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Saxo infös Bestyrelsen av Det danske Sprog- og
Littesaturselskab.
Första upplagan av Saxos Gesta Dainorum ukgars av lundahanilien Christieria Pedersen i Paris 1544. &Inder den tid, som
följt, har riiinst en upplaga utiioninnit P ~irhundradet.De fiPrnanista
härrör, I'riinsett Editio princeps, fran Stephanus Joliarinis Stepbanius och PeLer Erazriaus itliilller, korrektureriia i deril senare upplagan fraii 9011. Nic. ibiadxig. Utgivaiaaa och Borrehtorerna i det Eörflutna har x-arit att rakna till de frainsta rn5lsmiinnen var och en
för sin tids latinitet. Iiurnanisliska bildning och utgivarekehlilk.
Och det larer utan öxerdriit Biunna sagas, att deras upplagor inte
endast !,ildat grundlaget för en äldre tids Saxoforski~kng',utan
ocksa x iiseaitligt fört. denna vidare.
Peter Erasrnus Miillers upplaga utliora~ 1839; den arslrntades P858 med ett tilliiggsband av en annan el ii in en^ forskare,
Johani Matthias Velscho\\-. Sedan dess har editionstelinilsen i grrind
revolritionerats, Saxsiorskningens Band\ hrningar rarit enorma. och
hur utmärlit Peter Erasnnus Miillers upplaga fran början arar: den
tiilhbr numera ett förganget skede, hled riktig hlicli härför gick
>Det danslie Sprog- och LitteraienrseTsbab» 1025 in kör ratgivaridet
a v en ny upplaga. Rikliga medel stallleles ii11 förfogande av CarFsbergs-fonden och Rask-Mrstedsfonden. Det \&tiga spiarsnll9ilet
var emellertid spörsnn5let, at rem eller vilka redaktionen av Saxa
skulle uppdras. Uppdrnget gays a l dolitor phil. Hans &der och
inuseeimsinspeblöre~1,cand. mag. Siargen Olrik.
9 henne inlagg i Scaiidin (VII, 290-298; VIPI, 251-293) bar
jag aren 193-1 och 1935 sölit uppvisa, hur den nya upplaga, som
iitkornmit under deras redaktion, ar beskaffad. Ilet [Orsta inlägget uppkallade utgivarna till sjalvf0rsvar; doktor Rader förde
elarvid ordet (Anrl-sciger for nord. Oldkyiadighed 1935: $9-108).
Det andra inlägget har gett anledning till ett ganska sareget inagripande. Bestyrelsen för det lärda sallskapet Inar sett sig n8dsakad att sjelv jaga till orda. Denna I>estyrelse, vars formand iip.
överbibllioteliarien Carl S. Petersen, har kallat till sitt blstand de
fv2 utgivarna Rzder ocli OPrik, dohksr plail. blarius Kristensen och
47
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professor Franz Blztt i Aarhus. Resultatet av dessa förenade
Iirafters ansträngningar har blivit en 86 sidor stark broschyr: >Om
den nye Udcave af Saxo's Dannnarks Historie- Srar fil Professor
Lauriiz BB7eibull fra Bestyrelseii for Det danske Sprog- och kitterat urs el sk ah^^. Reklamerad genom annonser i dagspressen, utkom
broschyren ett stycke in i 1936.
Best'-relsen 113-14,
85-86)
gör i sin broscliyr allmänt
gallande, att jag inle synes erliiiriria riggon annan Saxoliritiker än
Steplianius - varifran denna uppgift liarrör, ar mig obeliaint. Jag
skall vidare betrakta mig som fioregangsmaii fös en ny riktning
inoiii ~exiliritilcen,ett nog s5 löjevacliaiide, Inen kanske polemiskt
verkriirigsfullt pistiiende, ocli det utinärkaride för denna nya riktning skall liksom för den darined sanirnanIiangaride kritiska historieforskningen vara »objeliti~itetocli exakthet,, det förra enligt
uppgift en framträdande egenskap hos mig och nigot som lial%as
»min sdiola)>,det senare i sarsliild grad betecliiiande för denna
skollas metod. Dera uppgilt Bestyrelseii ställer sig i sin broschyr
ar nu att uiidersölia. under vilka foriiler objelitivitet och exalithet
uppenbarar sig i nliii kritik av dess Saxoupplaga. Resultatet av
undersökliingcrr uppges vara: att jag förbisett, :>attOrdet 'exakt' i
den vetenslcapliga terininologien betyder, att sh framt blott ett led
i bevisföringeiis samiiiaiiliedjning brister, störtar det hela)). Slutorden lyder: >>Attprofessorns kritik av var Saxoiipplaga i varje
fall umken a r objektiv eller exakt, tror vi oss hava bevismat, ocli
harpa kallar vi läsaren till rittile)).
Bestyrelsen blåser käckt sin egen segerfanfar. Törharida a r
det inte alldeles ur vägen att undersöka under vilka former objektivitet ocli exakiliet ~ p p e n b a r a rsig Iios den arade Bestyrelsen sjelv.
Saxotextens fastställande.

För faststallandet av Saxos text är Editio princeps av 1514
grundläggande. Vad inan vid sidan därav har att tillga ar några
ringa medellicla textfragment och de arbeten från 5Idre tid. som
begagnat Salo i Iiandshrist. Av de senare intages främsta rummen av Compendium Saxonis, ett sprakligt normaliserat, delvis
mycket starkt sammandrag av texten från niitten av 1308-talet,
cch de arheten av histoïieskriv:~ren Albert Iirantz från tiden omkring 1500, i vilka styclien av Saïo mer eller mindre ordralt inarbetats.
Edifio princeps utgör en för sin tid mycliet erliannailsviird
textpublikation. llen naturligtvis ar den behäftad med fel, till
inte ringa grad rena tryckfel. Vad som torde åligga en nutida utgivare ar till en början en genomförd värdesättning av denna och
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andra Biiillor till den saxonisba texten. Darnast: att vid textens:
koi~stiluerandemed bitgåiagspulalit i en i~agåelideIiannedom om
allt som ï6r Saxo, p5 de stallen, dar fel objektivt later sig adagalagga och sakra riiitelser göra, utrensa felein och ersatta det utrensade. Slutligen: att dar felen iir omisskanliga, menm sallira rattelses inte kara göras, lata lionjelituren inkrada. Ckgirarna lisar 1 upplagan av 1938 - sa egendomligt det knia Bhta - försummat den
genoniförda vardesiittningen a ï det föreliggande tex811iatesin8et; de
har inte förstått att tappdraga objektivt riinrlierade rikfrlinjer fös
textrecensionen; de har begagapah sBg av lionjekturer iivera dar sadana inte later sig motirera och detta i en utstïiickrzing, soin i de
restaurerade delinrna mestadels gjort den publicerade texten till en
ny; direkt osiktig. \-5rdelcPs text. Dessa omdömeii iir inte apagra lusa,
ogrundade p&sf&enden. De Bia tidigare letts i be\-is. i serier av
stickprov - endast mer elPer aaiiradre tillfiilhigt ald da stickproe- -,
eappgaende till omkring ett och ett halvt laundratde, liar het-iset
blivit fört (1935, 253 Sf.; jmfr 1934, 292 ff.1.
I vetenskaplig polemik iir det ett erkant bruk. ektt motpartens
vetcaiskapligi. baserade bevisiöring upptas B
tBB hemtitande i sin helhet, Litteraturselskabels Bestyrelse Hiar inte funnit dc8la Siimpligt.
Dean har aa- cle framlagda stickproven eaidast upptagit 31 - sager
tjugoett - till belinndliiig. Den rraeriar sig iiraga orza dessa lir, B i l l balcavisat sanlitliga arigrepp. Och dens förinenar sig diiraned ocksa
ha gottgjort rilitiglietesi och försvarbarheten, saviil i detalj sonmi
principiellt: a v hela den Saxofext, den labit publicera.
I sjelra verlret: ett lika underligt tBllväg~g~ngssat2
som anderliga Icoiiklusiotier. Sy iil-en om Bestyrelsen ~Hiulleh a ratt i
samtliga de punkter dern bemött, skulle heriset f6r oriktigheten au
den grunduppfattning jag havdat infe diismed vara fört.
Men laar Bestyrelsern ratt i de f & punkterna? I det f6Bjaaide
sliall vad Bestyrelsen har har att anf6ra liritislit granskas. Samtidigt sliall jag aliföra de Inalagg av mi.g, som Lemnats obenieitta.
2 l . Anceps rattat Ii11 anyenas. h1ohinilagget obemött.
25 '.
Bizaritium ratlat till Byzanitiuna. - Jmfr ordets forne
för Girigt i Editio psrinceps: p& atta stallen Biaantium. p5 ett
Byzanlieim, r a d Index nornainum under Byzantiezrrm anger sasoni Bizantiuni passim.
Vad jag har anfört (1935, '278-219) ar. att Saxoupplagans norinalisesirig av de antika namnen endasi tas hiinsyn till
det klassiska språkbriik, sons renaissamen &rhmradradenefter
Saxo stadfäste, ingen Piansyn till spr&kbruket i hans egen tid,
och att det darmed tilliiinpas en princip, som alsevart skiljer
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sig från principen för utgivarnai normalisering av de nordiska namnen: målet ar i senare fallet att åstadkomma former
inte från en senare tid %n Saxos, utan former, som kommer
de ursprungliga nordiska »sa nara som görligt ». Bestyrelsen (56-59) försvarar nu utgivarnas norinalisering av de
klassklia namnen med att man har har en erkänd gängse
riorin att gå efter; så Inte nar det ar fråga om de nordiska
namnen. Försvaret borttar inte Inkonsekvensen. I Saxos
tid kan man soan den allinännast brukade formen konstatera
Bizantium, alltså med i, samma i som också var det allmant
brukade i ord som Elisius orbis, Elisii axes. Konsekvensen
hade varit, att i:eQbibehallits i Saxotexten.
33
I-ladingins occupari se videns perconitari comitern caepit,
an n a i ~ d i u s u m calleret, neganteque eo fug, diffidentia
sponte eversi riavigii concavas partes arnplexus mortis Pidem
Insequenlibus fecit a: nar Hadding såg, att man var 1 färd
med att hinna fatt honom, tog han sig för att fråga den man
han hade med sig, an nancli usum calleret. Denne nekade
dartil!. Hadding, som misströstade att kunna radda sig genom flykt, valvde d5 med fullt iippsåt balen om, 1iö11 sig fast
under den sch fick så sina förföljare att tro, att ban var död.
Ordet usum ar i texten rattat till usu. RiitteIsens uppIiovsmara ar Jiirgrn Olsik.
Bestyrelsen (47-48)
karakteriserar rättelsen yaleografiskt som en obelydlliglilet - vad den också allmänt, men
inte i sammanlianngel ar - och lagger försvaret på f ~ l j a n d e
satt:
»P-Ivis Professoren havde ofret Artiklen Calleo i Lex.
Sax. 1Pdt Iailgere Tid, end det tager at udslirive et Par Citater,
sriIde Iian have opdaget, at Verhet cctlleo hos Saso bruges 1
to forsIcellige Betydninger: den ene =perifum esse, 'vzere erfaren i', i hvilken Betydning Verbet forbindes aned Ablativ,
den anden = scire, infelliqere, posse, 'ride, forstaa, kunne',
i Iivilkcn det Porbindes med Xccucativ. Artiklen er ikke betegnei med Stjerne, altsaa Iiar d e r ~opfaget alle de Njemmelsteder, der findes i Texten. Tzller Inan nu efter, vi1 man se,
at Saxo har hrugt cctlleo 26 Ganse med Ablativ, blandt hvillre
Ordbogen uden nogen B e m ~ ~ r k n i nliar
g i n d f ~ j e tdet Sted,
Salen her er om; Motiveringen herfor er den, at cnlleo usu
(som Ordbogen viser) er en fast Forbindelse hos Saxo (Cdtrykket findes 9 Gange) ligesom iovrigt i Latin, medens culleo
u s u m ouerhoved er u d e n Hjernmel. - Ligesaa fast ligger de
to Accusativ-Forbindelser. Den ene: regis dolrim callere be-
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tyder: 'indse Kongens Ei5i'; den anden: Selauiccr gentis
dirzguam callere, betyder: 'forsicra Yendisla'. I intet af Talfzldenie kunde Saxo (eller nogen anden latinliyndig) have
hrugt Verbet intransitikk. - Derfor bar Udgiveane gjort ret
i al z n d r e Acaicativen fil Ablatix i ctrlieo usum, og derfos
har de ogsna gjort ret i :ab 'lemna dc B 1 7 5 senare stiidlena
oreirda'."
Den Iiorla meningen med denna Banga deduktion ar,
att uttrycket calleo usu ar ear fast konislreaktioaa hos Saxo, och
att calleo usum i EditPo prineeps bör och anaste andras till
detia. För att ytterligare styrka ralltiglieten av sin uppfattning, har Bestyrelsen gripit till aritmetiken och Bter nio
ablaiiyes ta död p& en ackusativ.
De ställen, dar ealleo usla lörekoan~iierhos Saxo. Gr
inte nio. utan åtta - Bestyrelsen har råkat att f5 med en
punkt, dar uhgi~arnapå fri hand insatt ett usu (499 '1, och
Bestyrelsen identifierat utgivarna med Saxo. Stallena 5aföljaride:
7 3 ' . Farna est, IbPum adeo przstigiarum nsu
a:aluisse, ut etc.
1 lDiarricatio~mis al; ipso doceiment~~m
efllagitat, cui~isetini U ~ L Iexperienabiaque ca8Eere sciélit,
185
EHic septem filios habebak tanto kexaeficiorum usu callentes, u%efe.
202 "-'f
OBtEaynunn se dici bellorumque usu
callcre testatus tatilissimurn eb cenftiriandh in aeie exercitus doceirnenturn porrexit.
274
Tam copioso se sagiftandi usu callere
iactahat, ut etc.
335
T'antas fidihus vires inesse dicebat, u t
perceptis earurn modulationihus askantes mente constaturos negaret. Cumque an eiusmodi usu calileret iihterïogatus, pesitiaiia fatereiur . . . effectum prmentare
csnrpellitur.
361 30-36 . d Saxonibus . . . tormentorum ariificia mutuatus domesfieas rires esternis cumulavit
ingeniis. Quippe nostri, reruin adl-suc militarieim rudes,
raro kalium usu callebant.
a49 'O. Talium rereim cuperientia msilque callebal.
"h.

"-ji.

Vad Saxo velat uttrycka med calleo usu är, alt subjehten
därtill yarit livalitetsbelonat feirbarna i de färdiglieter det
5s tal om. Aled denna betydelse ar calleo usu. verbet med
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ablatik, en lasi lionstriiktio~a hos Saso so111 hos andra. 1
iilotsats härtill betyder calleo ined acliusakiv i Saxoniskt
sprak ratt och slatt: att veta, kunna, första. Därför ar
varken Editio priilceps' callere cicslun~eller callere linguain
att andra i det sarninanliang. i viiket dessa uttryck förekominer, och ingen »lakirikunnig> skulle heller falla p& tanke11
att göra det. Vad som gjorts gällande ar enclast. att likaval
som uwnn i an nandi usunai calleret aiidrats till usu, hade
doliiin ocla lingiiam Iiuniiat 51iclras till ablati\ .
Bestyrelsen översiitter: 01x1 han ar en övad simmare?
Oversattningen far allses riktig under förutsättning att texten har usu. Meni texten har inte detta, utan usum. Och
varför? Dalfiir att delta i~sumioch den clari liggande fragan: Ban du siinma? ar raafurlip i samriianhanget. De
?..
tva inlin~iei~
i sin bAt ute pa halek a r på \ a g att upphinnas;
de synes dödens. Hadding frågar da liamraten, om han kan
simina. Men linmraten till Haddirig förlilarar: han kan inte
simma. Detta att han inte kan simina ger er1 bärande motivering för att IIacldiiig ,aller orms biiten och hruliar den
list Ilnn gör.
Alla d d r e editianer har hisurim. Detta hör livarstå.
46 3 2 . Iinperii cuique rättat till iinperii sui cuique.
JlotinHiigget oheinött.
i/
~ o ~ z s t r u xr5tf:aE
it
till askrtaxit. Altatinlagget oliemiitt.
4 9 I', Quce rattat till qui. Motinlagget oheraiött.
50 ". Stipendium rattat till compeiidiiian. Jlolirilagget
obenaött.
51 30. Hiarthincrruil~. Jmfr 1935, 279-280.
Ordet, som
förekommer på arannu el-\a stallen ~Hi:~rthuiinr.
Hiarth~~arus,
Hiartuarus, Hiorthuar i, ar överallt p5 föranledande av Marius
Kristensen rattat till Hiarrvarthus.
Min annlarka~ingl i d dessa rattelser lijd: ~ K å g o ngrund
att Saxo skulle ha an\ 5 r i t cPeii seiiare, i Editio pririeeps obefintliga formen lär inte hualria ariiöras. Ilet riiåste tvärtom
anses uteslutet ».
Wec;Lyrelsen (59-61) araför nu såsoni grund för rattelsen till Hiarwartlius. att i de iiIsta danska textkallor, dar
namnet förekommer, finnes Hiarwart tre gånger, á-liarlvtirclus. H-Iyerxvardus, Hyarwardus och Hiarnarcl åtta, och att
först från början al 1400-talet (Comp. Sax. Cod. A ) formen
Hiarfuar Iran beläggas. På grunci harav anser sig Bestyrelsen ha gottgjort, att Parirertryclcets foriner tillliör senmedeltida avskrifter @Ilersjelva trycket
j3.
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Den av Bestyrelsen till utgix asnas försrar axilorda forinen Hiarward Lana utan vidare avföras: den fórekommer i
en avskrift, vilken gjorts först av Arne XIagiausen, De övriga
tio heliiggeii :~ntrafi-asdarernot i laandskrifter, roni gar tillbaba tB1P det 13. arhaandradet. Men deras beviskraft mPnsLias
i högsta gradvvid e n narrnare granskning. Fcirhallaxldet ar
iiemllgen, att de sju helaggeam i'örekoiii~iieni en och s a i n n ~ i
handskrift pa ett ocls samma ställe, de tre iterstaende i
en arinan handskriit, ocbsa de i ett sainmanliarng, och att
ci5rtiSL i~ppgiELerraai den ena hanidsl,rilten direkt heror a\
uppgiflcrria i deri andra.
e'ndcr sadana i6rliall:indli.n a r riktigheten av de riitt~1ser som företagits inte gotkgjord. Ingeiiiing Iiindrar. akt
formerna i Editio princeps lian h a funnits i Saxos tid. Fór
att citera Marius Kristensen oan dem p5 annat siiiile (Danske
Studier 1829, 7 1 ) : »siannmer mashe fra Sakse selv,.
59 '. EBisium rattat till Elysium. J m f r 197 l o s c h 25 '.
9 . QLIC rattat till qui. 18lotiniägget oberiaött.
63
Fit enim, ut virtute Buleiium virglnes incalescan&et quorum ~iiiaiuscomplacet iorma probitas accepletur. Jlultiplices enina amor aditus habet, aliis rrrnor decor.
a!& animi 1 irtus : c~uil-iiasdamartiuan us~as T olenptahis Hter
aperil; rionnullis coailitas Veneris copiam parat; cornplures
i o r m z c:indor acceptos facit. Wec levius vulnins lortes quain
prnlclmd puellis infligere solent.
Det andra a m o i ar i texten riateat tá11 oris. Rättelsen a r
iiPrst gjord a\ Steplinni~as. Denne liar deeor oris, a v J ö r g e ~ i
OlriIk onit11 ttat till oris decor.
Beslyreksril (28--30) försvorar uttagandet ax7 amor,
vars upprepailde enligt mig marberar det soni h u \ udord, p&
foljaiide \att:
,Det er rigiigt, at clecor alelic k a n betyde j d r e l,cgernssknnlied, som i Lex. Sax. 218. 50 angivet, mein hvad saa med
dei overleverede «nior ' Deite lirinde iiaaaske v z r e irdeladt
i Stedet for at erstattes med oris, men det kan ikke Levares.
Tlii b r a d vi1 det sige, at det er »hu\udordet>? Dersom dette
skal betyde, a t det er SzBnirigens Subjekt, medfsres det, at
aliis crnior. decor, d i i s clninli I P ~ ~ ~ m
L IaSa opfataes soan ena
Konii~aalszetnin;: ior sig, medens en ny Sztning beg-nder
med qrzibzzsdani. Man maattc d a overszette: 'Kzrlighedeais
Veje er nlangfoldige; for nogle ( e r ) Iiapriiglned Skmhed. for
andre Tapperlied. for atter andre baner Krei~stfzrdighed
Vejcn tal IGzrlighedens Sydelser', Prolessoren finder allsaa
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intet besunderligt i, at Sam, hvem han lildeler lioj Rarig som
Stilist, udtryliker Sanlieil om, at for ilogie aabner Sli~nheden
Jrejen +il K~rliglied,ved Ordene 'for nogle (er) K~rEighed
S k ~ n h e d ' ! Professoren tuler 0111 Frenlstilliaigens 'retoriska
pregnans', Men Iivor findes hos cil retorisk Forfatter et saa
uhort Brud paa Retorikens siiiipleste Regler, at af tre Led,
der ved alfis . . . aliis . . . quibusdam angives ak hare n@je
sarniiien. de to forste iilaa opfattes som Noiniiialssetninger,
den sidste som en helt aliderledes bygget Sztning? Mos
Saxo nzppe. Alan jaevnf~reStederile 83 lo: aliis indzgncrtio
,volens, d i i s ~ ~ ~ c e rq~~ibusCi«m
or,
g ( i u d i ~ z ~O zC C U I ~ L Z PIZ~~ce~sed'cif
~
('nogle r a r grebne af aalsenlys Ilarme, andre af Sorg, atter
andre af skjult G1~de')og 293 l a : peirila~-ifi«alios, abios ini)idicc, yuoscla~netium ira vexahat ('nogle plagedes of F r ~ k hed, andre af Misundelse, atter andre ogsaa af Vrede'). Nej,
decor (Skmhed) - v i r f u s (Tapperhed) - artinm usus
(I<innstf~rdighed)
er de tre Subjekter %ilaperit, og a n ~ o foran
r
clecor hrycler S~tningerisfasltnmrede Bysning. Av denne
Grund, og fordi det er en saare almindelig, i psykologisk
Henseende let forstaaelig Fe$, at et Ord, der lige er blevet
skrevet eller trykt, komnier ind i Texten paa et senere Sted,
hvor det ililce giver Mening - derfor er Parisertrykkets
Text paa dette Sted forkert,).
Försvaret ar langrandigt, alltigenom ett docerande om
en enkel retorisli regel, vars giltighet aven hos Saxo ännu
ingen bestritt. AIen ar denna retoriska regel tillamplig i sammanhanget: aliis amor decor, aliis animi virtus? Med andra
ord: liar Bestyrelsen tolkat Saxo ratt? Det hela beror därav.
Första satsen i det behandlade styclief följer omedelbart efter det att Saxo berättat, att Nanna, Gevars dotter, intagen av alla konster och färdigheter lartibus), vilka Rödbrodds son Hother lade i dagen, greps av kärlek till honoan.
Satsen kan översattas: Ty det faller sig så, att unga flickor
råkar i eld och lågor inför dygden ocli cliigligheteii (virtus)
hos unga man, och att aven dar skönheten (forma) inte betager, den goda arten ralinas till godo. Början av nästa sats
ansluter hiistill: Mångfaldiga vasar irnultiplices aditus ) har
nemligen liarleken att nå fram, Iiarlekeii soin för den ene
ar fägring (decor), for den andre sinnets dygd och duglighet
(virtus). Genoiii upprepningen av Iiarleken (amor) blir detta
ord dominerande. sjelva huvudordet: fägring (decor, svarande till forma) och dygd och duglighet (rirtus) sammaniattar
och ar varken mer eller
det föreggende (virtus-formal
mindre an appositioner till det upprepade amor. I fortsatt-

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Saxo laiför Det danske Litteratuaselskab.

265

ningen av slycket, soni inledes inte, som Bestyrelsen Pater
paskina, med endast etf quibeasclain. utan ocksa riaed nonnullis och eornplures. fullföljes tarikegaligen och a~islules
direkt till de inånglaldiga vagarrma för liarleiien: för som9iga
as det konster och fardiglaeter lartium usus) som öppnar
lustaris vag; iör n5gra ett ömt vasen soin f6r fram till 1n6tet
med Venans: de flesta gör skCsn4ieten (candor £orm%) viillkoiilna. Hela orimligheten i att, som Best) relsen gör. kombinera decor och virlsii; 0~11artitiril usus med iter aperit bloklas.
a\ den tankeoreda. som i fortsattningen ble.ce f6ljderi. För
övrigt brytes en rnffirrerad antites oclm klimax. Det hela har
som konklusion: Och de manligt starke (fortes) brukar Inte
ge de unga flickorna kittare sår a n de skoine ipulchri).
Bestyrelsen liar rBBat att luilia Saxa oriktigt. F6rsvaret har blivit darelter. Och den slampel: ,forliert),. sonn den
sned sa stor emplmas asatt Parisesbrycliet, framkallar endast
ett stilla leende.
'77 S-s.
Occ~zrx'erenfrattat till concurrerent. hlo8inIiigget obemött.
78 .
Ccr!liditalis rattat till stoliditatis. JIciiinBagqet
oben16t t.
79 l". dlbiccmiibus rattat till alhicantis. hlodinliigget
ohernbitt.
82 'f C o n f ~ l s u srattat till confus~is. Motinlagget obem6tt.
85 ". Sostx'~zmraltat til1 lestriam. AIotinal5gget obemöft.
86 'l.
Obscsrrar.en2 rattat till obscuravi. lfotinliiggeii
obemökt.
105 'l. Callide rattat till calilla. Motinilagget obemötb.
105 'O.
Exprirnerent riittat till expronilerent. 3lloiPalägget ohcriiött.
106 14. Utenlem rattat till uti, item. Motinlagget obemöit.
108 I i . Miseri@ temporcl rattat Bi11 ~nisericinitemporum.
Motinlagget olbemtitt,
109 31. Clc~zzscerattat till clausa. Motinlagget obemott.
114
~ u o c c r u i frattat till revocavih. JHotinlagget obemott.
120 ". S o c e n s rattat till nocentis. Jiokinlaggek obennejtt.
125 ". Hrruerant rattat till irruperant. Motinlagget
oheinbtt.
126 1 3 . Angustiosis rattat till angustáori. 3Potinliigget
obeii16tt.
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231 ".

hdeflnrit rattat till diffluxit.

132 ".
243 ".

Hcre rattat till liarum. lIotinlägget obernött.
Exslr~rctorattat till inslructo. lbotinlagget obe-

Motinlagget obe-

mött.
illött.
144 '". Corpore rattat till robore. lbotinlagget ohernött.
150 ". Ueorurn rattat till dearum. Motinlagget obe-

mött.
160 ly-''.
Luseril infelix, quae caeca iilsidine ferlur
b r e felrentis equae sepelitqile cupidine formam.
a: Olycklig den kvinna i cin karlekslek, soin förblindad
au sin lystnad efter alskog drives fram som ett brunstigt sto
och genoin sin lidelse jordar sin sliönliet.
Sista ordet i de lva verserna formam. sliöilhet, a r Y
texten rattat till fannam, rykte. e'pphovsinan till rättelsen
a r Gertz.
Bestyrelsen 130-32) vänder sig i sitt försvar för denna
rättelse till en början mot att en förefintlig assonans darigenoin skulle blivit fördervad (1935, s. 261), Försvaret, som
aven berör sjelva innehållet i verserna, lyder:
»At der i Ordene zn6-re for-inctrn skulde vEre en tirsigtet Assonans. er lidet rimelist, d a Saxo kunde sit Haandv z r k , og Indrim i ordentlige latirislie Vers gerne var dzkliende. ,%:ildringen J o r m n ~ nii1 frirnanz forringer iklie Verset;
tvaertimod: nman beholder Aliiterationen og slipper for den
mislykhede Assonans. - Professor Weibull kan derfor iklie
i IIetrilien hente nogen Stntte for Bevaringen af formcr.
Afg~reradebliver det da, oan dette Ord, soin Gertz mente,
inhoidsnicessiyf kan vzekke Betaenkelighed. \'i vilde i den
dnledni~igsperge Professoren, h r a d der slial forstaas ved:
at filintetgore sin Skonlied yrd Eldiovsiyst? - En S ~ j t kan
e
vel gennem et langt op liderligt 1,eviied sztte sin S l i ~ n h e d
overstyr, men en saadan Fortolkning t0r riaan dog se bort
fra her, hvor Talen er oin en ung Konpedatker. hvis Brode
ene beslaar i, at Cupido har gjork hende elskovslysten
Bestyrelsen förnekar alltsa assonansen i verserna. Men
den assonans. varoiii 1151- a r fraga, möter inte blott i sista
versen, utan ochsa i deim förstas slutord: fertur. Bestyrelsen
har förbisett detta, liksom att inrimmet har ar »tiickande».
För övrigt iir \ii1 möjligt. att inrimmet i vad Besfyrelsen
kallar > ordentlige latinske Vers »,gerna liade denna tackande
karakter. Alen ho<; Saso, som inte drer hantt erk i poesi, he-

-

).
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hisver iririmanet inte vara det, Har etk p a r tlllfalligt valda
exeinpel:
261 .'-l
Hngenioque anirnos produnt et cords rigore
Offieii signant ausumque Iabore fatentur.
i80 IL-l '.
Lena inorte fruar placidoque sub astra leranclus
Funere vi niorbi defnngar vulneris espers.
Exernnplen visar, liksoni Iertur och formarn, akt Brstyrelsens angrepp p5 assorianseli inte lyckats, och att redan
denna assonans g6r ratkelsen av formain till farnam onzöjlig.
Men formarn maste ocksa innehallsrnessigt vara ratla
ordet. OlycliZig den kvinna, sages Saxo, - och haal talar
h a r allmänt om k l i n n a n - soiii drives fram förblindad i sin
lystnad efter SIsliog; hon a r soni ett brunstigt sto och jordar
senona sin lidelse sia skönliet. Med andra ord: den djuriska
brunsten förtar iiitr'cket av Iiennies sliönhet. Uttagandet av
formarn, dess ersiittarade med det Piiletsagande famam. ryktet,
del goda ryktel. inleder en 'riclt ny tankegåiag: det a r den
rena sl\olrii5sterliga förflackningen av et&malande, pregnant
uttryck.
Deil Iarda bestyrelsen med dess forinand i spetsen förstar inte delta onn Iiur den djuri4ia briinsten verkar. Saxo
vas eii ganniiial Iierre soin sett mycket ocli Bark mychet,
ocl;sa i de högsta hretsar. Hanr fbrsiod det alltsii.
Scpelire formarn. slutar Bestyrelsen, a r okail%i klassiskt
ocli saxouiskt Batiri; sepelire famam finns hus Ovidius. Saxas
r a r mer a n deni v e r l d s f ~ r f a r n e :Iian var ocksa e n sIor poet,
Tror \erPibigen Bestyrelsen. at%denne store poet var biinden
av Ovidieis, alt Iian inte var ilialitig ett eget, fuT1BdPgt uttryck
och a l t lian alllid beliaiade upprepa sig s j ~ l v "

IGg

ql-9z

Hanc quoqeae discedentem iuvenis curru delatus insequitiir. Qeii curil corlspecti senis v~ilneribusopewa Bnturias
accederet, quisriana esset rogatus 3 : d5 Pivinnan avlägsnade
sig, liom eri ung man Ali3nde i eri vagn. Siir han, coamspecti
senis T ulneribus opein haturus, kom narniare, blei han tillfragad, vem han acar.
Utgivarna h a r ilar rattat coi~speetitill conspectis. kpph o ~ s m n ntill rattelsen a r Jörgen Olrik.
N a r Bestyrelsen (48-58) shall försvara denna rattelse,
uttalar den. att uttrtckssiitlet i Editio prineeps a r > sardeles
pslallande)). 1 det maii sheilile viilita, att r a d den unge mannen brahle lijelp inte var siren, utan 5Idrirager-i. Enligt Be-
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styrelsen fås form och innehåll genom utgivarnas rattelse
»i skönaste ordning)>;betydelsen blir: :)vid åsynen av åldringens sar». För övrigt sliall en exalit undersökning av
Saxos språkstoff inte leinna tvivel om att rättelsen ger den
ratta Iiisarten. Openn ferre ar nemlisen annars Iios Saxo
överallt brukat aratinge11 absolut eller förb~indetmed personbeteckning, darennot aldrig med tings- eller hegreppsbeteckning. :.Nar detta förhallandes, slutar Bestyrelsen, »har
undgått professor llTeibulls uppnaarksaiiiliet, torde en medverkande orsak härtill vara, att professorn inte har kant sig
läsart, r a d som Ater niåsfe förklaras
stött av Pari~ert~ycliets
ur hans säregna inställning till det latinska spraket)).
Vi ar en Ilel Biten sliara. som i clenna Bestyrelsens argumentering triiffas a\- det lilla lustiga infallet på slutet.
Stephanieas och Madvig har haft samma »saregna inställning
till det latiraska språkel), som jag, överliuvud alla Saxoufgivare före auktoriteten av 1931. Så sardeles påfallande kan
val allts5 inte uttryckssättet i Editio pririceps vara. Och förtjenar verkligen Steplianius och Madvig underbetyg i latin
för att de godtagit det?
Bestyrelsens argumentering går för övrigt i stereotypa
galngor: shairniiier en Bonstrulition inte illed den eller de konstruktioner, som annars kan beliiggas hos Saxo, a r den att
andra. Har s!iall konstruktionen inte stamina. Alltså Rar
den ändrats. Det sylies annars, som om en konstruktion,
nar den soin liar ar anmarkilingsfri - motsatseii lär ingen
mot Stephanius och bdadvig k u n i ~ ahavda - och dartill lär
röja någon originalitet, den alldeles särskilt vore förtjent att
bevaras orörd. För övrigt andras den goda meningen
i Editio princeps genom rattelsen. Meraingen a r inte: avid
åsynen av aldringens sar». Meningen ar, att den unge mannen fick syn p& gubben, conspecti senis, ocli kom narmare
för att hjelpa honom med hans sår. Med conspecti ar allt
b i sliönaste ordning)).
165 ".
Syzlurdu~n. Nani~iet ar rattat till Sywardum, alltsa
ri till ur, en rättelse solm genomgående gjorts eller avsetts
att göras i andra saminansattningsled~ets början av namn.
Mariiis Iiristensen står har för riisthållet.
Vad jag anfört i delta sannmanhang a r endast, att
zskrivsättet darnied inte återföres till det ursprungliga a . Och
att u i ett namn som det liar ifrågavarande »var i bruk, för
att inte saga var det vanliga, i Stixos egen tid».
Bestyrelsen i6l-62) söker iiarmare begrunda utgivar-
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nas rattelser av zz till up i andra sanrnrnarrns~ttnings1edetsbörjan. Det sker p2 s5 satt, alt clen utplockar 5 namn. siger
I a n , ur h'ecrologium och Liber daticus kundenses; dessa visar si9 dar geaiomgaende l a r a skrivna med ra eller M U : och
Bestyrelsen menar darrned rattelisen av u till w B Saxoupplagan rättfärdigad. Katurligtvis rattfiirdigas inte rattelsent
därmed. Det liraves darlör i del minsta, att tu uppvisas i
Sams lid Iia varit det allmanna p5 det angivna ska88et B namn.
Alen detta later sig inte göra. En genonnghg av hela
det betarade srnamnstoffet visas, a t t breaiáet a v cp har var det
alldeles Overvagande annu p2 Saxos tid. F~rhalBandetmelInii u och LO för tiden in i 1200-talek ställer sig, ngra nog
som 2 : 1.
169'O. Efjeciui rattat atBB afiectsii. JPotPnlagget obemott.
i76 33. C L n ~~a n e a lratlat till co~nmaculat. XHotinlagget ohernött.
194 5 . Q ~ r o r u mr5that till quorum alter Bil~visras.Motiiilagget obemöit.
698
Senilis rattat till sernel. hlotinliigget obem6tt.
200 IS. Suriflza rättat till h r i t h a . Jmfr 150 ". dar
Juritha bibeliallits. 'BIotin8agget obeaaiötk.
205 ". G y u r i f h a rattat Biii Guritha. Jmfr 205
*(&j I:, I S , 2 2 , 3botinlagget obeaaaöti.
205 ! Dfuisuan siitlat tiaBB divulsum. AIoSináagget obe1nbtt.
212
Ezrndern rattat till ciusdem. 3lotlnEigget obemött.
2 ~ 1:7. Linfeo rattat till aurro linko. AIotinEiigget obemött.
221 ', Filitlm quoyue procieuuit, CLII O n a r r ~ ~ dspoccbu
btzlum poszrit uteslutet. hHotiiilagget ol~emött.
242 31. Probahilis rattat till prodigialis. JllotinH5gget
oi~emölt.
256 1 2 ~
Plurirnc~ eomitatis offlciis prosecjuehattlr.
Plurirnae ar i texten rättat till plurlrnis, Rattelsen harror fran Gertz.
Bestyrelsens fáirsvar (55) Ivder:
~Pariserksykket: plurin~ce comitatis ofiieiis prosequebatiir. 'han riste hain Beriser paa megen H~flighed'. vor
Uclgave (256 l"), med Noteapparat: plnrimis cornitatis offbcils
prosequehatur, 'han viste ham mange Beviser paa Rmflighed9
(plurrimis Gertz. pltiriili~Parisertrykket). §at sapienti!.)
'j.

"j.
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Gertz' rättelse nmed de tre -is i slutstavelserna till de
tre p2 varandra följande orden ar rena ltakofonien. Ett sådant latin lian i varje fall aldrig Saxo Ima skrivit. Bestyrelsen
borde efter min frainstallning (1935, 275-278) också förstå, att rättelsen liksom så många andra likartade principiellt a r otillitligt Philistertum.
259 'l.
Fnctcr pacis commento circerrnventum aggreditur 3 : han
sluter fred och angriper den däri försåtligt infangade.
Facta: ar i testen rattat till fictze. Soin upphovsniaim
till rättelsen anges Icnabe.
Rättelsen ar gjord med ledning av Coiiipcndium Saxonis IS: 6: insidias ineditans pacein simulatam cuiii eo feck
Bestyrelsen (32-33) medger ~isserligen,att rättelsen f a c k
ti!l f i c k medför en tautologi. blen denna tautologi skall
finnas oclisii i Compendiet. Paceni simulatam har svarar
nemligeri enligt Bestyrelsen till f i c k pacis hos Saxo - d. v. s,
hos utgivarna -, Compendiets insidias meditails till Saxos
commento circuniveaituin. Da, slutar Bestyrelsen, det ar
otarililigt, att Compendiet efter sin hela karaktär skulle ha
infört tautologien, torde det f & anses givet, att denna går tillbaka pa Saxos text, d. v. s. att rättelsen från factae till f i c k
har träffat det ursprungliga.
Tautologien i den nya Sasotexten ar ofrånkonilig, liksom det ar ofrinliomligt, att den skapats av utgivariia. %exten har försämrats av dem. Fragan a r da, oin Bestyrelsen
med sin argumentering gittat få denna försämring stödd och
tillrackligt motiverad,
Compendiet sager: han tänkte p& försåt och slöt en
latsad fred med honom. Detta 5s tautologi, förkunnar Eestyrelsen. Den torde st2 ensam darom. Och vidare förliunnas det: Compendiets pacern simulatam svarar till f i c k pacis
hos Saxo - den rattade Saxo -, insidias meditans till commento cárcuniventum. Oin dessa motsvarigl-ieter torde Bestyrelsen stå lika ensain som ifråga on1 tautologleii. Factx
i Editio princeps svarar till facit i Compendiet, pacis com~neiitotill paceni siniulatam. Insidias meditans saknar motsvarigl~eti Editio princeps.
Bestyrelsen bör nästa gång nogare vaga arginmenterna
för ocli emot, innan den med ledning av Compendiet uttalar,
att en textförsainring som factcp till f l c k träffar det ursprungliga.
260
Custodice rattal till c u s t o d i ~causa. blotinlagget obemött.
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262 ". Fleait rattat bill deflexit. Motinlagget olkemökt,
263 I'', Et qulde~azrattat tP11 et facile qeiidem. Jlotiialaggct ohernött.
263 .'I E a i g u u m rattat till rxipuunn soli. JHotinlagget
obenibit.
273 ". Gergflin rattat till Gyrillia. AHotiailagget obelazölt.
228 't In maiestatis fnstigio riittat hill in altissiiriicz
maiestutih fastigio. MolinPiigget oberiiott.
282 ''. B->eruicctcioris rattat till perspicaciorls. Motink g g e l olseiiibtk.
284 I'. dbscisa raklat till abscisi. hlotinlagget obei~iötl.
284 "'. Ciuiicrfes rattat till ecclesiz. Xlotinliigget shenilbilt.

284 I'. C o n i n z ~ l ~ irattat
i
liii communis. Motinliigqel
obeinott.
292
Godewino rattat till Codon ino. ?al[otiniiigget
obeni-aciti.
2 9 i l. Regio rattat till regis. hlotinil5ggeL slseinöii
298 I i . Uiufurrrcr rattat till diutina. bHolinliigget ohe
möki.
299 'l. Pertcrlissent rattat till prztulissent. 5HokinBaggeksbemöt t.
299 .'I Per.lafrzm rattat till pszladiim. ,8l[otinliiggel
obenaiött.
299 -'. Perfzilerur-rfrattat Pill prztinlerunt. 11otinBagget
obemött.
303 ". Prcr.poa~er~Ses
saktat bill prrzponea~es. JbIotinlagget obeiiaöht.
304 ". 0rnni~~n-r
ulrtutrin-r r a t f a t till onlriibus vlrtutis.
hlotinlagget obeaamott.
J05 '. Proseyuiiur rattat till prosequetur. lIolti~k5gget
obermnött.
305 ". Perspiciendi rattat till prospiciendi. hloQinTiigget obeanölt.
3C6 '. T u f i u s rattat till satins. lfotinlitgget obernult.
307
Descentlit rattat till desceimdet. 3lotinlliigget
obernöl t.
309 ". Cr~rdelitcctirattat till erudelitatis. Motinlagget
obemött.
310 '. Srnnctitutis rattat till castitadis, >lokinlagget obenmölt.
31 4 1 3 . Piefcrii rattat till yieiate. Bástiiiliigget oben~ött,
395 14, Bcllieci vi rattat till belliea. Motinlagget ohernött.
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316 39. Fortitudine rättat tiI1 fortitudinem. Motin?äggct sbemötl.
d18 ". Legunz rattat till scelerum. Motinlagget obemött.
319 ". Condicio rattat till iriris condicio. h1oliiilage;et
ohenlött.
320 12.
Samnium eapienti. Första ordet ar rattat Bill soinnrnnz.
Rättelsen harrör inte soin utgivarna tror f r i n Knabe, utan
bar funnits i Saxouppla.prna sedan Stephanii tid.
Grund för denna rattelse salinas inte. Den torde >-ara
riktig,
321 L O
Porro fossa ad soliduni humno l, incorruptain antlslltls
togam inter adesa solo ossa reperiunt 3: efter att h a gravt
igecom naullein ned till fast iiiarli. fann man bisliopens skrud
oförstörd bland de - solo -'multnade benen.
Solo ar har rattat till situ. Cpphovsman till rattelsen
ar Kinch (288).
Bestyrelseii anför (33-3i), att solo p& den plats där
det står inte ger nagon mening. sNaar Professoren gengives
sidste Del af Sztningen: 'fann inan biskopsskruden oförstörd
bland de multnade benen pd marken': er denne Gengivelse
nemlig i Strid ined Ordstillingen. Hvis solo, abl, af solum,
'Jordbunden', havde hsrt til Verbet (reperbuni) saaledes som
Professoren tznker sig, saa rnaatfe det enten vzre foranstillet
dette eller have staaet foran infe-, medens det ikke kunde
vzere anbragt niellem adesc~og ossa; denne Anhringelse vlser
uoingrengligt, at det hellhmer tal disse to Ord. og dette er
Grunden tal, att Kinch har ssgt Ordet solo erstattet med et
rnere passende Substantiv. idet Knoglerne jo iklre kunde vazre
heiitaerede af 'Bunden9 af Graven.
Bestyrelsen kunde l-ia besparat sig det mesta av denna
långa tirad. iltt solo h6r till adesa förstår varje nybörjare
i latin, och den översättning jag gett involverar sjelvfallet
detta. Llttåter solo i det sammanhang det förekommer pi. det
beiiandlade stallet skulle vara ineningslöst har före Bestyrelsen veterligen ingen, Inte ens Rinch insett; vad denne sager
a r endast, att trots det att det vas gerioan att ligga i Jorden,
som heiieii blivit laalvt förtarda. Saso dock nappeligen braikat uttrycliet adesa solo, utan att det rimligen ar avskrivaren
som blivit vilseledd genom tanken darpå. Det meningslösa
Jmfr Ovidius, Fast. IlT, 821: Fossa Sil ad soliduin.
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skall iau ligga dari att benen Inte kutade a a r a f6rtarda a v
)bottnen» p i graa en.
Xaturligt~is irile p5 si eizska. Jag
frarafaller gerna, att solo a r loliatiat. ralen aldrig nhl det har
knri hrukas instrrarnei~ielt. Enligt Eclitio princeps grii\de
man genom miillen ned till fasta marken i atl rolidtin~j:m23
i a n n d 5 de av jorden har (solo i mtiBtaaade benen. dllk iir i
full ordning.
fossa ad
För öarigt tilldter de rimlyllda satss81~1.9teea:
~oliclurnhiunlo
aelesn solo ossa reyeriunt inte. aLt solo uttages. De ådagalagger riktigheten n r ordet.
9" 'l. Uebr~ercit rattat till decreaerat. Alotinlaggeb
oh~znötk.
321 3'. Srrrdifate rattat till tarditaq. JTotinl5gget obemött.
3 2 'l". Chori r5ttat till choro. JIotB~alagget01seaazhPit.
324 'l. Fideniissimcan? rktkat till fideritisslnne. Rlotdnlägget obemCPtt.
324 '. dcczperet rattat till arriperet.
AIotii~liigget
oberniiLi.
32,52 - 2 "
Bure elicitunr . . . persri;nsione eriorlvirs riittat
till itire extortuna . . . persraa%ioi~e
elicitcrm. AlotinPiiggeD obemidet.
328 'l. Pwnite~rntiarattat till 1 e l a k pwnitentiz. Motiriliigget ohernidii.
329 '. Prisfinis riittab. till pristirii. Jlotinlagges c>heiilOlt.
330 "-1"

-

Queaaa Flandrensi ciistodia Ejberatu~ninfesla parrlcidis
fortuna areluti ela~lem nliqsiam izostrorurn calsundariti~ e&
fertilitati iniecit. S a m . . crinai~~osis
$el?japerinferasa di1 iliitas
. . . petulautia~npenuria repcridere voluit commuaiiqaae iiaopia
publiei parricidii iusta exegit placrtla a: Cjdet slu~mgaale.hii8sLt
rnairdanna, horiom. befriad inr sitt fiinligelse i F1:andeira.
som en aidelaggelse in Over de agras ö\ esflöd och lertilltata.
Ty gudonlen, alltid hatfeall nnot hrottsiingam-, lille edergallla
det iriicka dadet raied bris8 och hravde s8soin raktrist sonirzgsofier. för det gemensamt utiCsrda mordet sillliiaia fattigdoni.
Ef tsr alnquanl ar 4 texten insatt ngroruna. l'ppBiovsiraiin
till ratielien ar Gertz och Knabc.
2; Be4tjrelsen (16-87) slia21 försaara delta agrortinila,
medger den kisserligen, att ordek ferlilikac loraitom fruktbarhet) ocksa betoder rikedona
Men - fortsiitkr den g5r Falan igenoin siii18esin uiadcr ordet i Thesaursas. skaEl mala
inte finloa ett enda, som ger heaii för att man kunnat tsBa
om eia ~miennishas fertilitas i hc~tydclsela a r bians ïihedoni.
)

).

18
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Därför agrorum. »Vi1 man som Professoren fastholde, at
den overleverede Test skal bevares uforandret, kan den altsaa umuligt overszttes: 'de vdrrts överflöd och rikedoin'; den
lian kun overszttes: 'vore Landslnznds Yppighed og Frugtbariled'. Ifolge Parisertryliket blev Mordet paa Knud d.
Mellige altsaa sk~ebnesvangertikliie for Landets Frugtbarhed - snaledes soin I<oiltexten viser - men for Folkets
Bwrnenvl!»
För att Tå fram betydelsen av ordet fertilitas p5 det
stiille som har ar i fraga, tager alltsa Bestyrelsen sin utgångspunkt i ett latinslit lexilioii, 1st vara Thesaurus. Ctgangspunkten bös sjelvfallet tagas i kontexten, en elementär
metodisk regel. Gör man detta, Iiir det utan vidare stå klart,
att ödet ocli gudomen, fortuna och divinitas, är att uppfatta
som efl och samina, och att abiïndantia antitetiskt ar rnotstallt penuria, fertilitas antitetiskt inotstallt coinmunis inopla.
segreppen fertilitas och eoinmunls inopia, allman fattigdom,
51- alltså varandras motpoler. Det ar darilned utan vidare
uteslutet, att fertilitas kan betyda bördighet och erhalla deil
inskrainliande bestämmelsen agrorum. ,$krarnas bördighet
- allmän fattigdom ar inga motpoler.
Editlo princeps' text lian allts5 inte - trots herrar
Gerlz ocli Knabe - deformeras p i satt Bestyrelsen vill. Och
nagot behov att andra denna text fiireligger inte. I Tliesaurus
lian man lasa ~ilangatextutdrag från kejsariidens författare,
dar ordet fertilitas, konibinerat med ett saliord i genitiv, har
betydelsen ubertas, copia. Och önskar Bestyrelsen ett belägg på ordet i denna betydelse, satt i samband nmed »en
menniska)),kan detta, aven utanför Saxo, ges. Jag hanvisar
till Sedulius' parafras av Matthzus 19: 24 (Pasch. Carm.
%V:10-12) :
Namque forainen actis sicut penetrare camelus
Meinhroruril pro ilaole nequit, sic dives opima
Feráilitate tumens tenuem non posset adire
Celestis regni ducentem ad limina callem.
Saxo har på det ställe, varom Rar ar fråga, anvalat
fertilitas i samma betydelse, soim liejsartidens författare
gjorde det, d5 det var kombinerat med ett saliord i genitiv,
och som senare Sedulius allmänt gjorde: i betydelse11 riliedom. iiverhuvudtaget ar det ett missförstånd? nar man tror,
att Saxo var bunden - ocli buriden soin en slav - vid de
betydelser orden hade i rent klassiskt latin.
330 "j.
Cum Darii novi regis initiis applaudentes pristince ruinz
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procacius irisulbarent 3: d& danernia i det de Jublade 61-er den
nye konungens trontillträde fräckt begabbade pristin2 ruin=,
Pristinz 5s i den rnya texten rattat till pristini. UppI-norsman till rattelsen ä r KincEi (298).
Bestyrelsen (17-1.9) ger sill: försvar för denna rattelse
formera av en mangordig rcdog6relse fös Biur KBrich natt
fram tal1 sin st5ndpunkt. Det sliaB1 till en b ~ r j a nha vackt
deimnes uppri15rksamlaet, alt .det allmanna språkbrul;et~
liravde pristinii 13: regis j i stallet för pristinz. Han vande
sig darefeer till Compeiadiun-, Saxonais och Kralitz. Det heter
i det förra: Cum enlm Dani Olauo appllauderent at Kanimto
morteio inskiltarent. »P&det skönas te siitex, förlilarar Bestyrelsen: syarar detta till den rattade texten. Hos Rran-ntz
"P inanus
läses: Parum erat improhis illis, innoce~itissimorea'
iniecicse, nisi et c ~ s u minfarnarent, ut plauderent ataribus
iam regnaiifis. :Ivvikelserna ar har enligt Best~reiseinstörre;
»docl; synes infannareaab att svara till iiasnltarent, s&att också
horis B'örhay; har- haft, att det var Knut. som stiiinningen var
rand emot.. Sill sist skail KIncl~ha i~innit:att Bill fbiljd a v
Sasos : ~ l l l ~ ~ a suttr-ckssatt
~n:~
man hade att viinta en direkt
moisa8lraing ii19 iiovi regis.
Efter dcnnia redogörelse. som vuxit ut till ~iagotannat
ar, Iiiniclis, förklarar Besturelsen, att r58te4se1n pristini inte
kan as-fardas sasom godtycklig, ulan ,ilar p& ett solitt velensliapligt fundanieiaf: harisyiaen tik1 spr&l;bruk ocli traditbaj
Sr » fornaeritlig indlysende)),
Viinder \,B oss först till spsalibruket, torde det titan vidare vara klart, att formein pristina3 i det samnnarnhang, dar
dera hiir förekommer, Inte hör hemma i ordiraar latinsk prosa.
Saxos sprak ar enieBBerlPd inte n5gol-n ordinär prosa: denn ar
en rent rhetorisk sadan. Ocli i denna shetorislia prosa hör
pristin, hel&lieanma. Iáonstruktionien innebar endast det
zitoai-nordentligt vanliga, att en geanitiv förvandlas till adjektiv
och siittes som attribut till det substar~tiv,med vilket den
hör samman. Belaggen harpa ar maaga aven bos Saxo. Att
era eventuell antiks inirzeh&lllsmessigt inte darar rublaas, beIiöwr inte tillaggas.
Riitlelseii pristlrai blir sinder dessa förhSllanden rent
godtycIilig. Och det rerkar enbart hjelplös naivitet, nar Bestyrelsen för deaina nattelse s(Pker stöd i texttrad.iiionear.
Con~pelidiuiinS a s o n i och Krantz har Isada p5 det osliunaste
satt, Cornpendiet osltönast som alltid, deformerat Saxo i syfte
av noriiialisering. Det as lika oinöjIigt atll hos den1 finna
stöd för ett prisiini som för gristinac.
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Pristin= ruin= kara p2 slenslia gerna översattas: den
föiegBerncles fall. Men f r i n pristinze zir Grngrarna att halla
undan.
330 2 0 - 3 2 .
,lintuninale ~ e r oadeo pluvi~irnfuil,ut si qenid I ~ c o r u m
IiumiIifate palustris e madose succrevisset, perse\ eranti imbriuni inuiidatione clecitleret , . . Quod =stas aegrr gerauik
autulamnus oppressit . . . Quin etiaan agrestes, aqiais campos
tegentibus. supernantia spicarum capita demeterntes naviculis excipiebant 3 . liösletid blev det ett sidant regnande, att
om något hade vuxit upp p2 Iiglanta marker eller i trask
sch T &ta, rrasacle det ned genom den ex innerliga Os ers\ 5mning, som singregnen Bstadkom . . . T'ad sommaren foclde
med sveda trampade PiUsteia ned . . . Vatten täckte falten och
bönderna, so111 war ute nied ?ina skaror iick fiska upp i natar
de toppar a\ ax, som stach öler.
Utgi\arn:i liar rattat decidcret saisom »rriyehet h i r t )
till desideret. Xiiich (291) har hittat på demma rattelse.
Enligt Bestyrelseia (20-24 i visar ordet inundatlone,
kivers\ amning, hlart, att meningen ar, att saden »sje;znliter
laed
Idesideret], inte )faller nied» idecideret) i s attnet.
)Ingen, soni sjelv har sett sida, siidesbevnxna strackningar
under vatten, k a n » , sager Bestyrelsen, uladga at t erkänna
den slaeiide verliligheksbilden i Saxos skildring)). Men desideret ralåste Insattas. Ocii att dek masie vara just detta ord,
»sjUnSa ned , skall yttermera fram@ al att ax stack över,
nar böniderna var ute i sina ],&tar.
Adan iyclaer sig liksom se Best~relseleclarnbtesi~a
i del
lärda Litteratr~rsePshabetairsed sina adjungerade ute i slagregn oclm Bvers\arnning för att sainla ocli utbyta erfarenlieter.
itlera Hiurudana dessa nu an biisit: det hehkivs på del ifrågavarande stallet i texten, alldeles motsalt mot \ a d litgivarna
menar, ett >hart ordi, a r Edilin princeps' t-p. ty detta ord
har sian molsvariohet i ordet oppressil, trampade ned, i det
d
Iöljande. Som %aofta annars ger aren har kontexten beviset för riktigheten av Edatio priliceps' kim-t.
Siinch u a r i all sin T nlmerairig s5 onödigt klafingrag.
Och Bestgrelsen ter sig s5 or~odigtliirnhtig.
jgi 10-12
j>

Quav lam dira clades con\ actiian poptalo anirnuili sanciitatem, quam a n k a detractavrrat, iateri coegit deqeie celsitiadinis e i ~ csntemptoribus
s
reraeratores eáfeclt 3 : denina sa hårda
UdelLaggekse Overt'gade kolliet: dera tiang det att tillstå en
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heliglaet, som det tidigare Iiade dragit ned och kom dean
son1 löralitat denraa helighets uppliUjdhet att tillbedja deni.
Efter sanctitatii htar i texten insatts Xuni~Zi. Riiltelsen
h a r bill uppho\ sman C Leplianius.
RestpreBb,en (21-24) fiaaner det ytterst piik'ullande. att
det i Eclitio g~riiicepsintc precissras, veiiis helighet dc$ g5lBer,
d5 Hiniut den heliges namn inte Sr liiinnrnt i dan l8nga sliildring
a v o h e n , ionn iipreggr dc"lalif6rdn sliiliet. L I ~ g O r a a dIOr
e att
Kaiiuti mnate ins5tt:as anser Bestyrel\ern \ a r a , aái ordet elus
iidrel.roirimer efter celsitudimis. det ii:^ eius rnaste. om texten
inte andras. laiiii\isn till sainctitas, och I s2 fall h a r allasa, 16sklara5 det, Sa:,o kuaiaiat saga iarmclilatis eclsiti~do. Men detta
uttrych fortsabter Bestyrelsen stereotypt. 5s utan hemul s a v a l
i latin h a!llii5nhea son1 hos Saxa slirsliilt. Deiine senare "negagiiar eelsitnclu endast i i\; I'idrbindelser: P . i egentlig betydelse
ona backar, höjddrag; 2. om personer (furstar) = majestas.
Hartill kc~nnmer.att det i Cornpendiuan Saxonis (383 ''-lG)
Iieter: Q L ~ Z
tniri clira d a d e s conuictum nnimiam popsiils fater8
sanctilatem Bánnuli compePIehnt.
Kclla denna argunientrririij &r al andii likt ilmalic. Bestjrelsen siiger. att sanckitalis celsiiudo ar utan hemul P latinet
i allnnkinhel. Aven epni detta sktalle vara riktigt - vilket hetvivlas -. be\ isar uttrych som celsitudo di, initatis, elnquent i ~ sermonis.
.
superbia. doctriole. perfecfioiais. belagda runt
om i likleraturen, att sancfitahis eeHsituda h6r helt hemma i
latinsk tnnliegang. .att uttrycket a r utma hemul & \ a n hos Saxo
bevisar Beshyrelseii geijonm atit ange de f6rhPndelser. f vilka
ordet celsitudo fajrehoinmer BIOS laoaaoiai. Mear Mestg-relsem
i ó r l i ~ e i .i detta sannrnarnliang - v'ad Bes tp relsera inte gerna
skulle 113 tiartigit - att ordet utnnfislr det stalle. som har %ii.
i fraga. endast finnes 4. sager fyra ganges hos Saxa, cch
att med dessa f j r n ganager ingenting kali bevisas. Slutligen:
nar blo~iipenidiuninSaaoriis kopplat sancfitatem samman med
Knniuti, Ii3r detta haft sin siirsliilda orsrak. I Coimyendiet ar
itieinligen - vad Bestyrelsen heller inte gerna skulle ha f8rtigit - bade relativsafsen till sarnctitntem och allt det fëlljande
uteslutet. Ett sadant fristgende sancDit:~lern maste absolut
h a silt Kanuti. Ytan detta blerr det ingen mening alls.
Satsen i Edilio prineeps ar, shaille jag rnierza. rnlasterligk
utforinad. Tidigare h3s Snxo seallt spi9rsn15lef om Eonuts
helighet. H a n Iiar xidl-ftigt diskuterat folkets anotspiinstiga
ocli avoga installning till deiinn. Det Ilar shett omedelbart
före slhilclr3ngen av tronskiftet ocli ogren 1328-329). Efter
denna shildm-ing kortiiittes n u tanltegangen: den Biarda 6de-
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laggelsen tvang folket att tillstå en helighet soin det tidigare
dragit ned och koni dein soil?i föraktat deiina helighets upphöjdliet atk tillbedja den. Uttrycket betonar skarpt motsatsen mellan vad soin tidigare dragits ned och vad som nu blivit upphöjt, omsilaget i folkstarainiilgen. Uttrycket a r akter
Saxonislit. Att har insatta Kanuti ar att stilistiskt förderva
del liela.
Bestyrelser1 har har ingenting förstatt. Den förefalles
ilate ens ha lagt marlie tP11 kontrapositionen: sanctitatem deBraetairerat - celsitudiriis eius.
331 not.
Hisdem fere iemporibus absuinpto Richaldo Asceïus
morum generisque splendore eximius Euriclensi potitur
sacerdotio 3 : vid ungefar saanina tid dog Rich[w]ald, och
Aslier, en nlaii av sällsynt strålande sedliga dygder och harIiomst, tog bisliopsdöinet I kiind.
Detta skalle förekomiiler Iios Saxo i Okiif Hungers
historia. &Ian har att jeinföra det med vacl som säges i
Knut den heliges historia 322
Egynus quoque iisdern
ferine leinporihus, opitulante rege, kaurentiana: =dis inchoatuni a se opus esplicuit :, aven Eginus fullföljde rid inest
samnaa tid, med bistånd av konungen, S:t Laurentii kyrka,
vars byggnad han påbörjat. H Erik Ejegods historia 333 'l
åter lieter del: defuncto Egino Ascerus clarissimo inter Iutos
loco natus Lundense sacerdotium sumpsit 3: efter Eginos
död tog Asker, en man av hög jylländsk börd, biskopsdömet
i kund.
Det torde vara oemotsiigligt,, att stallet i Erik Ejegods
historia står i strid rned stallet i OLuf Hungers historia. Det
senare stallet - det har IfrAgavarande - är a r utgivarna
uttaget ur texten, Stallet liar placerats i en not.
Nar Beslyselsen (24-27) sliall försvara denna tilltagsenhet, barjas den med att konstatera den l-iistoriskt sakra
biskopsliingden i Lund: Egiao f 1072; Ricil\raid t 1089;
Asler f 1137. Den konstaterar darefter, att Saxo 5 ena
sidan kåter Egino, liistoriskt oriktigt: vara biskop under Knut
den hellge (1080-1086) och direkt efterföljas av Asker, å
den andra Asker, IiisBorislit riktigt, efterk-rada Michwald. Då
nu, fortsiitter Bestyrelsen i enlighet med ett rasonemarag av
Jörgen Olrili, den förra ocli oriktiga uppfattningen finns på
tv5 stallen och p5 begge dessa stiillen hör nara samaiian med
kontexten, deii senare och riktiga endast på ett stalle och
l15r har karakteren a r ett inskott, maste oöverensstiirnrnelsen
fhislilasas darigenom, att Saxo, dB Baain skrev Svensönerlias
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historia, bar haft dera oriktiga ~~ppfatindngen;
först senare
har den riktiga uppgifien ilisakts. Ty, menar Bestyrelsen,
hade Saxo urspruiigligen varit klar på Rieh~a.aldsexistens,
vore det ganska oförstaeligt, hur de oriktiga uppgifterna Bunsiat komma in soin integrerande del av texten, f0rst I HBke~at
den I~eligeshistoria, dar det förtiLs3.ttes, att Egioao efterföljes
av Asker, och diirnUsf i Eril; Ejegods historia.
Bestyrelsen gör sig i denna sin p'aaido~;erskyldig till k;&
enligt min ~ippfattniingratt s5 grova fel. Elet första: ett rent
metodiskii. l'ppgiften Iios Saxo om att Egirro fullförde S:t
Laureaitii kyrka i Lund uirder Knut den Iieliige ar visseriigen
IristorPsBit oriktig. Men niir Bestyrelsen forisatter med att f ~ r klara, alt denna Sasos uppgift lörutsiitter, att EgPno efterföljis a r Aslier, ar den helt utanför del iaaetodiskt riktigOa enligt Saxo avied Ricliwald f ~ r s efter
t
Knut den heliges di)&
1 Oluf EHuaigers lid (1086-l@%), och kan salunada mycket
viil enlige hoamoln, aven oin Egino hallits för biskop i Knuts
tid, ha innehaft den leinde~sisliabiskopss'ka!e~i mellan Egino
och dslier. Det andra felet vilar p5 ett förbiseende i fraga
om kontexten till de 5terstående tv& stalleria o m hsker. Jag
har tidigare med raoggrann bevicftirlng ( 1933, 2 3 5 ) gottgjort,
att saanbalad ~aiedkontexken salinas för stallet om hsker som
Eginos nar1n:iste efterträdare (333 l;), inen att detta samband finnes för stallet om Askea som eftertradare till Rachwald (331 noleiz), Bestyrelsen har inte gittat altt tillbakavisa
bevisitiringen. Den I-nar föredragit ahk förtiga den och BrnAlla
sig till sin Paronzastare Jörgen OlriB.
Enligt deii av mig fCarf5ktade uppfattningen av Sasos
iiisilallning till B~iskopslaengderaB Lurid ger sålunda stiillena
322 L 9 och 331 notesi den urspriingliga texten. Och detta s5
inycliet mer:% son? denna uppfattl-lasig helt siiiinmer med vad
Comyenditirim Saxonkis inaelmiiller. Detta upptager n e d i g e n ,
jemle stallet i Knut den heliges historia, eradast stallet i Olilif
J3~iiigershistoria om ,"acker sona eftertradare Bill Rachmald,
etk stalle soni innehAllsmessigt star i narnnashe förbindelse
med ett senare Prnos Saxo 1337 3 3 ) . B bada de sistaaarnmda föres
lill ytkermera visso poliernili - samma direkta polemik mol
en och sannina I'rairzstallniimg, Roskildekrö~nikanl.
~-

' Oin

Bes1ytelseiis uppfatti~irig av förh5lIaiidet mellan Saxo och CoirnBestyreisci: förklarar den omslailperidiu~ilSaxonis liaii maii lasa s. 26-23.
digiieteri, n t l Goiïipeildiet uteleiliiiar Saxo 335 I i med att Goingeiidiets författare,
n ä r h a n :ladde dit, erinrade sig. att inte inSaga sidor i f ö r ~ 5 gr a r biskopsIängdeii eri niinaii. 0111Bestyrelsen vilie n5rmare ö ~ c r i - a g adetta, slralle den

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Den uppkattning. soni Saxo haft oril bisbiopslangden 1
Lund ar :illisa. att Egino efter lullfhirandel av Eaurentiikyrkaii eftertriitts a7 Riclin-rtid och denne i Oluf Riiiigers
tid a\ Alsker. Senare h a r i texten iiifliitit cn uppgift oin att
Llslier dikebi. cf tertratt Egiaio. hJppgif ten 3r att betrak ta som
en glossa och laar, s51itt m a n kali se, inle heller förelegat i
det Saxomanusliript. son1 Coniimpcndium Saxoaiis begagnat.
Beityrelsen citerar i samband med sitt st&ndpunlitstagande till báshopslangderi i Lund enligt Saxo ett uitrvck av
mig o m att historisk framställning ))skall metodiskt och darnird i hela sin syil p 5 2rnn.t vara ett raitryck för det f a r t
byggda beiral~telsesiitt.\om nutid^ exalrt eteliskap liyllar»
Den ibrklarar, att den inte känner sig träffad. Order1 iiap
sagda inte osn Bestyrelsen. utan om Jörgen 01rilá. Det 5s
för lustigt. :att Bestyrelsen kan tro dem myntade p å sig,
inte p a honom.
333
I->rtcser~tib~rs
rattat till prope stantihus. 3Poliiilagget obrinbtt.
3.75Ii. Teiiipore r5ttat till terrore. Oldotinilagget obeinhitt.
339 lo. Facto rattat till acto. JIotinlagget obemoth.
.>Z9 . Assignrriuni rattat till ohsignaturii. Jlotinlhgget
oheinott.
340 I i , Iiiibeciilitale rättat till irnbecillitate carpuris.
Aloliiilaggei oheriiött.
340 *"-'l,
Sicolaus . . . eointioiiis sufbragia coinprohahat. quod
S ~ e n o n i sfilii pro =latis habitu regni inter se successioriem
uerscrre coiii\everint, seniperque rninorem maior honoris
Iiuias Iiercdeni habuerit 3: Niels stödde tingets \ a l , eftersom
S7ensCneriia hade halt för \ a n a att Ista tronföljden skifta
mellan sig eltcr ;Ider och den iiIclre alltid Iiaft den yngre
soiri ar7 inge till Iionuriga? ardigheten.
Versare ar i texten ratt:rt till servare. Rzittelsen harrör
f r i n Gertz,
Bestyrelsen 137-39 j uttalar: er1 förbindelse ilaed versare, som ger hemul för uttrycliet successionem versare, saknas i liela den Patii~slialitteratureai. Ett abstraktuni av typen
svcceisio Iian inte vara objekt till versase, och de oGeiiter,
med 7 i k a Saxo förhinder verbet, hr ocksa endast konkreterna
pulmenta, ferrum, prunas, nates, terram, aleam, tentoria;
utan trirel första, att det rarlieil Sr nier eller mindre i n en rent subjelitiv
förlilaririg, utan hemortsriitt i retenskapen.
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versare: betyder i sa~nhanidnaed dem bevzge frelal og 511hage». FUr övrigt shall sueeessie,nem versare betyda nöjalttigt detsarnn~asoin swccessioiiem servare. Raitelsen servare,
slutar Bestyrelseni, ar inte B~lottttircïarlig: dem ar erforderlig.
I;Urs\ alet syries inte alliför övertygaiade. Den allraaanria
betye3elsen av rers:ire ar att li;~stigEeller ofta anda. oegentligt
alt omlltasha iGraiidra, låta skifta, ,Itt Snxs pa de Inte alltför ma~igéistallen, d5r lian Ilar verbet, konstruerar del med
Bionkreter. uteslutes inte, att hara g i d i~claorliunnat konstraiera det med ett abstraktuin. ilen Iilassisba litteraturen as
rik p5 koiastruktioaaer av della slag. BcstyrePsen kan Iinna
det i latt tillgiingliga ordlsöcker. Den kan dar ocksh iinlma,
att lersare och iervare liar helt olilia. niärnaast moisaLta betydelser.
Vagledande far riktigheten a\ 1 ersnre ar kontextela
Det Iiefer sinedelbart f6re i denna. att ingen \ille ö u e r f l i ~ i f n
konungad~aiiaetp5 Harald Kesia (iiequaqeiam regiahim oppressori deferenderm paltarent J. Saso fortsatter p2 det omt ~ l s t a d estkllek denna taaihegang: Svensöaiernn Jiade haft för
vana - inte enligt Editio priaiceps att bevara - utara att latii
troiilöljderi skiftu ancblari sig efter alder.
Raetelsen servare ar varhen f6rsr:irlig eller erforderlig.
3.51 I'. dccezrrit rattat tiU oacurrit. Motinlagget oberalött.
-960 2 7 - 2 , . Prosperlsr.r rattat Ii11 prosperior. Motinlägget obrvriiött.
363 ". Iiicussit rahtat till con~cussil. NoBirmEiigget obemott.
,763 I'. Czzr..rnn rattat iiil curiam. JBotiiaBiigget obenaött.
364 ! 3IarltipBicalis poculis quaaatu8acunaque restabat
rattat till quaritrilt.,carmque restabat nitaltiplicaiis pocailis.
3IotinBagget obenmött.
363 "-364 l.
Ericws perrzrpla cubili prrrn.fr euni ciientel,i ac coiaiugco
lenrlivo ad mare discessu perïenit 3: Erik gav sig perrrapiet
eeihili parte hemligen i väg aned tjenare och gexi12B oeli Iiom
lied till havet.
Fesrupta a r rattat till perraapto, cubili till ceilsieuli, parte
t e
De t\% ordena ar alltsa nyn: partlcipiet Inar f5it
nytt gerlus. Cubiculi iir en riitlelse al Steplinnitis, det ö\ riga
uv K i w h (2941.
Bestyrelsen (50-53) uttalas, att det törhanda lian dragas itvi\elsmal om de i sapplaqan upptagnia konjekturerna
a r )helt s a k r a ) . För eyen del känner den sig emellertid Oser-
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tygad. Att stycket ar Iiorrupt, tillägges det. är i rarje fall
»bonibsal;ert. Den som kan bebivla det torde - vi sager
det rent ut - sakna vissa förutsattningar för att hunna hedöina utgivandet av en p5 latin avfattad text)>.
Det samnianliang, i vilket cfen citerade punkten g r i n salt, ar följande. Eril\ är Erik Emune. Han har flytt till
Norge och ar noga bevakad; den norske liontnngen siar 110noni efter livet. För att bereda sig tillfälle slippa undari.
berusar han sina taktare. och inedan en prest, som ar i hans
tjei~st,fortsahter tral~teriiigen,ggr han sön~iiigoch trött ut
för att lägga sig (cubiluna exceasit). \'iilitarna faller så i
sömn, och det 5r nu soni den handelse, \illien beslirives i
punhten. intriiffar II det följande kallas det herberpe, dar
Erik gatt att lägga sig. liospitiuni och =des, ett hus för sig
alitså, ett so~lius. I gryningen upptäcker väktarna. att de
bevaliacle sluppit bort. De gör ilet efter att ha slagit dUrrarna in i huset.
Idet ar givet. att de l-iôrdliiinta ingrepp i texten, som
utgivarna tillatit sig. endast ar förs\ arbara i den man testen
ar bevisligen korrupt. Perrupta parte är, som Stephanieis,
hJadvig och alla Saxoutgivare före 1931 menat, lielt i ordning: efter det att en del, ett stycke, närmare hestaini genom cuhili, blil it gei~onulsrulet. Min anrnarhning riktade sig
också friimst mot utgi\arnas godtycliliga rattelse av dessa
ord. Enda ord. som det Iian tvekas onn, a r cubili. Stephaniiis gjorde med cubiculi en paleograiiskt möjlig rättelse.
RIen ordel ban också enligt Bestyrelsens förinenande vara en
ablativ till ett av Saxo nylpildat, annars obefintligt adjektiv:
cuhilis. &ersattningen blir i begge fallen: seclan ett stycke
av so\ Iirrset blivit genombrutet.
Bestvrelsens Biäclia uttrycl; oin det )hoialhs5kra och
de bristaride förutsättningarna Iios mig att bedönia utgllandet av en latinsk text as att se i belysning av r a d har
áiirebrnhts.
36.5 31. -l/liserctfionerattat till miserationem. bHoiinlagget obeinott.
370". Premium rattat till przvium. hIidotinlitgget
obemött.
372 '-l . Per insidias regelil oppriinere statiiit. Quens
in Arlm Ie~ndensr liospiiio de~ersaiiiemnoctu adortus primuin a \igilibus . . . excipitur. Qui mox . . . hostilem repulere conatum. O l a ~ u sperinde ac suo proposito vacuus in
Suediarn contendit. sed ~aioxErico Scaniia excedente relertlt
)
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eontioileriique in valle ,lrnensi sub edicto contractam Hiberioris x7iQae pronaissis aggressus regiuin sibi nomeni illeeito p o p lariilrn favore coi~sciliit3: Han bestiiinde sig fbr att försatligen bverfalla Bionungen. Denne uppeholl sig i herherget i
Arnalurid. Hari angrep llonom iaatictid, men blev mottagen
av 1alitposEcrna, soin omedelbart tillbalkaslog det fientliga
försOket. 01uf begal sig nu, liksom om han Iiade uppgi"Et
sin plan, t i l Sverige. men d2 Eril; ornedelbart darefter lemnnde Sbarie, horn Iian tillbaka fick genom budkavle ting
samlat i Arliadal, Pockade med löften oin större In-illeter i
liv ocla Pe~erneoch \ a n n sig s5 genoni allmogens ynnest
konunganarain.
Arria lundensi Piar av iitgi~arna raliats till Arvalundensi. Rattelsen gar tillbaka p; a'elschow (Sax0 I. 4022).
Be5lyrelsen 164-63) fiks\ arar denna rattelse mec%följande arguriientering: en lolialitet ArnaHeind existerar inate:
darelnot ar Larualund 1 iilbebarit och ligger i Irigelstads härad, syd0stra Skane. Deitina lohalitet iii- n a n ~ n dP Vakdesilars
jordei~ok sasoin lionurigle~, i Lunds domkyrlias minnxesböcker och andra medeltida kallor. Orsaken varför Jag
litinlaat niena, att namiirattelseal Sr oberiittigad, ar som i
libnande fall enligt Bestyrelsens mening bristande iörmaga
atl bedoina, om Parisertryel~etsforna - ai. sprahliga ocln
historiska grunder - Ilar varit na0jlig p2 Saxos tid. Bestyrelser~iastslar, att den ratta fornaen för i-ie~rnneti fraga
»med fullkoniilig saherl~et))
ar Arvalund.
För en och annan han namojligen den lsevisföriiig, sonn
pre>terns, s>rias inte helt a\ niiitt 10r cken sjelvsiikra Bo~nlilkisionen. Förmodligen Iins det forskare, som dar16r att eie
ortnamn Arilalund 110s Saxo inte laher sig annorst5des beliiqga, men ett aninat ortnnnan ,"aualund omtalas i senare
hallos, inle genast ar beredda att »naed fullkomlig saherhet))
ratta del Iörra ,hrnaliarzd, %illdet senare, d r ~ i a l u n d .
Ti koristaterar då först, ati Bisarien ,\rnalunaensi icnn
sin motsvarigliet hos Kraaatz i läsarten: Arnolindensi. Krantz
Biar, soan numera allni5nt erkant, an1 ant ett annat Saraornnnaushript aii Editio pranmps. Lasarten med n, dela enda
Ii:andskrii tligt belagda, har sAl~~racLa
fijrehoaairriir i k 8 manaskripier.
D?ni i texten omtnlaciie Olaaf ar Olui $Faraldsson, Harald
Resias son, den danske Ironpsetendeilte~m genatemot Eril<
Lam. Mans kamp mot Erik utkanapades företrhdesvis I
Sbane. F8r att lcuaina föra kritiken ridare, har \ i att Bonstatera \iPken som enligt Sa-zo \ar hans operationsbas hiis,
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Operatioiisbasea~later sig klart och distinkt ange. Den
marker:is av ortnamileri: L4rnal~tlid,
Arnadal. Lund. Landora.
Crl-einislorp. FOrbiildelserria norrut, dar 01uf HHaraldsson
liar sitt r! ggstod, gar till S\erige och h~ötnland.Bleking och
Halland. P5 lagen iied ir5n Halland. i Luggude härad i
SliAi~e,vid T~ufean bl@\ Oliif omsider ~iedgjord.
Ortnciinuen p5 operationsbosen i Sl&ne, i den man de
titan ridare later sig iclelitifiera grupperar sig hring Lund:
tre mil nord\ e i t dkroin Landora. platsen för det nu\ arailde
Landslirolla, caet $table vid Orestirrdsktislen dar en naturlig
harilii f a n s ; eii Iialv niil östcr om Lund hrriadal, elet nu\araiide .\rendala: pa lika alstand, strax ilorr on1 det senare, inom den numera $. L. Kungsniiarheii Glumslorp (Gösta
Sordholn~, Kungsangeil Häften eller Kungsmarhen. En
skansb 6degArd Iran medeltiden. Skariegillets i btochholin
Srssbrif k 1936, s. 36 k f . ) . 1 första hand Iiar liaanpen stått oin
Lurid. Xrendala ar den ort i dess närhet, där allmogerz
breiliadr sanilas till ting. Glurnslorp dar hredvid en gard.
senare tillhbrig krkebiskoparna. bilkens ruiner oliltalas i
slutet a\ 1300-talet ilhytrzhis i Mon. Scaaiensia, ed. Briug.
1. 195 l och iirinu kan ses.
OBui Raraldssons operationsbas i Skane ar sålunda inskraiikt till ett litet omrade i landets \estliga iilellersta de8
ilaed därtill iorande förbindelseleder nsrrut.
Bestyrelsen \il1 Ila Ar~eluncjainsatt istället för Brnalund. &%rveluiidaligger oniliring sex mil från Lund, Arendal:~ocli Gleimstorp. lanat ned i sydost. i b~tersjöilsomedelbara niirliet. 1,okaliteteii later sig inte inpassa P den geografisht-miliiiira iniljon.
Med vad har lionstaterats Barer läsarten Arnaleindeilsi,
Editjo princeps läsart, \ars första 17 iiterfinnes ochså 110s
Krantz, inte kunna uttagar ur Saxotexten och den fritt
skapade. av Bestyrelsen försv:iïade läsarten ,Irualundensl
insättas 4 stallet. Men en sadan lokalitet, hrnaluiid. existerar inte, säger Bestyrelseri. Den existerar inte. Detta a r
riktig&. Men är i\riindal ocli L I r ~ ~ a l uinte
n d beteckningar för
samma lokalitet? Hos Snso beger sig Oluf Haraldsson efter
det att anfallet i A l r n a l ~ mmiss1ycl;ats.
d
till Sverige. Hans
motst&ndare har canellertid inte val leninat Shane. förrän
OIui boiiimer tillbaka ( r e ~ e r t l l )och möter allniogen på
tinget - in \alle Arriensi, Arendala. Det ligger iliira att här
sluta. att del med de bada narlinen avses samma stalle.
Jag har tidigare 11935. 280) gjort giillande, att s&
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skulle vara. Bestyrelsen ho~~mmer
liar ianed fNjanide sjelvsvAldigilet:
Det sidite iiaaa paa Forhannad sya-res ni~zrliePigt. Stednavne :,lejer ellers iblie at \ ~ r omilagrende,
e
mear t v ~ r l i a r ~ o d
easdog si~rclelrsstabile Skabninger. Frederikslund er jo dog
ikke s:ilniame Lohaliiet som FrederiRsdui, Pige saa 1Pdt som
,?aalnr~deer elisbetydende med Xadale eller Belsingor. aned
Helsingborg. JHean Saao har a l b ~ ~
ilike
a laxet saa najeregneede: for Iiani er ifolge Proiesioren Arnalund og ,%sniadaE
HBp som Hap, Hap soam Kip».
Till s ~ a pa
r detta skall jag inshranka nmig till att ge
-4esti;relser-r inte nagola beditiolm i »Talit og Tone >. utan i hur
iiaimrngivsaingen ar jaist i Areaidal:~traklera. zjanrnaglrnlngen
~"llt-r Gluinstorp. Ho\ Saxo föreliom-rnnaer namnet, sisom
redan laiiannk. 1 derina form. 1331 ar formen e2cnsamma
(Testamerater. udg. al Kr. Ersle\ 69 '1.
Men l688 oiiztalas.
att sarden förr Iietat GliahilsPiif. 1 7 1 4 ~ t t oinradet
i
förr ulgjort
en gArd. 6;lorns gard. Vid sidan av deilana Glorras gard 01x1talas Gloins dam och Gloins bacbe, begge pa egoraia t141 det
ganiila Gltiraasiorp och iinilen identifierbara.
Lunden E Arendala sigr 2nni1. Deil ar omlalad sa Iaamgl
tillbaka som de sliriftliga kallorna racker. FbrmodBigen firnsstar Bestyrel3eis Bontentara i dess lektion jag tillsitik mig ge i
ortnal~~ngivniimg.
372 '. Femirleis rattat till ieiraineis fidere. hPotYsili5ggel ol-semëatt.
377 , - l .
Sed et Jorensia nondeim pugnae memoria exsleverat 3:
meri ochsg iimiriniet om forensis pugnn hade annu inte f6rloraf sig. di-riir 3% ': Forensis :idliuc ~ U Q L P Z itaae~~~oria
trepidos 3 : iirirnu iilagsliga ald nmirirret av forensic, ptlgna, och
528 -l: hletu ex forerisis pugnze secosclatiepne colatracho 3 : av
den fruhtara de liacle vid minnet av forensis pugna.
lTtgivarria Iiar raltnt forensis t411 Fokensi~3. ji-pphovsman till rattelsera Sr Srihm (\'PI, 5891,
Forensis gsvgrsca a\ ser det r- btbara slaqei- a id Harnraiaa
1131. dar >lagnus Kilsson stupade ocli Erik Enntrnre fick
seger. Slagplatsen var. sasom redarr S k e n LagerBsing r i d
mittein a\ 1700-talet (XIon. Seaiiensia 11. 233j, inLe, som Bestyreilseii tror, fOrst Joli:nnne< S t r e ~ a s t r ~lastsiog.
j.
pa iistra
sidan a\ den ra~iv:irandzEiialailieaa; \ i d Lilla H n ~ n m n rvittraar
iiranu airassgraaTen örer de fallne on1 liandelsen Med
andra ord: slaget liar statt aPd foiiindan av den smala udde,
Mannn~arsn&s,som shjuter rat nielian IlOlailaers och den
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mindre vik, so111 ligger omedelbart öster däroin och nitinera
Ballas Fotevik.
Bestyrelsen 139-45) förmenar, att rättelsen av forensis till Fotensis är > definitiv). Dess försvar för rättelsen är
emellertid i sin poleinislra del lilrsom i ölrigt s5 Iilart oriktigt, förvrängt ocli skevt, att det vore förspilld möda ödsla
tid och ord på detta försvar. Istället skall har lemnas eïi
redogörelse f ~ varför
r
rättelsen av forensis till Fotensis är
okil;tIig, och rihtiglieten av läsarten forensis närmare hegrundas.
Hol~iBen,vid vilken slaget stod, Iiallades P äldre tid
FoteviBr. Detta nainn, som förekommer redan hos Sven
Agesei~ (kap. XHV), är hos Saxo (364
latiniserat till
Fota sinus. Fotensis ar det nu, som enligt Bestyrelsen skall
vara adjektivforinen till detta ord. Forinen är okänd. Ar
den överHiuvud möjlig? En sådan form innebär, att vid
adjelitiviseringen nr ett ortnamn ortnamnets ena halft utan
vidare skulle kurina falla bort. Den innebär med andra ord,
att adjektl~forinentill Slestrik skulle på latin kunna vara
Slesei~sis.till Westerwik \%'esterensis, till Limfjorden, som
av Saxo latiniseras till Lyrnlcus sinus och Lymicum mafe,
endast Eymicus. För var ock en, som förutsättningslöst
överväger detta, torde det stå klart, att Fotensis ar omöjligt.
Fotensis pugria, det fotensislia slaget. såsom beteckning för
slaget rid Fotevik ar lika omöjligt soni det lymiska slaget
s53om beteckning för ett slag vid Eimfjorderi.
Bestyrefsens definitiva rättelse ar sålunda ur sagan.
Vad som darefter, tills en ny konjektur hittats på, ensaint
står kvar ar Editio prineeps' tre ganger, på sliilda stallen
förekoinmande forensis pugna. För att kunna rätt bedöma
detta uttryck har man till en b0rjan att taga Iiansyn till
uttryckets bet3 delse.
Forerisis pugna ar ett fast uttryck som heintats ur
Qvintilianus (1935, 269) vlllnen aven varierar det eertaraien
forense. Det betyder 110s denne: striden på forum, iiiför
rättsligt forum, Alen sjelivfallet har denna klassiska betydelse bos Qvintilianus ingenting att skaffa med der1 betydelse uttrycket har hos Saxo, ocli ingen har heller havt
naixiteten pastå nigot sådant. Betydelsen laos Saxo sammanlianger istället med den allmanna betydelsen av forensis
i hans egen tid. Jag har tillåtit mig hållla Bestyrelsen i
oliunnighet därom, och Bestyrelsen har inte aktgivit pil den.
Forelisis betyder då vad som Iior sainman med forum, torg,
marlrnadsplats, och i denna betydelse är det bland anmat
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saminankopplat ined ordet villa. De danska höpstadernia
Tar uppdelade p& iv& grupper. eivitates och vill= forenses;
det serinre ö~ersattes:torg- eiler axelkUpingar. Etl anhat
ord, med viikel iorencis sammaiiliopplades var pax, fred.
h'tlrycket har betydelsen torgfred, den av biverheten p5lysta
och skyddade torgfreden. Dess anotsats ar forensis pugna,
torgkamp, kampen på nnaski~adsplatsen.
SpörsmiiIeL Sr nau 1 r a d nnan heleckniailgen forensis
pugiia, kampen. slagek p5 marlinadsplatsen, den fredlysia
markn~adsplaksen,passar p5 slaget vid Fole\ih.
iarkeologien liar hlarlagt bebj~ggelsefCsrh5llandena 1
Skånes sydveshligaste del. Granselii [ör bebyggelsen vesterut
under 5Idre tider markeras har av en följd fasta fornlemniiigar. 'clnia kan s a g a - professor Otto Rydbeck i sin skrift
on1 deii ruedeltida borgen i Skanör i 7-91, utan alltiijr stora
aThrott kölja uflechlingens g5ng fran uster
\.ester, fran
en rik ocli ticdig bebyggelse i Eskllstorp och Hvellinge fram
emot R5iiipinge ined boplatser fran stenåldern och brons
Blderiii till Fole\ila med en anjrklig brons5ldershbg och Ham
nnarsiiis ined ett aidstr5clit grarkiilt fr811 nornersh jaraalder
oclm biprjan av folL.1 aladringstiden. Omifidet vester om dessa
fasta iornlemiiingar. Skanhr-Falsterbohall\Cjia. har av arkeologerra:% flitigt genorrs:~rhetats. Dei han. tills dalo i n k \arit
riiöjligi uppvisa nggot skag av fynd. soni indicerar eller ens
gör trolig en bebyggelse har före tiden ori-nhr~ingAr 1.200,
Savitt man Iiana se. har hela ha1.ubr-a tidigare rarit obebyggd
förriiodligen endast en sanidplan i vattenbrynet.
Bestyrelsen Iiar helt satt sig fast B den hiivd~hnninalappfattningen, att marknaderna i det sydvestligaste S k h e fran
börjani och alltid hallits ytterst ute p5 Slianör-Fnlsterbohalvgin, och alt följadailigen forensis pugna inre passar p5 slaget
\id Fode~ik, Det hBir nbid\iiaidigt att iintligeli se realiteterna
i ögonen. Vetenskapen, den liislorisha soin all anasan vehensk:lp, har att med nya fahta ta raya st5ndpunliter. SkaintirFalslerlsoliaE~önvar f6re tiden omkring 1200 öde Band. och
ar 1134 liar. Iiiiaviil som inget slag hunnat sia dar, inga
marhnader halliks dar.
Den kalla. p5 gruradla1 a v \illien LagerBring fastslog,
att claget 1134 stod rid Hammar, var en samtida anteckning
k Neerologiuin Lundense. Detta %Halkannar,Lilla Hammar,
lag sydlestligast i Shane. Dess lage p5 sin halrö a r ratmed vestsidan, ett stycke nedom nordspetsen. Lgget har
fös laandel aarit det yppersta: i gransskalet melian Oresund
och Ostersjön. Om 5Eder och bebyggelse för den aBSaa nar-
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maste oingivningen vittnar det mäktiga gravlaliet omedelbart norr daroril. Shsnes största graalalt fran roinersb tid
och follirandringstid. Jorden i sjel\.:n H-l:m~~iiar\ a r 1133
odlad och fördelad p5 bol (Dipl. Suee. I. 95 i. Haiimlnar var
\i41:a - apucI uil8:am Hannar ar Nekrologiets ord.
Bestyrelsen förslarar uttagai~cletav forelisis i uttrychet
forensis pugri:~hos Saso. I sj elv,^ rerheh ar ordet av utomordentligt historisht intresse. Ordet sluter den bevisföring
arkeologlen leoni~icit. Slaget vid \illa Hammar n a ~ n i ~ forenes
sis pugna. Hci1nm:i.r liar \id deri tid alaget stod varit villa
ioreilsjs, förcgåiigareii till foruiii. niarknadsplatsen, p&
Slinnör-Falsterboh:tIv611
377 'l. Cicrssen? rattat tP11 glol-~um. hlotinlagget obe-

mött.
378 lo. Improiidam yuocgrre rattat till improi iclarnque.
Adotiriliiggek oheinött.
381 ". Plusi~iiunistrciiuus. ita parum facetirs rattat
till paruin strenuus, ita plzaririlum tacetus. hlotinlagget obemött.
385 Ii. I'crg~lmque rattat ii11 vagique. RHotinliigget
obemött.
391 '. kgnerninianz rattat till ignavia~ii. Rdotinlagget
ohernoit.
393 ". Ercellenfis rattat till excellens. RIolii~dagget
obeniöt t.
3913 15. Prrevocribilis rattat bill irrevocabili. Motinlagget ohernött.
S97 .'I Sacrcrmenlo rattat lill sacranienti. Motinlagget
oberncif h.
298
V i i ~ c e r e t urattat
~.
till vincerelitur. AHolinlagget
ohemöf t.
i 0 1 ". Pest rattat till per. hlotiiiliigget obennötk.
401
Pernicie rattat ii14 periculo. hHokinliigget obern&tt.
401 'l. Concilinnz rattat till consilium. Motinliigget
obemött.
402 ". Versce rattat till lersa est. P\iotinlagget obemött,
416 K Ind~rbitatte rattat till indubitata. hIoiin1agget
oheniijtt.
428 l Y . Onu~irrinsiittat tB11 oraini. llotinlagget obemöitt.
435 '. S~jncer~zsr5tt:1t
till sucrincius. Motinlagget obe1cott.
435 ' O . Pcrcis rattat till parti&. Motinlaggek obemött.
i37
JJrzIIce rattat till mtiltis. Motinliagget obemött.
j'.
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b$rruis.sinace anmärlie\ ha bort Tara r5tlaZ till
hlotinhagget cpbemött,
451 '. Bl'crlwgosfini rattat till JTalogastini. Jmlr 1835,
279, hboliriliigget obennött.
458
A ouca rattat till noli. 3lotinlasget oi~eniiPtt
467 l]. Sirlisiri r:ittat till sinistre. Xlottnl&ggei obem6tl.
480 l J ~Ipsa P O P L I B I Z raktat 9111 ipssrnm. Moii~iliiggef
obemött.
4bO
Participctt~one rattal tP1E yarhitione. Motinlagget obemi9lt.
485 '. Pepenilisse rattat till propendisse. ?Jotinl%gc;et
obenibdt.
486 ". Sfipcrtis rattat till alipatus. -8Iotin'iiigget obe-

h47
szvissiniis.

' O .

"j.

ailödl.

&Y9 ". dstrz rattat tPi1 ustr,

Motinlliigget oberi~ött,
517 ". Sed rattat till red ek. kfohililagget obeinbtci.
522 ". Bogisxlcrrlrzs rattat till Bnngis~lav~as.Jmfr 1933,
278-279.
liiolinl5gget ohem6tt.
52 5
Bazperifis clcln2er.i~rattat till inlperitam clae~aore
et. J408ililiigget olsenil0tt.
525 ' Y b~ygafthumarinsulam explorarmdi gratia ac2ia.e.
525 'i. S;:gostli«n? perl eneae.
R3da ortnamnen ar rattade till Sygoitll:;~:~. Utgivarna
aberopar för denilma rahtelse Suhan. RIeai SuBirn ( V I I , 5 8 9 )
liar enda5t den dansloix fornaen Sigosthe. Darerm~oth a r P. E.
hEUlleï - med IPPhehi'tllande a r Syqiatthain a första stallet 5 clet andra SJ goltliani, Stepl-iariiits Sigortlsaiia~a bSda stalBeria - allt förl~igaik,typiskt nog, aa utgil a r m .
Mot utgivarimas rattelse har jag alimarkb: )utgivarna
l5r f2 gau3ka svårt berisa, att Sysaftha och Sygostha under
nagïa omst5ndiglaeier dater sig riorimialiser:i tail det obelinlita
SygoftIm "» .
Bes t3 relsen (63-64 j sU1;er aiu f tira beviset. Formeia
mcd -s, sager den, Lunde genast uteliivineras. d& förhindel3eia s -k fh :ir sprskiigt orn6Jiig; och d 5 en lelliis~iinga r f
som il5ngl.j E des\utorn iiör iild dr allaniinnaste, kunde mara
darefter operera med de t\ 2 formerna Sygafthu ocli qygottha.
Av dessa iami'tste den sista Iöredrngas, d& n~amnledet- h o f t h ~
ar Bhi~gt ullinanimare &n - o l « f f h ~ ~
Detta
.
Sygoftha ar SCPvde.
Vtqivnrnma far bcrör?irnel att Yia gjort sitt b5sta. De h'lr haft
goda grunmder :lit iöra norniinliserialgen så l h g t soria de gjort.
Bestyrelsens bevisiörilig a r ett slcoiesempe? på hur man

.".

19
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vetenskapligt inte Iiar att rasonnera. Den har inte behov att
gendrivas. Den gendriver sig <jcBv.
535
Opere rattat till ope, Motinlagget obemött.
Bestyrelsen för Det danslie Sprog- og Litteraturselskab har
utplocliat tjugoen punkter ur de omkring ett och ett halvt hundrade,
med vilka jag sölit stödja min uppfattning om beskaffenheten av
den Saxotext, som blivit publicerad genioni dess försorg. F6rsvaret mot angreppen i de tjugoen punkterna har i det föregående
Bdivit belys t. Det resultat, till vilket jag tidigare Iiommit rörande
texten i den nya Saxoupplagan, torde stå fast. Resultatet ligger
sa helt i öppen dag. att något nylt sammanfattande onaidöme oin
den nya texten larer vara obel-iövligt.
Eli och annan kar till arentyrs ställt sig frågan, varför Bestyrelseii leinnat det stora flertalet av anmarkningar mot textrecensionen obemötha. Ingen behöver längre tyeka om svaret.

Textvariantep oeh konjekturer 1 apparaten tH.11 Saxoupplagan.
Fran Bestyrelsens försvar för sjelra texten 1 dess Saxoupplaga skall nia övergås till en undersökning a r försraret för den
apparat, som fogats till texten. 1 gammal tid blandade man i en
sådan apparat textvasianter och konjekturer om varandra. Utgivarna gör det fortfarande. Undersiikningera galler först Bestyrelsens försvar för sjelva textvarianterna (75-79).
1 mitt sista inlagg (1935, 283) gjorde jag gallande, alt krariantapparaten till en text »har att upptaga fullständigt eller i
motiverat urval de avvikande lasarker, sonla möter E andra textIaallor an dem som blivit använda för testens recension)). Jag fortsatte: »ar fråga oan ett urval, ar det lika s.jelvfalle&,att uteslutningar i apparaten endast kan träffa sådana lasarter, som helt
saknar betydelse fior textens Bonstittlerande». Dessa skaligen
enkla, sjelvfallna grundsatser liallar Bestyrelsen »ett dekret 3. Den
börjar nied att försölia sig på en kritik av dekretet.
För Bestyrelseii slår det som nagot sjelvklart, att man bar
att upptaga de avvikande lasarterna antingen fullstandigl eller i
urval: nar man överhuvud begagnar en arinan textlialla, sager
den, ar det jii givet, att inan antingen rnssie nieddela olla avrikelser eller nagr« a r deni. Bestyrelsen kampar har mot vaderlivarnar. Variantapparatel? skal1 enligt mig upptaga dessa lasarter
ftillstandigt eller i rnotiuercct iirval - den utelemnar utan vidare
det avgörande ordet: motiverat. I fortsättningen anmärker Bestyrelsen, att jag gått förbi, vilka textkallor inan skall använda.
Bestyrelsen borde förstå, att sådana specialia inte hör heinma i
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ett a18miiiint nittalande. Till slut vagar den pashaeridet. »att det
finnes lil8fälleia. dar texttraditionen 5s så stor eller av sadan
karakter, att det icke kan vara tal om att anföra alla de lasarter,
som eventiiellt kcr~ihava betydelse för faststallandet av deii irrspriarigliga texten:). NaturBPglris Isade kan och skall det arara kal
härom. Yarje tiirnmande p i deana gruridläggande princip ar
otiblgtligt.
Bestyrelsens underliga allmiinna principdisHiaissicsn och principinstiillnilig Sr endast inledningen till vad som följer. De liar ett
d o : att tjena till utg5ngspunkt fi9r det försvar Bestyrelsen anser
sig Iiallad att leverera för att utgivarna i sin apparat helt g&tt
förhi ett ï?ertnl avviliande lasaster utanlför Edatio princeps. Dessa
förbighagwa aa-vikande lasarter möter sarskilt hos Albert Krantz.
Det verk a r boniom, som det närmast galler, ä r lians Chronica
rerum aquilonariuin.
Mol den allri~iin~ia
bakgrund Bestyrelsen inte utan behiindigliet konstruerat söker den nu alt göra Krank' verk sa rnisstiinkf
som nnöjligk 1 dess egenskap a r texi-Iialla till Saso, Verket, som
iir eil koinpiIatio~isarbek.sager Bestyrelsen, preglas i iikliet med
Rraiatz' ö ~ r i g narbeten av .opGliWgbet och godtyckes, av >>sui.esiin
liiligilliglaet fur Iijrlagets ordalydelse»: och avvikelserna P de utdrag,
soni Krantz gjort ur sin Saxohandslirifi. skall oclcsa i förhiiilarade
'rh81 Parisertrycliets och de övriga textk5hlornns läsarter vara av en
sadaii karakter, att de ermdast i ringa osnfang har betydelse f6r
textens factstiillai~de;de Blar darfös oclns% vid utarbetandet av
valiantapparalen m8st brukas med stor försiktighet. F6r att narniare Iselysa cletta. kliinger sig Westyrelsen fast vid ett enda av
de stallen, som jag anfijrt lar Icraartz och vilkas avvikelser helt
utes&utilsi Saxoupplagan. Bestyrelsen reducerar avvikelserna till
eiadast »orLograiislia varianter och s godtyckliga stilvarianter » ,
Och med Iiiii~sya~
Bagen till dessas art och Krantz' arslirivaresedvänjor Iiommer sa IionBilt~sioneri: :,ingen som liielst orsak BIBH att
antaga, att dessa varianter skulle ha handsli-iftlig t grundlag )j.
Bestyrelsens riisonemang Iiar iir ett ypperiigt belagg p5 hur
myckel: den brister i kännedomen on1 textmaterialet till S:axo. Det
verk av Krantz: som har ri5rinast ar fraga, later sig under inga
fairhiillianden allriiiiiat karakterisera endast p& det satt Bestyrelsen
tillatit sig. Verket Sr till 6a-ervtlgancle del en fri bearbetning a-d
Saxo rased en s5dans alla friheter - B'iPrliAllaiidel- torde vara förlattareais ensak. Meaa reriiiet iiineh5lJer ociisa en f6ljd av direkta
utdrag ur Saxo, inarhetade 1 tex8ei-r. Att framstala avvikelceri~~
i det ena ocli aridra utdraget; i den man Saxoutgivarna förbigatt
dem, soria erndast orkografislia varianter och godtycliliga stilvariantes kan passa i Bestyrelsens sainmanhang och vara egna-8 vilse-
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leda opinioneri. Men bakom dessa utdrag ligger dock en förlorad
medeltida handskrift. och utgivarna hade varit skyldiga att i sin
Saxoupplaga närmare ocli olsjeliti~t normgivande motivera sitt
urval av lasarterna.
Bestyrelsen har trots allt inte hurinat undgå att Banna denria
kapitala brist i en modern Saxouppbaga: den YOrsölier sig nu i sitt
inlägg på en iiiotivering. Ilen Iörsäki-:kr, att dess förtroendeman
»med omsorg sökt skilja agnarna fran vetet) - en ratt s5 misstankt upptakk. De har, förklaras det, )£raKrantz' Excerpter ineddelt dels saadane Afvigelser, der kunde bidrage til Oplysning om
korrumpered@Steder i Parisertryliket. delis Af\igelser fra dette, der
bekrzeftes av (og d e n e d behrzfter) tilsvarcnde 1,~semaader i
andre Testkilder, dels eildelig Afvigelser, der ilike Iian betragles
som oplagte Stilvarianter, meal som gor det sandsynligt (eller muligt), at Afrigelsen ikke sliyldes Pirantz' ineri en Eildring i Parisertrykliet eller dettes Forlag
Denna BesfyrePsens motivering för urvalet ar formulerad
efterat, i försaarssyfte. I vacl lilan ban deil sagas svara till realiteten?
F8r att cngång för :dia f3 fastslaget, huru harmed förhåller
sig, skal1 nagra exempel på utgivarnas tillviigagångssatt anföras.
Exemgleia belyser \ a d tilltro nian laar att siitta till Bestyrelsens
deduktioner.
Ckgivarna skall, enligt Bestyrelsen, h a medtagit i sin variantapparat \ a d som 110s Kraritz han upplysa om korrumperade d. r. s. enligt ritgivarna korrunnperadc - stallen i Parisertrycket.
Vi gör en axplockning. 27 "-l4 liar ulgivarna P sin test: yuod ab
hoste paterelur, hosil inferre: hosti saliaias i Editio prliiceps; inte
ined ett ord oinnamnes, aff det ocPis5 salinas hos Tirantz. Utgi\arna rattar 286 " Editio princeps' Al\a-inam till A i ~ i v a m :Krantz
har har ocksa A~uuiriam;det {örbigås. 299 'l ocla '' lases i Editio
princeps perlatuan och pertiilereant; utgivarn& anser ställena liorrumperade; de rättar przelatum oeh pr~tiilerunt;att Kranta, har
läsarterna i Edatio princeps omnämnes inte. Kranitz skriver: Elinus
a uico Jriiisingo; Editio princeps har 315 också prepositionen n,
men när utgivarna rattar denna till e, upplyses det intet om
Kranlz' läsart. Edilio yrinceps har 389'l-''
beneiicii deliniamento, Xrant7 brneiicii delinimenlo; utgivarna riitlar till beneficii
d.cleniinenis,rnen utan att namna I ad som står hos Krantz. 401 11p'2
iiiranclrar de Editio princeps' ord: res in colloqui~imversa3 till rec;
in collosgzrienm Tersa est: var.je uppgift saknas om att Krantz har
orden i Editio priiaceps. Esemplcn ar redan ~naiiga. De shulle
lätt kunna niangfaldigas. De ger besked om hur det står till iiled
efterlevnaden av Bestyrelsens första princip.
).
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Bestyrelseii g0r som andra princip gällande, akt avvikelser
fran Editio princeps medtagits, som %rcRriifttbsav och darigenom
beliriii kar molst arasade läsarter i aradr4 textkällor. Aven laar en
axplocknirig. EcPitio princells oimanarnimer 207 och 268 pa fyra
skallen Gorm den gamles soam Knut under n~amiietKanutus; saviil
Compendiuix Snioiiis som Krank hallar Bioaioaa~enaellertid genomgaeiade Krmuto. medan Colnpendiets forin Aterfinaaes P variaratapparaten. iir denna korna hos Kranlz endast noterad p5 te.% av
stallena. Det Pieter i Editio p r i n c e p 389 ''-l%
Qul veniens apud
ipsuiaa Iutururai suetici sacerdokii iiisigile deyosuih; % Compendieti
Qua venien.. pallium apud Eshilluila depos~iit:ho5 Kraiatz: Qui ubi
venit futi~runisuetieii a i sueiicá i saceidotii Insigwie apud illuna deposuit. Polot EdiLio psiaicepi' placering av apud Ipsuan star Iiar tv5
sarnstäm~naiiderittnesbbrd: begge Ierni~iasocrmniia~aada. E Editia
pri~icepsl ä m 389 I': perpetuo verereataar ol~seqrnio;variantapparaten lias har ingeritirig. Bnke desto mjindre lases i Compendiet:
perpelue, obseqeaio teiaeratiari. hos Kranhz: gaerpetuo venerareitur
obseyuio. 401 sabna5 ett som det synes ~mödviindigt,namngivet
subjekt i Psditio priiaaeps; saval i Conipendiet som lios Xnantz ia9rekornmer detta: Taldeinarus; utgit arna later läsare11 sväva i oliwnnigliet Iiarom. Aven har vore det l5ti att fortsatta nied exemplen
oeln g k a det sidtals.
Det torde bariaied vara Ii~stsBtlget,att utgivarna inle följt de
t \ & Iörsta av de principer Bestyrelsen tillskriver derri sasom ledaride \id urvalet a.; \arPanter hos Rraiitr. enligt den tredje och
sista principen skall Iia mediagils al~ilielserfran Editio priraceps
hos ICrrnlitz, >soni inte han betrahtas som 'oplagte Stiltariarrler',
utan som gbr dek saiinolikt (eller mi4jligt). aSE av\ikelsen inte harör fran bonoi-ii. utan fran en ändring i Parisertrycliet eller dettas
Iörlag) . Allilsa:efter vad iatgharna Sisiner sannolikt eller snBj8ig t,
efter t y c k och smak, medtager de eller utesluter. Det ar Iiar
fraga 0111 utesIutiiirmgar i Bitaridratal. Fejr engaaigs slnull amnr Bestyrelsen i eIr punkt triiffat det satta. Ctgi%arraa lias terkligela
följt den av Bestyrelsen proklamerade och igirslarade principen
- den rena priiactpioslieten.
Det h:~r som :aiPrmaiin graindregel IrainhaH1iEs. att avkikande
lasarter n hällor som inte bllait anvasnda för lexteras recension ar
att upp8:aga fkillsländigk eller i motiverat urval. Utgivarna har
ifrhgn om Krantz ratab det förra. De motiveringar Bestyrelsen
gett [ör det urcal. som shett, liar anitingen P talrPPna fal1 Inte fBljts
av utgit arria eller varit sadana, att de 6ppnat dörren f ~ det
r rena
godf~clir-t. Forsbiiingeii ar inte hetjent hiiraiaed. H en nutida upplaga a\ Sax@kra5es hela textmaterialet ulniytijat: diir tarva! göres,
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detta sa gjort, att allt kominer ined soin behövs för fastställande
av texten.
Det har har dröjts vid en av texblia'ilorna till Saxo utanför
Editio princeps. Men vad som anförts eger i inte ringa omfattning
tillämplighet också pa det tillvaga$ingssatt utgivarna anvant betraffande Compendium Saxonis. Aven det textmaterial, Gompendiet erbjuder, iir varken i sin helhet eller objektivt utnyttjat. Aven
har ar det nödvaridigt att sliindigt och jemnt ha tillgång till sjelva
Sextkällan vid sidan av den nya Saxoupplagan. Det är högt påirallat att fasta uppmärksamheten harpa.
Vi ar fardisa med textvarianterna i apparaten och Bestyrelsens försvar för dessa. Vi övergar till apparatens konjektiirer
(79-83).
Utgivarna har ifråga on1 dessa etablerat principen att upptaga alla de konjeliturer, som ar offeniliggjorda', oavsett oiii de
sjelva kunnat godtaga dein eller inte, dartill aven vissa sadana
soin endast föreligger i handskrift. Jag har tillåtit mig anmärka,
att detta a r en princip som i sin rlindlianthet aförmodligen ar alldeles enastaende i all editionsverlisamlieb. Bestyrelsen upplyser
nu, att den funnit principen genonaförd i tv2 arbeten, 1 en upplaga
av Beo\vulP f r i n 6932 och i en upplaga av Widsith fr2n 1936.
»Förmodligen»bör alltså rattas till: .pi två undantag n a r » .
Den allinanna beskaffenheten av de konjekturer, åt vilka
apparaten till Saxo upplåtits, har tidigare (1933, 288-290) med en
serie exempel blivit belyst. Exemplen skall har Inte irpprepas.
Vi dröjer endast vid ett.
Frain i 1.1.. bolien skildrar Saxo p5 ett sialle (486 l 3f f . ) Iiovdingarna i hariiesli mot Absalon. Valdemar begär deras råd; en
av deiii svarar, att Iionungen Iian taga sina rad av de pojkraskrar,
som har? aniiars brukar lyssna till. Ordet för »pojlivaslirar» ar
pueros; det Aterspeglar en betydelse, som motsvarande iiallemska
ord, pojke, p@, annu har i folkspråket, hleri i apparaten ar insatt
vid detta pueros: potius vel peritos Gertz; ctultos J. Olrik. Och
gar man vidare till de tillägg, som utgirarna funnit nödigt göra till
texthandet, laser man: 486 Iil e g . infra stcrltos lie1 imperitos J. Obrik.
Alltsa: texten ar i fullkoinlig ordning. inen konjeliturmaliarna har
inte kunnat berga sig. Den enc har rattat »pojlivaskrarna» till
>)snarare»eller till »förfarne män), den andre till »darar» eller
>\oförfarne».F Qmig
~ star det soin ren profaliatisn att satta dylika
pueriliteter i en tipplaga av Saxs.
Exemplet ar ett bland hundraden. Det ar typiskt.
1935, 290, har jag framh5llit, att Siephanii ltoiijeliiurer i stor ni5ngd
förbigatis. Restyrelseii har har underlatit varje försrar för utgirarila.
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Bestyrelsen tar Tiar sona annars helt utgivarnas parti l. Oela
\ a d har den alt anföra? :$ven om. lyder försvaret, riktigheten axr
de araförda i<orijclpturerna »ar k~ivelakilg.borgar enbart 'konjekIurinakarnns' nanm för att de föreslagna testrattelserna inte ar
a v s5 ringa bcskaffenliel, som professor n'eábuB1 arislar ckena till».
Argurneritet Sr i en vetenskaplig kontrovers av noll ocli intet varde.
%'igr fardiga ocliså med konjekturerna i apparaten och aned
Bestyrelsens Iijrsarar för dem.
Redovisningen av Saxos kallor.
Till Biraven på faststallandek av sjelva lexten ocli &stadkom~ n a n d e t av era dartill avpassad, uttömmancle och omd6anaesgill
apparai sluter sig nara kraset p5 eaa redovisning av dc kallsr, som
Iörfattasen hegagraai, Denna redovisliing av kallorna har en tv5Paldig uppgift: att ge besked om de liallor, av vilka texten formlelt
rönt inflytaiide, ocli om de laallor, av vilka den iaanehallsniessigt
beror '.
Ilet har i naiiia tidigare inlaqg framhallits, att Sasalupplagan
E ~ i d a s Iifråga oiii eii Iionjelitur har Bestyrelse11 funnit anledning inga
p i eii realdiskussion. Editio princeps har 191 31: Sasouibils beliurn aut tribreluin afferre iussus a : hail stalldes inför att ge sig i krig eller iiiider tribut.
Vid bellum noteras i apparaten: helluni inferre Knribe. - Naturligtvis a r hos
Saxo fråga on1 ett zeugma. Bestyrelseil gör ocksi detta gallaiide och den
godtar ined utgivarna testen: belluin aut tributum afferre. Men, fortsätter
deii till försvar för Boi~jelctureii:.Genom att slå upp på bellrim i Saxocrdbolren sliulle professorii till överflöd h a sett, att detta ord hos Saxo allmsrnt
(liksom i den övriga latillska litteraturen) förbindes rnecl i n f e r r e och iiigenslädes (lilia litet soiii i deii övriga lalinska litteraturen) med afferre. Det
finlies p& latiri lilisom p5 daiislra och p& sz-eiiska en fast fraseologi: b j u d a och
Defa!ln a r 115 darislia synoriyrner, och liliviil Iiall mail iiite i. Daiiniarl~befalla
en dam upp till dails eller befalla eii herre eii cigarr)). Jämförelsen 2 litet
sjeivsvildigt obesuarad. Och den triiffar inte: Bellum aut iributuni afferre later
sig riemligeii - iiveii enligt Bestyrelseii - saga; befalla till dans ocla en cigarr
absolut aldrig. Bestyrelseii borde dartill första, att bellum inferre aut tribratuin
afferre a r ett uttrycli som inte Iiör hemma i Saxos sprak. Inte Rail, endast
Iitiabe, ulgivnriia och Deslyrelseri lian göra sig sliyldiga kil! eii dylik Bakofoiii.
' Det a r självklart, all i en clylili redovisi~iilgfornle1 och inneh&llsinessig
avhiiiigighel ofta - och nigeliel ofta - flyter s a i l ~ n ~ a i l .l.<omisli:t nog, anviinder Bestyrelseii t v å sidor (70-72) för att upplysa Iiarom. Sa nrycliet mera
Iiornislit, som jag inera iiil någon aniian d nordisk ocIi speciellt dansii historieforslrniilg gjort iipp~iiiirlisam p5 förliållandet.
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av 1931 betecknar ett bestanit framsteg vad arigar redovisningen
av de klassisba källor. av vilka Saxo formelt rönt inflytande: utgivarila h a r Iiär, lat t a r a inestadels med ledning av andras forskningar, lyckats saiiamaiaiöra ett lalagt större antal st-allen a r detta
slag a n fiirut shett. Lika bestamd a r emellertid bristen ifraga onn
redovisningen av de andra hällorna. Det utgivna bandet av Saxo
visar Iiar ett totalt loiilrunn.
Det skall JilIigt erkännas, att mina ansträngrilngar att f&
detta tomrum fyllt, inte synes skola bli utan sitt resultat. Nar
testbandet tiiI Saxo utkom 1931, \ a r planen, såsom företalet anger, att utö\ er detta band skulle följa ett index \ erborum, en Saxoordlsoli, endast denna. Nitt inlagg 1934 tvang Bestyrelsen iiil e n
första onaliggning. Den lät i häfte 1 av ordboken, utkommet det
följande året, inklistra ett löst blad; på detta meddelades, att litgåvan \ a r tanke axslutad med ett häfte. som skulle bringa en
kommeriterad bibliografi, knuten till textens enskilda kapitel;
detta blev ytterligare utlagt (Rader. 102) som en förteckning över
de till 1arje enskilt a\ snitt a1 testen knutna kallstuclierna. Efter
milt ariclra inligg P935 lmar oml5ggningen fortsatts. Bestyrelsen
fiirklarar nu ( i 2 ) , att planen är. att s å \ a l för fornliistoriens som
i ö r rnnatid\historiens \idkommande för xarje textavsnitt ge hänvisningar till de letenskapliga arbeten. d a r aIsnittet blivit bistorislit behandlat
och att till varje paragraf eller framför samhtivande paragrafer )mecldela parallellstullen till fenttinnehållef».
Igrii1cipiellt iir därmed segern Linnen för den uppfattning jag företrädrm-. hlen vinnes. med den anordiiing det h a r ar fråga ona, och
med den ståndpunkt utgirarna och Bestyrelsen allmank iritar,
ocksa 9:ililigt \:id som avses9
Det nggot dunlila talet om parallellstallen till textinnehallel
Pärer näppeligen kunna tolkas p& mera a n ett s l i t : Saxos text för
sig i textbandet, mots~aranclestBllen ur de liiillor. som Saso hegagnat, för sig i tilläggsbandel. n'aturligtvis har en dylik anordning enbart en grund: det fatala förliållandet. att utgi\ avna tidigare
inte tiinlit att taga de senare ställena alls med i sin upplaga, cich
att nu, sedan de drivits därtill, ett parallellställande a \ de sainhörande ställena skulle medföra, alt mycket betydande delar av
teuthandet koinme att omtrycka9 i tillaggsharidet. iden fair Bestyrelsen galler det, quand meme, att försrara, och alltså aven att
försvara detta. Den försäkrar kategoriskt: »att ett sådant framförande av parallellställena a r att föredraga för noter med motsvarande framharelser i texten ( ' ~ a n l i gpetitstil på stallen, som
ordagrant härflyter air andra Iiiiilor, sparrad petit för stallen som
lånats, incn omskrivits'), kan det knappast vara t\ivel o m » .
E n försäkran som denna kan inte övertyga enbart p& Be)

),
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seyrelsens :tuktoritet. Jag h e l i ~ r e rh5r endast hiilileda uppnaarlasamlietcri 112 att den anordrilng Besijrelsen utdomer Ar der1 aorir
u t g i ~ a r n a sjel.ia gjort ett - iisserligen valhiint - försidk att
praktisera ifraga om de kiillor, som formelt pgrerkak Saso; dartill oebs5 p5 att anordningen ö\ erensetammes med den. tör \Illaen
modern editionsteknik enslammigt g2r in, nar det galler arlxten
ax lihnarnde art sona Saaos. Trots Bestyrelsen larer ocksa ek%
paraElePPstii-zBlariclea\ iextst&llena och en typografisk markering av
deras inhörde? beroende varii iiöd\andiga. Endast darigenom far
forskaren omedelbart ocli utan eget detaljarbete klart för sig \ a d
som harrör irari författaren s,jeli och \ a d h a n heintat fran andra
hallor, di%,som liureidanl h a n s utnyttjaside av 'kallorna uarit. En
redoiisriing a r deiin:i art laör 8114 en modern srtgi~ares första p:&ter ocli skyldiglieter.
Det sahnar inte intresse i detta samnaanlmang att taga cael ar.
bur utgivarna och Bestyrelsen stalies sig, nar det blir fraga om
stt Iconstutera en Iiidlas beroende a l en annan, och att narmase
belysa deras installning.
Först skall d& kejsar Fredrik Barbarossas encyklika efter
mötet i Pax in 1159 parnllellstiillas nied det dgriill srasande stycket
hos Saxo 439 f f .

Sane . . . generalem conxentum religiosorum P a p i ~indixi61111s. ad quem ambos, qui se
dixertslit Womanos pontifice.;.
non ad Pudicium seciilare . . .
sed ad examen zcclesiz . . .

scicntiar~t,domnus Victor videIicet. iudicio cecclesicc~ ultro se
ohtrilit. altero. videlicet Rolando, corita~~nacitesrenitente
et (licerile, quia eism ipse omnes
deheret iindicare, ipse a nullo,
ellet ludlcari.

concilii
aioiaaiiie conitracto5
friisc;e: Ockal ia~litni ~ q i i i t ~ i t i s
fiducia cninsaru sinani Iniimi%Pten
generalis ecclesict. iudicio sub?tra\ isse,
Rodlandum
uesa
pravitatis conscientia retusrini.
non soltam confumacZler super3isse. sed etiam dixi~se,maiorem se esse, q u a m ut ckriusp;arn
censur2 parere debeat.

Ene u l g i ~ a r e nJidrgen Olrik (Dsli. Hist. Tidcskr. X: 2, 266)
förnekar inte. att det fins likheter mellan dessa bada, av mig;
tidigare a i t r y e k t a kallskallen - h a n a r viil titingen dartill. Ilen
lian karakteriserar likheterna sasom » a l l m a n n a » ,inte som))verhalö\ erensstiimmelser 1, o c h l l a a n menar, att de med l i n g t större
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?annolikhet än att de hos Saxo skulle vara direkt beroende av
encyklikan k a n förklaras cliirigenom, at Saxo helt igenom h a r
byggt på en framställning a t Absalon - att denne kall h a i i h t de
hithörande doliiinienten och därför » i ~ i å g o ngrad» kunnat avpassa sin framsliillning av hiinctelserna efter dem, skall i sig sjelv
inte \ a r a orimligt. hlitt oiiidörne ona dylika hypotetiska och ~ e r k lighetsframmande iitliiggilirigar h a r lytt och måste Iyda: ~ R e s o n e mang som dessa iii. typisha fUr all fiistoriediletlantism. De fäster
sig i sin apriorisili:i iiistiillilirig till källmaterialet varken vid den
ofrånkomliga verbalöverensst5mirmelsen eller l i d övesensst5mmeBsen i satsbyggnaden, utan förnekar och förbigår d e m » . Omdömet
är, s 5 vitt jag förstår, a d e k l a t . Bestyrelsen (74) protesterar:
Olriks resonemang IAter sig inte stiimplas såsom typiskt för histosiedilettantismen. Hur skulle de, i all rimlighets namn, n a r den
ena källans beroende av den aradsa a r s 5 evident, annorlunda
k u n n a karakteriseras'?
Vi parallellstaller två andra belysande textställen: Sven Xgesen (iiap. 1'111) med SLIXOS76 ff., och beaktar Bestyrelsens intalln ni ng till dessa.
Sven Agesen.
Qui dum ernisso esercitu a d
petrain pertrahendam immanissimam, q u a m motrls tumzz2o ob memoriale insignium destinavit erigendam, intestina orta sedltione trr~npropter noue religionis ritum, fsrrzi
propter servitutis iugum initolerabile, populasis cepit efferuere tumultus, ibidemque kulgaris ccpit seuire in regem tumultuatio, ita ut ipsurn a recgno
riria propellerent.

Saxo.
Post h z c Haraldus totam
regni elassem exserens . . . inus i t a t z magnitudinis saxurn . . .
quo matris Perrnulum insigni~el,
ahstrahi iussit.
Interea qui
cum Suerione classi p r ~ e r a n t
Haraldi imperium, fun quia
dirino cultui favorem tribuerat, turn cluia jnusitatis plehem
oneribus acligebat, perosi quend a m . . . qui Scnenonem, an a r m a
adrersus patrem sumere regnoque poliri veilet callide penconInretur. indiicunt.

Bestyrelsen ( 7 4 ) börjar sin behandling av dessa t v i textstidlen med e n deklaralion: ,)efter vor Formening e r det s a a langt fra,
at de to Stykker vidner om verbale Overensstemmelser, at de
t r z r t i m o d giver et p r z g n a n t Exempel paa, hrorledes en midclelalclerlig Forfatter i sit Ordvalg Iian variere den historiske Hiilde
h a n benytter, n a a r Iian ~ n s k e rdette». Bestyrelsen fortsätter: »som
Professor Weibull a l finde Verbalpaavirkning rnelIem to Forfattere, fordi hegge bruger Ordet fumrrlrrs til at belegne en G r a v h ~ j
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Ordet segnrrm fil at hetegne et Rige. og Ordet naalea. til a t betegne
en illoder. forekommer os dog at minde vel meget om Damens
Forsikring i 'En Spurv i Tranedans9, at Peter R a \ n maatte h a l e
skrevet Komedien, fordi han sagde 'Dod og Pine', og de8 Ord stod
ogsaa i Stylcket». Efter detta fastslås Bestyrelsen, att »ordlikBleten mellan de anförda slyckena a r utan b e ~ i s k r a f tf6r deras inbördes a\Ii5ngighetsförhAlBande)), men att det i motsats hartil1
inte aï utan intresse att Iianleda uppmarksamlieten på de t v 5 med
S u ~ ninledda ensbyggda perioderna Iios S \ e n ,'rqesen och S a l o .
>I&Iodernaf o r s k a r e ) . slutar Bestyreasera. anser dilnn:~ sgniakti.$Xa
61 erensstan~rnelseför det i ikligaste kriteriet id bedömandet a\.
spörsmålet om ett e\entuelli a\h5rigighetsföri1AP1a1~de)).
De t \ & teitstallen, om l i k a det Ilsr a r flaga, ziaå för Bestyrelsen aldrig s a mycket sik som \ ittneai inte on1 \ ~lbalo-vm
enisstarnrnelse. utan t ~ k r t e n i o t om Saxos förrniga att ~ a r i e s a den
historiska kalla h a n begagmur l -- stallena ïIltn:ur orn I-~Sdadeea
Xar Bestyrelsen d i r e f t e r later min beiisfiiring l i l a p2 att de hada
författarna brukar orden tuinulus. r e g n i m och mater, a r detta
helt enkelt - om uttrycket tillåtes - rena oansthndigheten. Det
ar fi9runderligt. att m a n erkligen skall bel-nöla upplysa denna Bestyrelse om, att det grundlaggande, n a r det galler altt konstatera
en k58laq beroende a r en annan. \ a r k e n a r verbal eller syntaktisk
överensstainmelse. utan niqot helt annat: innehållsgeinenskapen
FOrst n a r denna Iionstaterals, f å r 1 det föreliggande textsaminanmhanget iilie endast turnrilus. regnurn och mater, utan iiven de ord
Bestyrelsela förbigatt, meil som det iiï otillatiigl att förbigå: pertraheradam-abstrahi,
insigninna-insignlrrt,
tum-tum,
den ofrankomliga he\iskraft B~styre8senfrankftraner dem Den sysmt;iktfska
ij~erensstimrnelsen,snm lang2 före den moderna forskningen tagits i hetraktande. Beder b e ~ i s e tfur a ~ h a n g i g h e t e n vidare. Rlomentet kali i det g i ~ n asammanhanget ilate nog betonas.
H u r det r rides och iangeq: Saxo h a r axen i det onasksil asa
rfyckeh skrilit direkk på en annan. Sven Agesen. Denane ~r alleigenom hans kalla.
Bestyrelsen ( 7 3 ) uttalar, att de trå exempel g32 T-adden kall a r »rerhalO\ erensstammelser » och som har beliandlats, »har i
hvert Fald ikke ti%Fmlge. at man slianlde kernne ~ n s k esig Professor
)

p
-

' [ t g i ~ai en Joigeu Oliihs ins talinlng f i arngar hl n ,I\ Pi oiegomena XLV.
De f 5 .ierbale o\ eiensstemmelsei, der tidiigere hi~ride spores mellem Sven
Igqesoils hrclnihe og Sahses \=rh, er borrfaldile siden Geitz (1915) liar fieindraget og iehonstrueret er1 ziclie iehst af § \ e n iggesnns 3kiifte1, den hidtrl
itendte tekst af disse (der k u n bygge1 paa Skphanius' iiiigale i6421 er freiilLommef \ e d e11 stilistisk oterarbejdelse med Sakses t z i L som udgangspunki),
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IVeibulls Editionsprincipper praktiseredex. Principerna a r inte
enbart mina: de a r alltrnant erkända. Det Aterstår endast att beklaga, a t t utgi\aridet av Saso fallit i de oförstaende händer, som
det gjort. och att varje försöli akt få ulgi\are och 13estyrelse till en
genomförd. tillfredsställande redovisning a\- Saxos kallor synes
förlelat.
p
.

Undersöhningeii av under vilka former »objektilitet och
exaktliet)) lpp pen bar ar sig Iios Bestyrelsen för »Det danske Sprogog Litteraturselskab)) a r förd till slut l. I denna undersökning h a r
indragits alla sakligt betydelsefulla delar i hroschyren ) O m den
n y e I'dgal e af Saso's Danmarks Wistorie) . Vad som undersöIits
ä r Bestyrelsens installning till den text, som faststallts i upplagan,
rill dennas apparat med dess text\ arianter och konjeliturer. till
redo\-isninger1 a t Saxoc kallor, kiillproblernet överli~i\ud.
Betecliningarna objektivitet och exaktliet ä r i den enes naun
oeli den andrcs merendels endast sailan beteckningar f ö r ett och
samma. Vndersökningen h a r visat vad Bestyrelsen med dess hegränsade kännedom om Saso a \ s e r med dem. Jag erkanner hellre
a n gärna min totala brist på den objektivitet och exakthet Restyrelsen förkunnar. Jag r a k n a r denna brist som en heder.
Slutorden i mitt inlagg 1933 lyclde: ))Det danske Sprog- og
P,itteraiiurselskab h a r att övertaga vad som a r att göra. Elt torde
i varje fall t a r a oundgängligt: att förarbeten sattes i gång för en
ny upplaga a t Saxo och att dessa anförtros åt kompetenta, vetenskapligt skolade krafter)).
Slutorden liar ingenting mist i giltighet. Giltig%icteii ar
endast ökacl.
För vissa rent editioiistekniska brister i Saxoupplegan utöver vad sonii
tidigare berörts hanvisas till 8935, 291.
For örrigt hör det inte leinilas oaniliark?, att varje uppgift 0111 v i l k a
delar av Saxotexten, soiii h a r siil rnolsvarighet hos Iiranlz, saknas; uppgift
haroin rad f ö r rad hade varit nödvaiidig.
Interpunktionen i upplagan ar helt ny och rent mekanisk. Förhillaridet
visar, h u r totalt frarniliande utgivarna a r för den medeltida interpurilitioriens
iriening och I~etydelse.
I p p l a g a ~ r sstora formaf ar ohanterligt i studiesgfle. Det a r oaildamålsenligt. Så stora format ar också numera överallt, i Tysl<land. Fraiil<ril;e och
England, på avskrivning.

Lerrzritz Myeibrmli.
-~

( S r y r k l sept. 1936)

