst middelalderromanen Ivanhoe (1819), 
som Ingemann stiftede bekendtskab med i 1822. 
Allerede i 1824 udkom versromanen Waldemar den 
Store og hans Mænd, der i det store hele var bygget 
op som en dramatisering af nøgleepisoder fra Saxos 
14. bog – med Blodgildet i Roskilde som klimaks og 
Valdemars eneherredømme i 1157 som den lykkelige 
slutning. Ingemann tog sig den frihed at gøre Saxo 
jævnaldrende med Absalon for at kunne have ham 
med i handlingen fra start til slut. 

Saxofiguren blev sat over for en anden Hvide-tro 
mand, Arnold Islænder, som Saxo jo havde nævnt 
som kyndig historiefortæller. Arnold var den stær-
ke og krigeriske, men kendte den nordiske tradition 
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I tidens løb har mange 
søgt tilbage til vikinger 
og Saxo. På Alfred 
Schmidts (1858-1938) 
vittighedstegning 
fra 1923 sidder den 
socialdemokratiske 
redaktør fra Social-
Demokraten, Frederik 
Borgbjerg (1866-1936), 
som Saxo og skriver om 
Venstres statsminister, 
Niels Neergaard (1854-
1936), der er Olaf 
Hunger, der frygter 
dommen: ”Det bliver 
vist noget kønt noget, 
der kommer til at staa 
om mig i næste Bind 
af Danmarks Riges 
Krønike.”  
|| Museet for Dansk 
Bladtegning/Det 
Kongelige Bibliotek

med heroiske fortællinger om gamle dage. Han 
citerede eller omskrev gerne vers fra Eddaen. Saxo 
fremstod som den tro og dygtige, men også noget 
pudsige, ukrigeriske person, som havde en under-
lig hang til at snakke latin – han lirede gerne sine 
munkevers af – og i en fodnote fortalte Ingemann 
læseren, at der ikke var grund til at prøve at forstå 
dem. I slutningen af værket befalede Absalon ham 
at skrive krøniken, og Saxo fik denne karakteristik 
med på vejen:

”I Lærdom maae de ham Alle vige:
Ei Danmark havde den Skrivers Lige;
Hvert Oldtidsminde han kjender vel,
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Teaterstykket Svend, 
Knud og Valdemar – 
eller Kongemordet i 
Roskilde eller Slaget 
på Grathe Hede, som 
det også kaldes – har 
gået sin sejrsgang på 
danske scener, siden 
Peter Fristrup (1854-
1931) skrev det i 1887. 
I stykket går alt galt 
– blandt andet fordi 
skuespillerne ikke kan 
finde ud af at arbejde 
sammen. Danmarks 
Radio lavede en tv-
version i 1970.  
|| NørregadeTeatret/
Brita Fogsgaard

Og dansk saa er han med Liv og Sjæl;
Men hvad han taler og hvad han skriver,
Paa gamle Viis til Latin dog bliver.”

To år efter versromanen om Valdemar den Store 
kom så Ingemanns største succes, den første danske 
historiske prosaroman, Valdemar Seier (1826). Den 
åbner med en pragtfuld scene i Sorø, hvor Inge-
mann selv arbejdede, og hvor han forestillede sig, at 
Saxo havde holdt til. Den gamle Saxo sad begravet 
i gamle bøger og var i færd med at afslutte sit livs-
værk. Men tvivlen meldte sig. Skulle han alligevel 
have skrevet krøniken på sit modersmål? 

Hvis Ingemann her tænkte på dansk (og ikke 
norrønt), skulle Saxo egenhændigt have skabt en 
ekstremt avanceret dansk prosastandard ud af 
ingenting. Og det skulle have været med et begrebs-
apparat, en argumentationsstruktur og et retorisk 
niveau, som man faktisk ikke ser før 1500-tallets 
oversættelser, ja vel egentlig først i 1700-tallets vi-
denskabelige litteratur på dansk.

Grundtvig og Ingemann gjorde Saxo kendt og 
populær som forfatter og bidrog enormt til inte-
ressen for både den oldtid og den samtid, som Saxo 
beskrev. Ingemanns fremelskelse af Valdemarstiden 
som det store højdepunkt i den nationale erindring 
satte en ny dagsorden for både historieformidling 
og for historieforskning helt frem til vore dage. 

Saxoforskningen bød også på afgørende nyt. 
Peter Erasmus Müller behandlede – som Grundtvig 
– Snorre og Saxo som et par og udgav i 1819 første 
bind af en Critisk Undersögelse af Danmarks og Nor
ges Sagnhistorie om Snorre, mens andet bind kom 
i 1823: Om Kilderne til Saxos ni förste Böger og deres 
Troværdighed. Her indførte Müller en afgørende ny 
skelnen: 
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”Vi kalde et Sagn ægte, for saavidt at det i alt det 
Væsentlige kun har modtaget uvilkaarlige Foran-
dringer, paalideligt, om vi kunne med Rimelighed 
udfinde det for samme til Grund liggende Factum. 
Den fölgende undersögelse vil vise, at Saxos 9 förste 
Böger indeholde endeel Upaalideligt og allehaande 
senere Udsmykkelser af gamle Minder; men at vi 
derimod ogsaa finde i samme ikke faae ægte og ad-
skillige Oldsagn.” 

Hermed var et nyt forskningsemne født, nemlig 
oldtidshistorien som et vidnesbyrd om folklore og 
om religionshistorie, som det senere kom til at hed-
de. På den måde blev værdien af den problematiske 
oldtidshistorie vendt 180 grader. Saxo kunne give os 
dyb indsigt i folkets traditioner. Müller arbejdede 
desuden ihærdigt på en ny kommenteret udgave af 
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Saxo, men storværket blev først afsluttet efter hans 
død af historiker Hans Mathias Velschow (1796-
1862). Det skete med udgaven i 1839. I 1858 udgav 
Velcshow en lang afhandling om Saxo. På samme 
måde som Stephanius ydede de to varige bidrag til 
Saxoforskningen, og de drøftede og overvejede for 
første gang en lang række problemstillinger i kilde-
kritikkens nye ånd.

Facit af den pludselige romantiske vending for 
Saxo kan groft sagt opgøres i tre punkter. For det 
første blev Saxos værk folkeeje, og både hans old-
tids- og hans samtidsfortælling blev opgraderet til 
at være en central del af den nye nationale selvfor-
ståelse. For det andet blev det slået fast, at det var 
en skæbnesvanger fejltagelse af Saxo at have skrevet 
på latin. Af både ideologiske og praktiske grunde er 
oversættelser indtil for nylig ofte blevet behandlet 
som den primære tekst – man forsøgte at sætte en 
parentes om den besværlige latinske original. For 
det tredje blev de første ni bøger udskilt som sagn-
historie og blev dermed et værdigt studieobjekt i sig 
selv, mens de historiske bøger blev genstand for den 
nye nationale professionelle historiedisciplin. 

Bodelingen fik efterhånden stor betydning for 
Saxolæsningen uden for Danmark, hvor sagnhi-
storien blev verdensberømt, og samtidshistorien 
ignoreret. Før 2015 var der ingen komplet oversæt-
telse af Saxo til andet end dansk, mens de første ni 
bøger blev oversat til engelsk (1894, 1979), tysk (1900, 
1901), italiensk (1993), japansk (1993), fransk (1995) 
og spansk (1999). Den internationale mytologiske og 
religionshistoriske forskning i sagnhistorien er også 
betydelig, og det er klart, at denne udsondrede del 
har universel appel, mens samtidshistorien kun har 
påkaldt sig dansk og nordisk interesse. 

 En afgørende vending i kildekritikkens be-
handling af de historiske bøger kom i 1915, da Curt 



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

Weibull (1886-1991) udgav afhandlingen Saxo – Kri
tiska Undersökningar i Danmarks Historie från Sven 
Estridsens Död till Knut VI. Værdien af Weibulls bi-
drag er først og fremmest påvisningen af Saxos brug 
af skriftlige kilder, der på Saxos tid ville hedde bø-
ger, hjemmelsmænd eller autoriteter. De var et af-
gørende supplement til Absalons beretninger. Som 
nævnt undlod Saxo at referere til Adam af Bremen, 
Odenselitteraturen, Roskildekrøniken, Sven Agge-
sen, årbøger, pavelige breve og andre arkivalia, som 
han i stor udstrækning lænede sig op ad. Weibull 
kunne dermed afsløre Saxos tendens – et kodeord i 
periodens kildekritik – og bevise, hvordan Saxo i de 
historiske bøger på forskellig vis fordrejede en lang 
række forhold, fx konflikten mellem ærkebiskop 
Eskil og Valdemar den Store og forholdet til pave-
skismaet under Alexander 3. 

Nogle resultater består den dag i dag eller har in-
spireret til nye afsløringer af Saxos specielle ståsted 
og ideer. Men afhandlingen har selv en meget klar 
tendens, nemlig at udstille en lang række danske 
historikeres naivitet i deres tro på Saxos beretning. 
Det gik især ud over Caspar Paludan-Müller (1805-
1882), Adolf Ditlev Jørgensen (1840-1897), Axel Olrik 
(1864-1917), Jørgen Olrik (1875-1941) og Johannes 
Steenstrup (1844-1935). I sin iver for at nedgøre 
andre gik Weibull så vidt, at man efter endt læs-
ning sidder tilbage med en følelse af, at vi ville være 
meget mere velinformerede om 1100-tallets danske 
historie, hvis Saxo ikke havde ødelagt det for os. 
Weibull undervurderede, hvor meget Saxo udstak 
rammerne for hans egen viden. Det kommer måske 
tydeligst til udtryk i den fantasifulde fælles kilde 
for Saxo og Knytlinga Saga, Weibull opfandt til for-
målet. Kilden er mystisk nok uden tendens og kan 
aflæses af den rette skarpsindige historiker – man 
kan gætte hvem. Eksistensen af den tabte kilde er 
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siden grundigt tilbagevist af litteraturhistorikeren 
Gustav Albeck (1906-1995) i 1946 og af filologen og 
udgiveren af Knytlinga Saga, Bjarni Guðnason  
(1928-) i 1982.

Kritikken fra Weibull vandt stor genklang hos 
de næste generationer af danske middelalderhisto-
rikere, men Saxos beretning stod dog også centralt 
i rækken af danmarkshistorier fra det 20. århund-
rede. Med den mentalitetshistoriske vending i 
1970’erne og 1980’erne tog man igen krøniken op 
som værk – både som ideologisk manifestation og 
som litterært kunstværk. Med andre ord begyndte 
man i fortolkningen at krydse den grænse mellem 
sagnhistorie og historie, som romantikerne knæsat-
te. 

Det nye enhedssyn blev i første række fremmet 
af middelalderhistorikeren Inge Skovgaard-Pe-
tersen (1932-2015), der påviste, at Weibulls karak-
teristik af Saxo som uinteresseret i kirkehistorie 
ikke holdt stik. Tværtimod viser strukturen i de 
16 bøger, at han tog et overordnet hensyn til både 
bibel- og kirkehistorie og til Romerrigets kronologi. 
Skovgaard-Petersens Da Tidernes Herre var nær 
(1987) kan karakteriseres som den første moderne 
helhedslæsning af Saxo. Retningen blev forstærket 
af Karsten Friis-Jensens mange litterære og filologi-
ske studier, hvor han løste en række konkrete pro-
blemer, kom med den første dybtgående analyse af 
digtene og satte Saxo ind i den litterære samtid. Stu-
dierne kulminerede med en ny tekstudgave i 2005. 

I samme periode blev en række temaer åbnet 
af andre forskere. Mange krævede helhedslæs-
ninger af værket, fx kønssynet, sociale identiteter, 
nationalisme og retsforståelse, militærhistorie og 
værkets tilblivelse, overlevering og receptionshi-
storie. Endelig skal det understreges, at Saxo- og 
Holberg-kender Peter Zeebergs (1957-) oversættelse 



Indholdsfortegnelse

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

er foretaget med fuld respekt for hele den latinske 
litterære sammenhæng, Saxo udtrykte sig indenfor. 
Den latinske original er således blevet genophøjet 
som studieobjekt, og det kommer også klart til ud-
tryk ved, at Zeebergs oversættelse er udgivet med 
originalen som paralleltekst.

Der er stadig en forståelig tendens til, at den 
blomstrende Saxoforskning deler sig i en lejr med 
fokus på bøgerne 1-9 og en med blikket rettet mod 
bøgerne 10-16. Den romantiske bodeling er ikke 
overvundet og bør heller ikke blive det i alle sam-
menhænge. Men den er heldigvis suppleret med 
temaer og interesser, som også respekterer Saxos 
samlede fremstilling af danmarkshistorien. 

Med Oxfordudgaven af den latinske tekst si-
destillet med den første komplette engelske over-
sættelse står vi måske over for et paradigmeskift. 
 Saxoteksten er hverken den danske kongemagts el-
ler det danske folks ejendom, men en del af verdens 
litterære arv, som i større og større grad findes i et 
globalt tilgængeligt arkiv. Både på vores tids latin og 
på latin. Udgaven blev i 2017 hædret med The Frank-
lin Jameson Award of The American Historical As-
sociation for årets bedste kildeudgivelse. 

Det er dog ikke godt at vide, hvad den globale 
scene kommer til at betyde for Saxo. Men ser man 
tilbage på værkets tilblivelse, karakter og den lange 
virkningshistorie, er det tydeligt, at der er en gensi-
dig påvirkning mellem kulturelt ejerskab, sprog og 
tekstteknologi. Så vi står utvivlsomt på tærsklen til 
en ny Saxoepoke.
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Videre læsning

Andersen, Per & Thomas K. Heebøll-Holm (red.): Saxo og 
hans samtid. Aarhus Universitetsforlag 2012
Artikelsamling på dansk med fokus på samtidshistorien. An-
tologien giver et glimrende indblik i Saxoforskningen i dag.

Friis-Jensen, Karsten: ”When did Saxo Grammaticus Fi-
nish his Gesta Danorum? A Discussion of its Terminus ante 
quem”, L. Melve & S. Sønnesyn (red.): The Creation of Me-
dieval Northern Europe. Essays in honour of Sverre Bagge. 
Dreyers Forlag 2012
Friis-Jensens arbejde med Saxo er grundlæggende. Han date-
rer her værket til 1208 eller kort derefter.

Mortensen, Lars Boje: ”The Status of the ‘Mythical’ Past in 
Nordic Latin Historiography (c. 1170-1220)”, P.A. Agapitos 
and L.B. Mortensen (red.): Medieval Narratives between 
History and Fiction: From the Centre to the Periphery of 
Europe, c. 1100-1400. Museum Tusculanum 2012
Denne artikel uddyber den tolkning af oldtidshistorien, som 
præsenteres her i bogen. 

Jørgensen, Jon Gunnar, Karsten Friis-Jensen & Else Mun-
dal (red.): Saxo og Snorre. Museum Tusculanum 2010
Artikelsamling på dansk og norsk. En meget tiltrængt nyere 
sammenligning af Snorre Sturluson og Saxo.

Saxo Grammaticus: Saxos Danmarkshistorie. Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab & Gads Forlag 2000 
Peter Zeebergs fremragende oversættelse eksisterer i nye 
udgaver fra 2005 og 2015. Begynd her for en læseoplevelse!

Saxo Grammaticus: Gesta Danorum – The History of the 
Danes. Udgivet af Karsten Friis-Jensen, oversat af Peter 
Fisher. Oxford University Press 2015
Ud over den flotte engelske oversættelse indeholder udgaven 
også en fyldig indledning og nyttige noter.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.

https://unipress.dk/bogserier/100-danmarkshistorier/
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.

https://unipress.dk/bogserier/100-danmarkshistorier/
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Bagsiden:
Civilisationens 
fremskridt. Laurits 
Tuxens (1853-1927) 
maleri fra 1894 af 
Arkonas indtagelse er 
præget af den samme 
holdning som Saxos: 
Hedningene skal prise 
sig lykkelige over at 
blive undertvunget 
og tvangsomvendt. 
Absalon står forrest, og 
Valdemar den Store er 
lidt i baggrunden.  
|| Det National-
historiske Museum på 
Frederiksborg Slot/
Foto: Ole Haupt
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100 danmarkshistorier
Omkring år 1208 satte Saxo det sidste punktum i sin 
kolossale krønike om det danske riges historie. 20 år tidligere 
havde ærkebiskop Absalon bedt ham skrive et værk, der 
kunne forherlige riget, bevise dets ælde og storhed og gøre 
landet berømt og beundret i al evighed. Da historien endelig 
var fortalt, fik værket ikke megen opmærksomhed. Kun med 
nød og næppe overlevede Saxos prægtige danmarkshistorie. 
Så bragede den til gengæld igennem. Først blev Saxo kongens 
og landets ejendom. Så blev han folkets store helt. Og i dag, 
800 år efter at han lod pennen flyde, er Saxo på vej mod 
global berømmelse. 

Lars Boje Mortensen, professor og leder af Centre for 
Medieval Literature ved Syddansk Universitet, åbner den 
litterære og historiske bog for os og fortæller, hvordan så 
formfuldendt et monument kunne blive til så højt mod nord.
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