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Indledning 

 

De fire mest kendte europæiske krønikeskrivere i tidsrummet fra 

ca. 900 til ca. 1200 er: 

 

1. Widukind af Corvey, der skrev om de saksiske stormænd og 

kongers bedrifter. 

 

2. Thietmar af Merseburg, der skrev om de saksiske konger og 

kejsere med udgangspunkt i bispedømmet Merseburg. 

 

3. Adam af Bremen, der skrev de hamburgske ærkebispers og deres 

missionsmarks historie. 

 

4. Saxo Grammaticus, der skrev om danernes bedrifter.  
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1. Widukind af Corvey 

 

Widukind af Corvey, død efter 973, tysk munk og historieskriver. 

Widukind skrev ”Res Gestae Saxonicae” om saksernes historie fra 

indvandringen til 900-tallets saksiske dynasti med Otto 1. den 

Store som det strålende højdepunkt.  

 

Værket menes at være blevet til i to tempi:  

- Ca. 967 som en krønike om de saksiske stormænds og kongers be- 

  drifter  

- Efter 973 som en bearbejdet krønike for at kunne bruges til en 

  dedikation til abbedisse Mathilde (955-999), Otto 1.´s datter.  

 

I Widukinds værk findes den ældste bevarede skildring af Poppos 

jernbyrd og Harald 1. Blåtands dåb.  

Værket er et fornemt eksempel på en kombination af klassiske 

forlæg og nationale idealer. 

 

(Kilde: Gyldendals ”Den Store Danske Encyklopædi”)    
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2. Thietmar af Merseburg 

 

Thietmar af Merseburg, 975-1018, tysk biskop og historieskriver. 

Thietmar, der var af fornem slægt (søn af greve Sigfried af 

Walbeck, hvis far er ane nr. 7045145178, Lothar II Van Walbeck), 

skrev 1012-18 en krønike om 900-tallets saksiske konger og kejsere 

med udgangspunkt i bispedømmet Merseburg - til oplysning for sin 

efterfølger i embedet.  

I hans omtale af den tyske mission blandt slaver og daner nævnes 

danernes hedenske offerfester i Lejre.  

Værket er bevaret i original. 

 

Thietmar afsluttede i sit dødsår 1018 sin sidste krønike. 

Heri omtaler han et tysk angreb på Danevirke i 974: 

”På det andet (felttog) ilede han (den tyske kejser Otto 2.) til 

Slesvig for at angribe de oprørske daner. Der hørte han, at 

modstanderne var kommet ham i forkøbet og med våben i hånd havde 

bemandet den grøft, der var lavet til landets forsvar, og den 

port, som kaldes Wieglesdor; på hertug Bernhards (ane nr. 

1761286292) og min bedstefar grev Henrichs (ane nr. 3522572586) 

råd overmandede han alle disse befæstninger.  

- - Ved denne grænse opførte kejseren en borg og sikrede den med 

en garnison.” 

 

Denne borg, som måske lå i Holsten, blev i 983 erobret af 

danskerne. I øvrigt er der ingen tegn på, at Danevirke og Hedeby 

skulle være faldet i 974. 

Angrebet i 974 kan være en magtdemonstration efter den 

tyskvenlige Harald Blåtands død under et oprør, ledet af Svend 

Tveskæg. 

Wieglesdor kan være portåbningen i volden Kovirke, der på tysk 

bærer navnet ”Kuhgraben”. 

 

(Kilder: Gyldendals ”Den Store Danske Encyklopædi”  

         og tidsskriftet SKALK nr.6 2008) 
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3. Adam af Bremen 

 

 

Side af et af Adam af Bremen´s hovedhåndskrifter 
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Adam af Bremen, død efter 1075, tysk kannik og historiker.  

Adams værk ”De hamburgske ærkesbispers historie” behandler foruden 

selve Hamburg-Bremen-stiftet også dets missionsmark, de vendiske 

områder og de nordiske lande.  

Adam kom til Bremen ca. 1066 og blev magister scholarum ved 

domkirken.  

Han dedikerede sin krønike til ærkebiskop Liemar (1072-88) som 

støtte til genoprettelsen af ærkesædets tidligere anseelse. 

Krøniken består af fire bøger, hvoraf de tre første er komponeret 

kronologisk efter ærkebisperne, mens den sidste bog er en 

beskrivelse af "de nordiske øer".  

Adam er en af de første, der har fortalt om nordisk historie fra 

ca. 800 til 1072. Mange af hans oplysninger tilskriver han selv 

den danske konge Svend 2. Estridsen.  

I fjerde bog berettes der bl.a. om de kirker, der er bygget i 

Danmark, men også om den hedenske helligdom i Uppsala og den kult, 

der her blev drevet. 

 

(Kilde: Gyldendals ”Den Store Danske Encyklopædi”)    
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4. Saxo Grammaticus 

 

En side af Saxo´s Danmarkshistorie (første trykte udgave ved Christiern Pedersen, Paris 1514)  
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Saxo Grammaticus, ca. 1160-efter 1208, dansk historieskriver, 

forfatter til Gesta Danorum (Danernes bedrifter), det berømteste 

litteraturværk fra dansk middelalder.  

Saxos Danmarkshistorie indeholder en rigdom af sagn, digte, gode 

historier og egentlig historieberetning, hvorimod Saxo er meget 

tilbageholdende med oplysninger om sig selv.  

De øvrige kilder til hans biografi er tilsvarende sparsomme. Hans 

far og farfar havde tjent i kongens hird og tilhørte dermed 

krigeradelen, men selv fik han en grundig boglig uddannelse, som 

antagelig også har omfattet et studieophold ved en af de inter-

nationalt kendte nordfranske skoler.  

Før ca. 1190 ansatte ærkebiskop Absalon ham som sekretær ved 

ærkebispehoffet i Lund med den opgave at skrive Danmarks historie, 

og han skaffede ham formodentlig også indtægterne fra et kannike-

dømme (præsteembede) ved Lunds Domkirke. Saxo var altså nok 

gejstlig, men ikke munk, og han bevarede livet igennem interessen 

for krig og politik.  

Lund var dengang Danmarks kirkelige centrum, så Saxo kunne her 

møde gejstlige fra ind- og udland og de talrige civile og militære 

medlemmer af kongens omrejsende hof. Alle disse mennesker var 

potentielle informanter med hensyn til fortællestof. Saxos 

skriftlige kilder var tilgængelige i domkirkens velforsynede 

bibliotek.  

Saxo nåede ikke at afslutte sin Danmarkshistorie inden Absalons 

død i 1201, men dedicerede det færdige værk til hans efterfølger, 

Anders Sunesen, og til Valdemar 2. Sejr; at dømme efter 

hentydninger til kongens militære kampagner i udlandet skete det 

engang efter 1208. 

Saxo skrev på sin tids internationale sprog, latin, og denne 

omstændighed har haft en langt større indflydelse på det færdige 

værk, end man umiddelbart skulle tro. Saxo ville vise samtidens 

civiliserede nationer og ikke mindst Det Tysk-romerske Kejserrige, 

at Danmark var jævnbyrdigt med dem, et ældgammelt, selvstændigt 

kongerige med en glorværdig historie og betydelig litterær 

dannelse. Saxos målestok og modbillede var romerfolket, der fra en 

beskeden begyndelse havde skabt et imperium og en overlegen 

civilisation. Samtidens tysk-romerske kejsere hævdede at være de 

gamle romeres direkte arvtagere, og franskmændene mente, at de i 

det mindste havde arvet og fornyet den romerske kultur. Nu valgte 

Saxo at skrive sit historieværk på et meget klassisk latin, som i 

vid udstrækning er renset for kristendommens og middelalderens 

sproglige nyskabelser. Han førte Danmarks første konger tilbage 

til de ældste romerske kongers tidsalder, og han indflettede 

digte, oversat til klassiske romerske vers, som bevis på littera-

turens høje stade i oldtidens Danmark, fx Bjarkemålet og Ingjalds-

kvadet. 

Første halvdel af Gesta Danorum er fyldt med, hvad Saxo kunne 

samle om det hedenske Nordens guder og helte. Saxo tolker guderne 

som mennesker med visse overnaturlige evner og fletter dem ind i 

den kronologisk fremadskridende fortælling; alt, hvad der kan 

gøres dansk, bliver dansk.  
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Blandt Saxos kendteste figurer er den jyske kongesøn Amled, 

udødeliggjort af Shakespeare i tragedien Hamlet, Uffe hin Spage, 

det tragiske elskerpar Hagbard og Signe og kong Frode Fredegod, 

som Saxo gør til et nordisk modstykke til kejser Augustus på Jesu 

tid. 

I anden halvdel af værket når senantikkens romerske statsreligion, 

kristendommen, til Danmark, og Saxo skildrer, hvordan danskerne 

lidt efter lidt og nærmest af egen drift bliver omvendt. Parallelt 

med den nationale selvstændighed i verdslige anliggender arbejdes 

der på at skabe en national kirke, og højdepunktet kommer for 

Saxo, da der i 1103 oprettes et selvstændigt nordisk ærke-

bispedømme i Lund, og Danmark dermed løsrives fra tysk kirkelig 

overhøjhed. Blandt Saxos helte i denne del af værket er Knud 2. 

den Store med sit vidtstrakte vikingekongedømme og Valdemar 1. den 

Store, der klogt rådgivet af sin ven Absalon og hans bror Esbern 

Snare gjorde en ende på borgerkrigene i Danmark og nedkæmpede de 

vendiske sørøvere. 

 

 

 

 

 

 

 

Udsnit af Angers-håndskriftet. Sandsynligvis er det Saxo selv – eller måske hans 
sekretær – der har skrevet teksten og de forskellige tilføjelser 
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Uddrag af krønikens 9. bog (liber IX), Dan 9.11.1 (p. 266,6), som 

er starten på afsnittet om Gorm den Gamle: 

 

[1] Post hunc Gormo arcem obtinuit, semper infensi erga religionem 

animi, Christicolarum perinde ac taeterrimorum hominum respectum 

exstinguere cupiens.  

[2] Omnes huiusce normae participes vario iniuriarum genere 

fatigatos, quibus potuit, calumniis insequi non quievit.  

[3] Quin etiam, ut priscum delubris cultum restitueret, templum in 

fundo Sleswicensi a religiosis conditum tamquam sacrilegum aliquod 

impietatis domicilium ab imis fundamentorum partibus demolitus 

est, quos suppliciis non attigerat, sacrae cellae strage puniens. 

[4] Hic tametsi proceritatis habitu eximius putaretur, parum 

respondentem corpori animum gessit.  

[5] Ita enim mores suos intra regnandi satietatem continuit, ut 

servata potius quam aucta maiestate gauderet satiusque tueri 

proprium quam alienum incessere duceret, magis de acquisitorum 

custodia quam acquirendorum incremento sollicitus. 

 

 

 

 

(Kilder: Gyldendals ”Den Store Danske Encyklopædi”,  

         tidsskriftet SKALK nr.2 2006 

og Det Kongelige Bibliotek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


