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Indledning
Værket
Der er kun overleveret ét værk fra Saxos hånd, den latinske danmarkshistorie Gesta Danorum,
skrevet omkring 1200 efter ordre fra ærkebiskop Absalon. Om han har skrevet andet vides ikke.
Gesta Danorum er et hovedværk såvel i dansk som i europæisk middelalderlitteratur. Det er en
danmarkshistorie i 16 afsnit (traditionelt kaldet "bøger"), skrevet på et formfuldendt klassisk
latin, der bygger på nøje studier af en række latinske forfattere fra romersk kejsertid.
Beretningen er bygget op omkring kongerækken fra den mytiske grundlægger Dan (der ifølge
Saxo endnu ikke kaldte sig konge) til Knud 6. på Saxos egen tid. Den sidste begivenhed der
omtales, er Pommerns underkastelse i 1185. Værket deles traditionelt i en sagnhistorisk del
(bog 1-9) og en historisk del (bog 10-16), men Saxo selv ville nok snarere dele det i en hedensk
og en kristen halvdel (bog 1-8 og 9-16, se videre nedenfor).
De første ni bøger gengiver en lang række nordiske sagn, såvel gude- som heltesagn. Det er et
stort og mangeartet materiale, som Saxo har komponeret sammen til en fortløbende
fortælling. Blandt de kendteste er sagnene om Amled, der hævner sin far under dække af at
spille tosset, om Vermund og Uffe og tvekampen med sachserne, om Frode Fredegod og den
tragiske kærlighedshistorie om Hagbard og Signe. I denne del har han også indskudt et større
antal digte. Digtene præsenteres udtrykkelig som folkesproget digtning, som af Saxo er
gendigtet på latin. Blandt de kendteste er "Bjarkemål" om Lejres fald og Rolf Krakes død,
"Ingjaldskvadet" om den depraverede kong Ingjald, og Starkads dødskvad. I langt de fleste
tilfælde er Saxos latinske version vores eneste kilde til disse tekster.
De sidste syv bøger omhandler hvad man i dag vil kalde den historiske tid, nemlig de ca. 200 år
fra Harald Blåtand til Knud 6. Centralt står her drabene på de to kongelige helgener Knud den
Hellige og Knud Lavard, og retfærdighedens sejr i form af Knud Lavards søn Valdemars
opstigen til magten og grundlæggelse af et nyt dynasti. I de sidste tre bøger, som i sidetal
udgør næsten en tredjedel af det samlede værk, er værkets bestiller, Absalon, den
altoverskyggende hovedperson, som rådgiver for Valdemar d. Store og hans søn Knud 6. og
ikke mindst som hærfører i de stadige kampe mod venderne.

Biografi
Forfatteren
Om personen Saxo vides næsten intet. Den centrale kilde er teksten selv, nærmere bestemt
forfatterens fortale, som giver et par holdepunkter. Begyndelsen lyder:
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Eftersom andre nationer plejer at bryste sig af deres store bedrifter og fryde sig ved mindet om
deres forfædre, kunne den danske ærkebiskop Absalon, der altid selv glødede af iver efter at
forherlige vores fædreland, ikke bære tanken om at dette land skulle snydes for den form for
berømmelse og eftermæle. Og da alle andre takkede nej til opgaven, blev det til at han pålagde
mig, den ringeste af sine folk, det hverv at forme danskernes bedrifter til et historisk værk og
med utallige opfordringer nødte mig med min beskedne forstand til at give mig i kast med et
arbejde der oversteg mine evner. (Fortale 1.1).
Værket er altså blevet til på bestilling fra Absalon, og Saxo (som ikke nævner sig selv ved navn)
hørte til hans "folk" eller "følge" (comites), hvilket må betyde at han var ansat i
ærkebiskoppens administration. Senere i fortalen hører vi at Saxos far og farfar begge havde
tjent i Valdemar d. Stores følge af krigere, hans hird, som bestod af stormænd. Saxo var altså
godsejersøn. Og formentlig var han også sjællænder: Sådan omtales han i senere kilder, og det
stemmer godt overens med hans omtale af de forskellige landsdele og deres befolkning.
Endelig gør selve værkets udformning på formfuldendt klassisk latin det klart at han har fået
en fornem uddannelse, efter alt at dømme ved en af de store domskoler i Nordfrankrig. En
sjællandsk stormandssøn, uddannet i Frankrig og kirkeligt ansat i Danmark - altså
grundlæggende samme persontype som Absalon selv, om end ikke på helt samme niveau.
Tilnavnet Grammaticus stammer fra fortalen til Saxokompendiet/Jyske Krønike (ca. 1340), hvor
det ikke er et navn, men en beskrivelse: "en fremragende stilist". Men det har siden vundet
hævd som tilnavn. Et egentligt navn er overleveret i Sjællandske Krønike (2. halvdel af 1200tallet), der omtaler ham som Saxo, cognomine Longus, altså "Sakse Lange" el. lign.
Heller ikke hans fødsels- og dødsår er kendt. Selv ikke hans værk er præcist dateret, men her
har man dog nogle omtrentlige årstal. Absalon døde i 1201 og må altså have givet Saxo opgaven
før da. Saxos kollega som historieskriver Sven Aggesen omtaler i sin danmarkshistorie at Saxo
er i gang med sin. Men heller ikke Sven Aggesens historie er præcist dateret. Sandsynligheden
taler dog for at Sven skrev i anden halvdel af 1180'erne (både han og Saxo slutter deres
historier i 1185), så senest 1190 må Saxo vel have været i gang. Saxos værk er dediceret til
Absalons efterfølger som ærkebiskop, Anders Sunesen, som sad i embedet fra 1201 til 1222, og
til Valdemar Sejr, der regerede 1202-41. Men før 1208 kan han ikke være blevet færdig eftersom
fortalen hentyder til begivenheder fra det år.
I biskop Absalons testamente omtales en clericus ved navn Saxo, som får tilgivet en gæld på 2
½ mark. Samtidig får han pligt til at aflevere to håndskrifter han har lånt, til Sorø kloster. Der
er ingen rimelig tvivl om at dette er vores Saxo, især fordi vi kender de to håndskrifter. Det
ene, der indeholder skrifter af den romerske historiker Justinus, findes i dag på Det kongelige
Bibliotek, og har ejerpåtegningen: Liber sancte Marie de Sora per manum Absalonis
Archiepiscopi ("Tilhører Skt. Marie Kloster i Sorø, gave fra ærkebiskop Absalon"). Det andet,
som havde samme påtegning, er nu gået tabt. Det indeholdt skrifter af den romerske forfatter
Valerius Maximus. Netop de to forfattere er Saxos vigtigste stilistiske forbilleder. Betegnelsen
clericus er ikke meget præcis. Det kan betyde "præst" eller "gejstlig", men bruges ofte i den
snævrere betydning "sekretær". Ordet indebærer ikke nødvendigvis at han var præsteviet,
men udelukker det altså heller ikke.
I andre kilder omtales en kannik ved domkapitlet i Lund af samme navn. Det har tidligere i
almindelighed været antaget at denne var en anden end historikeren, primært ud fra den
tanke at Saxos åbenlyse interesse for krig og kriger-etik og tilsvarende manglende interesse for
teologi udelukkede, at han kunne have været præst. Det samme skulle gælde hans til tider
ganske frimodige omtale af kønslivet. Så håndfast ser de færreste dog på sagen i dag. Uanset
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om han var præsteviet eller ej, havde han tydeligvis sin baggrund i et krigermiljø, og en gejstlig
position udelukker ikke militære interesser. Det klareste eksempel i den retning er vel netop
Saxos egen foresatte, Absalon. Men det er et generelt fænomen i tiden at den højere
gejstlighed tilhørte krigerstanden. Og selv om han ikke beskæftiger sig meget med teologi, er
han tydeligt interesseret i kirken, fx i ærkesædets ejendomsforhold.
Karsten Friis-Jensen har i en artikel fra 1989 foretaget en grundig revurdering af disse forhold
og sandsynliggjort at Saxo faktisk var kannik. Kannikerne i Lund levede på dette tidspunkt
ikke under klosterlignende forhold. De havde fx deres egne huse i byen. Et præbende - dvs. en
indtægt af kirkeligt jordegods - som kannik ville være en naturlig måde for ærkebispen at
aflønne sin historieskriver på.
Som medlem af ærkebispens stab må han under alle omstændigheder have haft sin base i
Lund. Og Lund var da også det naturlige sted at gennemføre et projekt som Saxos.
Ærkebispehoffet var landets vigtigste litterære miljø. Her havde man et righoldigt bibliotek, og
her havde man de rette forbindelser i ind- og udland. Lund var i samme periode centrum for
en større produktion af annalistisk litteratur, "årbøger".
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Titel
Værkets titel er formodentlig Gesta Danorum, "Danskernes bedrifter", eller måske rettere:
"hvad danskerne har foretaget sig" (dvs. "Danskernes historie"). Titlen er ikke overleveret
sammen med teksten, men kendes tidligst fra en omtale i Sjællandske Krønike fra anden
halvdel af det 13. århundrede. Vores hovedkilde til Saxos tekst, den første trykte udgave fra
1514, har titlen Danorum Regum heroumque Historia, "De danske kongers og heltes historie".
Denne titel kan meget vel skyldes udgiveren.

Saxos kilder
Saxo siger ikke selv meget om sine kilder. Selve beretningen er stort set renset for
kildehenvisninger, og de få der forekommer, er ikke kilderne til begivenheder, men snarere
henvisninger til lærde forgængere i det store udland. Af den slags nævner han tre: Dudo, Beda
og Paulus Diaconus (se nedenfor).
En mere generel beskrivelse af sine kilder giver han i fortalen (Fort. 1.3-5): Her nævner han for
det første gamle danske, mundtligt overleverede heltekvad, for det andet islandsk overlevering
("islændernes skatkamre") og for det tredje biskop Absalons beretninger.
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Absalon
At Absalon selv er kilde til meget, især at det han selv har deltaget i, er der ingen tvivl om. Og
adskillige steder, også i generationerne før når Absalons forfædre eller mænd fra deres følge
træder frem som hovedpersoner i enkeltscener, er det tydeligt at han udnytter Hvideslægtens
familietraditioner. Et glimt af den mundtlige overlevering i landets højere kredse får vi i
forbindelse med en temmelig vidtløftig skrøne om Harald Hårderåde der kæmper med en
drage i et fængsel i Byzans og slår den ihjel med en ragekniv. Saxo bemærker:
Kong Valdemar [den Store], der elskede at høre om gamle begivenheder og fortælle dem
videre, viste ofte denne kniv frem for venner og bekendte. Den var ædt op af rust og kunne
dårligt skære længere. (11.3)
Historien stammer altså fra den mundtlige tradition ved hoffet, som kongen selv bidrog til. Og
her får vi den i anden potens i form af andres (Absalons? Saxos fars?) erindringer om kongens
omgang med historierne.
I de store dele af værket hvor Absalon selv optræder, er der ofte gjort meget ud af at skildre
begivenhederne fra hans synsvinkel. Det kan være en konstruktion fra Saxos side og er under
alle omstændigheder omhyggeligt bearbejdet af ham, men i udgangspunktet skyldes det vel
ofte at Absalon er kilden til historien. En scene som blodgildet i Roskilde, hvor kong Sven
forsøger at skaffe Knud og Valdemar af vejen, og hvor Absalon historisk set er en bifigur, har
hos Saxo reelt karakter af Absalons øjenvidneskildring. Alt ses gennem hans øjne: Knud bliver
hugget ned og dør i armene på Absalon - der i første omgang tror det er Valdemar. Valdemar
kæmper sig igennem og forsvinder ud af døren, og dermed ud af syne. Først da Absalon redder
sig ud, følger vi med ud af kongsgården, rundt i Roskilde og til sidst ud på landet til
Fjenneslev, hvor vi igen møder Valdemar.
Det kan vel heller ikke helt udelukkes at Saxo selv har deltaget i nogle af de sidste
begivenheder, eller i det mindste som Absalons sekretær har været med rundt til mange af de
steder hvor de foregår. Han er fx særdeles vel underrettet om geografien i de vendiske
områder.

Den islandske overlevering
Hvad der konkret tænkes på med den islandske overlevering, er ikke klart. Det er tydeligt at
han i vidt omfang bygger på de samme traditioner som vi ser afspejlet i de islandske fornaldersagaer. Men som vi kender de sagaer i dag, er de først nedskrevet efter Saxos tid. Udtrykket
"islændernes skatkamre" er så vagt at det ikke engang fremgår om han tænker på skriftlig eller
mundtlig overlevering. Men i Lund har Saxo under alle omstændigheder haft gode muligheder
for kontakt med både islændere og nordmænd.
Om folkesprogsdigtningen skriver han:
Nu ønsker jeg ikke at nogen skal være i tvivl om at oldtidens danskere når de havde udført
prægtige heltegerninger, i deres helhjertede stræben efter hæder og berømmelse efterlignede
romernes litteratur og ikke blot beskrev deres egne storslåede bedrifter i en udsøgt form for
komposition, en art versdigtning, men også fik deres forfædres bedrifter, der var udbredt i
sange på modersmålet, indhugget på sten og klipper med deres eget sprogs bogstaver. Disse
spor har jeg holdt mig til som var det bøger fra oldtiden, og jeg har gengivet deres mening i en
tro oversættelse, hvor vers er oversat til vers. (Fortale 1.3)
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De mange digte der optræder spredt ud over hele den sagnhistoriske del af værket, er altså
ifølge forfatteren latinske oversættelser af mundtligt overleveret folkesprogslitteratur. Om det
faktisk gælder alle digtene, kan vi ikke sige. Men i enkelte tilfælde er der i andre
sammenhænge bevaret rester af de tekster der har tjent som forlæg. Der er kun tale om få og
små fragmenter, men det lidt der er (fx de første strofer af Bjarkemålet), modsiger ikke Saxos
beskrivelse: I disse få tilfælde er det klart at Saxos version er en gengivelse af den folkesprogede
tekst - men vel at mærke en oversættelse der flytter teksten til et helt andet medium, fra korte
stavrimede strofer til gennemretoriseret, svulmende latinsk poesi.
At den slags digte skulle være blevet nedskrevet i runeindskrifter, har til gengæld ikke noget på
sig. Det må først og fremmest tages som et udtryk for Saxos behov for at kunne henvise til
skriftlige kilder fra "oldtiden" - selv om han nok selv har troet på at den slags fandtes. Han
nævner selv Runamo-indkriften i Blekinge, som vi nu ved er en samling tilfældige ridser i
klippen.

Skriftlige kilder
Hvad Saxo slet ikke nævner, er de faktiske skriftlige kilder: tidligere historieskrivning, arkivalier
osv. Det betyder dog ikke at han ikke har benyttet den form for forlæg. Ikke mindst Curt
Weibulls forskning har gjort det klart at Saxo har gjort udstrakt brug af en lang række af den
slags tekster, såvel danske som Roskildekrøniken, Sven Aggesens danmarkshistorie og
helgenlitteraturen om Knud den Hellige og Knud Lavard, som udenlandske såsom Adam af
Bremens værk om de hamborgske ærkebisper. På samme måde udnytter han fx lovstof som
den såkaldte Vederlov, dvs. loven for den kongelige hirds medlemmer, og egentlige arkivalier
som fx Knud den Helliges Gavebrev.
Saxos beskrivelse af værkets kilder er altså ganske selektiv. Og det udvalg han foretager, svarer
nøje til den beskrivelse han giver af sit projekt i begyndelsen af fortalen: Absalon har ønsket at
hans land ligesom andre lande skulle forherliges i et nationalt historieværk. Og da ingen andre
ville, har Saxo følt sig "tvunget til at lægge mine uøvede skuldre under en byrde som ingen af
tidligere tiders forfattere havde bundet an med _" (Fortale 1.1). Ordene er omhyggeligt valgt,
for selv om hans værk ikke var den første danmarkshistorie, så var det med sit
ambitionsniveau en "byrde" som ingen tidligere havde bundet an med. Og denne skildring
understreges af kildebeskrivelsen, der holder værket fri af den hidtidige lokale tradition for
historisk litteratur ved ikke at nævne den, og i stedet indsætter det som Danmarks bidrag til
den europæiske historiske litteratur, nemlig den række af andre nationers nationale
storværker han udtrykkeligt nævner: Dudos normannerhistorie (ca. 1020), Bedas engelske
kirkehistorie (731) og Paulus Diaconus' longobarderhistorie (omkring 780).

Sprog og stil
Disse ambitioner kommer også til udtryk i værkets sprog og stil. Gesta Danorum er et
karakteristisk udtryk for den litterære bevægelse man han kaldt "det tolvte århundredes
renæssance". Det var tidens store mode i lærde kredse, især centreret i Nordfrankrig: En
litterær klassicisme der nøje efterligner romernes latinske litteratur.
Et af de centrale værker i den bevægelse er Gautier de Châtillons Alexandreis, et heltedigt om
Aleksander den Store, som blev færdigt i 1180'erne. Det ved vi at Saxo har kendt, for han
citerer det et enkelt sted. Men formodentlig har han selv været en del af miljøet nede i det
franske område. Hans sprog og stil er så formfuldendt at han dårligt kan have lært det andre
steder. Det er slet ikke umuligt at han har kendt Gautier personligt. Under alle
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omstændigheder er det påfaldende at han har kendt Gautiers værk stort set straks efter at det
blev færdigt.
Hos Saxo er det først og fremmest kejsertidens romerske prosaister som Valerius Maximus og
Justinus der efterlignes. Og han gør det grundigt. Han bruger af princip kun ord der
forekommer i den klassiske litteratur (Der er naturligvis smuttet enkelte ikke-klassiske ord
med, men det er forsvindende få). Dermed har han udelukket store dele af sin egen tids
fagsprog fra politik og religion, som jo ikke kan findes i den klassiske litteratur. For at kunne
skrive om sin egen tid, og sin egen del af verden, må han derfor i stedet omtolke antikke
begreber: en ærkebiskop bliver til en ypperstepræst (pontifex maximus), en kirke bliver til et
tempel, en trold bliver til en satyr, dødsguden Hel bliver til Persephone osv.
Også stilen er omhyggeligt klassisk - og særdeles ambitiøs. Digtene følger antikkens metrik og
er skrevet i en lang række forskellige versemål. Helt præcis 24 forskellige, hvilket de færreste
middelalderlige forfattere kan gøre ham efter. Prosaen er gennemført retorisk i en voldsom og
blomstrende stil med udstrakt anvendelse af klassiske figurer som parallelisme, antitese,
variation og ophobning af synonymer. Variation er et helt centralt begreb, som i det følgende
kendte eksempel, hvor kong Frode har boret hul i russernes skibe:
Russerne var nu truet fra to sider og vidste ikke om de skulle værge sig mod vandet eller
våbnene først. Når de forsøgte at forsvare skibene mod fjenden, gik de under med dem. Og
faren indefra var mere truende end faren udefra, for trak de blank mod fjenden udenbords,
måtte de bøje sig for vandet indenbords. To trusler tårnede sig nu op over de stakkels
mennesker på samme tid. Og det var ikke til at sige om de kunne redde livet hurtigst ved at
svømme eller ved at kæmpe. Midt i kampen måtte de vende sig mod en ny livsfare. Et angreb
bragte døden med sig to gange - to veje til døden udgjorde én fælles fare. Det var umuligt at
afgøre om stålet eller søen var den største trussel. Når de parerede sværdslagene skyllede tavse
bølger ind over dem, og omvendt: når de bekæmpede vandet, bekæmpede våbnene dem. Det
stigende vand blev grusomt farvet af strømmende blod. (2.1.6)
Som det ses, er hver ny variation over temaet i sig selv retorisk udsmykket, ofte i Saxos
yndlingsfigur, parallelismen: "når de bekæmpede vandet, bekæmpede våbnene dem".
Undertiden kondenseres sådanne variationer til rækker af ordspil som i skildringen af
skjoldmøerne:
Praecipue uero, quibus aut ingenii uigor aut decora corporum proceritas erat, id uitae genus
incedere consueuerant. Hae ergo, perinde ac natiuae condicionis immemores rigoremque
blanditiis anteferentes, bella pro basiis intentabant sanguinemque, non oscula delibantes
armorum potius quam amorum officia frequentabant manusque, quas in telas aptare
debuerant, telorum obsequiis exhibebant, ut iam non lecto, sed leto studentes spiculis
appeterent, quos mulcere specie potuissent.Det var især dem med en stærk personlighed eller
en lang, flot krop der valgte sådan et liv. Og hos dem var det så som om de ganske glemte hvad
de var født til: de foretrak det barske for det blide, betjente sig af kamp og ikke kys, lod blodet
flyde, ikke søde ord, ville hellere følge felttegn end føle kærtegn, lod de hænder der burde
trælle ved væven, tumle med våben - de var ikke ude efter mænd, men mord og kastede spyd
efter dem de kunne have kastet kælne blikke efter. (7.6.8).
På et punkt er klassicismen dog ikke gennemført. Hvor hans klassiske forbilleder afslutter
deres sætningskonstruktioner rytmisk efter de klassiske principper byggende på
stavelseslængde, holder Saxo sig konsekvent til sin egne tids såkaldte "cursus", der bygger på
ordenes tryk.
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Saxo er en virtuos latinsk sprogkunstner. Og særligt virtuos er måske den måde han forener
det latinsk/romerske med sit stof, der jo tilhører en helt anden verden. For hundrede år siden
var det almindeligt at betragte det nordiske og det latinske hos Saxo som to adskilte sfærer og dermed i realiteten at betragte den latinske som noget udvendigt og overfladisk, en lidt
forstyrrende fernis der var lagt hen over det egentlige, nemlig det nordiske sagnstof og den
danske historie. Men i de seneste årtier har forskningen lagt stadig større vægt på den latinske
Saxo. Hans latinske stil er blevet en pointe i sig selv, som vi skal se om et øjeblik. Og i dag ser
man først og fremmest hans værk som en syntese af europæisk/latinsk og nordisk
middelalder. Man har ganske rammende talt om Saxos Janus-hoved (Nanna Damsholt).

Værkets komposition
Da kildekritikken gik sin sejrsgang i begyndelsen af det 20. århundrede havde det vigtige
konsekvenser for opfattelsen af Saxo. Før da kunne man betragte Saxo som den helt centrale
kilde til tidlig dansk historie. Men ikke mindst gennem Curt Weibulls forskning blev der sat
store spørgsmålstegn ved hans kildeværdi. Saxo var Absalons historieskriver. Hans skildring af
begivenhederne er Absalons og Valdemarernes version af historien. Den er tendentiøs, og
dermed en problematisk kilde til de begivenheder den skildrer. Til gengæld er den en
fremragende kilde til det den selv er udtryk for: holdninger og kultur i de herskende kredse i
Danmark omkring 1200. Jo mere Saxos værk har mistet i kildeværdi, jo mere har det vundet
som levn, dvs. som litteratur.
Holdningen er blevet nuanceret en hel del i løbet af det 20. århundrede. Men det er i dag klart
de litterære aspekter der står i centrum af Saxoforskningen. De enkelte dele af Saxos beretning
må ses som led i en overordnet plan, en yderst bevidst litterær konstruktion. Derfor har ikke
mindst analyser af værkets opbygning og komposition stået centralt i den nyeste
Saxoforskning.
Inddelingen i bøger følger kongerne i den forstand at en ny bog stort set altid begynder ved en
ny konges tiltrædelse. Der er to undtagelser. Den ene er overgangen mellem tredje og fjerde
bog, midt i fortællingen om Amled, hvor den egentlige kongerække, Lejre-kongerne, er gledet i
baggrunden, og skiftet sker ved underkongen Amleds magtovertagelse i Jylland. Den anden er
mere markant. Det er bog 15, der begynder ved Absalons tiltrædelse som ærkebiskop. Det er
naturligvis et tegn på Absalons ganske særlige stilling i værket, men mere betydningsfuldt er
det nok at også de to foregående ærkebisper, Asser og Eskil, i realiteten har en bog hver. De
sidste fire bøger er bygget op over de første tre ærkebisper, og den sidste fjerdedel af værket er
dermed det danske ærkebispedømmes historie. Og ser man nærmere efter, er dét kun en del
af et større system. Historikeren Inge Skovgaard-Petersen ser hele værket som struktureret
over kristendommens historie i fire gange fire bøger:
De første fire bøger er den hedenske periode. I bog fem, i forbindelse med Frode Fredegod,
hører vi at Kristus bliver født, hvilket står så meget desto mere markant eftersom der ellers
stort set ingen præcise dateringer findes i værket. Ved enden af bog 8 når kristendommen
Danmarks grænser i form af Karl den Stores erobring af Sachsen. Derpå følger fire bøger hvor
kristendommen gradvist får fodfæste i landet indtil den endelige triumf ved overgangen
mellem 12. og 13. bog: Ærkebispedømmets oprettelse, der betyder at Danmark bliver en
selvstændig kirkeprovins.
I hele den første halvdel er de hedenske guder til stede i handlingen. Især Odin deltager ofte i
begivenhederne. I Saxos version er guderne naturligvis ikke virkelige guder men mennesker
med særlige, magiske evner. I realiteten er det i hans opfattelse en dæmon der har besat dem.
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Og det er for Saxo ikke nogen eventyrlig tanke. Samme fænomen dukker op fremme i hans
egen tid da Absalon får rygboernes gudestøtte Svantevit ødelagt. I samme øjeblik som statuen
væltede, så man ifølge Saxo dæmonen forsvinde ud af den, den dæmon der hidtil har givet
den sin kraft. På den baggrund kan Saxo uden problemer lade guderne indtage deres vante
roller i de gamle sagn.
Men lige før vendepunktet mellem ottende og niende bog, skildres hedenskabets
sammenbrud i fortællingen om Thorkil Adelfars rejser i ottende bog. Kong Gorms kriger
Thorkil rejser to gange op mod nord til et land hvor solen og stjernerne aldrig ses, en slags
underverden, hvor han møder overmenneskelige væsner. Målet for den anden rejse er den
mægtige Udgårdsloke, der viser sig at være aldeles magtesløs. Han sidder lænket i sin hule, og
fortrækker ikke en mine da Thorkil trækker et hår ud af hans skæg. Hjemrejsen er farefuld:
De øvrige anråbte forgæves guderne om at være dem nådige, men Thorkil vendte sine bønner
mod hele verdens gud, og sammen med bønnerne bragte han ofre, og snart efter nåede de
uden problemer tilbage under lysere himmelstrøg, hvor verden igen var til at se. Og her følte
de at de så ind i en anden verden og selve indgangen til menneskenes land.
Da de kommer hjem, er kristendommen nået frem til Tyskland, og der lærer Thorkild den at
kende.
Ideen om en rejse til underverdenen som vendepunkt i fortællingen har Saxo formodentlig
hentet i Vergils Aeneide (som igen har den fra Homers Odysse). Også Aeneas besøger
underverdenen i den sidste bog før værkets midte (bog 6 af 12), og også Aeneas lærer her hvor
historien er på vej hen. Det lå ikke middelalderen fjernt at se Aeneidens store rejse fra
nederlaget i Troja til grundlæggelsen af Rom, den evige stad, som et billede på den kristne
frelse.
Om Saxo ligefrem har tænkt dette som en anknytning til romerriget, er ikke til at sige. Men et
andet sted i værket er sådan en forbindelse ikke til at komme udenom. Det er i femte bog,
bogen om Frode Fredegod. Frodes regeringstid begynder i lovløshed og krig, men som tiden
går, bliver han på en gang den store lovgiver og den store fredskonge, som hersker fredeligt
over hele Nordeuropa. Ved Frodes død har der hersket fred i 30 år, og det er på dette tidspunkt
at Kristus bliver født:
Det var på denne tid at verdens frelser steg ned til jorden og for menneskenes frelses skyld tog
et menneskes skikkelse på sig mens krigens flammer var slukket, og alle lande kunne glæde sig
over uforstyrret fred og ro. Man har ment at denne udstrakte fred, der var den samme overalt
og ikke blev brudt noget sted på jorden, ikke tjente nogen jordisk hersker, men snarere Guds
fødsel, og at det var himlens vilje at en uvant lykkelig tid skulle bevidne at tidernes skaber var
blandt os.
Frodefreden er altså en del af verdensfreden. Den verdensfred der herskede under kejser
Augustus omkring Kristi fødsel. Parallellen mellem Frode Fredegod og hans samtidige den
store fredskejser, Augustus, der herskede i Rom på samme tid, er åbenlys. På den baggrund
har Karsten Friis-Jensen udvidet det kristne skema med en romersk dimension. Hvor man
efter Inge Skovgaard-Petersens hypotese får en lidt skæv deling midt i første halvdel idet Kristi
fødsel først kommer i slutningen af 5. bog, ser Karsten Friis-Jensen en klar deling i 2 gange 4
bøger: 1-4 svarer til tiden fra Roms grundlæggelse (under Romulus og Remus, svarende til Dan
og Angel) indtil romerne indførte kejserdømmet. Med bog 5 og Frode Fredegod på samme tid
som kejser Augustus begynder hvad der svarer til den romerske kejsertid. I slutningen af 8. bog
sker et nyt skift ved Karl den Stores kroning, hvor kejsermagten overføres til det karolingiske
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rige, som er udgangspunktet for det tysk-romerske kejserdømme som stod ved magt på Saxos
egen tid. Det er en måde at inddele historien på som man kender fra andre middelalderlige og
senantikke historikere, ikke mindst den kristne romer Orosius (400-tallet). Det nye hos Saxo er
at tankegangen nu overføres fra Roms og Verdens historie til Danmarks historie.
Heraf følger at Danmark som rige er lige så gammelt som Romerriget og har kørt parløb med
det lige frem til Saxos egen tid, hvor de tyske kejsere som bekendt stadig anså sig for det
romerske kejserdømmes arvtagere. Men pointen er at Danmark er et selvstændigt rige, ikke
afhængigt at Romerriget, men netop parallelt. Saxo gør meget ud af at skildre de seneste
danske kongers stadig mere selvstændige optræden over for den tysk-romerske kejser.
På den baggrund bliver den antikiserende stil og den romerske sprogdragt langt mere end
pynt. Også i stil og sprog skal Danmark præsenteres som en parallel til romerriget. Sådan har
også Karsten Friis-Jensen betragtet Saxos digte, der alle forekommer i den første halvdel af
værket, som bevidste paralleller til de klassiske romerske digtere. Vi her i landet har også en
stor oldtidslitteratur, og den går lige så langt tilbage som romernes. Vi har vores Vergil'er og
Horats'er. Visse af Saxos digte lader sig ligefrem tolke som danske paralleller til bestemte
romerske digte. Bjarkemålet fx, det store digt om Lejres fald i den natlige kamp mod de
svigefulde svenskere, svarer på mange måder til Vergils skildring af Trojas fald i anden sang af
Aeneiden, også det en mægtig natlig kampscene. Svenskerne har ganske vist ingen trojansk
hest, men de er bestemt blevet lukket ind i Lejre under falske forudsætninger, med vognlæs af
våben som de udgiver for skatter til danskerne.
I Saxos skildring er Danmark en stor, gammel europæisk kulturnation med rødder lige så langt
tilbage som noget andet land. Eller altså helt konkret: Danmark kan måle sig med Romerriget,
historisk og kulturelt. Og at det stadig er med i forreste linje, er hans værk i sig selv et eksempel
på.
Sådan en opdeling i lige store dele gør det nærliggende at lede efter yderligere systematik i
værket, og der er da heller ingen tvivl om at de enkelte bøger har forskellig karakter og lægger
vægt på forskellige temaer. Et tydeligt eksempel er syvende bog, hvor Saxo har samlet en hel
række variationer over kærlighedstemaet: Omkring den berømte fortælling om Hagbard og
Signe og deres trofaste kærlighed der trodser døden, er der grupperet flere sæt af
kontrasterende historier om forelskede friere og modvillige piger. Der er fx den blufærdige
Sigrid der ikke tør se på Ottar, og kun kan overvindes ved list. Og over for den står historien
om Alvild, der klæder sig i mandstøj og bliver kriger. Hende får frieren Alf først da han besejrer
hende i et søslag.
Der er da også blevet gjort flere forsøg på gennemgribende allegoriske tolkninger. Svenskeren
Kurt Johannesson har i en stor bog om Saxo bl.a. foreslået at hver af værkets fire fjerdedele
symboliserer en af de fire kardinaldyder: tapperhed og mådehold i den hedenske del,
retfærdighed og klogskab i den kristne. På samme måde har han set de første syv bøger som
repræsentanter for de syv frie kunster. Tilsvarende forsøg på at udbygge systematikken er
senere gjort af Sigurd Kværndrup.
En anden nærliggende mulighed er at lede efter paralleller mellem værkets forskellige dele.
Middelalderens teologer tolkede gerne Bibelen "typologisk", sådan at personer og
begivenheder i Gamle Testamente blev set som paralleller til personer og begivenheder i Nye
Testamente. Og samme tankegang finder man i historieskrivningen. Hos Saxo har man set
sådan en typologisk parallel mellem kong Skjold og biskop Absalon. De to bruger (i hver sin
enden af værket) de samme ord om hvordan byttet skal fordeles i en krig (et citat fra romeren
Valerius Maximus), og det er formodentlig en antydning af en parallel mellem rigets første
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store konge og dets nutidige "grundpille". Og man kan finde mange andre. Det natlige
blodgilde i Roskilde hvor kong Knud bliver dræbt af Sven Grathe, har mindelser om det
natlige slag om Lejre og Rolf Krakes død som det skildres i Bjarkemålet i 2. bog. Og samme
Sven har en forgænger i den depraverede kong Ingjald der støtter sig på tyske forbindelser.
Uffe den Spages kamp med den sachsiske prins og hans kriger på en holm i Ejderen, har sine
ekkoer i Valdemar den Stores møder med den sachsiske hertug Henrik Løve på en bro over
floden osv.
Men skematisk er Saxo ikke. Tværtimod: Danmarkshistorien er i hans version én lang
sammenhængende fortælling, og han har gjort sig stor umage med at skabe en homogen tekst.
Det materiale han har arbejdet med, er i udgangspunktet yderst heterogent: Det spænder fra
de korte afsluttede sagn i begyndelsen til de lange komplicerede stræk i den seneste
samtidshistorie. Alligevel er det lykkedes ham at fastholde en ensartet tone i fortællingen fra
den ene ende til den anden, ligesom det samfund der beskrives, i det store og hele er
uforandret hele vejen igennem. Blandt andet derfor er der heller ikke ét årstal i hele bogen
(med mindre man kalder Kristi fødsel for et årstal), for det ville skille de sidste århundreder ud
fra resten. Skematiske paralleller med klart signalerede forbindelser på tværs af værket, er altså
absolutte sjældenheder. Men sammenhænge og paralleller er der mange af. En række typer af
personer (kongens begavede højre hånd, den frygtløse kæmpe, den kloge dronning),
begivenheder (tvekampe, frierier, krigslist) og fænomener (hirdmændenes troskab, depraveret
tysk indflydelse), går igen gang på gang værket igennem, i stadig nye variationer. Man kan med
en vis ret påstå at den retoriske variation der er så karakteristisk på det sproglige plan,
gentager sig på det fortælletekniske plan.
I stedet for at søge efter fx paralleller til Absalonskikkelsen, kan man derfor sige at han har del i
flere af de grundtyper der stadigt varieres hele værket igennem: Han er den store kriger der
kæmper loyalt og selvopofrende for sin herres sag ligesom Bjarke og Hjalte hos Rolf Krake,
Starkad hos kong Frode osv. Han er kongens vise rådgiver, der tør sige ham imod ligesom Erik
Målspage hos Frode Fredegod, Biskop Vilhelm hos Sven Estridsøn osv. En række temaer og
helte-typer samles i den sidste del af værket i den ultimative helt, Absalon. Han bliver den
altdominerende hovedperson, i en sådan grad at han ligefrem sætter de sidste konger i skygge.
Det er ikke noget tilfælde at man adskillige gange under felttogene mod venderne ser Absalon
begive sig til kamp mens Kong Valdemar lægger sig til at sove. Kongen må hvile sig, men
Absalon tager utrætteligt affære.
Variation i mere gængs forstand er der også i fortællingens opbygning. Det dramatiske og det
tragiske veksler med det lette og lystige. Positive kongeskikkelser veksler med negative. Korte
episoder veksler med lange forløb. Sagnene om Amled og ikke mindst Frode Fredegod bliver til
hele udviklingsromaner. En enkelt figur, den drabelige kriger Starkad (Stærkodder), spænder
over adskillige bøger (bog 6-8). Han er en yderst tvetydig skikkelse, en frygtløs helt, en fortaler
for gammel, nøjsom krigermoral, en retfærdig hævner, men også en mand der er bestemt til at
begå tre grufulde forbrydelser i løbet af sit lange liv. På den positive side personificerer han
den hirdmandsmoral der står som et hovedtema værket igennem kulminerende i den
historiske tid med gennemgangen af hirdens lov, Vederloven (10.18).

Forfatterskabets efterliv
Tekstoverlevering.
Tekstoverlevering
Oversættelser
11 af 23 sider

Saxo,
A. S. Vedel
Sejer Schousbølle
N. F. S. Grundtvig
F. Winkel Horn
Jørgen Olrik
Den nyeste oversættelse
Saxos tekst fik aldrig den store udbredelse i middelalderen. Den var for avanceret, og for
vanskeligt tilgængelig. Og den klassicerende stil havde ikke fremtiden for sig - ikke foreløbig i
hvert fald. En publikumssucces blev til gengæld den bearbejdede udgave der blev lavet i
1340'erne, det såkaldte Saxokompendium. Her er teksten forkortet og omsat til et
lettilgængeligt standard-latin, og vedføjet den fortsættelse der kaldes Jyske Krønike.
Kompendiet kendes i en lang række afskrifter, og hurtigt blev det også oversat til plattysk.
Saxos egen tekst fandt først det store publikum i renæssancen da den klassiske latin igen var i
højsædet, og trykkekunsten skabte helt andre muligheder for distribution. 1514 blev
humanisten Christiern Pedersen sendt til Paris for at få værket trykt. Og med denne udgave,
trykt hos den kendte bogtrykker Jodocus Badius Ascensius, fik Saxo den udbredelse, også i det
store udland, som han formodentlig havde håbet på. Erasmus af Rotterdam skrev beundrende
om hans stil, og teksten blev genoptrykt flere gange senere i århundredet.
Selv om Saxos tekst altså aldrig blev voldsomt udbredt i middelalderen, må der dog have
eksisteret et antal afskrifter af den i Danmark og det nærmeste udland. Men ingen af dem er
bevaret i dag. Hvad vi har i dag af middelalderlige Saxohåndskrifter, beløber sig til et par
fragmenter, hvoraf det vigtigste er det såkaldte Angers-fragment: fire blade af noget der må
være Saxos eget arbejdseksemplar, som i 1860'erne blev fundet som fyld i et middelalderligt
bogbind i den franske by Angers. Angers-fragmentet er særligt interessant fordi det
repræsenterer en tidligere fase i tekstens tilblivelse end den øvrige overlevering. Den fulde
tekst er kun overleveret i parisertrykket fra 1514.
Teksten er kommet i kritiske udgaver adskillige gange siden. Sidst i 1931 v. Jørgen Olrik og
Hans Ræder. Denne udgave blev hurtigt mødt med hård kritik. Der er i dag bred enighed om
at den indeholder et stort antal uberettigede tekstrettelser, omflytninger m.m. Andet bind af
udgaven, Franz Blatts Saxo-ordbog, der udkom i 1957, tager da også i en lang række tilfælde
afstand fra udgavens tekstrettelser.
En ny kritisk udgave er nu (2001) udarbejdet af Karsten Friis-Jensen og vil inden for kort tid
blive publiceret af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Oversættelser
Det var ikke kun i den latinske original Saxo brød igennem i 1500-tallet. Der gik ikke længe før
man så behovet for en dansk oversættelse. Paris-trykkets udgiver, Christiern Pedersen, lavede
selv en, og det samme gjorde en af Saxos efterfølgere som kannik i Lund (hvis det var det han
var), Jon Tursen (død 1577). Ingen af de to oversættelser blev dog trykt, og de er ikke bevaret.
Det er til gengæld den næste, Anders Sørensen Vedels (1542-1616), der udkom i 1575.

Anders Sørensen Vedel
Vedels oversættelse står i dag som et af renæssancens væsentligste bidrag til den danske
litteratur og til det danske skriftsprogs udvikling. Som det var almindeligt i tiden, i det
12 af 23 sider

Saxo,
mindste med litterære oversættelser, forholder den sig en del friere til originalen end vi er vant
til i dag. Vedels udgangspunkt er at "Saxonis Latine er meget tung og dyb", og for at formidle
dette (stilistisk) tunge stof har han foretaget en sproglig forenkling: Indholdet gengives
forholdsvis trofast, men hele det retoriske udstyr, ikke mindst de mange varierende
gentagelser, er skåret væk. Resultatet er en slanket, og i sin samtid let tilgængelig version af
Saxos tekst. Eller med Allan Karkers ord: "[Vedel] gendigter Saxo i en meget enklere, lidt
troskyldig stil, som dog aldrig savner værdighed ...". Digtene gengiver han på prosa, ofte i et
forholdsvis kortfattet referat. Vedels oversættelse er i høj grad et selvstændigt kunstværk, og en
bog der fik stor betydning i en i forvejen yderst historieinteresseret tid.
I de følgende århundreder var Saxo klassikeren over alle andre inden for dansk
historieskrivning. Både som kilde til den tidligste danmarkshistorie og som leverandør af
nationale myter. Så sent som under besættelsen i 1940'erne blev en oversættelse optrykt som
national manifestation.

Sejer Schousbølle
Der gik dog næsten 200 år, indtil 1752, før man så den næste oversættelse, som var skrevet af
en ellers aldeles ukendt "studiosus" ved navn Sejer Schousbølle. Den har ry for at være meget
tidsbundet, franskpræget som vi kender det fra Holberg, og set fra vores synsvinkel let
grinagtig. "Snurrig Parykstil" kalder Winkel Horn det. Og det er da rigtigt at ord som "gemak"
og "blessure" virker anakronistiske i dag. Men det er tidens sprog, og i virkeligheden er
Schousbølles oversættelse en fornem løsning. I bevidst modsætning til Vedel forsøger han at
give en tekstnær gengivelse af Saxo uden stilistiske forkortninger. Og det er i vidt omfang
lykkedes for ham at komme tæt på originalens ordlyd uden sproget bliver tungt og livløst. Til
digtene havde han lånt Lauritz Thuras oversættelser i alexandrinere fra 1721. Til gengæld var
det danske sprog i anden halvdel af 1700-tallet inde i en rivende udvikling, der hurtigt gjorde
hans oversættelse forældet.

N. F. S. Grundtvig
Springet fra Vedel til Schousbølle er stort, men fra Schousbølle til N. F. S. Grundtvig (17831872) er der noget nær en afgrund. Grundtvigs oversættelse fra 1818-22 er en nationalromantisk manifestation. Saxo skal bruges til den nationale oprejsning efter de mange
nederlag i begyndelsen af århundredet, ikke mindst (og udtrykkeligt) "tabet af Norge" i 1814.
Det skal være en virkelig dansk Saxo, så Grundtvig forsøger - til forargelse for mange i samtiden
- at skrive stor litteratur på et folkeligt dansk. En "folkelig" oversættelse er hvad Grundtvig selv
kalder den i sit forord. Det er en særdeles personlig gengivelse i et robust og kraftfuldt dansk
der umiddelbart ligger meget langt fra Saxos lærde latin, men alligevel har sin helt egen retorik,
fuld af ordspil og slående formuleringer. Eller som Vilhelm Andersen har sagt det: "Overalt
hvor Saxo efter sin Skik løber Linen ud paa Latin, har Grundtvig sin Morskab af at rende ham
ind igen paa Sjællandsk." Ikke mindst i digtene har digteren Grundtvig en tendens til at løbe
fra oversætteren. Digtene er jævnt hen op imod dobbelt så lange som i originalen. Men den
personlige bearbejdning er bevidst i den forstand at Grundtvigs formål ikke er at fremvise en
middelalderlig tekst på afstand, men at leve sig ind i den, engagere sine læsere og ad den vej
"forkynde" den nationale historie.

Frederik Winkel Horn
Frederik Winkel Horn (1845-98) skrev sin oversættelse, der udkom kort efter hans død i 1898,
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som et bevidst modstykke til Grundtvigs. Den er, skriver han i forordet, et forsøg på at "give en
virkelig Oversættelse, ikke en mere eller mindre fri Fordanskning". Resultatet er blevet en
redelig og teksttro, men også temmelig omstændelig oversættelse uden de store stilistiske
ambitioner. Digtene har han forsøgt at føre tilbage til de norrøne, stavrimede former, som
Saxos forlæg kan tænkes at have haft - lige som folkloristen Axel Olrik, på et mere
videnskabeligt plan, gjorde det i de samme år. Et eksempel kunne være begyndelsen af
Starkads dødskvad (8.8.3). Winkel Horn oversætter:
Altid fremad
Floden flyder,
saadan lider
Livets Løb.
Stund, som svandt
for stedse svandt,
og til sidst
er Døden sikker
Gammel mand
har liden Gammen,
dumme Øjne,
døve Øren,
ælde lammer
alle Lemmer,
sløver Vid
og slapper Viljen.
Til sammenligning lyder de samme linjer i den nyeste oversættelse, der bibeholder originalens
verstal og dens versemål, heksametre:
Som en flod der fører sit vand ustandselig fremad,
sådan er menneskets liv, dets år løber hastigt til ende,
det kommer aldrig igen, stejlt styrter vor vej imod døden,
mod vor alderdoms år, der til sidst gør en ende på alting.
Alderen svækker vort syn, den nedbryder benenes styrke,
frata'r en mand hans tunge, hans sind, fordunkler så sagte
hele hans blændende ry, la'r hver prægtig bedrift gå i glemme,
sætter sig tungt på hvert skrøbeligt lem, gør den stønnende stemme
lydløs og svag, og sløver det sind der før var så opvakt.
Når så hosten ta'r fat, når huden er plaget af kløe,
tænderne fulde af orm, når maven snart intet kan tåle,
øder den ungdommens ynde og glans, da gustner den skindets
friske kulør og breder et net af rynker i huden,
udsletter alt vi har lært, la'r mindet om fortidens helte
smuldre og dø, vore forfædres ry fortæres af ilden.
Rigdomme vejrer den bort, alt mod og den løn det har høstet,
røver den grådigt, i alt bringer alderen rod og forvirring.
Det der hos Saxo er et stort anlagt ordmaleri, bliver altså hos Winkel Horn til korte stavrimede
linjer i "oldnordisk" stil. Den tilgrundliggende tanke er at når digtene hos Saxo er oversættelser
af folkesproget digtning, må det være muligt at genskabe originalen ved, om man så må sige,
at "skrælle" den latinske sprogdragt og den latinske stil af igen. Winkel Horn skriver i sit forord:
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At det nu skærer os i Hjertet at se en Række Oldkvad, som vi vilde have givet meget til at eje i
deres oprindelige skikkelse, gjengivne paa sirligt Latin, der helt forvansker deres Stil og Tone,
bør vi ikke gå i Rette med ham for _ Nærværende Oversætter har for Versenes Vedkommende
sat sig til Opgave at komme om bag Saxos Bearbejdelser af de Oldkvad, der må have foreligget
ham, og at gjengive dem i en Form (som Eddakvadenes), der kommer den oprindelige saa nær
som muligt.
Virkningen bliver som det ses, markant anderledes end originalen. Et problem ved
fremgangsmåden er at prosaen ikke kan behandles på samme måde. Resultatet er en tydeligt
uegal oversættelse.

Jørgen Olrik
Winkel Horn ser tydeligvis Saxos latinske sprog og stil som et fremmedelement i en
grundlæggende dansk tekst. Noget lignende gælder for den næste oversætter i rækken, Jørgen
Olrik (1875-1941), hvis oversættelse udkom i 1908-12. Beskrivelsen af Saxos stil i indledningen
til Olriks oversættelse er ganske klar:
Sakses Stil og Fortællemaade er ordrig og malende, ofte lyrisk og svulmende. Han ejer ikke de
islandske Sagamænds sikre Herredømme over Stoffet eller deres overlegne Fremstillingskunst;
...
Og senere:
... i Oldhistorien og ikke mindst paa Overgangen til den historiske Tid skæmmes hans Stil på
sine Steder stærkt af dette Ordgyderi. Det samme gælder om Oldkvadene, som han har
omdigtet i alle mulige latinske Versemaal, hvorved de ordknappe oldnordiske Vers ofte er
blevet meget Udtværede. (Olriks overs., 2. udg. 1925, bd. 1, 23-24).
I udgangspunktet svarer Olriks holdning til Winkel Horns. Han ville hellere have haft et
folkesprogsværk, en saga (Og hans oversættelse har da også titlen Sakses Danesaga). Men hans
løsning er fundamentalt anderledes. Hvor Winkel Horn i digtene skræller latinens stil af, for at
komme ind til den nordiske original, lægger Olrik snarere et lag udenpå: Såvel i poesi som i
prosa gengiver han i vidt omfang Saxos ordrighed og høje stil, men han gør det på et dansk der
skal vise hen til middelalderen. Olriks oversættelse er en middelalder-pastiche, der ikke
mindst trækker på folkevisernes sprog. Heste hedder "gangere", skibe hedder "snekker" osv. I
modsætning til Winkel Horns oversættelse er det hos Olrik ikke mindst prosaen der har fået
dette pastichepræg. Måske fordi en altså for "middelalderlig" tone i digtene kunne skurre
imod den klassiske form i de antikke versemål, som Olrik overholder. Hos Olrik lyder
begyndelsen af Starkads dødskvad sådan:
Ret som den rullende Elv mod Havet ustandselig stunder,
saa er og Menneskets Liv; ti Aarene løber saa fage,
aldrig de kommer igen, men med Il vore Dage udrinder,
Ælde os venter til Slut, og i Hælene Hel hende følger.
Ælde os blinder vort Syn, og Benenes Styrke hun bryder,
Mæle og Mod kan hun røve en Mand, og det straalende Rygte
slukker med Læmpe hun ud, saa hver lysende Id gaar i Glemme.
Lemmer med Lamhed hun slaar, og svart hun for Brystet os stemmer,
knap kan vi Ordet faa frem, og vor Aandskraft med Alderen sløves.
Hoste vor Strube gør hæs, og vor Hud bliver skjoldet og runken,
Tænderne tæres af Orm, og vor Mave kan Føden ej taale,
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Ungdommens Huld svinder bort, og vor Lød bliver gusten og blygraa,
furet og rynket vor Kind, og Huden i Folder sig krymper.
Ælde kan sløve den ypperste Id, selv Fædrenes Minder
styrter i Støvet hun ned, og Heltenes Hæder hun øder,
Styrken hun svækker, og Manddommens Løn hun graadig os røver,
spilder vor djærveste Daad, og alting i Virvar hun vælter.
Olriks oversættelse er aldrig blevet så stor en succes som Winkel Horns. Det kan nok til en vis
grad skyldes Louis Moes klassiske illustrationer i Winkel Horns oversættelse. Men sproget har
formodentlig også en del af skylden. Det er i så fald noget ufortjent. Olrik skriver et elegant,
levende, idiomatisk rammende dansk. I slægt med Grundtvigs - men langt mere filologisk
præcist.

Den nyeste oversættelse:
Den oversættelse der foreligger her, er foretaget af undertegnede for Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab, og udkom i 2000.
Som det allerede er fremgået af citatet fra Starkads dødskvad er der tale om en oversættelse i
nutidigt dansk uden præg af pastiche, og med overholdelse af originalens metrik (og diverse
andre stilistiske træk, så vidt som det nu er muligt). Da de sidste oversættelser udkom
omkring 1900, var det, som vi har set, naturligt at skelne mellem værkets nordiske indhold og
dets latinske form. Både Winkel Horn og Olrik betragtede den latinske form som et sekundært
træk. Sådan en skelnen kan man dårligt opretholde i dag. Saxos værk er - hvor nordiske
fortællingerne end er - latinsk, ikke bare i sprogdragt, men i genre og i hele sin grundidé.
Derfor bør det også oversættes som et latinsk værk i egen ret, hvilket vil sige at de latinske
sproglige og stilistiske virkemidler skal reflekteres i oversættelsen.
Ordet "reflekteres" er bevidst valgt. I realiteten kan det være yderst vanskeligt direkte at
gengive en 800 år gammel latinsk teksts virkemidler på nutidigt dansk. Af flere grunde.
For det første henvender en nutidig oversættelse sig til et helt andet publikum end Saxos
original. Saxo skrev for en særdeles snæver elite. Kun ganske få i hans egen tid havde
forudsætningerne for at værdsætte hans sprog, eller overhovedet forstå det. Det er ikke
tilfældigt at den første "oversættelse" af Saxo var en middelalderlig oversættelse til et mere
forståeligt latin. En nutidig oversættelse henvender sig modsat til et bredt publikum - som i
øvrigt alle de forgående oversættelser har gjort det. Resultatet må derfor nødvendigvis være en
ændret tekst, en stilistisk nedtonet tekst.
Det må det også af en anden grund: Nutidigt dansk råder ikke over de retoriske virkemidler
Saxo havde til rådighed. En række virkemidler må enten opgives, eller erstattes af andre med
en tilsvarende virkning. Og selv når vi har mulighed for at gengive retorikken, er det ikke
sikkert virkningen kommer til at svare til Saxos. Moderne dansk er et temmelig blufærdigt
sprog, stilistisk set. Det som Saxos samtidige har opfattet som topmålet af elegance, vil ofte i
nutidige ører lyde svulstigt og overbroderet. Og her er det vigtigere at ramme elegancen end
de konkrete retoriske figurer. Virkningen er vigtigere end virkemidlerne. Jeg har altså stilet
mod en let nedtonet stil i forhold til Saxos original, men stadig en tydeligt "høj" stil. Og hvor
de konkrete retoriske virkemidler ikke har været tilgængelige, har jeg forsøgt at opretholde
stilniveauet med fx bogstavrim og ikke mindst rytmisk prosa. Målet har først og fremmest
været at give nutidens læsere en oplevelse af Saxo som litteratur.
Et særligt problem udgør de mange begreber der er omskrevet til klassisk romersk sprogbrug.
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Når Saxo kalder en kirke for templum og dødsgudinden for Persephone, står man i valget
mellem en tolkende oversættelse, der forsøger at genskabe de middelalderlige begreber, eller
en mere ordret oversættelse, der holder fast ved den romerske tone. Tidligere oversættelser, i
ganske særlig grad Olriks, har i vidt omfang valgt tolkningen. Hos Olrik, Winkel Horn og
Grundtvig er de nævnte ord oversat med hhv. "kirke" og "Hel". I den nye oversættelse kunne
man forvente - i forlængelse af hvad jeg hidtil har sagt - at finde en mere romersk gengivelse.
Men i realiteten har det ikke for alvor været gennemførligt. I originalen er det romerske et
gennemgående fænomen i hele værkets sprog. I en oversættelse ville det kun komme til
udtryk i enkeltord. Disse enkeltord, fx "tempel" om en kirke, ville komme til at stå som
fremmedelementer i teksten. Omvendt risikerer en gennemført nordisk tolkning at gøre Saxo
klar hvor originalen måske er bevidst uklar.
Resultatet er blevet en mere forsigtig linje: I helt utvetydige dagligdags begreber er tolkningen
bibeholdt: jeg skriver "kirke", "præst", "biskop" osv. Men hvor det er muligt, undgår jeg at tage
stilling. Når Saxo skriver Persephone skriver jeg "dødsgudinden". Tilsvarende gengiver jeg
expeditio med "felttog" selv om det ofte kan tolkes som "leding", og gubernator med
"skibsfører" selv om det kan tolkes som "styresmand". Også her vejer hensynet til den
almindelige læser tungt. Men samtidig undgår jeg forhåbentlig nogle fejltolkninger der kunne
have besværet mere professionelle læsere.
Hensigten med den nye oversættelse har været at give en tilgængelig tekst på et nutidigt
dansk der yder Saxo retfærdighed som den store fortæller han er - og som samtidig så vidt
muligt afspejler hans stilistiske ambitionsniveau.
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