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Blodgildet i Roskilde historiografisk belyst
KnytPingesagas forhold til det tolvte århundredes danske historieskrivning

Det tolvte århundredes danske borgerkrig, dens afslutning med Blodgildet i Roskilde
og Qaidernar den Stores bedrifter er kendt gennem et usaedvanligt stort antal beretninger, skrevet af Pderke i tjeneste hos det danske kongehus. Helt officielle er Valdemars brev til Vitsk0l ltloster og den beskrevne plade, der blev lagt ned i hans grav.
Men også vore seks bevarede kroniker må karakteriseres som officiel historieskrivning: det gzlder både de fire aeldste, korte beretninger: Ordindet, Roskildeka0nikens Forts~ttelse,»Knud Magnussgns Kmnikex og Sven Aggesgns Danmarkshistorie
- og de t o l ~ n g e r eden,
:
der er bevaret i Mnytlingesaga, og Saxos Gesta Danorum1.
Valdemars sejr i 1 157 og hans enekonged~inmevar det selvfmlgelige grundlag for
alle, der i hans tjeneste fik lov til at ytre sig om de foregående års borgerkrig. Men
skiftende konstellationer i Valdemartidens indenrigspolitik bidrog til en vaegtforskydning i opfattelsen af kongerne Sven og Knud.
Her skal nu gores rede for alle seks forfatteres opfattelse af borgerkrigen, iszr ved
en analyse af deres behandling af Knud Magnuss~nog af hans d0d under Blodgildet i
Roskilde. Det er min plan af vise, hvorledes hensynet til Knud Magnussans efterlevende s k g t farvede beretningerne om hans liv. Og det er mit mal derigennem at placere den k r ~ n i k e ,der er overleveret i bytlingesaga, i den danske historiografiske
tradition. Som parallel og kontrast vil også holsteneren Helmolds samtidige kronike
blive inddraget.

Valdemars allerfgrste beretning om Blodgildet i Roskilde, den han gav pa Viborg
Ting kort tid efter Knud Magnussons d0d, kender vi ikke i detaljer. Vi ved alene, at
Valdemar nhede det politiske mad for sin beretning: at få Knud Magnussans m z n d til
at anerkende ham som Knuds haevner og arvtager.
Kort efter sejren på Grathe Hede s k ~ n k e d eKong Valdemar Gud et kloster i Vitsko1 som tak for sin frelse og sin sejr. I stiftelsesbrevet giver Valdemar verden sin egen
beretning om, hvad Gud har gjort for h m . Og sk0nb denne beretning hverken naevner
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navne eller steder -ja, end ikke omtaler Knud Magnussons d5d - trzffes efterklange
af Vitskalbrevets formuleringer Iios Vddemxtidens ovrige skribenter, hos Sven
Aggesan og i Qytlingesaga. Dette viser, at Vddemar den Store også andre steder
end i Vitslcalbrevet skriftligt har udtrykt sin opfattelse af Blodgildet i Roskilde.

Ordinalet, beretningen om I h u d Meïtugs martyrium, er skrevet i Ringsted Kloster
som grundlag for gudstjenester til Sankt Knuds dyrkelse kort efter hans translation i
1140. Det indeholder en kort beretning om borgerkrigen. Denne beretning har ikke
vzret nem at skrive: dyrkelsen af Knud Hertug skulle politisk understotte hans s0n
Valdemars kongedomme; men i borgerkrigens lob havde Valdemar brudt med sin
faders haevnere, deriblandt Sven, og sluttet sig til Knud, der var son af hans faders
drabsmand, Magnus. Efter at Knud var blevet myrdet, var Valdemar kommet til
magten som hans hzvner, gift med hans sclster Sophie. Som enekonge stattede Valdemar sig både på Knuds og på §vens forhenvzrende mznd.
Ordinalet, der har prist den unge Svens virsomhed for etableringen af Knud Herkugs helgendyrkelse, foretager et totalt skifte i besltrivelsen af ham som konge: Sven
gares personlig ansvarlig for borgerkrigens dybe Ufred, ligesom i Valdemars brev
til Vitskol. Knud naevnes kun som Valdemars slaegtning (I), der trods dyre eder
myrdes af Sven. Med Valdemars sejr indtrzffer den dyrebare, messiansk opfattede
Fred.
Roskildekrgnikens Fortsattelse. Som afslutning på den gamle Koskildekronike har
en ukendt hånd fcljet en lille beretning om borgerkrigen og om koilgerne frem til
Valdemar Sejr.
Dette stilistisk ujzvne kapitel består delvis af en hsjstemt beretning, der har store
partier af verbaloverensstemme1se med Ordinalet og traditionelt regnes for afledt af
dettePa. Dog gengiver Roskildekrsniken en noget lzengere tekst end den, vi i dag finder i Ordinalet, en tekst, der synes formet sorn en bevidst parafrase over Bibelsteder.
Bemzrkningen om Svens dsd er flettet sammen af beretninger om to skzndige
maends forsmzdelige fald: II Macc. 5,4 og II Macc. &,35,mens fontaeilingen om Valdemars sår og flugt synes komponeret over Vulgatas III Reg. 22,34 (vor Bibels I
Kongebog) og 11 Macc. 11,12:

JTI Reg. 22,34:
HI Macc. 11,12:

Quia gmviter vulrzeratus sum.
Plures vero ex eis vulnemti nudi evaserunt.
Sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit.

Roskildekrnniken: Valdemarus uero grauiter sauciatus euasit. Ouifugiens. . . .

En sådan anvendelse af Bibelsteder ville ikke vzre mere skruet, end hvad man ellers
trzffer på, omend den er vanskelig at verificere i det enkelte tilfzlde. Her er det af-
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gorende, at variationerne i Ralf Wige~sog Ordinalets gengivelser af f o r t d i n g e n om
Valdemars flugt bedst lader sig forstå, hvis en tekst som Roskildekronikens anses for
deres faelles kilde (se nedenfor).
H f ~ l g e~ e l m o l dhavde
~
Erik Lam ved sin abdikation sarget for, at stormzndene
valgte Sven til konge. Siden rejste Knud sk oprar og blev stattet heri af Helmolds
kaere Grev Adolf. Ligesom Ordinalet har den hojstemte beretning regnet Kong Sven
for den legitime, omend ufredelige, efterfolger af fredsfyrsten Erik Lam. Men ind i
den hajstemte beretning er der skudt elementer af anden oprindelse, deriblandt
historien om, at farsi Knud blev valgt til konge af jyderne, så Sven af Skkningerne,
og om den langvarige strid, concertacio, de forte inod hinanden, som Sauls hus mod
David (HI Reg. 3,l). Fortzllingen om, at Knud blev valgt til konge efter Erik kam,
samtidig med eller endda for Svens valg, er opstået som en bevidst historieforfalskning til fremhzvelse af Knuds legitimitet. På samme måde er det nok en bevidst
fortielse, at Sven ilcke på noget tidspunkt omtales som konge over S j ~ l l a n d .Den
ukendte forfatter må nemlig have kendt en bredere beretning, den, vi trazffer i
Knytlingesaga kap 107: men her danner Svens og Knuds valg til konger over Skane
og Jylland den ndvendige optakt til deres kamp om Sjzlland, hvor Sven sejrer.
Skant Valdemar var blevet »kongeviet)) sammen med Knud tre år f ~ r lader
~ ~ ,
Roskildekraniken ham fc?rst som enekonge blive salvet og kronet og gar denne vielse
til grunden under hans kongedamme som den rette Herrens Salvede.
I sin helhed får Roskildekr@nikens Fortsaettelse da tendens til fordel for Knud
Magnusson. Samtidig tjener det lille, sammenstukne vaerk til Valdemars forherligelse.
Roskildekronikens Fortszttelse genfindes med verbaloverensstemmePse i det trettende århundredes historiske litteratur: B Lundeårbogen og Rydårbogen, i to sm5 latinske
kongekraniker, der er udgivet af ~ e r t zsamt
~ , i Den Oldnorske Saga om Danekongerne4. Kernen i denne norske kongekranike er en dansk liste over kongernes regeringsår fra 9' til 13' århundrede, en liste, der også er kilde for Knytlingesaga, hvor den
overalt udgor det gennemgående kronologiske skelet. Den bidrager også med mange
genealogiske notitser og bringer oplysninger om, at Kong Sven kaldtes »den Sviende))
og Kong Knud kaldtes helgen. Disse notitser star som uformidlede fremmedlegemer i
Kny tlingesagas tekst.
Ad flere veje har Knytlingesaga litterm forbindelse med Woskildekranikens Foatsættelse, men ingen med den egentlige Roskildekronike.

Sven Agges@n, hvis Danmarkshistorie er fuldendt kort efter 1186, bringer fyldige
slegtstraditioner fra sin faders og bedstefaders deltagelse i hzvnen over Knud Lavard.
Men borgerkrigen behandler han ganske summarisk. Kong Sven nzvner han kort som
san af den ))grusomme))Erik Emune. Knud Magnussm kalder han - parallelt med
helgenerne »Knud af Odense)) og »Knud af Ringsted))- for ))Kongb u d af Roskilde))
og siger, at han i daden krones med martyrdom. Knuds soster, Dronning Sophie, priser han med udsogt hoviskhed.
Det lykkes Sven Agges~nat sikre sin egen hofmandsstilling hos Valdemars og
Sophies san, b u d den VI; men han gnr det på bekostning af sin slzegts historiske
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overlevering: Wms fader, Agge Kristiernson, havde tjent Kong Sven lige til slaget på
Grathe Hedes.
Sven Aggesans preciose stil tillader ham ikke at have verbaloverensstemmelse med
andre forfattere. Dog kan det vises, at han bygger p2 officielle hofskrifter. Det er velkendt, hvorledes han naevner najagtig de samme storvaerker som Indskrift Il[ på pladen i Kong Valdemars grav. Mindre kendt er det, at Sven Aggeson i sin beskrivelse af
Blodgildets afslutning laegger sine formuleringer tzt opad Vitskolbrevet: han skifter
nogle af gloserne ud med krukkede synonymer, men beholder den grammatiske form:
Vitskalbrevet:

edeictus gladiis

Sven Aggesan:

stricto

confodere conati sunt

mucrone confodere rnollirentua

Straks efter nzvner Sven som Vitskalbrevet, at Valdemar dipper bort, hjulpet af
den guddommelige nåde.
Både i sin fortaelling om borgerkrigens udbrud og i sin beretning om Valdemars
flugt til Jylland og om Kong Sven, der falger efter ham til Slaget ved Grathe og d0r,
fdger Sven Aggesan led for led den tekst, vi kender fra RoskPPdekr0nnl<en.
Hele Sven Agges0ns beskrivelse af borgerkrigen er bundet til hoffets forbilleder.
Mene hans oplysning om, at Kong Sven var vslert ved kongernes made i Roskilde, kan
taenkes at stamme fra slaegtstradition, fra Agge Krlstiernsan, der tjente Kong Sven
just i de dage. Hofideologien foretrak at se Knud som vart, hvad der jo gjorde overfaldet imod ham så meget mere skaendigt. Sven Aggesans opksning genfindes hos
uafiaengige og senere skribenter: Arnold af kybek og dåab ab og en^ a.
Kong Svens mznd var politisk betydningsfulde fra Valdemars tidligste år som
enekonge; men deres historiske traditioner kunne ikke finde plads i litteraturen.

Knud JMagnuss0ns Mrgnike er blevet til i Danmark P 184-88 og er bevaret hos englanderen Ralf Niger6. Dens forfatter må have vaeret i tjeneste hos bisp Valdemar og
have skrevet, mens denne endnu var »eIectus))af Slesvig ( I B 79-88). Denne Valdemar
var en posthumt fodt frilles0n af Knud Magnussan og havde uden sin faders bistand
intet som helst krav på arv.
Det siger meget om Valdemar den Stores politik, at han sikrede den retslose dreng
arveret til faderens gods7, lod ham dabe med sit eget navn og siden indsaette som hertug og biskop af Slesvig. Knuds aeldre san, Niels, arvede p i samme made faderens besiddelser i Abo Syssel. Ved at protegere I h u d Magnussans sanner viste kongen det
starst mulige hensyn til Dronning Sophies slzgt, til Knuds minde og til Knuds msnd.
Den lille Danmarkshistorie, der blev skrevet af en mand, som tjente ))electus»Valdemar, tjener p8 sin måde også kongehusets sag ved at forbinde Valdemars og Knud
Magnussons sksbne. Den fortaller farst, at Knud blev valgt ved retmassigt kongevalg i Viborg, mens det var Sven, der rejste opror! Senere betoner krmiken, at Knud
Magnusson afviser Kejserens indblanding og krav om Penshylding, saledes som jo også
Knud den VB gjorde det i 1184. Fredsforstyrreren Sven forsager forgsves at blive
konge med Kejserens bistand. h u d og Valdemar, der elsker Freden, giver af pur

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

47

Blodgildet i Roskilde historiografisk belyst

medynk Sven del i deres kongemagt. Kmniken udmaler Knuds godlidende iver og
tragiske gzstfrihed som vært ved Blodgildet. Da ))den Itristeligste kong Knud)) er blevet drzbt »i natten)), flygter Valdemar »til Knuds og sine venner)) og fælder ved deres
hjaelp »den hojst ugudelige Sveii)).
H lighed med Sven Aggesan fortadler Walf Niger, at Valdemar, efter at hans sar er
Izgt, samler en h z r ; og der er verbaloverensstemmelse mellem Ralf Niger og Roskildeltroniken (og Ordinalet) i beskrivelsen af Valdemars flugt fra Blodgildet:
Roskildekraniken: Valdemanis uero grauiter sauciatus

euasit. Qui

Pingiens. .

Ralf Niger:

Waldomarus vero graviter vulneratus vix evasit, et confugiens.

Ordinalet:

Graviter sauciatus Waldemarus euasit.

Kroniken nævner omtrent de samme af Valdemar den Stores fredsbevarende vzrker
som senere Sven Aggesm og pladen i kongens egen grav. Knud Magnussons Kronike
er fuldt S% meget officiel historieskrivning som Valdemartidens avrige v~erker.En
positiv holdning over for Knud Magnussons minde var en nodvendig bestanddel i
Valdemar den Stores politik.
Uanset deres baggrund i konstellationerne i borgerkrigens tidligere år har de smi
kroniker samme disposition og bringer led for led samme beretning om dens afslutning: forliget mellem kongerne med rigets deling, Blodgildet med Valdemars Bugt, og
det afgorende slag; her er der lejlighedsvise verbaloverensstemmelser, og man aner et
fælles forlæg. dalle kroniker samler sig til slut om at hylde Valdemar, som har gjort
ende på borgerkrigen, besejret venderne, kristnet hedningerne og stiftet den dyrebare
Fred.
H Vieskalbrevet havde Valdemar anklaget Sven og hans tilhamgere for at ville
ber0ve folket dets Fred. I Valdemars grav anbragte taknemmelige efterlevende en
plade, hvis indskrifter priser de storvzrker, han havde stillet i Troens, Fædrelandets
og Fredens tjeneste:
Indskrift H: patrie liberator, pacis conseruator.
Indskrift II: patrie oppresse egregius liberator, pacis reparator et conseruator.
Kraftig virksomhed for Freden, rigets indre fred og frihed for både borgerkrig og
fjendtlige overfald, har hort til Valdemars egen selvforståelse og politiske program.
Vore historikere har skrevet efter kongens udtrykte onslter. De har hort til i samme miljo, blandt folk, der skrev kongens breve og blev betroet til at sztte gravminder
over ham efter hans dod.

Nelmold var præst blandt de tyske nybyggere i Vagrien. Forsle Bog af hans Slavekranike er fuldendt i perioden 1163-67 og er dermed zldre end de zldste bevarede
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danske kronikerx. H verdslige sager slutter Helmold op bag sin Pensherre, Grev Adolf
af Holsten, og er velunderrettet om baggrunden for hans politik, således også om
den danske borgerkrig. Både Kong Knud og senere Kong Sven sogle og fik Grev
Adolfs stotte i deres indbyrdes k m p e - noget ingen danske kilder fortavllerg.
Straks Valdemar blev enekonge, sluttede han venskab med Grev Adolf (som
havde stcrattet Kong Svens sidste eilbqekomst); og det må være grunden til, at Helmolds beskrivelse af Blodgildet i Roskilde undtagelsesvis er i den smukkeste overensstemmelse med de danske traditioner. Helmolds kilde til det sidste opgor mellem
Kong Sven og Videmar stammer fra Danmark, fra Valdemars hof. HelmoTds beretning bliver derved vort ~ I d s t vidnesbyrd
e
om den danske traditionsdannelse omkring
d Kong Svens fald.
Knud Mgnussons d ~ og
Fra forliget på Lolland til Valdemar bliver enekonge, har Helmold fzlles komposition med de danske kr~niker,og mange detaljer knytter ham til snart een, snart
en anden af de danske skribenter. Et enkelt sted har Belmold verbdoverensstemrnelse med Roskildekroniken (og Ralf Niger):
Ralf Niger: graviter wlneratus vix evasit, et confugieels
ad amicos Gnud. . .
Roskildekrcraniken: grauiter sauciatus
euasit, Qui fugiens
in Iuciarn. . .
Fugiens igithar in Iuhtlande. . .
Helmold: uno tantum vulnere saucius.
Men hvad man iszr må f r e m h ~ v eer
, de t r z k , der ravkker ud over vore smakroniker,
t r z k Helmold har fades med Vitsk~lbrevetog hydingesaga. fiytlingesaga er ganske vist det eneste bevarede skrift, der klart folger Vitsk~lbreveti, at kongerne var
ubevarbnede, men Helmold forhaeller dog, at de var uforstyrrede af enhver frygt og
mistanke :
Vitskalbrevet: inermem me et ni1 tale verentem
Knytlingesaga: beir vhru vápnlausir inni, bv;al engi vissi & & a rvhn
BelmoPd:
reges convivas inpavidos et omni suspicione vacuos
Indholdet af forliget på Lolland gengiver Helmold i hovedtrzk i overensstemmelse med Knytlingesaga. Begge steder f o r t ~ l l e sdet, at Knud fik kongedommet over
Sjz11and (og dermed over Roskilde), og begge steder er både Knud og Valdemar
vaerter ved Blodgildet. Tidsfzstelsen af selve overfaldet gå kongerne er omtrent ens
hos Helmold og i KnytPingesaga:
Knytlingesaga: på gildets anden dag p i gildets tredje dag Helmold:

da dagen gik på hæld
mens nattemorlcet faldt på

Helmolds beretning om Blodgildet har også vzsentlige overensstemmelser med
Sven Aggeson, tilmed hvor denne har f~llesskabmed Vitskdbrevet. Dog er det saledes, at Helmold kommer til al bytte om på kongerne Knud og Valdemar, så at det

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Blodgildet i Roskilde historiografisk belyst

49

hos Helmold er Knud, fjenderne med dragne svaerd gennemborer, mens Valdemar
s
hovede ved et hug, og i
trues af hug imod hovedet. H Knytlingesaga f l ~ k k e Knuds
Vitskalbrevet trues Valdemar med at blive gennemboret af svaerd.
Vitskolbrevet:
eductisgladiis
Sven Aggesm: dum stricto mucrone
HelmoPd:
allati sunt gladii,
Kanutum repente

confodere conati sunt
confodere mollirentur
et insilientes regibus incautis
perfidiunt

Vi kan give folgende oversigt:
Sværdene bliver trultket
Knud gennembores

(som Vitskolbrevet og Sven A.)
(Valdemar forsoges gennemboret
i VitskoIbrevet og hos Sven A )

Valdemar angribes med hug mod hovedet

(som Knud i Knytlingesaga)

Valdemar springer frem med stor kraft

(som Knytlingesaga)

slukker lysene

(de slukkes også hos Sven A.)

og undkommer med Guds hjælp

(som Vitsk~lbrevetog Sven A.)

skant han er såret

(alle, undtagen Qitskolbrevet)
Valdemar flygter til Jylland og Sven folger efter (som Roskildekroniken og Sven A )
Slaget står ved Viborg

(som Kny tlingesaga)

Sven dsr

(alle, undtagen Ordinalet)

Da Helmold er ældre end vore bevarede danske kroniker, kunne man måske have
tænkt sig, at hans vaerk var den fælles kilde for dem alle. Dette kan imidlertid ikke
være tilfældet. Helmolds Slavekronike har ikke ellers sat sig spor i Valdemarernes
historieskrivning f0r Saxo, og hans udgave af borgerkrigen afviger stærkt fra dans k e r n e ~ ' ~Den
. litterzre overensstemmelse mellem Helmold og de danske historikere
indskrznker sig alene til perioden fra forliget på Lolland til Valdemars erhvervelse af
enekongedommet. Her viser Helrnold tilmed slzgtssl<ab med Vitskolbrevet.
Det, der beviser, at Helmold i sin beretning om den danske borgerkrigs afslutning
bygger på en dansk kilde, er hans afsluttende karakteristik af Kong Valdemar:
et factus est moderator pacis el filius pacis
= ))og han blev en Fredens Styrer og et Fredens Barn»

Dette udtog af den danske hofideologi er et fremmedlegeme i Helmolds stil. Så hajstemt, messiansk, omtaler han ikke nogen af sine tyske fyrster. Og Valdemar viser
han normalt en langt mere forbeholden agtelse. Helmold, der jo ikke tilharer det
danske hof-milja, må have haft et skriftligt forlæg, udarbejdet i Danmark, ved selve
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det danske hof. Helmold har kendt og anvendt et v ~ r k der
, var afgorende przget af
de kaiicellister, som formulerede Kong Valdemars egne offentlige udtalelser om sine
rivalers dod.
En kongelig autoriseret beretning om kongernes forlig, Knuds d0d, Svens fald og
Valdemars genoprettelse af Freden har været kilde både for HeQrnold og for fire
danske sinåkraniker. De danske skribenter har i avrigt haft adgang til en starre fælles
fond af viden oin borgerkrigen og foretager heri deres personlige udvalg med s ~ r d e l e s
bevidste fortielser.
Knytlingesaga har enkelte kontdctpunkter til denne tidlige litteratur. Dens lighed
med Roskildel<raniken ved borgerkrigens udbrud er betydningsfuld, men afgmende
er dens selvstændige overensstemmelse med Vitskolbrevet, Kong Valdemars egen
beretning.

Knytlingesaga er skrevet på islandsk i anden halvdel af det trettende århundrede. På
grundlag af islandske og danske traditioner skildrer sagaen de danske konger fra
Harald Blåtand til Knud den VI. Sidste tredjedel, fra Erik Emune til Hertug Bugislaus
dod (kap 104- 130) har litterær forbindelse med 14-1 6 Bog af Saxos Gesta Danomm.
Curt ~eibull" forklarede i 1915 denne forbindelse ved at antage, at både Gesla
Danorum og Knytlingesaga bygger på en i avrigt tabt fælles krsnike, skrevet i Danmark kort efter 1186; Knytlingesaga må h l g e det forlzeg ret naje, som Saxo anvender
frit.
Gustav ~ l b e c k 'hsvdede
~
herimod, at PCnytPingesaga lige så vel kunne være en fri
udskrift af Saxos 14-16 Bog, suppleret med en rigdom af bevarede og tabte kilder
fra det trettende århuildrede: annaler, navnestof, ja, selv folkeviser!
Curt LVeibulEl3 har for nylig taget problemet op til droftelse og genfremsat sin
gamle tese: S a o og bytlingesaga bygger på en fælles, dansk-sproget kilde, der
blandt andet har forsynet Kplgtlinga med dens rigdom af navne, bade stednavne, personnavne og tilnavne, samt andre meget prscise data, blandt andet af statistisk natur.
Albeck udgår fra en analyse af Knytlingesagas norrane traditioner og f ~ l g e rher
kritiklast Rnnur Jdnssons opfattelse: at Knytlingesaga bygger på b%eimskringlal" 1
sin gennemgang af Knytlingesaga og Heimskringials demonstrerer Albeck - uden selv
at vide det - deres betydelige indbyrdes afvigelser: To tredjedele af Heimskringlas
stof vedr~rendeDanmark har overhovedet ingen modsvarighed i ~ n y t l i n g a .Snorres
bredt fortællende stil genfindes ikke i KnJtlinga, der formulerer sig meget knapt. Begivenheder, der omtales i begge vzrker, bliver n Knitlinga fortalt så sammentrængt, at
beretningernes pointer og årsagskæder ikke sjældent bliver forskellige. Knytlingesaga
bringer mange præcise notitser, som fattes hos Snorre, og enkelte steder siger den det
stik modsatte af Heimskringla.
Alene på grundlag af Albecks gennemgang må man kunne slutte, at det ikke er
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lykkedes Albeck at godtgore, at Knytlingesaga skulle hvile netop p2 Heimskringla og
ikke på andre v ~ r k e ri den righoldige norrgne tradition. Albeck ser ikke dette problem, men benytter sine iagttagelser over (mis)forholdet mellem Knitlinga og Heimskringla til at fastlzgge, hvad han forstår ved »Knytlingesagas Arbejdsmetode)): Knytlingesaga er skrevet af en forfatter, der ynder at kombinere flere kilder, at forkorte og
omarbejde sine f o r l ~ gog at organisere et helt nyt, selvstzndigt l i t t e r a t vzrk.
ihlbeck naevner ingen kriterier for, hvornår et værk kan antages at have været anvendt af Knytlingesaga og have vzret offer for dens forfatters »metode». Men der,
hvor ihlbeck går ind for, at et vaerk har vzeret kendt og anvendt af Knytlingesaga, er
han i stand til at forklare - bortforklare - samtlige forskelle og afvigelser mellem
~ n i t l i n ~oga dens )>kilde»som sagamandens bevidste arbejde med sit stof.
Svend Eileh~j har ved omfattende, omhyggelige analyser af hele den n o r r ~ n e
historiske litteratur kunnet påvise, at Knytlingesaga på få, men vzesentlige steder må
være ret trofast skrevet af efter Ari Frode Thorgilsons tabte vzrk, Conuilga &vi, der
er blevet fil for 1133.
Selv mener Ellehgj ikke, at hans resultat kan belyse forholdet mellen Mnytlingesaga og Saxo. Dette er imidlertid ikke rigtigt: Forudsætningen for at antage, at b y t lingesaga overhovedet kan have benyttet Saxo, er sagamandens »Arbejdsmetode)>,således som denne fremgår af hans omgang med Snorre. Sagamandens Arbejdsmetode
er Albecks stadigt genkommende hovedargument for, at Knytlingesaga trods alle
afvigelser kan have benyttet Cesta Danorurn. Albeck mener, at Mnytlingesaga bygger
på Saxo, fordi den har anvendt Heimskringla.
Den Knytlingesaga, som i folge Svend Elleh0j gengiver Ari Frode nojagtigere end
andre, b0r derede af den grund formodes at omgås skikkeligt med sine danske kilder. Vi har i det foregaende kunnet pavise Knytlingesagas forbindelse med Valdemartidens ~ I d s t ehistorieskrivning: dens enestående, selvstzendige genklang af Vitskalbrevet og dens .nzre saglige paralleller til Helmold. Vi kender også dens verbaloverensstemmelse med Den oldnorske Saga. Vi kan allerede nu fastslå, at Knytlingesagas forfatter har anvendt samme metode over for såvel danske som islandske kilder.
Knytlingesagas karakter af kompilationsvzrk fremgår af dens talrige stilbrud og
hele mangel på en gennemgående historisk holdning. Skont Knytlingesaga er redigeret
engang efter 1250, kan ingen anskuelser fra denne brydningstid iagttages. De tendenser, der kan konstateres i vzrkets enkelte dele, må da gå tilbage til dets skiftende
ældre forlaeg.
Curt Weibulls tese om, at Knytlingesaga og Saxo bygger på en fælles kilde, kan uddybes med mange iagttagelser. Knytlingesaga refererer ikke blot en pedantisk samling
personalia og geografiske notitser, men gengiver et tendensverk, der viser ideologisk
tilknytning til Valdemartidens =Idre historieskrivning, og som også derved skiller sig
ud fra Saxo.
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Kong Valdemas Ungdom i KnaytBinngesag, hos Saxo og Helmold
Inden vi går over til at påvise Knytlingesagas tendenspræg over for Gesta Danorurn,
vil det vsre nyttigt at behandle begge v ~ r k e r smodsztning til Helrnold udfra tre
episoder, hvor Knytlingesaga og S a o fontaeIIer samme historie og dermed har samme
tendens: en speciel vurdering af Valdemar den Stores politiske betydning i årene,
for han blev enekonge.
WePrnoPds beretning danner her en nyttig kontrast til Valdemartidens danske tradition, overleveret i Knytlingesaga og hos Saxo. Det er lykkedes HePrnold nede i Vagrien at få efterretnixer ud af Danmark, for de var omformede til en senere tids politiske formål. De tre episoder, Erik h m s kongevalg, Kong s e n s tilbagekomst og
maglingen på Lolland er begivenheder, hvortil HelmoPd har haft tidlige danske kilder.

Erik Lams Kongevalg. I folge HelmoldI7 valgte danskerne efter Erik Emunes dod
Erik Spag til konge og til formynder for de tre kongelige boan: Sven, Valdemar og
Knud. Siden bestemte han så Sven til konge efter sig med stomzndenes billigelse.
Mens de litterme paralleller mellem S a o og bytlingesaga har v-ret få i Erik
Emunes historie, indtraeder fzllesskabet mellem de to vzrker straks ved Erik kams
valg til konge1'. Begge steder fortælles der om de mange kongebarn: Sven, h u d og
Valdemar. Ham ville de fleste have til konge, men da han endnu var et barn, valgte
de Erik Lam til at vaere stedfortrædende regent p i hans vegne, ))han sltulde varetage
styret for ham indtil han selv vilde kunne forestå det». Af en konge, der var formynder for tre umyndige fyrsteborn, har Knytlingesaga og Saxo gjort en formynderregering for barnelcongen Valdemar!
Denne forestilling om, at Valdemar allerede som barn skulle vzre blevet betragtet
som danernes rette konge, er en ren anakronisme; den kan fsrst være opstået, mens
Valdemar sad ene på Danmarks trone.
Kong Svens Tilbagekomst. Efter at have vzret fordrevet fra Danmark i tre ar vendte
Kong Sven sent i borgerkrigen tilbage til sit fzdreland med slotte af venderne og de
nordtyske fyrster. I fdge Helmold19 stod Sven stzrkt, fik ved sine gaver straks
mange tilhaengere gå Fyn og oerne og satte sig i besiddelse af de faste steder. I kraft
af sin akonomiske, politiske og militære styrke kunne Sven tvinge Knud og Valdemar
til ah indgå forlig med sig.
B folge Knytlingesagam kommer Sven som en ensom og desperat mand til Fyn,
hvis indbyggere straks Rygter fra ham over til Valdemar og Knud. Sven ser da ikke
andet vilkår for sig end at ssge forlig med de andre konger og lover specielt at underkaste sig Valdemars afgsrelse. Knud og Valdemar tilstar ham asyl på Falster, og
da han ikke har råd til at betale sine egne m m d , lover de ham at underholde dem
så Pznge! Sven tager dog hemmeligt flere m z n d i sin tjeneste i tiden op til det afgorende mode, men står stadig så svagt, at han indser, han in2 boje sig. Mie er enige
om, at Valdemar viser uforklarligt hojmod over for denne landsforrzder.
Skont Saxo2l ikke går s2 vidt som til at hzvde, at Fynboerne ikke ville hjælpe
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Sven, g0r han på andre måder endnu mere ud af Svens klynkende optrzden og
Valdemars medynk med ham.
Både i Knytlingesagas og Saxos beretning star Sven så svagt, at det ikke bliver
rationelt forklaret, hvorfor Knud og Valdemar tager hensyn til denne ensomme
landsforr-der. Baggrunden for forliget bliver ubegribelig, når det ikke må naevnes,
at Sven var en s k r k leder med stærke tihamgere i Danmark.
Helmolds tendens for Kong Sven, Henrik L ~ v e og
s Grev AdoPfs allierede, strækker
sig jo ikke videre end til at beskrive ham som et forstandigt magtmenneske og forhindrer ikke, at begivenhederne far forliget på Lolland bliver rationelt forklaret i
hans Slavekr~nike- og kun der.
M~zglingenpi Lolland. Det er dog i beskrivelsen af selve forhandlingsmsdet, at Knytlingesagas og Saxos tendens traeder stzrkest frem over for Helmold, der her tilmed
gengiver Valdemartidens zldre officielle historieskrivning. ~ e l m o l dfortzller,
~~
at
Biskop Elias af Ribe tilb0d at mægle, hvorefter riget blev delt. Sven Agges0nz3 naevner en sådan voldgiftsmand, »arbiter», uden at bringe hans navn, men ellers er biskop
Elias's mægling gledet helt ud af den danske tradition.
Knytlingesaga og
siger, at Kong Sven ydmygt underkastede sig Valdemars
maegling. Som voldgiftsdommer delte Valdemar da Danmark i tre dele og valgte selv
farst! Han valgte i al beskedenhed Jylland, der på den tid gjaldt for over halvdelen af
riget. l[ fslge Knytlingesaga slog Knud og Valdemar så deres riger sammen til eet,
hvorved Knud blev medkonge i sit gamle rige Jylland, og Valdemar blev hans rnedkonge på Sjzlland.
P fnlge Knytlingesaga skulle Valdemar, der om nogen val part i sagen, både have
haft hvervet som mægler og have valgt farsto HOiytlingesagas beskrivelse strider både
mod Helmold og mod de andre gamle småkr0nilter, iszr Roskildeltroniken, der betoner, at stormændene mæglede, al riget blev delt i tredjedele, og at enhver frit skulle
besidde sin del. Valdemars historiske betydning, hans autoritet og magt er vokset på
bekostning af de zIdre kilders vidnesbyrd - og på bekostning af en saglig beskrivelse
af proceduren ved en mzegling og et skifte.

På disse tre punkter er Helmolds azldre beretning om begivenheder i Danmark neutral
og sagiigt begribelig. De senere danske fortzellere er faelles om at give fremstillinger,
der teknisk og rationelt er helt uantagelige, men som skal fremhzve Valdemar og tildele ham en ledende rolle i Danmarks politiske liv, f0r han blev enekonge, ja, fra hans
tidligste barndom.
Knytlingesaga og Saxo gengiver det historiske stof med en karakteristisk tendensios forvridning, som giver klar besked om deres fælles kildes tendens: Det har vaeret
en kranke, der gik stzrkt ind for Valdemar den Store i hele sin beskrivelse af borgerkrigen, et historievzrk, der gav et bevidst fortegnet billede af Kong Valdemars vej
til magten.
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Knytlingesaga betegner Absalon som Valdemars bedste og kzreste mand, og som en
af Danmarks helt store sonner, Venderkrigenes egentlige heltz5. Forfatteren til
Knytlingesagas forlæg må på samme måde som Sven Aggeson og Saxo have været
i Valdemarernes og ærkebiskop Absalons tjeneste. Forfatteren har haft andre litterzre midler end Saxo, men kun delvis andre mål.
Knytlingesagas store kendskab til ganske trivielle detaljer i borgerkrigens tidlige
fase (som navne på et par gidsler i 11471, gor det nodvendigt, at dens beretning om
borgerkrigen må vaere skriftfæstnet Iznge for venderkrigenes afslutning. Til dette
velkomponerede hele er der så siden fojet en serie optegnelser om venderkrigene
frem til 1186.
Efter at der nu er gjort rede for vzsentlige ligheder i Saxos og Knytlingesagas tendens, skal der i det folgende kort noteres nogle holdningsforslcelIe, som siden vil
blive forklaret:
Hos Saxo bliver Erik Emune og i begyndelsen også hans son Sven skildret med
sympati, og Valdemars tilknytning til sin faders hævnere omtales som det eneste
naturlige. Saxo placerer Valdemars partiskifte, hans forlovelse med Knuds soster
Sophie et år senere i borgerkrigen end KnytlingesagaZ6 og foler et stort behov for at
undskylde hans handling: Fra en lovende regent har Kong Sven udviklet sig til en Tyran, der ganske meningslost strzber Valdemar efter livetz7. Saxo omtaler også flere
af Svens rnaend med sympati. 1 det hele taget fastholder Saxo traditionen bagud til
Knud Hertug og konstellationen efter hans d0d. Heri står Saxo alene.
Mnytlingesaga skriver med sympati om Harald Kesje, Sorte-Plov og Erik k m og med uafkortet had om Erik Emune. I lighed med vore fire småkroniker har b y t lingesaga i sin beskrivelse af borgerkrigen storre sympati for Knud Magnusson end
for Kong Sven. Ikke blot i et par tilfzldige detaljer, men i sit gennemgående åndspræg viser Knytlingesagas skildring af borgerkrigen tilknytning til den tidlige Valdemartids holdninger. Knytlingesagas beretning tjener Valdemars sag ved troligt at
forbinde den med Knud Magnussons. Den sene islandske saga har i sit politiske syn
kontakt til kredse, der stod Saxo fjernt.
Knytlingesagas fortælling om borgerkrigen er tidligt indrettet på ae skulle tjene
som optakt til Blodgildet i Roskilde. Knud Magnussons martyrdod og Valdemars
haevn over sin svogers mordere er denne fremstillings centrale motiv. Pallerede tidligt
i borgerkrigen optræder tre mænd, Ribe-Uf, Detlef Ejlersson og Ingvar Kveise som
Kong Svens onde rådgivere; de har dræbt Hov den Sorte, og i årevis har de ivret for,
at Sven skulle skaffe Kong Knud af vejen; med råd eller dåd er de skyldige i Knuds
d0d28,og læseren er vel forberedt på at se dem som mordere.
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Knud Magnnussg9nsded
Mens Saxos fremstilling af borgerkrigens urolige tidsalder normalt er så langt den
mest omfangsrige, er beretningen om Blodgildet i Roskilde omtrent Bige fyldig i begge
skrifter. Led for led kan de to udgaver sammenholdes, og klarere end noget andet
sted kan det påvises, at Khytlingesaga bringer traditionen om Knud Magnussons dad
i en aeIdre forin end Saxo, og at det er Saxo, der bevidst zndrer og fornyer et ham
foreliggende stof. Uden at tdfoje nye motiver, alene ved variationer over forgængerens temaer, lykkes det Saxo at skabe et helt nyt vazrk, et vaerk, der er så egenartet,
at det umuligt kan have vaeret kendt, endsige benyttet, af Knytliilgesagas redakkar.
Parafrase af Mnytlingesaga kap 114:
På gildets anden dag sidder de tre konger, »da dagen gik på hzld» (er leib dagin)29, inde i et »gaestehus» og drikker, mens Svens m z n d foranstalter »lege))udendors3'. Kun få rn-nd er hos kongerne. Detlef Ejlerss~nkommer ind, vinker til Kong
Sven og taler Ianligt med ham. Sven forlader de andre konger og skjuler sig, men
Detlef, Tole Hemmingssm, Ingvar Kveise og nogle andre vender tilbage. Valdemar
sidder og spiller skaktavl med en - unavngiven - mand, da Knud, profetisk, bojer sig
frem og kysser ham. H det samme trznger Svens mænd ind. Med blottede svazrd angriber de farst Valdemar, som forsvarer sig ved at vikle kappen om sin arm, »for de
var våbenlose indendors eftersom ingen ventede ufred)). Valdemar springer frem med
så stor kraft, at han vzlter Detlef, de falder uden for daren, og 'Fole Wemmingssan
giver Valdemar et let og ufarligt sår i låret. Mens Valdemar undslipper, rejser Detlef
sig og hugger tii Kong Knud og I d ~ v e rhans hovede ned til halsen. Ogsa Hjaelmsvidar
hugger til Kong Knud. »Kong Knud f d d t i en åben skorsten; de danske holder ham
for helgen».
Knytlingesagas beretning om Knud Magnuss~nsdad er velfortalt: fyndigt, stramt
og okonomisk gor den rede for det vaesentlige: De ubevogtede konger, som sidder
fredeligt og spiller; Svens Ionlige samtale ined Detlef; Svens personlige fravzr; Knuds
kys, som demonstrerer hans kaerlighed til sin svoger Valdemar i den yderste stund,
en hilsen til Knuds overlevende m ~ n d de
; få, navngivne maends overfald med dragne
svzrd på de »våbenlese, som ikke befrygtede noget sådant)) (en efterklang af Valdemars egen fremstilling, som vi ltun kender fra Vitskolbrevet).
Skylden for Knuds d0d lægges på Sven og en ganske snsver kreds af hans ledende
rådgivere, der alle dor p3 Grathe Mede kort tid efter31. Svens m z n d tillzgges generelt
ingen del i mordet - og Valdemar kunne snart efter tilgive dem og siden regere ved
hjslp af dem32. Ikke mindst til deres bedste forklares det, hvordan s i mange af
Kohg Svens m z n d kunne vaere til stede p&kongsgården i Roskilde uden at ane, hvorledes Knud Magnussnn kom af dage!
Hvad der er den smukt fortalte histories styrke, er samtidig dens svaghed: Knud
Magnussm d v ~ b e si l ~ n d o m Sven
.
selv er ikke til stede, og hans ordre til mordet
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bliver givet Ionligt. De få vidner - for eksempel skakspilleren - er anonyme; som
skyldige nzvnes mznd, der var d0de kort tid efter.
Selv i samtiden har beretningen om Svens mord på Knud Magnusscln ikke haft anden hjemmelsmand end den dBdes arvtager, Valdemar. På hans påstand om, at Sven
har givet Ianråd til et lanmord, hviler hele vor tradition.
Sven selv vedkendte sig ikke noget mord33.
Og vi må konstatere, at påstand står mod påstand.
Knytlingesagas beretning giver hverken os eller de samtidige uomtvistelige beviser
på Sven Eriksons skyld. Djenvidner var ganske vidst ikke nodvendige i datidens retsliv, men tvivl og tvivlere kunne nok vzre politisk farlige. Knytlingesagas beretning
er for eksempel ikke egnet til at gendrive rygter om, at mens kongsgården i Roskilde
vrimlede af Svens mznd, der lab ude og »legede>>,og mens Knud og Valdemar sad
omtrent ene i et gaestehus og vedligeholdt deres andeiidagskzfert, opstod der her
klammeri over et skakspil, hvorved Knud blev d r ~ bog
t Vaddemar såret.
ICnuds kzrlighedskys til Valdemar havde heller ingen overlevende vidner.
At S a o har anet disse svagheder i sit eget og Knytlingesagas forlzeg, ses af hans
udgave af beretningen om Knud Magnussclns d0d. Gennem små aendringer lykkes det
her al i n d f ~ r evzsentlige forbedringer i proceduren mod Sven Eriks~n:Saxo fremskaffer en sky af vidner.

Parafrase af Saxo 14 Bog X VJ"I:3- 7:
På gildets anden dag sidder kongerne efter aftensmaden i hallen og drikker med
Svens mcend. Sven 0nsker at spille det nymodens brztspil, han har Izrt i sin udlzndighed. »Spillet blev der imidlertid ikke noget af, da der ikke var noget Tavlbord at
opdrive)). Siden bzres der kerter ind, mens tusm~rketfalder på. (Disse kerter optrzder også andre steder i overleveringen, hos Helmold og Sven Aggesan. 1 Saxos
beretning foregår drabet senere end hos disse to og i Mnytlingesaga. Saxo skzrper
tendensen på samme måde som Knud Magnuss0ns Kr~nike,der jo også skriver, at
Knud blev drzbt »i natten»). §vens mænd ser Ditlev gare forgzves tegn til Sven og
snakker sammen om det. De ser Sven hviske fortroligt med Ditlev, ser Sven gå ud og
Ditlev gå og komme, gå og komme. De ser Knud henvende sig venligt til Ditlev, de
ser Knud kysse Valdemar. Mens Sven lader sig lyse ind i sit sovekammer, ser de hans
betroede - unavngivne - mænd med dragne svzrd gå 10s på Knud og Valdemar.33a
Med kappen om armen springer Valdemar på Ditlev, så de begge falder om; Valdemar
såres hårdt i låret (uden at det siges af hvem), men slipper ud i m0rket. D e r n ~ s kt b ver Ditlev hovedet på den våbenl0se Knud, der synker sammen i Absalons arme. Alt
er mmke og forvirring i hallen, hvor ingen kan skelne ven fra fjende. . . . .
Se, det er jo en anden historie! Sven er stadig ikke til stede under mordet, men
hans skyld er dog så godt som bevist: hans egne mænd har jo set ham udveksle hemmelige tegn med Ditlev, og navnlig har de set selve det voldsomme overfald på Valdemar og Knud.
Mens det er let at fastslå, hvad Saxo vinder ved at lade Knuds d0d vzre velbevid-
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net, er andre af hans aendringer gådefulde: Hos Saxo spiller Valdemar ikke skak. Det
er tvzertirnod Sven, der onsker at spille, men så viser det sig, at der slet ikke findes
noget skakspil på kongsgården. - Hvorfor skal enhver litterm forbindelse mellem
Valdemar og skakspillet afbrydes?
Sammenlignet med Knytlingesagas stramme fortælling er Saxos beretning om gildet maerkværdig ustruktureret, littermi set dårligt fortalt. H0jst bidrager de least forbundne episoder til at karakterisere Sven som en rastlos, desperat mand. Når stilisten
Saxo bringer litteraert set overflodige detaljer ind i sit vzerk, må han vaere under tvang
eller have en hensigt:
- Er det mon sådan, at Saxo har skullet tilbagevise og rent ud undergrave en alternativ beretning om Knud Magnussons dod, en beretning, der frikendte Kong Sven, en
beretning om et skakspil?
- Eller har det vaeret tilstraekkeligt for S a o , at han ved læsning af sit forlzg har
konstateret dets klodsethed, dets uegnethed for et internationalt dannet publikum,
og een gang for alle har villet forhindre, at farlige tanker overhovedet kunne opstå? Har Saxo alene skullet bekzmpe t ~ n k t modstandere?
e
Hvorom alt er: En analyse af beretningerne om Blodgildet i Roskilde bringer os
ind i Saxos værksted. Selv hvis vi ikke får tilstrzkkeligt materiale til at f ~ l d edom
over Knud Magnussons morder eller drabsmand, opnår vi at se, hvad Saxo har tznkt,
og hvordan han har arbejdet.

hytlingesaga og Saxo

Konstantins ded. Flugten
Også i behandlingen af begivenhederne efter Knud Magnuss0ns dod viser Saxos z n d ringer, hvad der står på spil for ham, mens Knytlingesaga gengiver den historiske tradition på et mere primitivt stadium.

Parafkase af Knytlingesaga kap 115:
Absalon, der ikke f@rhar vzeret til stede, går ind i gaestehuset for at lede efter Valdemar. Her finder han Knud, der dor i hans skod. (At Absalon hjælper Knud i hans
d0dsstund er et vaesentligt traek at fortzelle om den mand, der kort efter bliver biskop
af Roskilde, og som her knyttes neaje sammen med sin helgen, >>KongKnud af Rosltilde»; men ICnud må have Pigget temmelig laenge med flzkket hovede for at vente på
denne rarende apoteose.) Knuds og Valdemars mand, Konstantin, beder Absaion om
hjaelp. Absalon råder til, at de skal forlade rummet ad hver sin d0r. Selv går han modigt ud, hvor de fleste af Svens m s n d står. Een af dem, Absalons frznde, Aslak, genkender ham og truer sine faeller til at lade ham slippe bort. Derimod bliver Konstantin ved sin d0r draebt af Detlef.
Valdemar får allermest hjzlp af Peter Tenje, som skaffer ham heste. Kongen m@der Absalon i Ramso hos hans svoger Peder, sammen rider de til Bomp og Fr~smose,
hvor Esbern Snare hjzlper dem til et skib i Vikingevad, p i hvilket de drager over
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)>sundet»,H stormen samme nat forliser seks hundrede vendiske skibe ved Joleholme.
(Bemsrk det store Navnestof - hvor mange har senere kunnet gare rede for Hvid e r n e ~godser og opholdssteder i 1 157?)

Barafiase af S a o 14 Bog XVIII: 7 - XIX:3:
Da Knud er dod, beder hans ven Konstantin Absalon om, at de skal gå ud ad hver
sin dm; Konstantins eget råd forer ham her i daden. Absalon genkendes ikke af nogen mand udenfor - og det bliver hans redning. Under sin flugt mader Absalon
blandt andet »Petrus Thema)), der truer ham på en hånlig made. Ved domkirken angribes Absalon påny, men en - unavngiven - mand beskytter ham og truer de andre
til at Iade ham undslippe. (Flytning af Aslak-episoden.) I lobet af natten når Absalon
forst til Wamso og siden til sin soster og hendes mand Peder, og til sin moder.
Valdemar hjslpes af to - unavngime - falgesvende til en hest, og nar efter Absalon til Ramso og siden til Absalons moder, der forbinder hans sår. Kongens angst omtales ironisk. Nsste dag kzrer Sven p& tinge over, at Knud og Valdemar har overfaldet ham. Under udfoldelse af megen snedighed skaffer Esbern Valdemar et skib,
som i skrzkkeligt stormvejr farer ham bort. Samme nat strander en flåde på l500
vendiske skibe ved Halland.
Saxos varianter viser hans saeregne omsorg for Absalon, der hos ham hverken giver
Konstantin noget dadbringende råd eller derefter hjælpes bort af nogen slzgtning
blandt Svens mænd. Konstantin har vzret en betydelig mand, en slsgtning af Knud;
det er vigtigt, at Saxo får fjernet ethvert spor af medskyld i hans dod fra Absalon.
H Saxos videre beretning fremhzves Hviderne gå bekostning af alle andre mznd,
selv Kong Valdemar. Det går dog isaer ud over Peter Senje. Han er ellers rundt om i
Knytlingesaga en betydelig mand, der optraeder på Gratlie Hede, hvor han overvarer
Kong Svens d0d for Gvenmar Ketilssons hånd. Begge n w n e s de blandt lederne p2
Valdemars farste endert to^^^, Peter Tenje genkendes ikke let i de navnlase folgesvende, der skaffer Valdemar en hest, eller i den Petrus Thema, der truer Absalon. Peter
Tenjes personlige fjendskab med Absalon har fort til, at hans bedrifter P Valdemars
tjeneste ikke kan blive omtalt af Saxo.
Af et ubevidnet lanmord, der fandt sted, mens dagen gik på hzld, gar Saxo et
velbevidnet, natligt attentat. Af Valdemars sltaltspil gar han - ingenting. Han formindsker Ktiuds sår og forkorter hans dadskamp, så at det kan tage sig mere sandsynligt ud, at Knud kan få sit hovede flzkket og dog udande i Absalons arme. Han
befrier Absalon for ethvert skzr af tvetydighed i forbmdelse med Konstantins dod,
og gar hans egen redning mindre fordzgtig. Af Valdemars Bi%lesår i låret gsr han et
stort, ligesom 600 vendiske skibe hos ham bliver til 1500.
Forskelle mellem Knytlingesaga og Saxo lader sig kun forklare og forstå som et
bevidst tendensarbejde fra Saxos hånd, medens Gustav Mbeclcs antagelse, at forandringerne skulle have gået den inodsatte vej, ville give aldeles meningslose resultater:
- Hvorfor skulle en forfatter, der skriver hundrede ar efter, og som ellers er positiv
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over for Valdemar og Absalon, g0re historien om deres livs alvorligste krise til en lidt
tvivlsom affzere? Hvis Knytlingesagas beretning var skrevet af en mand, der forst og
fremmest havde benyttet Saxos vark som kilde, ville han gare sig skyldig i en ubegribelig perfidi ved sådanne bevidste aendringer. Redaktoren af Hcnytlingesaga kan
ikke uden absurditet tillagges kendskab til og anvendelse af Saxos Gesla Danorurn.
Samtidig viser sagaens meget store og przecise navnstof, at redaktoren har haft
adgang til en kilde, der var lcomponeret lange for P 280; en sen udenlandsk forfatter
ville ikke kunne identificere og anvende alle disse navne, hvis de ikke allerede i hans
forlzg fandtes knyttet til de begivenheder, de var led af.
Endelig kan der i Knytlingesaga skelnes en gennemfort tendens til fordel for
Knud Magnusscan, hvor Saxo foretrzkker Sven Eriksan og hans mand. KnytPingesagas tendens bringer den nzer til Qddemartidens mindre kroniker. Og dens bevidst
fejlagtige beretning om borgerkrigens udbrud viser, at det Imngere vark, der var
sagaredaktmens forlæg, ogsa har tjent som kilde for de kortere kmniker. Tilsammen danner de en enhedslitteratur, der afspejler holdningen ved Valdemar den
Stores og Sophies hof.

Saxo harer til de personligt omformende historieskrivere. Men hans tendenser afspejler mere end hans private smag - også mere end hans tilknytning til Hvidernes familiekreds. Mellem Saxo og den A d r e historiske litteratur ligger ikke blot hans artistiske overlegenhed, hans dannelse og hans meddigtende evne, men også et skred i
tiden, en forskydning af Danmarks politiske atmosfare, en andret balance i holdningen til Sven og Knud.
Mens det er afgclrende for Ihytlingesaga at bringe en bestemt gruppe af Svens
onde rådgivere i gabestokken, har Saxo en helt anden holdning til Svens ledende
maend: Kun een morder nzevner han ved navn, Ditlev, og han m& bzre alles skyld.
Stormanden Tovbevn, som Knytlingesaga ikke t0r omtale, prises af Saxo, fordi han
sammen med en anden af Svens mænd, CJlf, forbliver trofast mod Kong Sven i hans

andf flygtig hed^^.
Efter det afgorende slag og Svens dod kraver Knuds m z n d hzvn over hans mordere. H fdge Saxo bliver Uf d0mt og henrettet, s k m t Esbern Snare går i forban for
Knuds m a n d anklager ogsi Torbern for meddelagtighed i mordet på Knud.
Det g0r de ined urette, siger Saxo, der dog har fortait, at Torberns kone har mgget
Sven til hans udad37. Torbern landsforvises. Men senere hjalp Absalon Torbern til at
komme hjem, og han forblev en god ven af Hviderne og en betydelig mand i Valde~ . den tid - og vel netop under Blodgildet mars tjeneste, castellanus på S a b 0 1 - g ~Fgr
havde Torbern varet »prefectus» i osk kilde^^^. Også af hensyn til Torberns rygte
er det af betydning, at Saxo har skaffet så mange og gode vidner på Kong Knuds
d0d.
Gennem sin forbindelse med Hviderne tilharer Saxo et milja, hvis betydende
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mznd dle havde en fortid blandt Svens tihaengere - og som alle slog sig op i Valdemars tjeneste. Heri adskiller Saxo sig ikke blot fra Ralf Nigers hjemmelsmand, der
tjente Knud Magnussans san, men ogsa fra Sven Aggesan: for dennes slzgtninge
havde nok været Sven Eriksons mavnd, men de blev på Valdemars tid indvildede i
så alvorlige o p r ~ r ,at Sven Aggesm for at overleve måtte tage afstand fra sin familie og gare dybe knaefald for Absalon og Dronning Sophie.
Som enekonge plagedes Valdemar af oprmere fra flere sider. Af disse har Buris
hore til i Knuds lejr; men langt de farligste oprar, de, der havde flest tilhzngere,
blev foranstaltet blandt folk, der havde vzret Svens mznd: Fmst kom falstringernes
og siden skåningernes oprar - og i de ledende kredse var der det store oprar af
Magnus Eriksan med hans tilhzngere: arltebiskop Eskilds dattersemner, Karl og
b u d - hans unge nevoer, Eskild Assers~nog Bcristiern Svenssan - og zrkebispen
selv (Sven Aggesans onkel og fire af hans fztre). Karl og Knud var ikke blot Sven
Aggesans slzgtninge, men ogsa Kong Valdemars - intet under, at Sven Agges~nkajder ham »mere grusom mod sine egne, end rimeligt er»!
En forfatter med baggrund blandt Knuds mznd var under disse omstsndigYieder
bedst udrustet til at tjene Valdemars og b s a l o n s sag i historieskrivningen. En s2dan
mand var forfatteren af det historievgrk, vi kender i KnytPingesagas gengivelse.
Som Den oldnorske Saga navvner ~ n f t l i n g ai et indskud, at Knud kaldes for helgen,
hvad kun Sven Aggesan giver samtidigt vidnesbyrd om. Kimen til denne udnyttelse
af Knuds dad anes i Knytlingesagas fremstilling, hvor deli lader Knud give Valdemar
Icarlighedskys og efter en utrovaerdig lang dmdskmp udånde i Absalons arme, myrdet trods givne eder.
I det officielle Danmark blev denne Kong Knuds hellighed glemt: Da inan omkring
1250 forsagte at W Knuds san Niels kanoniseret, nzvnede man hverken i Niels's
helgenlevned eller i brevene fra pavesto~en", at den fromme Niels's fader selv skulle
have været en hellig mand, sk0nt vordende helgeners foraeidre normalt var szrdeles
gudvelbehagelige mennesker.
Nu kan dyrkelsen af Knud Magnusscan fra starten have vzret halvhjertet: Det var
saledes nappe heldigt, at han i Roskilde På dod så at sige i fjendeland, nar hans tilhaengere aile var jyder. Loyaliteten mod h u d Magnussans minde var dog vzsentlig
nok i Valdemar den Stores og Dronning Sophies dage og ogsa i Knud den VI's tidlige
regeringsår.

I P B91 rettedes det alvorligste anslag mod kongeslægtens dyrkelse af Knud Mag.
nussans minde: det ar rejste Knuds san, biskop Valdemar af Slesvig opmr. Under
de folgende mange års opslidende kampe og besvarligheder må dyrkelsen af Knud
Magnussan som helgen vzre blevet endeligt indstillet.
Jyderne fik i stedet hans loyale sen, den tidligt dade Niels af Arbus, der blev en
folkekar helgen med et indbringende alter. Dette alter var en realitet senest omkring
1200~' At Niels var sin faders s0n og dog loyal mod Vddemarerne var vel den eneste
grund ti1 at gare en helgen af hamma.
~
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S j a l l ~ n d e r n efik i S a o en historieskriver, der kunne legitimere alle deres traditioner fra borgerkrigens tid, uden at de skulle b e h ~ v eat blues over at have tjent
Kong Sven med troskab: Nu var det jo ikke lzengere blandt Kong Svens tidligere
m a n d , at de aktuelle og farlige oprorere skulle findes.
Allerede Saxos omtale af, at Valdemar ))orngikkecedesSven p i en fortroligere måde»
og holdt flere moder med ham i perioden mellem Svens tilbagekomst og Blodgildet41,
ville nok liave virket som en mistaznkeligg@relseaf Valdemar i den tid, hvor det endnu var bydende nodvendigt for ham at vinde og fastholde tilliden blandt Knuds
maend.
Men også nogle af Saxos omvurderinger afden gldre historie lader sig forstå i lyset
af Valdemart idens o p r ~:r
Erik Enzune bliver hos S a o en helt igennem positiv konge, både som venderkriger og som retsstifter, en genindforer af lov og orden42. Ansvaret for hans eneste
tadelvzrdige handling, Pienrettelsen af Bjsrn Jernside og hans broder, kastes over på
Christiern Svenss~n,en m m d Saxo aldrig omtaler for det gode43. Erik Ernunes
grusomhed omtales ellers kort i Ordinalet (!b og med stigende styrke hos Sven Aggeson og i Kr1ytlingesagaY4;i de t o sidste vazrlter smitter den af p2 omtalen af hans
sari, Kong ven^^.
Erik Lam omtales af Roskildekrcnnikens Fortscettelse, Sven Aggessn og Knytlingesaga kort, men positivt46. S a o tillaegger Erik Lam en hel raekke indbyrdes modstridende karaktertrzk, alle negative47: et spark til denne Eriks son, oproreren Magnus
Erikscnn og alle hans tilhangere.
Dron~zingSophie, der dog stadig er den regerende konges moder, omtaler
n ~ d i g tkoligt
,
og kritisk.

Valdemartidens danske historieskrivere skulle aile tjene kongehusets sag. Skiftende
tiders aktuelle hensyn satte dog praeg på deres vasker:
Udgangspunktet var Valdemars alliance med Sophie - og alt, hvad hun stod for.
Den tidlige Vddemartids loyale historieskriver måtte tage hensyn til begge poler i
dansk politik: Valdemar og hans helgenfader, Sophie og hendes helgenbroder.
Medens et positivt forhold til Knud Magnusscnns tradition gav en tilforladelig baggrund for troskab mod Valdemar (s3edes for Ralf Nigers og Knytlingesagas danske
kijemmelsmzend), var skribenter med tilknytning til Sven E r i k s ~ n kreds
s
vanskeligere
stillet. Deres deltagelse i hzvnen over h u d Lavard og selve etableringen af hans
helgendyrkelse kunne nok vurderes positivt, men den senere tids historie, både borgerkrigens slutfase og Valdemartidens oprsr måtte tvinge dem til forsigtighed. Specielt kom Sven Aggessn under tvang: fra den dybeste fornedrelse måtte han lovprise
de mennesker, i kamp mod hvem hans slzgt forbl~dte.
Farst Bisp Valdemars revolte gjorde det un~dvendigtfor historikeren at bevise sin
troskab mot Valdemarernes kongedgmme ved også at gore knzfald for Dronning
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Sophie og hendes slzgt. Specielt havde Hviderne nu i så mange år vzret indbegrebet
af loyalitet mod Valdemarerne, at deres historieskriver, S a o , ganske ubesvzret kunne bringe deres traditioner fra Sven Eriksaiis kreds.
Tendensforskydningen mellem de Adre historievzrlter (som Saxo alle har kendt
og benyttet) og Gesta Danorcarn beror ikke blot p&en forskel i miljo, men ogsa p5 en
zndring i tiden:
Det Danmark, der protegerede b u d Magnussons snnner og fandt det nodvendigt
at gare den yngste af dem til både fyrstelensmand og biskop, havde andre m&Pog andre normer, ogsa for historieskrimingen, end det Danmark, hvor Biskop Valdemar
E(nudsson optradte som t r o n k r ~ v e r .

The IEhnytlinga Saga and Danish Historiogaphy of the B 2th Century
The Danish civil war o6 1146-57 figures in an uniasually large number of contemporary accounts. The four short Latin chronicles, S. Canutus Dux, Chronicon Roskildense, Svenonis Aggonis filii Brevis historia regum Dacie and Radulfi Nigri Chronica give
evidence of mutual literary interdependence; they reveal a common chronological
disposition, occasional corresgonding verbal formulations, and a common Tendenz,
in that all four praise King Valdemar as avenger and brother-in-law of Knud Magnusson. There are even hints af Valdemar's own statement in his letter of endowment
to the monastery at Vitskol. Moreover, the German Nelmold, who is normally independent of Danish concerns, bases his account of the conclusion of the civil war on
an official Danish report related to those which were issued by the Danish court
writers.
The Islandic Knytlinga Saga is related to this early Piterature by virtue of its
express Tendenz on behalf of Knud Magnusson and via the correspondances in ch.
107 with Chronicon Roskildense, and those of ch. 1 14 with Melmold and the Vitskm1
letter. Saxo emgloys the same Danish sources as the Knytlinga Saga, but his emphasis
favours Knud Magnusson's opponent, Sven Eriksson, and above all, the latter's supporters. Like the short Latin chronicles, the Danish source of the Knytlinga Saga
must have been written prior to the rebellion of Bishop Valdemar, Knud Magnusson's son, in 119 1, while Saxo's work clearly stems from a subsequent period.
The Knytlinga Saga describes the death of Knud Magnusson as a covert murder,
coiicerning which the few who were present, with the exceptions of Ming Valdemar
and the future Bishop Absalon, were dead only a few months later. Against this
account, Saxo depicts Sven Eriksson's attaclc on Knud Magnusson as having taken
place publicly during an evening of festivity in the great hall, so that all the king's
men were present and could accordingly testify to Valdemar's innocence in the
death of his brother-in-law. Saxo also exonerates Absalon of duplicity in connexion
with the death of the high-born Constantin; adroitly, the writer strives to conceal
the awkwardness arising from his Vorlage.
The rejeclion by Curt Weibull (Scandia 1976) of the thesis of Gustav Albeck
(1946), that the Knytlinga Saga is dependent on Saxo, is thus supported by a number
of new observations. These observations confirm once again that Saxo consciously
reworked the source material which the Knytlinga Saga reproduces with such
thoughtless fidelity.
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1. Vitskalbrevet: Diplomatarium Danicum 1:2:120
Ordinalet: Vitae Sanctor~imDanorum. Gertz. Kbh 1908- 12.
Roskildekraniken, Sven Aggesan, Gravpladen: Scriptores Minores Historiae Danicae rnedii
mvi. Gertz. Kbh 1917/P970.
Knud Magnussons Kranilre: E Radulfi Nigri Chronica Universali.
I: Licbermann & R Pauli. MGHSS XXVII. Hannover 1885.
Ovcrs: J Olrik (Dansk) Historisk Tidsskrift 7 Rk I I Kbh 1898-99.
Weimold: Ed II (Lappenberg) B Schrneidler. Scriptores Rerum Germanicarum in usum
Scholarum. Nannover & Leipzig 1909.
Knytlingesaga: Spguv Danakonurzga. C af Petersens & E Olson STUGNL Kbh 1919-25.
Overs: J P Egidius. Kbh 1977.
Saxo: J Olrik & H Rzder. Kbh 1931.
Overs: Fr Winkel Horn. Kbh 1898/1975.

la. J Olrik: Den z l d s t e Danmarkskronike. I<bh 1898. p 3-4.
Gertz: SM I p 3-4.
2a. Knytlingesaga 11 1.
J Olrik mener, at notitsen om Valdemar den Stores kroning 1157 er blevet til ved en fejitagelse efter 1200 (J Olrik 1898 p 42). Man har dog n e p p e efter ærkebiskop Eskilds fald i
1177 kunnet skrive en beretning, der fremhævede hans person, blot ved en simpel fejltagelse. Da hverken Knytlingesagas beretning om den dobbelte kongevielse o. 1155 eller
Roskildekrcinikcns kroningsberetning optrzder hos Saxo, plejer d e ikke at vinde tiltro. Det
er derfor af betydning, at de to angivelige kroninger hver for sig er tidsfæstnet til en iejlighed, hvor en h0jtidclig sammenkomst mellem Itonge(r), zrkcbiskop og ovrige bisper er
dokumentarisk bevidnet ( D D P:3:54 og DD 1:2:120).
3. bllen Jorgensen: Armales Danici. Kbh 1920. p 79-83.
Gertz: SliIl g 166: Series ac brevior historia regurn Danie.
p 17 3: Reges Danorum.
Ved sin udgivelse af Roskildekroniken mente Gertz endnu (SIM 1 p 3-4), at afslutningskapitlet blandt andet byggede p i en af kongekitmikerne. Da han senere udgav disse, indsi
han (SM I p 150-51), at de omvendt bygger på Roskildekraniken.

4. Gustav Storm: En oldnorsk saga om Danekongerne. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet
i Christiania Aar 1878. Kria 1879.
Der er vidtgående overensstemmelse mellem Knytlingesaga og Oldnorske Saga. Ellen Jorgensens mening (Ann. Dan. p 3 7 ) : at Oldnorske Saga synes at bygge på Knitlinga, kan
afvises ud fra Storms iagttagelse (Storm p 14): at Oldnorske Sagas mange navneformer
star d e danske (og latinske) så n a r , at den ikke kan bygge p5 norrane »litteratcirer», men
må have anvendt et dansk forlæg direkte. Hertil kan k g g e s , at Bidnorske Sagas kongevitaer
og dens beskrivelse af borgerkrigen ikke er udtog af Knytlingesaga. Til borgerkrigen har
Knj~tlingesaga tvzrtimod haft t o kilder for sin kronologi: een, hvorefter Knud og Sven
dor saini-rie host (kap 1 1 7), og en anden, falles med Oldnorske Saga, hvorefter Sven regerer
een vinter I~engereend Knud (kap 119).
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5. Saxo P4XIX 12. W.M. p 146.
Sven Aggescnns ambivalens viser sig allerede i, at han - få efter de skånske oprcnr - priser
skåningerne for deres bestandige retskaffenihed »probitas» (XIV), men træder stærkest frem.
da han midt i sin overdrevne lovprisning af Valdemx den Store kalde1 ham mere grusom
mod sine egne end rimeligt er, >)insuos tantum plus iusto crudelion>(XVIII).
5a. Arnold af Eybek IHI:22 (Lappenberg MGH SS X X 1 Hann. 1869) p 162.
Rydårbogen 1156 (Ann. Dan. p 81).
6. Anne Katrine Gade Kristensen (Dansk) Historisk Tidsskrift 12 Rk I I I Kbh 1969.
Knud Wagnusscnns Kronke udmærker sig ved en meget positiv omtale af Kong Niels og
Magnus. Den er flere steder anvendt som kilde for Knud den Helliges historie, således i
Knytlingesagas ))Knudssaga» (Knytlingesaga kap 64-65), hvor den er kombineret med Eundensiske skrifter. Dette viser, at et håndskrift af kmniken har eksisteret i Lund. Knud
Magnussons Kronike er med sikkerhed anvendt af Saxo (Saxo 12:1:1 W.M. p 37). Saxos
omtale af Valdemars medynk med Sven (Saxo P4:XVIP:I1 W.H. p P373 og hans flytning
af Knuds d@d fra aften til nattetid (Saxo l4%VIII:4-7 W.H. p 139-40) tyder på, at Saxo
har anvendt Knud Magnusscnns Kronike under udarbejdelsen af sin beretning om Borgerkrigens slu tfase.
7. Arnold af kybek III:22 (p 162).
8. Herluf Nielsen i Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder: »Helrnold»
Anne K G Kristensen p 446.
Oplysning om Helmolds kilder til danske forhold må udledes af hans værk, især Helmold:
H Bog kap 49-52, 55, 65, 67, 68, 70, 73, 8 3 og 84 (p 96-102, 189, 122-29, 136, 139,
B60 og 165-68).
9. Helmold 1 6 7 , 1:70, I:84 (p 125, p 131, p 136, p 166).
10. Dog mener Anne K G Kristensen (p 445-46), at Knud Magnussons Kranike selvsta?ndigt
skulle bygge på Helrnold, idet hun afviser tanken om en fælles kilde. Heri kan jeg ikke foige
hende.

11. Curt Weibull: Saxo. Historisk tidskrift för Skåneland VI. Lund 1915, p 179-236, især
p 231.
12. Guslav Albeck: KnytPinga. Sagaerne om Danmarks Konger. Kbh 1946. p 253-336, isaer
p 304, p 330, p 336.

13. Curt Weibull: Knytlingasagan och Saxo. ScandirP 42. Lund 1976, især p 20-22.
14. Finnur ~ d n s s o n :Mnytlingasaga, dens Kilder og historiske Værd. Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs Skrifter. Hist. Phil, Afd, VI Rk. l. Kbh 1900.
Jdnsson beskæftiger sig udelukkende med spcirsmålet om, hvilket enkelt af de bevarede
historieværker, der har et tilstrzckkeligb omfang i tid til at dække hele den periode, Knytlingesaga spaender over, og når således frem ti1 Heirnskringla.

15. Albeck p 166-193, især p 192-3.
16. Svend Ellehcij: Omkring Kn$tlingas kilder. Middelalderstudier tilegnede Aksel B Christensen.
Kbh 1966. p 44-45, p 56.
87. Helmold I:67 (p 124).
18. Knytlingesaga 104.
Saxo 14:II:l-2. W.H. p 95.
19. HeImold I:84 (p 167).
20. Knytlingesaga 11 1.
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21. Saxo 14:XVII:g-13

W.H. p 135-37.

22. Helmold I:84 (p 167)
23. Sven Aggewn XVI.
24. Knytlingesaga 112.
Saxo 14:XVII:14-15

W.B. p 137-38

25. Knytlingesaga 115, 1 19 og 130.
26. Knytlingesaga 109:
Efter forliget i Merscburg, for Svens vinterkrig i Småland: =Sommeren 1152.
Saxo 14:XIV:I-2. W.H. p. 124:
Efter beretninger om Svens tiltagende hovmod, o m hans vinterkrig og om et bondeopror
i Skåne: = Foråret 1153.
NB. Hos Saxo finder selve brylluppet mellem Valdemar og Sophie fmst sted efter Knuds
d0d: (Saxo 14:XIX:5 W.H. p 144).
I Knytlingesaga 109 siges det udtrykkeligt, at Sophie bliver »givet» til Valdemar, og sagaen
Izegger derefter vagt på at fremstille Knud og Valdcmar soin Svogre
27. Saxo 14:IX:l-4
Saxo 14:XVI:l-3
Saxo 14:XVI:4

W.H. p 118.
W.H. p 128-30.
W.H. p 130.

28. Knytlingesaga 108, 110, 113 og 114.
29. Knytlingesaga har det tidligste drabstidspunkt blandt samtlige kilder, idet den klart fortæller, at der endnu var noget dagslys tilbage uden dare. Javnfor dog Helmold I:84 ( p 168).
30. Rydårbogen 1 15 6 (Ann. Dan. p 8 1 ) kender disse »Icge», som den kalder »corea» = Runddanse. Skant Rydårbogen er fra anden halvdel af det trettende århundrede, m i den bygge pi
gamle, n a t e n samtidige kilder. Derfor må dens saregne beretning om landets deling, hvorved Sven fik Sjælland, tages alvorligt i betragtning.
31. Knytlingesaga 118: Ribe-Ulf og Ingvar PZveise falder i slaget ved Grathe, Detlef Ejlerson
martres til d ~ d e Faktisk
.
mangler der dog oplysninger om den ubctydelige Hjalrnsvidar og
om stormanden Tole Hemmingson (vel en s0n af Hemming, s0n af Tolf Godskalkson (DD
1:2:64)).

32. Saxo 14:XIX:18
W.H. p 149.
»De ovrige af Svends Tilh;engere tilgav han, d a man bad ham derom, thi han vilde hellere
have Nytte af dem som tapre Krigsfolk end straffe dem, og han var saa meget tilbojeligere til
at vise dem Godhed, som han vidstc, at d e ikkc var Medvider i det Morderiske Anslag.))
33. Saxo 14:XVIII:11

W.H. p 141-42.

33a. Saxo omtaler, at der rettes hug mod Valdemars hoved. Denne detalje kender vi kun fra
Helmold. - Hvorfra har Saxo hentet den?
34. Knytlingesaga 118, 119.
Mellem Knytlingesagas kapitler 118 og 119 går der et tydeligt skel. Med slaget p5 Grathe
Hede, kap 118, afsluttes dcn ret fast komponerede beretning o m borgerkrigen. Med kap 119
bcgynder den enstonige r a k k e af venderkampe, som forst afsluttes med Burizlaus dod 1186.
Det er e t vigtigt indicium for kontinuiteten mellem de to dele af Knytlingesagas kilde, at de
samme stormznd, Peter Tenje og Gvenmar Ketilsan optraeder b i d e I borgerkrigens slutfase
og på Valdemars forste vendertog.
35. Saxo 14:XVI:ll

W.H. p 132.
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36. Saxo 14:XIX:16

W.H. p 148.

37. Saxo 14:XPX:18
Saxo 14:XVKHI:2

W.H. p 149.
W.H. p 138.

38. Saxo 14:XLBII:7
Saxo 14:LVI:3
DD I:2:129.

W.H. p 250.
W.H. p 282.

3%. DD I:2:128.
Curt Weibull har i (Dansk) Historisk Tidsskrift 1978 overvejet muligheden af, af Torbeïns
eventuelle son Saxo kunne vzre identisk med historieskriveren. Medens blodets b8nd er
vanskeligt at bevise videnskabeligt, er det åndelige slsglsskab evident: Saxos behandling af
Torbe~nstilknytning til Blodgildet er et rnesterv~rkaf misdirection. Her yder Saxo Torbern mele end eii vennetjeneste.
39. Gertz VSD p 391-408.
Hans Olrik: Danske Nelgeners Levned. Kbh 1894/P968. II p 296- 314.
DIP II:1:146
(25-7-1254)
DD 1I:1:169
(13-12-1255)
40. DD 1:5:65
DIP 1:5:108

(31-1-1217)

40a. En anekdote hos Peder Olsen (SM I p 459) viser, at nogle danske senere forestillede sig, at
den almindelige faste på Vigilia Sancfi Laurentii (9 august) var indfort i folge et iofte til
Hellig Niels af Arhus. De har da uden selv at vide dct hsdret Niels pi hans faders dodsdag.
41. Saxo 14:XVII:14
W.H. p 137
Saxo 14:XVII:lO-12 W.H. p 135-36.
42. Saxo l4:I:Y

W.H. p 9 2.

43. Saxo 14:I:2

W.H. p 90.

44. Ordinalet B 5
Sven Aggeson XV
Knytlingesaga 101, 102 slutn.
45. Sven Aggesan XVI
Knytlingesaga 108.
46. Roslcildekroniken XX
Sven Aggeson XVI
Knytlingesaga 104, 106.
47. Saxo 14:I1:3
Saxo 14:II:7
Saxo 14:PI:14

W.H. p 95
W.M. p 97
W.M. p 99

48. S a o 15:V:2

W.H. p 303.

